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Inleiding 
 
Bij s.v. Meervogels ’31 geven we onze leden de kans om zich op als voetballer en persoon te 
ontwikkelen in een vertrouwde omgeving.  
 
Dit jeugdplan biedt handvatten voor verschillende leeftijdscategorieën.  
Het is als volgt opgebouwd per leeftijdscategorie: 
- Kenmerken 
- Doelstellingen 
- Ambitie 
- Rode draad 
 
Jeugdleden plezier laten beleven met voetbal staat centraal bij mij Meervogels. Daarnaast is 
er ruimte voor meer prestatiegericht voetbal in verschillende selectieteams. Hierbij denken 
we vooral aan de spelers vanaf 12 jaar.  Bij jongeren spelers leggen ze focus eerst op de 
technische ontwikkelen. Hoewel ze ook de kans krijgen deel te nemen aan toernooien is 
presteren hier niet het hoofddoel. 
 
Dit jeugdplan creëert een rode draad binnen de vereniging. Dit jeugdplan toont de 
doelstelling per leeftijdsgroep aan de spelers ouders en begeleiding. Een goede 
samenwerking zal zorgen voor het behalen van de gestelde doelen.  
 
Van de Mini-pupillen tot de A-junioren zijn de doelstellingen en de rode draad beschreven. 
Dit creëert optimale mogelijkheden voor een goede en geleidelijke doorstroming naar de 
senioren selectie.  
 
Meervogels onderkent het verschil in ambitie en niveau van verschillende spelers. Het is 
evident dat we bij de indelingen rekening houden met deze verschillen. Meervogels beoogt 
vooral voor elke speler omstandigheden te scheppen om maximaal plezier te halen uit de 
voetbalsport. De ene speler haalt zijn of haar plezier uit het competitief presteren, de andere 
speler uit het spelen met vrienden.  
 
s.v. Meervogels ’31 is een vereniging die bouwt op zijn vrijwilligers. Vrijwel alle jeugdtrainers 
zijn ook als vrijwilliger verbonden aan onze vereniging en niet altijd beschikken ze over 
voldoende bagage en ervaring om de optimale plezierbeleving te behalen bij spelers. Het 
streven is om deze trainers te ondersteunen, waarbij het vrijwillige kenmerk niet uit het oog 
mag worden verloren.  
 
In januari 2016 is het Handboek verschenen. Dit beschrijft de taken en 
verantwoordelijkheden van de verschillende functies binnen Meervogels. Het handboek is als 
bijlage bijgevoegd. Voor bijvoorbeeld de taken van de Technisch Jeugd Coördinator verwijst 
dit jeugdplan naar het handboek.   
 
 
De Jeugdcommissie  
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Jeugd onder 7 (Minipupillen) 
 
Kenmerken 
De Minipupillen zijn de jongsten binnen onze vereniging. Op deze leeftijd maken kinderen 
vaak voor het eerst kennis met het voetbal. Wat de bedoeling van voetbal is beseffen ze 
vaak niet. Teamgevoel is nog niet aanwezig. Individueel succes in de vorm van doelpunten is 
belangrijk. Bij deze groep is er sprake van een korte concentratieboog, ze zijn snel afgeleid, 
en hebben ook niets aan een lange uitleg. Ze hebben nog geen besef van de spelregels en 
de bedoeling van het voetbal. Het scoren van doelpunten is het doel. Dit doen ze door zelf te 
gaan dribbelen en proberen te scoren. Kinderen uit deze leeftijdsgroep spelen niet in 
teamverband en er ontstaat dan ook vrij snel ‘kluitjesvoetbal’. Moeilijke voetbaltermen zijn 
nog niet aan deze groep besteed. 
 
Doelstelling bij de Minipupillen 
De doelstelling voor deze leeftijdsgroep is het leren beheersen van de bal. Het gaat om het 
leren van de basisvaardigheden van het voetbal, namelijk: de bal stoppen, dribbelen en 
schieten. Het de bedoeling dat de spelers voetbal beginnen te begrijpen. Denk hierbij aan 
waar moet je scoren, wie mag er met zijn handen de bal tegen houden en dergelijke. Het 
leren omgaan met de bal is in deze leeftijdsgroep van het grootste belang. Met het oog op 
dit belang zijn oefeningen in kleine aantallen essentieel. 
 
Ambitie van Meervogels met betrekking tot deze leeftijdsgroep 
Als speler van de Minipupillen speel je nog geen “echte” competitiewedstrijden. Wedstrijden 
worden op zaterdagochtend gespeeld tussen Meervogels en Oranje. Dit zijn onderlinge 
wedstrijden waarbij winnen van ondergeschikt belang is. Het hebben van plezier en kennis 
maken met het voetbal is de ambitie van Meervogels voor deze leeftijdsgroep. Ook de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden is erg belangrijk. De trainingen zijn steeds ook 
afgestemd op deze leeftijdsgroep en dus rekening houden met korte, leuke, oefeningen. Het 
coachen van de spelers is ook nog niet van toepassing. Als coach heb je zeer weinig invloed 
op het spel van Minipupillen.   
 
Rode draad richting oudere leeftijdsgroep 
Op het moment dat Minipupillen naar de JO9 gaan dienen zij de basisregels van een 
voetbalwedstrijd grotendeels te begrijpen. Van belang is dat deze spelers de bal kunnen 
beheersen. Deze basisvaardigheid is essentieel omdat we hier in de JO9 mee verder gaan.  
Tactiek, posities en dergelijke verwachten we nog niet. Het belangrijkste is dat de spelers uit 
deze leeftijdsgroep op een plezierige manier de eerste stappen in het voetbal zetten.  
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Jeugd onder 8 en 9 (F-pupillen) 
 
Kenmerken 
Het grootste deel van de Jeugd onder 8 en 9 (hierna JO9) maakte als Minipupil al kennis met 
het voetbal. Een klein deel zijn nieuwe leden, hun gedrag lijkt wellicht op dat van een 
Minipupil. Andere spelers kunnen al verder zijn in hun ontwikkeling van het spel en meer 
richting de JO11 gaan. De JO9 heeft de eerste basisvaardigheden van het voetbal deels 
onder de knie. Zij zijn in staat om de bal te beheersen (de doelstelling bij de Minipupillen). 
De JO9 spelen al tegen andere clubs en weten dat het de bedoeling is om te scoren. In deze 
leeftijdsgroep wordt het al duidelijker wie er aanvaller en verdediger wil zijn. Dit verandert 
echter nog vaak en moet ook zo min mogelijk gepromoot worden. De kinderen zijn net als 
de Minipupillen nog erg enthousiast en willen graag spelen. Ook zij hebben een korte 
spanningsboog. Kinderen uit deze groep zijn vaak in staat om veel en snel te leren, maar zijn 
ook nog snel afgeleid. Net als bij de Mini-pupillen is de JO9 nog steeds op zichzelf gericht. 
Het teambelang zal in de loop van de JO9-jaren steeds meer ontstaan. Deze groep is, net als 
de Minipupillen, nog niet vertrouwd met ‘volwassen’ voetbaltermen. 
 
Doelstelling bij de Jeugd onder 8 en 9 
De doelstelling bij de JO9 is doelgericht leren handelen met de bal. Zij zijn vaak vanuit de 
Mini’s gekomen met de eerste basisvaardigheden. Deze moeten in de F’jes verder worden 
ontwikkeld. Spelers moeten, na verloop van tijd, de bal kunnen gebruiken om kansen te 
creëren en doelpunten te maken. Ook moeten zij de beginselen van het team gaan 
ontwikkelen. Iedereen moet meehelpen met aanvallen en verdedigen. Van belang is dat er 
een goede indeling wordt gemaakt waarmee gelijkwaardige niveaus met elkaar voetballen. 
Dit zorgt ervoor dat kinderen zo vaak mogelijk in balbezit komen en de basisvaardigheden 
verder ontwikkelen. De doelstelling is nog niet om veel aandacht te besteden aan het 
teamverband. Hier zijn kinderen vaak nog niet aan toe. De essentie ligt, net als bij de 
Minipupillen, op het ontwikkelen van de basisvaardigheden. Deze moeten in deze jaren 
verder worden ontwikkeld en aangestuurd.   
 
Ambitie van Meervogels met betrekking tot deze leeftijdsgroep 
Als JO9-pupil gaan spelers hun eerste ‘echte’ wedstrijden voetballen. Meervogels hecht in 
deze periode nog weinig tot geen waarde aan de uitslag van de wedstrijden en competitie. 
Het gaat erom dat de spelers door middel van wedstrijden en trainingen op een leuke 
manier verder gaan in het voetbal. Coachen is op deze groep vaak ook nog lastig en dient 
altijd positief te zijn. Meervogels beoogt de spelers in deze leeftijdscategorie met het 
grootste talent te laten voetballen in de JO9-selectie. Meervogels wil de meest getalenteerde 
voetballers samen laten spelen. 
 
Rode draad richting de Jeugd onder 10 en 11 
De doelstelling is dat de spelers als zij naar de JO11-pupillen gaan, beschikken over de 
basisvaardigheden en in staat zijn om doelgericht te handelen met de bal. Het is vooral 
belangrijk dat de basistechniek is aangeleerd en dat de spelers met veel plezier gaan 
voetballen. Team spel en posities kunnen al aanwezig zijn, maar zijn geen doelstelling op 
zich.  
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Jeugd onder 10 en 11 (E-pupillen) 
 
Kenmerken 
Een Jeugd onder 10 en 11 (hierna JO11)-pupil is al verder in staat om zich te concentreren 
op een opdracht. Toch is luisteren en stilstaan nog steeds niet gemakkelijk. Spelers van deze 
leeftijd zijn heel erg leergierig, door middel van het zien van opdrachten kunnen zij zich 
dingen snel eigen maken. In deze jaren komt er steeds meer groei naar het teamverband. 
Spelers gaan beseffen dat voetbal een teamsport is. De eerste basisvaardigheden hebben zij 
in eerdere jaren geleerd, zij kunnen deze steeds bewuster en doelgerichter verbeteren dan 
in de JO9. Techniek is bij deze leeftijdsgroep goed aan te leren en de spelers ontwikkelen 
zich motorisch snel. Waar het bij de Minipupillen en JO9 vooral om het individu ging, gaat 
het nu steeds meer om het team.  
 
Doelstelling bij de Jeugd onder 10 en 11 
De JO11 beschikken over de eerste basisvaardigheden. In deze jaren moet er worden 
geleerd hoe er samen doelgericht kan worden gespeeld. Ook in het begin van de JO11 is er 
vaak nog sprake van ‘kluitjesvoetbal’. Het doel is dat dit steeds minder aanwezig is, en dat 
de spelers gaan beseffen hoe zij als team moeten handelen. Hierbij is het van groot belang 
dat de techniek van de spelers verder wordt ontwikkeld. Tijdens deze fase van hun leven zijn 
spelers in staat om dit soort dingen snel aan te leren en dit moet dan ook zo veel mogelijk 
gebeuren. Ook kan er in de JO11 worden begonnen met eenvoudige tactische trainingen. Als 
de spelers de eerste basisvaardigheden goed onder de knie hebben, kunnen deze worden 
gebruikt om op eenvoudige wijze de eerste echte voetbalsituaties te trainen. Van belang is 
hierbij om goed rekening te houden met verschillende niveaus. De ene speler heeft al een 
goede basistechniek en kan zich meer op het teamverband gaan richten. Een andere 
voetballer moet nog meer worden getraind in de basisvaardigheden om ervoor te zorgen dat 
deze later goed kan functioneren in teamverband. Een goede indeling is dus essentieel. 
 
Ambitie van Meervogels met betrekking tot deze leeftijdsgroep 
Meervogels hecht ook in deze leeftijdsgroep vooral belang aan de individuele ontwikkeling 
van de speler. Een sterke groei van de basistechniek en het beginnend besef van 
teamverband moet het doel zijn van de JO11. Winnen is nog steeds van ondergeschikt 
belang aan de ontwikkeling van het individu. Of een team eerste of laatste is geworden is 
van klein belang. Meervogels ambieert de individuele ontwikkeling van spelers op een leuke 
manier. De hoogste teams uit deze leeftijdsgroep spelen in de selectie. Daarin wil 
Meervogels de beste spelers samen laten spelen.  
 
Rode draad richting de Jeugd onder 12 en 13 
Toen de spelers in de JO11 kwamen bezaten zij voetbalvaardigheden die in de JO11 verder 
zijn ontwikkeld. Hierbij moeten de spelers in staat zijn om goed te schieten, passen, 
dribbelen et cetera. In de JO11 hebben de spelers geleerd hoe zij samen doelgericht moeten 
spelen. Het individu is hierbij technisch sterk vooruit gegaan en in staat om de lastige 
overgang naar de JO13 aan te kunnen. 
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Jeugd onder 12 en 13 jaar (D-pupillen) 
 
Kenmerken 
In de Jeugd onder 12 en 13 (hierna JO13) treedt er veel verandering op voor kinderen. Zij 
gaan voor het eerst spelen op groot veld. De Jeugd onder 12 beschikt vaak over ideale 
lichaamsverhoudingen, die zorgen ervoor dat zij nog zeer goed trainbaar zijn. Jeugd onder 
13 kunnen te maken krijgen met een groeispurt en beschikken niet meer over dit kenmerk. 
Spelers in deze leeftijdscategorie worden steeds kritischer, op zichzelf, teamgenoten en de 
begeleiding. JO13 zijn al meer teambewust dan in eerdere leeftijdscategorieën. Winnen 
wordt bij deze groep steeds belangrijker.  
 
Doelstelling bij de Jeugd onder 12 en 13 
De doelstelling bij de JO13 is om te leren spelen vanuit een basistaak. De JO13-pupillen 
komen voor het eerst op groot veld te spelen en moeten daarin nog veel gestuurd worden. 
Bij 11 tegen 11 wedstrijden wordt het spelen vanuit een positie steeds belangrijker. Naast 
het voortdurend ontwikkelen van de basisvaardigheden is het van belang dat de spelers zich 
tactisch steeds verder ontwikkelen. De JO13 spelers beschikken al over de meeste 
basisvaardigheden. Toch zijn zij nog op een leeftijd waarbij nog veel progressie kan worden 
geboekt. Een betere wreeftrap, strakke pass, dribbelen, drijven, et cetera kunnen op deze 
leeftijd worden bereikt. De JO13-pupillen kunnen ook tactisch beginnen te trainen. De 
doelstelling is dat de spelers de basistactieken op gaan pakken tijdens hun jaren in de JO13. 
Het bewust worden van posities en de daarmee samenhangende taken is hierbij van 
essentieel belang. Aangezien deze spelers voor het eerst op groot veld gaan spelen is het 
ook belangrijk dat deze spelers de spelregels leren te begrijpen. Deze hebben zij de rest van 
hun voetballoopbaan nodig.  
 
Ambitie van Meervogels met betrekking tot deze leeftijdsgroep 
Bij de JO13 hecht Meervogels nog steeds het grootste belang aan de individuelen 
ontwikkeling. De steeds verder ontwikkelende basisvaardigheden moeten in deze categorie 
worden verbeterd en de spelers moeten de teamtaken gaan beseffen. Met betrekking tot het 
hoogste JO13-team wordt er waarde gehecht aan winnen. Deze groep spelers moet, naast 
individuele verbetering, nastreven dat er zo goed mogelijk wordt gepresteerd in de 
competitie. Meervogels ambieert in deze leeftijdsgroep dat er minimaal 2e klasse wordt 
gespeeld. Indien dit team in deze klasse speelt moet promotie naar de 1ste klasse worden 
nagestreefd. De beste spelers uit deze leeftijdscategorie zullen in de selectieteams spelen. 
 
Rode draad richting de Jeugd onder 14 en 15 
De JO13-spelers die naar de JO15 gaan dienen in staat te zijn om te spelen vanuit een 
basistaak. De spelers dienen de spelregels onder de knie te hebben, denk hierbij aan 
buitenspel. De basisvaardigheden die de spelers hadden vanuit de JO11, moeten verder zijn 
ontwikkeld. Na deze leeftijd wordt het aanleren van deze basistechnieken relatief moeilijker. 
De focus ligt in de JO13 nog op individuele ontwikkeling van techniek. Ook dienen JO13-
pupillen die naar de JO15-junioren gaan basistaken van posities te begrijpen. 
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Jeugd onder 14 en 15 (C-junioren) 
 
Kenmerken 
Bij de Jeugd onder 14 en 15 (hierna: JO15) worden de eerste kenmerken van het 
‘volwassen’ voetbal zichtbaar. De spelers maken in deze leeftijdscategorie grote persoonlijke 
en biologische ontwikkelingen door. Veel spelers krijgen te maken met een groeispurt en 
worden pubers. De relatie tussen de speler en medespeler, begeleiding, ouders en 
scheidsrechter komt onder druk te staan. Dit kan spanningen opleveren op de trainingen en 
tijdens wedstrijden. Spelers hebben in deze leeftijdscategorie vaak minder controle over hun 
lichaam dan in de JO13. Ook gaan spelers op deze leeftijd vaak interesse tonen in dingen 
naast het voetbal.  
 
Doelstelling bij de Jeugd onder 14 en 15 
De doelstelling bij JO15 is dat het afstemmen van basistaken binnen het team. De spelers 
beschikken over voldoende basistechniek om zich steeds verder te ontwikkelen op tactisch 
gebied. Het ontwikkelen van basisvaardigheden blijft erg belangrijk, maar zal een minder 
snelle ontwikkeling doormaken dan op jongere leeftijd. Dit komt onder meer door de 
puberteit. Spelers krijgen in de JO15 steeds meer gevoel voor tactiek. Hier moeten zij goed 
in gestuurd worden om een goede afstemming te krijgen binnen het team. Het voetbal 
wordt vanaf deze leeftijd steeds meer met het hoofd en steeds meer zonder bal. Het verder 
uitbouwen van in de JO13 opgedane basistaken binnen het team staat centraal. Het leren 
beheersen van een bepaalde positie en de plaats van deze positie binnen het team moet 
worden aangeleerd. Hierbij moet ook worden gedacht aan de bijdrage in aanvallend en 
verdedigend opzicht in team verband. Bij de JO15 komen de teamtaken meer dan in eerdere 
leeftijdsgroepen om de hoek kijken. Hier moet voldoende aandacht aan worden gegeven.  
 
Ambitie van Meervogels met betrekking tot deze leeftijdsgroep 
Meervogels vindt individuele ontwikkeling van spelers nog steeds erg belangrijk binnen deze 
leeftijdsgroep. De basisvaardigheden zullen nog niet volledig onder de knie zijn en moeten 
zich ook in de JO15 ontwikkelen. Omdat dit lastiger is dan bij eerdere leeftijdsgroepen is het 
erg belangrijk dat er ook meer naar het team wordt gekeken. Meervogels vindt het 
essentieel dat spelers hun positie binnen het team begrijpen en de tactiek gaan begrijpen. 
Bij de JO15 is er sprake van ambitie met betrekking tot het eerste team in deze lichting. Dit 
team moet minstens tweede klasse spelen, waarbij promotie wordt nagestreefd. Indien dit 
team in de 1ste klasse voetbalt moet degradatie worden voorkomen. Ondanks deze ambitie 
gaat het Meervogels in deze leeftijdsgroep nog steeds vooral om het individu en dat deze 
zich steeds verder ontwikkeld. De beste spelers uit deze leeftijdscategorie zullen in de 
selectie zitten. 
 
Rode draad richting de Jeugd onder 16 en 17 
Een JO15-junior die overstapt naar de JO17 moet beschikken over alle basisvaardigheden in 
het voetbal. Deze zijn verder ontwikkeld in de JO15-junioren ondanks de biologische 
omstandigheden van de spelers. De spelers moeten zich bewust zijn van de taken van een 
positie. Hierbij gaat het niet alleen om de taken van de speler als individu, maar met name 
om de taken van dit individu binnen het team. De spelers moeten begrip hebben van de 
tactiek binnen het voetbal. 
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Jeugd onder 16 en 17 (B-junioren) 
 
Kenmerken 
Jeugd onder 16 en 17 (hierna: JO17)- junioren bevinden zich vaak in de puberteit. Hierdoor 
zijn zij kritisch op hun eigen prestaties, maar vaak ook op teamgenoten en begeleiding. Bij 
JO17-junioren bestaat de kans op groepsvorming en kan het zijn dat er mensen 
buitengesloten worden. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Kinderen op deze leeftijd 
zitten vaak nog in de groei en krijgen last van blessures. Dit komt omdat de spieren de groei 
nauwelijks bij kunnen houden. JO17-junioren zijn vaak erg gemotiveerd om een goede 
prestatie neer te zetten. Net als bij de JO15-jeugd komen er ook andere dingen dan voetbal 
om de hoek kijken. Spelers van de JO17-jeugd kunnen fases van het seizoen onzichtbaar 
zijn, maar willen desondanks graag verantwoordelijkheid krijgen. 
 
Doelstelling bij de Jeugd onder 16 en 17 
JO17-junioren hebben als doel dat zij moeten gaan samenspelen als team. In de jaren van 
de JO13-pupillen hebben zij geleerd wat de specifieke taken waren van een bepaalde positie. 
In de JO15-junioren hebben zij deze positie verder verbeterd in verhouding met de rest van 
het team. In de JO17 draait het om het team op zich. De basisvaardigheden van spelers op 
deze leeftijd moet grotendeels aanwezig zijn. Toch moet er, door onder andere de groei, wel 
voldoende aandacht aan worden besteed. Het niveau van passen, schieten, dribbelen et 
cetera moet elke week weer worden getraind. Het is belangrijk dat bij JO17-junioren veel 
aandacht wordt besteed aan de teamtaken. Denk hierbij aan de taken per linie en uitbreiding 
van taken per positie. Hierbij is het belangrijk dat er nadruk komt te liggen op de individuele 
bijdrage van een speler aan het team. Bij JO17-junioren moet het volledige eisenpakket 
daadwerkelijk tot uitdrukking komen. Hierbij is ook coaching van erg groot belang, spelers 
moeten hun verantwoordelijkheden krijgen en leren te nemen. Het is belangrijk dat de 
begeleiding zich richt op het teambelang waarbij het individu zich steeds verder ontwikkeld 
ten opzichte van de rest van het team.  
 
Ambitie van Meervogels met betrekking tot deze leeftijdsgroep 
Meervogels wil dat spelers uit deze leeftijdscategorie handvatten krijgen aangereikt om als 
team te gaan functioneren. Het teambelang is vanaf de JO15-junioren belangrijk geworden 
en wordt met de jaren steeds belangrijker. JO17-junioren zijn vaak zelf prestatiegericht en 
Meervogels vindt ook dat teams uit de JO17-junioren het hoogst haalbare moeten nastreven. 
Voor het eerste team is dit spelen in de 1ste klasse de ambitie waarbij bij een goede lichting 
promotie moet worden nagestreefd. Bij een iets mindere lichting moet handhaving in de 1ste 
klasse altijd het uitgangspunt zijn en indien er lager wordt gespeeld promotie naar de 1ste 
klasse. De beste spelers uit deze leeftijdscategorie zullen in de selectie zitten. 
 
Rode draad richting de Jeugd onder 18 en 19 
Tot en met de JO13-pupillen lag de focus op het aanleren van de basisvaardigheden. Vanaf 
de JO13 kwam hier ook het tactische aspect bij. Spelers die vanuit de JO17-junioren naar de 
JO19-junioren gaan worden geacht als team te kunnen samen spelen. Hierbij is het 
belangrijk dat de spelers hun individuele positie, en kenmerken daarvan, kennen. 
Taakgericht kunnen handelen is essentieel. Ook moet er aandacht zijn besteed aan het 
samenwerken binnen en tussen de linies. Het samenspelen als team is voor JO19-junioren 
van groot belang en moet dan ook vanuit de JO17-worden meegenomen. 
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Jeugd onder 18 en 19 (A-junioren) 
 
Kenmerken 
Spelers in de Jeugd onder 18 en 19 (hierna: JO19) zijn in de eindfase van de puberteit of al 
uit de puberteit. Zij zijn beter in staat keuzes te maken en de verhoudingen van het lichaam 
zullen verbeteren ten opzichte van voorgaande jaren. De spelers zullen steeds volwassener 
zijn en de kwaliteiten, karakters en dergelijke zijn bekend. Spelers kunnen zich in deze 
leeftijdsgroep meer richten op dingen waar ze talent voor hebben en zij kunnen deze beter 
overzien. De JO19-junioren zijn kritisch op het team en zichzelf en willen hun eigen 
verantwoordelijkheid dragen. Spelers kunnen zich intensief inzetten om een bepaald doel te 
behalen. In deze leeftijdscategorie krijgen spelers wel voor het eerst (officieel) te maken met 
alcohol en dergelijke afleidingen. Dit kan natuurlijk van invloed zijn op het spel. 
 
Doelstelling bij de Jeugd onder 18 en 19 
Van de JO9-jeugd tot en met de JO17-junioren is de basis gelegd voor spelers om zich 
individueel te ontwikkelen. Vanaf de JO13 werd geleidelijk het team steeds belangrijker. In 
de JO17 draaide het om het samenspelen als team. In de JO19 draait het nog steeds om 
samenspelen, maar vanaf deze lichting is presteren als team binnen de competitie de 
belangrijkste doelstelling. De taken per positie en in het teamverband zijn bekend. Deze 
leeftijdsgroep moet de laatste stap maken in het voetbalproces om klaar te zijn voor het 
senioren voetbal. Het presteren van een vooraf afgesproken doel is van groot belang voor 
deze leeftijdsgroep. Hierdoor zullen deze spelers zich ontwikkelen als een speler die klaar is 
voor het senioren voetbal.  
 
Ambitie van Meervogels met betrekking tot deze leeftijdsgroep 
Meervogels hecht bij deze leeftijdsgroep meer belang aan de prestaties dan bij eerdere 
leeftijdscategorieën. Dit is natuurlijk logisch, omdat deze spelers over een aantal jaren bij de 
senioren, en misschien zelfs het eerste, opgewassen moeten zijn tegen prestatiedruk. De 
ambitie van Meervogels is dan ook dat deze leeftijdsgroep minimaal in de eerste klasse 
speelt. Indien de samenstelling van het team het toe laat moet het eerste team van de JO19 
promotie nastreven. Het voetballen op een zo hoog mogelijk niveau verhoogt de weerstand 
en dat zorgt voor een betere overgang naar de senioren. Mocht het hoogste JO19-team 
degraderen uit de 1ste klasse, dan is een zo snel mogelijke promotie het doel van deze 
leeftijdscategorie. De beste spelers uit deze leeftijdscategorie zullen in de selectie zitten. 
 
Rode draad richting de Senioren-selectie 
Spelers uit deze leeftijdscategorie zijn in het begin in staat om de taken van een positie en 
deze positie binnen het team uit te oefenen. JO19-junioren moeten klaar worden gemaakt 
voor de senioren. Dit betekent prestatiegericht trainen, het opbouwen van conditie en het 
scheppen van duidelijke regels. Natuurlijk is de overstap van de JO19 naar de senioren geen 
kleine stap, maar door zo competitief mogelijk te trainen en spelen in de JO19 kan deze 
overstap zo klein mogelijk gemaakt worden. Spelers die van de JO19 naar de senioren 
overstappen moeten alle basisvaardigheden onder de knie hebben en de hoofdlijnen van 
tactiek begrijpen. Ook zijn zij in staat om onder druk een bepaalde doelstelling na te streven. 


