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1. Doelstelling en voorwaarden 4

2. Uitwerking 5 t/m 7

3. Selectiebeleid 8

4. Technisch kader 9 en 10

5. Onderbouw 10 t/m 17

 a. Wedstrijdvormen

 b. basisafspraken

6. Bovenbouw 17 t/m 20

 a. Speelwijze

 b. Doorschuiven

7. Overige begeleiding 21 t/m 22

8. Trainingsindeling 23

9. Scouting en doorstroming 24

10. Uitstraling en Basis-elf 25 t/m 27

Inhoudsopgave
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Het Jeugdbeleidsplan (hierna te noemen JBP) is onderdeel van het VerenigingsBeleidsPlan (VBP). 

Eigenaar van het JBP is de Jeugdcommissie van de v.v. Nieuwenhoorn, die uit voorzitter en coördi-

natoren bestaat en het voetbaltechnisch deel uitbesteedt aan de Voetbaltechnische Commissie 

(hierna te noemen VTC), bestaande uit minimaal 4 personen.

Zij zijn belast met de uitvoering van dit plan en daarmee het behalen van de doelstellingen te be-

waken. Hierin kan een Hoofd Jeugdopleidingen (hierna te noemen HJO) een belangrijke rol vervullen; 

echter op dit moment beschikken we niet over een HJO, en neemt de VTC de meeste taken over.

Belangrijk is dat alle commissieleden zich conformeren aan dit beleidsplan om zo te komen tot een 

succesvolle uitvoering hiervan.

Doelstelling van onze Jeugdopleiding:
Hiermee geven we aan dat plezier altijd de basis is, leren om beter te worden en te ontwikkelen. 

Presteren is het willen winnen en presteren naar vermogen.

Een optimaal leerklimaat creëren om een goede doorstroming te verkrijgen naar de senioren voor 

zowel de selectie als recreatieve teams.

Voorwaarden:
Draagvlak van het Algemeen bestuur en de Jeugdcommissie, door zich te conformeren aan het 

plan en daarvoor voldoende budget te garanderen.

Deskundige en gekwalificeerde trainers (selectieteams) die passen binnen de cultuur/opleiding 

van de vv Nieuwenhoorn, voldoende accommodatie en materialen, en het up-to-date houden van 

de accommodatie.

Plezier 
als fun-
dament, 
trainen 
om te 
leren en 
spelen 
om te 
winnen
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Uitwerking:
Nieuwenhoorn Jeugdvoetbalwijzer 2018 en dit schema van de KNVB geven de hoofdlijnen.
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WIE

Mini

Pupillen

4-6

JO8/9/10

JO11/12/13

JO14/15/16

JO17/18/19

Keepers

Meisjes

CENTRAAL

Bal is doel

Bal is doel

Bal is middel

Wedstrijd is 

middel

Wedstrijd is 

doel

Keepers-

techniek

Qua opbouw 

zelfde als de 

jongens

HOE

Alle kinderen vanaf 4 die lid worden van 

Nieuwenhoorn trainen en spelen bij de “mini’s”. 

Deze spelen op zaterdag een competitie op 

Voorne-Putten.

Tevens wordt er deelgenomen aan de KNVB 

4x4 Mini-Pupillen competitie.

Inhoud: vaardigheidsspelvormen:

richting, snelheid, nauwkeurigheid

Selectie is de 1e teams JO8/JO9/JO10.

Van de selectietrainers is er één JO19- en één 

JO17-junior (bij voorkeur)

Inhoud: vaardigheidsspelvormen:

richting, snelheid, nauwkeurigheid

Selectie is de 1e teams JO11/JO12/JO13.

Van de selectietrainers is er één JO19- en één 

JO17-junior (bij voorkeur)

Inhoud: spelinzicht en technische

vaardigheden ontwikkelen

d.m.v. het spelen in basisvormen

Selectie is JO15-1 en JO15-2, 

Inhoud: teamtaken, raken per linie en posities 

ontwikkelen door kleine en grote

wedstrijdvormen

Selectie is resp. JO17-1/JO17-2 en 

JO19-1/JO19-2.

Inhoud: Wedstrijd coaching:

rendement, wedstrijdrijpheid, mentale 

aspecten

Keepers trainen per leeftijdsgroep

Vanwege de aparte status van deze groep, 

zal de invulling van dit blok jaarlijks door de 

coördinator in overleg met het VTC worden 

afgesproken.

OVERLEG

Samen met trainers F-pupillen

Selectietrainers: 

3x per seizoen

Overige trainers: 

2x per seizoen 

Selectietrainers: 

3x per seizoen

Overige trainers: 

2x per seizoen

Selectietrainers: 

3x per seizoen

Overige trainers: 

2x per seizoen voor elke leef-

tijdsgroep

Selectietrainers: 

2x per seizoen

Overige trainer: 2x per seizoen 

voor elke leeftijdsgroep

Onder 23 valt in principe onder de 

Stichting Topsport Nieuwenhoorn 

in nauwe samenwerking met de 

Hoofd A-trainer

2x per seizoen

2x per seizoen

DOEL

Voorfase:

het leren beheersen 

van de bal

Voorfase:

het leren beheersen 

van de bal

Basisspel - Rijpheid

Wedstrijd - rijpheid

(11-11) Het aanleren van 

de teamtaken – functies 

in het systeem 1:4:3:3

Competitie - rijpheid 

Individuele ontwikkeling 

van de groep 16-19 jaar 

richting de selectie

Het aanleren van de 

keeper technische 

vaardigheden volgens de 

Frans Hoek Methode
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DE MINI-PUPILLEN: (JO en M.)Ong. 4 tot 6 -jarigen spelen in een regionale competitie op 
Voorne -Putten.

KEEPERS vanaf 10/11 jaar specifiek trainen.

MEISJES: talenten kunnen meespelen in de selectieteams van de jongens.

De INDIVIDUELE ONTWIKKELING gaat voor die van het team(zie ook doorstroming), uitzondering 
kan zijn dat daarmee het competitieniveau van het team op lange termijn in het gedrang komt 
(promotie/degradatie). De teamprestaties verbeteren door het individu op te leiden en te coa-
chen. (Verbeteren basistaken en daardoor posities in het veld beter beheerst).
De individuele ontwikkeling van spelers wordt gestructureerd gevolgd en besproken door de 
hoofdtrainer en de VTC. 

Een intensieve SAMENWERKING tussen selectietrainers, onderling en de VTC is een vereiste (verti-
cale doorstroming); daarnaast verwachten wij van de hoofdtrainer, die verantwoordelijk is voor de 
gehele leeftijdsgroep, een juiste afstemming binnen deze groep.  (Horizontale doorstroming) Dus 
zicht houden op aandienende talenten uit de lagere teams ( lees: recreatieve teams) en uitwisse-
ling van voetbalkennis op basis van “train de trainer”.
De vastgestelde leerdoelen per leeftijdsgroep zijn leidend in onze aanpak; trainers krijgen binnen 
bepaalde kaders, de ruimte om hun eigen invulling te geven aan de wijze waarop deze leerdoelen 
worden gerealiseerd (i.o. met de VTC).

DE HOOFDTRAINER maakt de trainingen voor alle (selectie)teams.  Deze trainingen worden als 
adviestraining ter beschikking gesteld voor alle overige trainers van die leeftijdsgroep.

DE SELECTIETEAMS trainen op hetzelfde tijdstip en op hetzelfde veld, zodat afstemming tussen 
de trainers en eventuele wisseling van spelers mogelijk is.

Om het voor de hoofdtrainer mogelijk te maken de trainingen van de overige teams te bekijken, 
zal er een assistent voor het standaardteam moeten zijn. Dit willen zo veel mogelijk invullen met 
jeugdspelers en stagiaires.
Extra alert zijn op de talenten die door de KNVB/Sparta worden uitgenodigd; ook als ze hoger 
willen spelen, altijd het contact “warm” houden (database talenten bij VTC)
Als trainingsvelden, door de weersomstandigheden worden afgekeurd, zal de 3de training van de 
selectieteams komen te vervallen. Voor de ontwikkeling van de jeugdspeler dienen de trainingen 
op zowel kunst- als natuurgras plaats te vinden.
Het spelen van toernooien: Thuis- en uittoernooi per leerjaar (streven); ook te gebruiken voor de 
nieuw te vormen indelingen. ( toernooi-cie)
Op zondag liggen er mogelijkheden voor: techniektraining; mixtoernooi; coördinatietraining.
Binnen de jeugdopleiding heb je veel vrienden, echter het verenigingsbelang gaat altijd voor het 
teambelang.

7
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HET SELECTIEBELEID:

Het selecteren van spelers vindt eigenlijk continu plaats. We verwachten van onze trainers en 

coaches dat zij voortdurend de ontwikkelingen van de spelers in hun team monitoren. Indien zij 

van mening zijn dat een speler geen optimale leeromgeving kent maakt hij dat bespreekbaar bij de 

Hoofdtrainer en VTC lid. Deze zullen dan eventueel, in overleg met de betrokkenen, actie onderne-

men. Belangrijk dat er vroegtijdig geoefend wordt met de nieuwe veldafmetingen. (Zie schema)

Selectiespeler: als je de wil, de tijd en het talent hebt om intensief aan je voetbalvermogen te 

werken speel je prestatief voetbal.

CRITERIA: 
1. Technische kwaliteiten (hoe is de balbeheersing van de speler)

2. Spelinzicht (maakt de spelers de juiste keuze op de momenten in wedstrijd en training; ziet hij  

 het spel?) (Geldt vanaf JO13-pupillen!)

3. Tonen van wil om beter te worden (coach baar, leergierig)

4. Inzet tijdens trainingen en wedstrijden

5. Opkomst op trainingen

6. Houding en gedrag (gedraagt hij zich volgens onze normen en waarden?)

7. Communicatieve vaardigheden (is hij in staat om in contact te treden met de spelers om hem  

 heen, deze te coachen?)

8

WANNEER

Januari

Febr-april

Maart/april

April

Eind april

1 Mei t/m sept

Na eerste weekend in sept

WAT

aanvang trainingstrein
afstemming oefenwedstrijden selectieteams

selectieactiviteiten selectieteams (zie hieronder)

selectieactiviteiten ov. teams (zie hieronder)

overleg doorstroming JO19 naar overige senioren
overleg doorstroming O19 naar selectie

communicatie concept teamindelingen

Voorbereiding met voorlopige indeling teams in twee fasen: mei 
en augustus/september 

communicatie ‘definitieve’ teamindelingen

WIE

Selectietrainers
En VTC

Selectietrainers/VTC

Trainers/Begeleiders/VTC

Trainer/Coördinator LE
Hoofdtrainer/VTC

VTC

Hoofdtrainers/VTC

Hoofdtrainers/VTC
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SELECTIETEAMS
   
spelen op een zo hoog mogelijk niveau (min. Hoofdklasse)
worden begeleid door gediplomeerde trainers
frequentie training afhankelijk van klasseindeling (2 of 3 x)
spelers selectieteams zijn inzetbaar voor alle selectieteams
Overige teams trainen  2x per week.

SELECTIETEAMS

Er is geen vaste speelwijze bepaald in onze jeugdopleiding; verzorgd voetbal met de vol-
gende kenmerken: initiatiefrijk, positief dwingend, technisch verzorgd en creatief.
Uitgangspunt zal altijd een 1-4-3-3 systeem zijn, waarin vele variabele uitvoeringen 
mogelijk zijn en o.a. afhankelijk van niveau, weerstand, leermomenten spelers, opbouw 
van achteruit, veldbezetting etc.

HET TECHNISCHE KADER:

In elke leeftijdsgroep hebben we één hoofdtrainer, één of meerdere selectietrainers en één of 
meerdere overige trainers. Alle trainers zijn verantwoordelijk voor behalen van de gestelde doel-
stellingen per leeftijdsgroep, op een wijze die valt binnen de daarvoor door Nieuwenhoorn gestelde 
kaders. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training van de selectieteams 
(1ste en 2de) in die leeftijdsgroep. (Ondersteuning door lid van de VTC). Hij neemt tevens het stan-
daardteam onder zijn hoede. 
Onze selectietrainers zijn gediplomeerd (of bezig diploma te halen). Voor de hoofdtrainer is dit 
minimaal TC 3 Jeugd, voor de selectietrainer is dit minimaal “Juniorentrainer” of “Pupillentrainer”. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de intentie is om ook de 2e teams van een TC3-trainer te 
voorzien.( UEFA C Youth)
Teneinde te bouwen aan de toekomstige invulling van de technische staf wordt gestreefd naar 
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het inzetten van JO17- en JO19-junioren als assistent-trainers bij de JO8/JO9/JO10/JO11/JO12.
Hoofdtrainers of selectietrainers zijn indien mogelijk géén vader van een speler van die selectie.
We gaan uit van de kwaliteit en de creativiteit van de individuele trainer. Dit houdt in dat we wel 
de leerdoelen per leeftijdsgroep vastleggen en dat we de kaders benoemen voor de invulling, maar 
dat we de wijze waarop de leerdoelen bereikt worden verder vrijlaten.
De kern van onze werkwijze is dat ook door de trainers geleerd wordt. Dit proces faciliteren we 
door coaching van de trainers onderling, (en indien aanwezig door de HJO) door periodiek overleg 
tussen de selectietrainers en de VTC en door het onderling beschikbaar stellen van de trainingen/
oefenstof/wedstrijdanalyses etc. Tevens zal het samenwerkingsverband met Sparta voor de 
nodige technische ondersteuning gaan zorgen.
De trainers worden beoordeeld op het realiseren van de leerdoelen per leeftijdsgroep en op de 
wijze waarop zij invulling geven aan hun taakomschrijving. Beoordeling zal plaatsvinden door VTC, 
Hoofdtrainer (senioren), Bestuurslid Voetbalzaken.
Tenslotte dient de trainer lid te zijn van de KNVB en over een KNVB-nummer te beschikken. Niet 
alleen vanwege verzekeringstechnische redenen, tevens vanwege het feit dat de KNVB een trai-
ner in uitzonderlijke gevallen tuchtrechtelijke kan aanpakken.

TALENTVOLLE MEIDEN/DAMES
Op dit moment zit het meidenvoetbal duidelijk in de lift. Hier is groei zeker mogelijk.
Talentvolle meiden kunnen  meespelen in de selectieteams. Ook hier staat het individu centraal en 
wat voor haar het beste is. 
Uitbreiding: aantrekkelijk maken voor meiden/dames uit de omgeving om hier te komen voetballen. 
Gekwalificeerde trainers met affiniteit damesvoetbal.
Actief beleid noodzakelijk.

ONDERBOUW:
Informatieavond voor ouders; 
Voorafgaand aan elk nieuw seizoen worden er per jaargroep informatieavonden gehouden voor 
ouders. Op de informatieavond krijgt u in grote lijnen te horen hoe het seizoen eruit komt te zien. 
Hoe de teamindeling tot stand is gekomen, hoe de opleidingsstructuur eruitziet, wat ouders van 
NIEUWENHOORN mogen verwachten, maar ook wat NIEUWENHOORN van ouders verwacht. Spor-
tiviteit en respect staat hoog bij NIEUWENHOORN in het vaandel: niet alleen op het veld maar ook 
naast het veld. Ouders mogen zich bijvoorbeeld niet bemoeien met beslissingen van wedstrijdbe-
geleiders, scheidsrechters of trainers van NIEUWENHOORN of de tegenstander. Er wordt ook niet 
van ouders verwacht dat zij hun kind tijdens de training of wedstrijd aanwijzingen geven. Dit is een 
taak van de trainer of teamleider.  

DE MINI-PUPILLEN: 
Vanaf ong. 4  jaar kunnen kinderen deel gaan uitmaken van de voetbalfamilie NIEUWENHOORN door 
zich aan te melden voor de MP. Elke zaterdagochtend zullen de ukkies en de toppers bij elkaar 
komen, om zo spelenderwijs kennis te leren maken met andere kinderen én met de bal. 

10
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JO7 LEREN BEHEERSEN VAN DE BAL; Het gaat dus om opleiden! 
De kinderen leren op speelse wijze de baas over de bal te worden. Ieder kind kan zich vanaf de 
leeftijd van 4 jaar inschrijven voor de MP. Zij  voetballen elke zaterdagmorgen in een 2 tegen 2 of 4 
tegen 4 competitie tegen elkaar. Zij spelen op het eerste veld van NIEUWENHOORN. 
Leuke en zinvolle oefeningen vanuit de teamfunctie aanvallen zijn:
Doelschietspelletjes zonder of met weinig weerstand 
Dribbelspelletjes zonder en met weinig weerstand
Oversteek spelletjes zonder en met weinig weerstand 
2 vs. 2 of 4 vs. 4 wedstrijdjes 

KENMERKEN VAN HET KIND:
Het lerend vermogen van een kind verschilt per leeftijdscategorie. Jonge kinderen die in de MP 
voetballen moeten eerst de baas over de bal worden en denken totaal nog niet aan samenspelen; 
“Ik en de bal” is een bekende term. Naarmate de leeftijd stijgt, komen andere aspecten naar voren 
tot het teamgericht en resultaatgericht voetbal bij de JO19-1.  

INSTROOM IN DE JEUGDOPLEIDING VAN NIEUWENHOORN;
De afkorting JO08 staat voor jeugd onder 8 jaar. Dit betekent dat jongens én meiden gezamenlijk 
training krijgen en ingedeeld worden in een JO08 team. Het uitgangspunt van NIEUWENHOORN is 
dat jongens en meiden in de onderbouw gezamenlijk trainen en voetballen. Vanaf de bovenbouw 
zullen de wegen splitsen. Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk wanneer er in een eerder stadi-
um signalen ontvangen worden dat er behoefte is aan een geheel meidenteam. 

JO8-JO10 DOELGERICHT HANDELEN MET DE BAL; het gaat dus 
om opleiden van individuen! 
Een speler uit de JO8 zal het de baas over de bal moeten worden en doelgericht moeten leren 
voetballen. Dit betekent dat het de bedoeling is dat wanneer het kind de bal in bezit heeft, de 
actie erop gericht moet zijn om richting het doel van de tegenstander te gaan en te scoren. Onder-
weg zal de tegenstander dat proberen te voorkomen. Hier ontstaat dus een eerste kennismaking 
met aanvallen, verdedigen, scoren van een doelpunt of het voorkomen ervan.  Er zal daarom volop 
aandacht zijn voor techniektraining tijdens de training en op de techniekschool waaronder het 
leren aannemen van de bal, het leren dribbelen met de bal, het leren passeren van de tegenstan-
der en het aangaan van 1 tegen 1 duels. Tijdens de wedstrijd zal de coaching gericht zijn op het 
aangaan van deze individuele actie op het gebied van aanvallen of verdedigen.  
In de JO9 en JO10 wordt er aandacht geschonken aan individuele acties op het gebied van aanval-
len en verdedigen, maar zal er ook aandacht besteed gaan worden aan doelgericht samenspelen 
om scoringskansen te creëren. Dit betekent dat spelers gevraagd wordt keuzes te maken: zelf de 
actie maken of de bal over te spelen naar een medespeler. De coach moet het kind stimuleren om 
zelf de keuze te maken in plaats van het voor te zeggen. Hetzelfde geldt voor de ouders langs de 
lijn!
Vanaf de JO9 zal er ook meer en meer aandacht besteed worden aan het voorkomen van doelpun-
ten van de tegenstander door een aanval te verstoren. 

11
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De wedstrijdvorm van de KNVB 
NIEUWENHOORN volgt de wedstrijdvorm en nieuwe teamindelingen zoals de KNVB dit heeft 
georganiseerd. De onderstaande afbeelding geeft helder weer hoe deze indeling eruitziet. De JO08 
tot JO10 speelt in een 6 tegen 6 competitie. De JO11 en JO12 spelen in een 8 tegen 8 competitie. 
Het voordeel hiervan is dat het speelveld kleiner is dan voorheen, maar ook de teams kleiner zijn 
waardoor het kind meer balcontact heeft, vaker in een situatie komt dat het kan aanvallen of 
verdedigen. Meer balcontact en omschakelmomenten tussen aanval en verdedigen betekent dat 
de speler meer keuzemomenten heeft en de leercurve steiler wordt.

De wedstrijd van de JO8, JO9 en JO10;
Een team van dit cluster bestaat bij voorkeur uit 7 spelers. Zodoende krijgt ieder kind veel speeltijd 
en staat het weinig wissel. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer blijkt dat er te vaak tekorten zijn 
aan spelers of dit niet uitkomt met de verdeling van het aantal spelers over de teams. Teams van 
8 spelers kunnen dus ook voorkomen.  Elke zaterdag speelt de jeugd onder 10 een wedstrijd. De 
KNVB heeft besloten om geen standen bij te houden en te publiceren op haar websites. Hier-
mee geven zijn expliciet aan dat de uitslag en de stand op de ranglijst ondergeschikt is aan het 
opleiden van spelers. NIEUWENHOORN  begrijpt dat de KNVB ons hiermee ruimte geeft om elke 
wedstrijd een doelstelling te bepalen. Een team kan de opdracht krijgen zich te richten op de 
teamfunctie aanvallen en bijvoorbeeld in de tweede helft aandacht te besteden aan de team-
functie verdedigen. Indien nodig zal NIEUWENHOORN haar trainers faciliteren in middelen om de 
wedstrijd doelstelling meer te kunnen visualiseren. Denk hierbij aan een whiteboard dat opgehan-
gen kan worden in de kleedkamer, of de mogelijkheid om een wedstrijdbespreking te verrichten 
in een bestuurskamer waarin de middelen aanwezig zijn.  De jeugd onder 10 jaar kent meerdere 
teams. De JO8-1, JO8-2, JO9-1, JO9-2, JO10-1 en JO10-2 worden beschouwd als selectieteams 
van deze lichting. Aangezien kinderen zich op verschillende momenten ontwikkelen kunnen er 
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wisselingen van spelers plaatsvinden in een selectieteam. Bij de JO8-JO10 kan NIEUWENHOORN 
haar teams inschrijven op het niveau wat past, maar ook enige ambitie weergeeft. Streven is het 
selectieteam in  eerste klasse of hoofdklasse wordt ingeschreven. Begin van het seizoen en na de 
winterstop vindt er vanuit de KNVB een (her)verdeling plaats op basis van prestaties. Je kan dus in 
niveau omhoog of omlaag. 
 Zoals eerder gezegd, zal de hoofdtrainer van JO10 in nauw contact moeten staan met de trainers 
om op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van hun spelers. Het wisselen van spelers tussen 
teams kan plaatsvinden, maar stabiliteit in een groep is ook belangrijk. Kinderen kunnen ook met 
een ander team meetrainen als dat goed is voor de ontwikkeling van het kind. Zo leren kinderen 
binnen NIEUWENHOORN  sociale relaties aan te gaan.   De selectietrainer van JO8, JO9 en JO10 dient 
minimaal in bezit te zijn van een KNVB-diploma pupillentrainer of bereidt zijn de cursus te volgen. 
De overige teams worden getraind door vrijwilligers. De hoofdtrainer van JO10 geeft wekelijks aan 
welke trainingsvorm (bijvoorbeeld serie 1, week 1 les 1) aandacht wordt besteed. Dit kan dus de 
teamfunctie aanvallen of verdedigen zijn.  De trainer bereidt deze training voor en voert deze uit.
Op deze manier traint elk team op haar eigen niveau dezelfde oefeningen als andere teams. De 
trainer kan de oefeningen zelfstandig moeilijker of makkelijker maken. Het voordeel van deze 
trainingsapp is dat vrijwilliger hun oefeningen niet meer hoeven te verzinnen. Dit kan de werving 
van toekomstige trainers vereenvoudigen.  

De trainer dient rekening te houden met de kenmerken van het kind. Deze leeftijd ken-
merkt zich door: 
De kinderen kunnen slechts korte tijd de aandacht opbrengen voor welke activiteit dan ook. 
Samenwerken is bijna onmogelijk, omdat de kinderen nog erg op zichzelf zijn gericht. 
Hun wereld is nog erg klein. Zij hebben weinig tot geen oog voor ruimte en afstand. 
Zij hebben nog niet echt het besef van winst en verlies. 
 
De coaching dient gericht te zijn op: eenvoudig taalgebruik. Praatje-plaatje-daadje. Vertel kort 
wat de bedoeling is, doe het een keer voor en laat de kinderen het uitvoeren. Leg dus uit wat “het 
veld groot maken” of “compact spelen” betekent. Onderbreek de uitvoering alleen wanneer dat 
écht noodzakelijk is. Ga op ooghoogte van het kind zitten wanneer je instructie geeft. Benadruk 
vooral wat er goed is gegaan. Begrijp dat elk kind zich in een ander tempo ontwikkeld en hou daar 
rekening mee bij het maken van een brede selectie; niet te snel focussen op een kleine groep! 
Tip: Wanneer een oefening wordt uitgelegd is het slim om de kinderen een meter afstand te laten 
nemen van hun bal zodat ze deze niet kunnen wegschieten, stuiteren, oppakken.  
Let op: Aan de ouders van de kinderen moet aan het begin van het seizoen verteld worden wat de 
bedoeling van voetbal voor deze groep kinderen is. Deze kinderen hoeven nog niet over te spelen. 
De speler die in balbezit is moet doelgericht handelen. Door dit vooraf kenbaar te maken kan je 
voorkomen dat ouders de spelers gaan coachen op overspelen.  
De teams moeten naast een trainer een (wedstrijd)leider hebben. Deze ondersteunt de trai-
ner met organisatorische taken zoals het regelen van de wastas, het regelen van vervoer naar 
uitwedstrijden, maar  kan ook eventueel de  individuele speler monitoren op aanvallen, verdedigen, 
sociaal gedrag, lerend vermogen en andere belangrijke sociale of fysieke ontwikkelingen die het 
kind doormaakt.

Zodoende 
krijgt ieder 
kind veel 
speeltijd 
en staat 
het weinig 
wissel.
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JO11 en JO12 Doelgericht samenspelen; het gaat nog steeds om opleiden! 
Vanaf de JO11 kunnen spelers de basistaken van het voetbal worden bijgebracht. De JO11 en JO12 
spelers spelen 8 tegen 8 op een half veld. 
De teamfuncties Aanvallen, verdedigen en omschakelen komen veelvuldig voor. De spelers leren 
in deze leeftijdsgroep de basisbeginselen van de teamtaken opbouwen en scoren, het versto-
ren van de opbouw van de tegenstander en het voorkomen van doelpunten. Ook nu moeten de 
kinderen steeds meer bewust worden van hun positie op het veld wanneer ze de bal niet hebben. 
De voetbalhandelingen die daarbij horen zijn het leren uitspelen van de tegenstander, het maken 
van schijnbewegingen, het in bezit houden van de bal, passen, dribbelen, drijven, schieten op doel, 
de aanval verstoren door druk op de tegenstander te zetten, het leren duelleren om de bal en het 
afpakken van de bal. Het middel om de teamfuncties, teamtaken en voetbalhandelingen gestruc-
tureerd aan de gehele lichtingen tot JO11 aan te bieden is via de trainingsapp van de KNVB “Rinus”. 
Deze jeugd traint minimaal 2 keer per week en krijgt de teamfunctie aanvallen in series van 8 
weken aangeboden. De Rinus trainingsapp kent 5 series. In elke serie wordt er aandacht besteed 
aan de teamfunctie aanvallen waarbij de focus is gelegd op het positiespel in de opbouw.  In deze 
series wordt ook aandacht besteed aan de teamfunctie verdedigen waarbij de focus ligt op het 
verstoren van de opbouw en het veroveren van de bal van de tegenstander. Er wordt aandacht 
besteed aan het trainen van 1 tegen 1 situaties en het benutten van kansen. Uiteraard moet er 
aandacht worden besteed aan omschakelen. Hiervoor kunnen oefeningen worden gebruikt zoals 
deze bij JO13 worden aangeboden, of kan de trainer de kinderen enthousiasmeren dit zo goed 
mogelijk te doen. 

De trainer van JO11-1 en JO12-1 dient bij voorkeur in het bezit te zijn van een KNVB-diploma UEFA C 
Youth, maar minimaal in bezit te zijn van een KNVB-diploma pupillentrainer of bereid zijn de cursus 
te volgen. De overige teams worden getraind door vrijwilligers. De hoofdtrainer verspreid wekelijks 
aan welke trainingsvorm (bijvoorbeeld serie 1, week 1 les 1) aandacht wordt besteed. De trainer 
bereid deze training voor en voert deze uit.  De trainer kan de oefeningen zelfstandig moeilijker of 
makkelijker maken, naar gelang zijn eigen kennisniveau en de kwaliteit van zijn team.  
De trainer dient rekening te houden met de kenmerken van het kind. JO11 en JO12 pupillen hebben 
een grote bewegingsdrang. Het oefenen van technische vaardigheden gebeurt veel bewuster en 
doelgerichter dan voorheen. De concentratie ontwikkelt zich.

De technische vaardigheden kunnen verder worden ontwikkeld en elementaire tactische beginse-
len kunnen worden aangeboden, als de spelers er rijp voor zijn. Onderling zijn er grote verschillen in 
technische vaardigheid, maar het motorisch handelen ontwikkelt zich snel. Hun succesbeleving is 
puur op de eigen persoon gericht. Het is belangrijk dat er in kleine groepen wordt geoefend en dat 
er binnen de groepen wordt gedifferentieerd naar vaardigheid en aanleg. Houdt daarbij rekening 
met hun grote bewegingsdrang. Zorg voor korte instructies en laat ze zelf veel oefenen. Korte, 
duidelijke afspraken en laat de pupillen vooral zelf voetbal oplossingen aandragen 
Coaching dient gericht te zijn op: praatje-plaatje-daadje. Praat eenvoudige taal. Praat op oog-
hoogte van het kind. Benadruk vooral het positieve. Maak heldere afspraken; “als ik praat zijn jullie 
stil”. Gebruik hulpmiddelen zoals een whiteboard als dat helpt om te verduidelijken. Begrijp dat elk 
kind zich in een ander tempo ontwikkeld en hou daar rekening mee bij het maken van een brede se-
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lectie; niet te snel focussen op een kleine groep! De hoofdtrainer moet regelmatig contact hebben 
met zijn trainers om de individuele ontwikkeling van spelers te monitoren. Laat teams tijdens het 
seizoen intact maar laat kinderen enkele met betere teams mee trainer als het kind eraan toe lijkt 
te zijn.  

Tip: Wanneer een oefening wordt uitgelegd is het slim om de kinderen een meter afstand 
te laten nemen van hun bal zodat ze deze niet kunnen wegschieten, stuiteren, oppakken.  
 
De teams moeten naast een trainer een (wedstrijd)leider hebben. Deze ondersteunt de trai-
ner met organisatorische taken zoals het regelen van de wastas, het regelen van vervoer naar 
uitwedstrijden, maar  kan ook eventueel de  individuele speler monitoren op aanvallen, verdedigen, 
sociaal gedrag, lerend vermogen en andere belangrijke sociale of fysieke ontwikkelingen die het 
kind doormaakt.

 De JO11 en JO12 teams worden door NIEUWENHOORN ingeschreven. Nieuwe seizoen en na de win-
terstop vindt er een (her)verdeling van de teams plaats. Dit doet de KNVB. Streven ook hier weer 
Eerste klasse of Hoofdklasse. Dit is het niveau waarop ook JO12-1 moet gaan spelen.

DE WEDSTRIJDVOORBEREIDING;
Een team uit deze lichting bestaat bij voorkeur uit 9 spelers. Dit zorgt ervoor dat een speler veel 
speeltijd krijgt. Mocht het zo zijn dat dit uitgangspunt niet functioneel is voor de teamindeling, 
dan kan het voorkomen dat een team uit 10 spelers zal bestaan.  Een team kan de opdracht krijgen 
zich te richten op de teamfunctie aanvallen en bijvoorbeeld in de tweede helft aandacht te be-
steden aan de teamfunctie verdedigen. Indien nodig zal NIEUWENHOORN haar trainers faciliteren 
in middelen om de wedstrijddoelstelling meer te kunnen visualiseren. Een uitgangspunt is dat elk 
kind evenveel speeltijd krijgt. Een JO11 en JO12 team speelt 8 tegen 8 op een half veld. De formatie 
hierbij is 1-3-3-1. 

Zorg voor 
korte in-
structies 
en laat ze 
zelf veel 
oefenen.
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ENKELE BASISAFSPRAKEN ZIJN:
 
● Keeper is de 1ste veldspeler, hij/zij zal zoveel mogelijk met de voeten spelen bij 
 spelhervattingen en spelsituaties
● Vasthouden van eigen speelwijze in een dubbele ruit ongeacht het resultaat.
● Positiespel, onderlinge afstanden en het spelen met ruimte wordt belangrijk.
● Initiatief durven nemen, tonen van lef. 
● Spelen met kant wissels: openen op de kant en via een centrale speler ruimte en mogelijkheden  
 zoeken aan de andere kant. 
● Balvastheid van aanvallende spelers wordt belangrijker. 
● Creativiteit op alle posities blijft een must.
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HET PROCES VAN TEAMINDELING: 
SELECTIE OF NIET-SELECTIE?

Het maken een van een teamindeling is een complex proces, zeker naarmate de spelers jonger 
zijn. De volgende uitgangspunten worden door Nieuwenhoorn gebruikt om te komen tot een 
teamindeling 
●  selectiespelers onderscheiden zich van niet-selectiespelers door de mate waarin zij sneller 
ontwikkelen op het aanleren van technische vaardigheden; spelers verschillen in de mate waarin 
zij voetbalhandelingen kunnen aanleren of de tijd die zij daarvoor nodig hebben. 
● selectiespelers onderscheiden zich van niet selectiespelers door de mate waarin zijn zich 
sneller ontwikkelen op tactische vaardigheden; het ene kind “leest” spelsituaties sneller als een 
andere speler.
● selectiespelers onderscheiden zich van niet selectiespelers door de mate waarin zij zich sneller 
fysiek ontwikkelen; snelheid en wendbaarheid zijn waardevolle eigenschappen van een voetballer. 
● selectiespelers onderscheiden zich van niet selectiespelers door de mate waarin zij zich willen 
ontwikkelen op prestatievoetbal. 
● Niet selectiespelers kunnen, wanneer zij daar klaar voor zijn, enkele keren met een bovenliggen-
de team meetrainen wanneer dit goed is voor de ontwikkeling van het kind. 
● Er zijn drie momenten dat nadere beslissing worden genomen of een niet-selectiespelers in 
aanmerking zou moeten komen om alsnog toe te voegen aan een selectieteam. Dit is bij aanvang 
van de bekerfase, na de bekerfase en één voor de winterstop. Dit gaat in overleg na input van 
de trainer, input van de interne scoutingscommissie en na overleg met de technisch coördinator 
jeugd, de trainers, de ouders en natuurlijk met de speler. 
 
Met name bij de jongste jeugd ontwikkelen kinderen zich niet in hetzelfde tempo. Bij de 
onderbouw zal er extra aandacht moeten zijn voor de ontwikkelingen van een speler. Het 
betekent dus niet dat, wanneer een speler niet in een selectieteam speelt, de kans voor 
die spelers verkeken is. De interne scoutingscommissie VTC en scout) zal juist aandacht 
moeten hebben voor spelers die “er bijna zijn” en mogelijk met extra individuele aan-
dacht wel in de selectie zouden kunnen spelen. 
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BOVENBOUW:

De bovenbouw van de NIEUWENHOORN  jeugd: 
Tactiek wordt belangrijk. De organisatie van de bovenbouw zal enigszins aangepast gaan worden. 
NIEUWENHOORN heeft tot doelstelling dat elke representatief team in de bovenbouw getraind 
wordt door een gediplomeerd trainer. Voor de bovenbouw betekent dit dat de JO13-1,  JO15-1, de 
JO17-1 en JO19-1 getraind wordt door een trainer met UEFA C Youth diploma of een vergelijkbaar TC3 
diploma dan wel een UEFA B Youth c.q. TC 2  
De recreatieve teams in de bovenbouw worden getraind door vrijwilligers.  

De speelwijze van de bovenbouw van de NIEUWENHOORN  jeugd; in de geest van NIEUWENHOORN 1 
Vanaf de JO15 is het belangrijk om een herkenbare speelstijl te ontwikkelen die geldt voor de ge-
hele bovenbouw. De onderstaande paragrafen laten in grote lijnen zien hoe Nieuwenhoorn 1 speelt. 
Om de overstap van de JO19 naar de senioren zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk 
dat de jeugd leert voetballen in de stijl van Nieuwenhoorn 1.  

Teamfunctie opbouwen van een aanval: formatie 1:4:3:3 
 
De links en rechtsback wordt aangeleerd om in de toekomst hoog nabij de zijlijn te staan. De 
centrale verdedigers staan ter hoogte van de hoeken van het 16 meter gebied. De middenvelders 
zijn gecentreerd rond de middencirkel waarbij de controlerende middenvelder tussen de centrale 
verdedigers opgesteld staat op de as van het veld.  De bal wordt met lef ingespeeld op de verde-
digers die vervolgens de middenvelders zoeken of aanvallers bereiken, al dan niet met diagonale 
ballen. De middenvelders moeten veelvuldig in de bal komen, kaatsen en diagonaal weg bewegen 
waarmee er ruimte wordt gecreëerd voor de inschuivende verdediger. De middenvelder verplaats 
het spel over de breedte van het veld wanneer diepgang niet mogelijk is. De aanval houdt zich be-
zig met kansen creëren en scoren van doelpunten. Dit moet via 1 tegen 1 acties, loopacties achter 
de verdediging en steekballen

Teamfunctie verdedigen; formatie 1:4:3:3
 
 Er wordt in een 1:4:3:3 formatie gespeeld in geval van verdedigen. Afhankelijk van waar de bal zich 
bevindt, zakken de voorhoedespelers  terug op de lijn voor de middenvelders waarbij de aanval-
lende middenvelder (nr. 10) voor de linie van het middenveld opgesteld blijft.  De basisregel bij het 
verdedigen is dat er gedisciplineerd gevoetbald wordt waarbij de linies zowel in de lengte als in de 
breedte compact staan opgesteld. Er wordt druk op de bal gezet vanuit de positie. Er wordt rug-
dekking gegeven door de linie daarachter. Tijdens het verdedigen moeten er daadwerkelijk duels 
worden gespeeld.  

Verdedigen kan op verschillende wijze plaatsvinden. 
Bij pressing wordt er hoog druk gezet op de opbouw van de keeper, de centrale verdediger of een 
back. Hierbij wordt de lange bal geforceerd. Vastzetten tegenstander.
Wanneer de tegenstander ter hoogte van het middenveld wordt opgevangen wordt er vanuit een 
1:4:3:3 formatie gespeeld. De linies staan zowel in de lengte als de breedte compact opgesteld zo-
dat een pass door de as onmogelijk wordt gemaakt. De tegenstander wordt hiermee gedwongen 
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de zijkanten op te zoeken van waaruit NIEUWENHOORN druk kan zetten om de aanval te storen 
en een kans te verhinderen.  
Wanneer NIEUWENHOORN op eigen helft moet verdedigen dan moet het centrum van de verde-
diging dicht bij elkaar te staan zodat steekballen onmogelijk worden gemaakt. De lopende spelers 
van de tegenstander dienen vanuit de zone te worden opgepakt. Schoten op doel moeten worden 
afgeschermd. 

De teamfunctie omschakelen.
Er kan op twee manieren omgeschakeld worden, namelijk van aanval naar verdediging en anders-
om. De taak van het team bij omschakeling van verdediging naar aanval kan in twee fases plaats-
vinden. Wanneer NIEUWENHOORN uit een onverwachte fout van de tegenstander balbezit krijgt, 
dan is er bij de tegenstander een tijdelijk moment van desorganisatie. In dat geval dient de eerste 
blik vooruit gericht te zijn. De eerste bal móet naar voren toe! De volgende acties moeten dyna-
misch zijn ven vanuit een hoog tempo. De medespelers van NIEUWENHOORN moeten aangesloten 
blijven. De passes en combinaties moeten naar voren gericht  zijn en elke actie moet doelgericht 
zijn.
Wanneer het door pressie van de tegenstander niet mogelijk is om gelijk de eerste bal naar voren 
te spelen, dan is het spel gericht op balbezit en moet de bal uit de drukte worden gehaald. Er ont-
staat dan een nieuwe structuur in de opbouw waarin we in een 1:4:3:3 formatie gaan spelen.  
Wanneer NIEUWENHOORN  de bal vanuit een opbouw afgeeft aan de tegenstand dan dient 
NIEUWENHOORN met pressie te spelen: veel druk en collectieve druk op de bal om deze binnen 
5 seconden terug te veroveren. Het centrum moet hierbij snel compact komen te spelen om een 
snelle tegengoal te voorkomen. 
Aanvallen, verdedigen, omschakelen en samenspelen zijn accenten die in de bovenbouw nader 
belicht moeten worden. Het gaat in de bovenbouw dus om het optimaliseren van techniek, het 
aanleren en door ontwikkelen van tactisch inzicht, het verhogen van incasseringsvermogen en 
duelkracht. Ook zal er op natuurlijke wijze een hiërarchie in het team ontstaan. Er zijn leiders, 
individualisten en teamspelers te ontdekken. Iedere speler kan gecoacht worden om beter te 
worden in haar eigen voetbalhandelingen en daarbij kan de trainer ook zijn visie geven over hoe het 
team de standaard situaties van corners en vrije trappen moet organiseren in geval van balbezit, 
wanneer de tegenstander zich in die situatie bevindt.  
De selectieteams hebben een gediplomeerde trainer waardoor bovenstaande speelstijl een 
duidelijk verhaal is. Trainers van niet-selectieteams kunnen gebruik maken van de KNVB-trainers 
app. Dit hulpmiddel geeft trainers van zowel selectie- als niet selectieteams gerichte oefenstof 
binnen de teamfuncties. De Rinus-app biedt complete trainingen aan die geperiodiseerd aandacht 
geeft aan aanvallen, opbouwen, verdedigen, omschakelen enzovoorts. De oefeningen zijn even-
eens overdraagbaar aan de lichting erna. De oefeningen kunnen uiteraard eenvoudiger of moeilij-
ker gemaakt worden afhankelijk van het niveau van het team en de trainer. Waar het tot JO13 ging 
over opleiden, gaat het nu ook over het neerzetten van een teamprestatie, het leren presteren 
onder druk en de wedstrijd als team willen winnen.  Met selectieteams van de bovenbouw streven 
we naar het spelen op (min.) Hoofdklasse niveau.

Doorschuiven van jeugd (selectie) spelers naar senioren (selectie) voor wedstrijden 
Wanneer er voor wedstrijden van de seniorenselectie van NIEUWENHOORN te weinig spelers zijn, 
zullen deze op aangeven van de hoofdtrainer senioren aangevuld worden vanuit de jeugd. De vol-

Aanvallen, 
verdedi-
gen, om-
schakelen 
en samen-
spelen zijn 
accenten 
die in de 
boven-
bouw na-
der belicht 
moeten 
worden.
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gende richtlijnen zijn ervoor bedoeld om op een korte en gestructureerde manier jeugdspelers in de 
gelegenheid te stellen mee te spelen met senioren selectieteams en om overbelasting van deze 
(jeugd) spelers te voorkomen. Het is de bedoeling dat iedere afzonderlijke speler de voor hem bes-
te opleiding geniet. Aangezien jeugdspelers nog volop in ontwikkeling zijn is het niet voor iedere 
speler mogelijk om op elk gewenst moment aan te sluiten bij een senioren selectieteam. Hierdoor 
kunnen keuzes afwijken van de richtlijnen. Dit dient dan echter wel besproken te worden tussen 
de hoofdtrainer senioren en de hoofdtrainer JO19. De technische commissie zal dit bewaken.

NIET SELECTIE TEAMS 

Wanneer wij spreken over een niet-selectieteam, wil dit niet betekenen dat dit geen opleidings-
team voor jeugdspelers kan zijn. Wanneer een seniorenteam speelt op reserve derde klasse niveau 
of hoger kan dit aangemerkt worden als opleidingsteam. Spelers die in aanmerking komen voor 
het meespelen met deze teams zijn spelers van wie wij niet verwachten op korte termijn aan te 
sluiten bij het standaard eerste elftal.  Met betrekking tot doorschuiven wil dit zeggen dat wan-
neer een niet selectieteam maar wel opleidingsteam spelers nodig heeft zij gebruik kunnen maken 
van tweedejaars A spelers uitkomend in de JO19-2. Communicatie hierbij gaat tussen de trainer 
van het niet selectieteam en de trainer van JO19-2, hoofdtrainer A wordt op de hoogte gebracht 
van dit doorschuiven. Wanneer zowel selectieteams als niet selectieteams vragen om spelers van 
JO19-2 krijgt het selectieteam voorrang. 

LERENDE ORGANISATIE DIE VERNIEUWEND KIJKT NAAR:
Videoanalyse. NIEUWENHOORN begrijpt dat de technieken om trainingen of wedstrijden te filmen 
en te analyseren steeds eenvoudiger en goedkoper worden. Videoanalyse kan een uitstekend 
instrument zijn om een team te confronteren met hun eigen wedstrijd waarin prachtige acties 
werden gemaakt of hopeloos als collectief werd gefaald. Beelden zeggen vaak meer dan 1000 
woorden.  

Talentherkenning: NIEUWENHOORN  wil zich nog meer dan nu richten op het herkennen van 
potentieel bij de jongste jeugd, langer “breed blijven kijken” dan we nu al doen en in mindere mate 
snel op een te kleine groep spelers focussen en gefocust blijven. NIEUWENHOORN  begrijpt dat 
jonge kinderen verschillende ontwikkel patronen kunnen hebben en zal de spelers om wie het gaat 
beter begeleiden om dat extra stapje te kunnen maken.

Het streven is om 2 keer per seizoen 10 minuten gesprekjes tussen de trainer en speler, al dan niet 
in bijzijn van een van de ouders/verzorgers. Het gaat dan vooral om de voortgang van het kind te 
bespreken, feedback te vragen op de dynamiek tussen trainer en kind en wensen en het ambitie-
niveau kenbaar te kunnen maken van het kind naar de trainer. 
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Overige begeleiding:

COMMUNICATIELIJNEN JEUGDAFDELING

COÖRDINATOR: (lettergroep zie ook schema communicatielijnen Jeugdafdeling)
● Contact onderhouden met ouders en jeugdtrainers en leiders over organisatorische zaken 
(voetbaltechnische zaken doorverwijzen naar hoofdtrainer en VTC-lid).
● Bij verhindering trainer/leider helpen bij het zoeken naar oplossingen.
● Bijdrage leveren bij het oplossen van conflicten: toehoorder/organisator gesprek 
 belanghebbende.
● Periodiek overleg (schema) bewaakt mede de gemaakte afspraken.
● Werving leiders.
● Zorg dragen voor een optimale communicatie tussen de verschillende groepen o.a. de juiste  
 mensen informeren betreffende privé en zeker ook schoolse zaken.

De oe-
fenin-
gen zijn 
eveneens 
over-
draag-
baar aan 
de lich-
ting erna.
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LEIDER:
● De rol van de leider ligt voornamelijk in het bouwen van een team. Door binnen de groep te  
 staan en veel contact te hebben met de ouders, is de leider de eerste die signalen opvangt  
 als er iets in de groep speelt. Hij zal ook degene moeten zijn die makkelijk toegankelijk is  
 voor  de ouders en spelers. Hij is ook degene die ervoor zorgt dat alles rond het team soepel  
 verloopt. Afspraken maken om te verzamelen bij uit en/of thuiswedstrijden. Regelen van ver 
 voerschema’s, communicatie omtrent afgelastingen e.d. 
● Tenslotte zal hij ook een motivator moeten zijn voor teambuildingsactiviteiten om de sfeer in  
 de groep positief te beïnvloeden. 
● Samen met de trainer bouwt de leider mee aan het team. De teams van Nieuwenhoorn zijn één  
 blok zowel binnen als buiten het veld. 
● Tevens dient de leider lid te zijn van de KNVB en over een KNVB-nummer te beschikken. Niet  
 alleen vanwege verzekeringstechnische redenen, tevens vanwege het feit dat de KNVB een  
 leider in uitzonderlijke gevallen tuchtrechtelijke kan aanpakken.
● Gebruik maken van de voetbal-app/ KNVB-app voor het invullen van het digitaal 
 wedstrijdformulier.

VERZORGING:
● Ieder team krijgt de beschikking over minimaal een waterzak. Het is ondoenlijk om voor ieder  
 team een verzorger te regelen. Wel zal een sportverzorger(ster) aanwezig zijn op de dinsdag-  
 en donderdagavond.
● De afspraken van jeugdspelers lopen via de (hoofd)trainer, welke eerst contact legt met het  
 verzorgingsteam, om zo een tijdstip of behandelplan in te plannen.
● Het streven is om een Jeugd Verzorgings Groep op te zetten, welke intern zullen worden ge 
 schoold door het hoofd medisch team (en zo ook op zaterdag altijd bezetting van de 
 verzorgingsruimte te krijgen).

SCHEIDSRECHTERS:
NIEUWENHOORN werkt actief aan het verbeteren van de kwaliteit van haar scheidsrechters 
door ook de scheidsrechter in staat te stellen zich verder te blijven ontwikkelen. Tevens zullen er 
diverse bijeenkomsten georganiseerd worden die de scheidsrechter helpen te ontwikkelen door 
bijvoorbeeld spelregeltoetsen of voorlichtingsbijeenkomsten met professionele scheidsrech-
ters te organiseren.  Daarnaast zal er actief worden gewerkt aan de groepsvorming binnen het 
scheidsrechterkorps waardoor de scheidsrechters verbonden willen blijven aan NIEUWENHOORN.
Met enige regelmaat in het seizoen zullen sessies worden georganiseerd waarbij scheidsrechters 
voorlichting aan leiders-/trainers dan wel spelers wordt gegeven. Dit doel is tweeledig, enerzijds 
de spelregelkennis te verhogen anderzijds de afstand tussen de teams en de scheidsrechters te 
verkleinen en het begrip voor elkaar te verhogen. 

22
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TRAININGSINDELING:
De trainingen dienen te worden uitgevoerd conform het trainingsschema zoals dit is opgesteld 
door de v.v. Nieuwenhoorn. Bij het samenstellen van de trainingsindelingen worden de volgende 
uitgangspunten in acht genomen:

● Op dinsdag en donderdag kan er door de jeugd tot uiterlijk 20.00 uur getraind worden, daarna  
 zijn de trainingsvelden voor de seniorenteams. (Uitzondering JO19-Jeugd op donderdagavond)

● De frequentie van de trainingen is afhankelijk van de indelingen van de teams en in hoeverre  
 deze zijn ingedeeld in promotie/degradatie competities:
● Teams uitkomend in Hoofdklasse of hoger trainen 3x per week ( Kunst-/natuurgras)
● Teams uitkomend in 1e of 2e klasse trainen 2x per week (Kunst-/natuurgras)
● Overige teams trainen 2x per week (Kunst-/natuurgras)

● JO4-6  Mini-Pupillen spelen op de zaterdagmiddag wedstrijden. ( Voorne-Putten)

● JO8/JO9/JO10/JO11/JO12/JO13/JO15/JO17  Trainingstijden zie schema. 

● Selectieteams worden getracht op dezelfde tijd en op hetzelfde veld ingedeeld te worden  
 voor de trainingen.

● Wedstrijden op trainingsavonden: schema vereist aanpassing. (Niet steeds  dezelfde 
 oplossing!!)

● Bij (gedeeltelijke) afgelastingen zal er door het Jeugdbestuur een selectieve toewijzing van  
 trainingsvelden worden toegepast, waarbij niet iedereen tevredengesteld kan worden. 

● Start van het seizoen, winterstop, en einde van het seizoen zijn data die via de website 
 bekend gemaakt worden.

23
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SCOUTING:
De scouting bij v.v. Nieuwenhoorn bestaat uit zowel externe als interne scouting.
De interne scouting is erop gericht om met een bredere blik te kijken naar eventuele talenten bin-
nen onze vereniging. Scouts bekijken wedstrijden van de jeugd van v.v. Nieuwenhoorn en koppelen 
opvallende zaken terug aan de trainers en VTC.  Zo krijg je de juiste discussie over onze talentvolle 
spelers.
De externe scouting is erop gericht om onze selectieteams kwalitatief te versterken om op 
hetzelfde, dan wel een hoger niveau te spelen. Wij versterken onze teams alleen voor die posities 
waar wij zelf onvoldoende kwaliteit hebben. Het oordeel hiervoor ligt bij de selectietrainers en de 
VTC
Wij bekijken hiervoor spelers van omliggende verenigingen in wedstrijden die op zaterdagen ge-
speeld worden of bij wedstrijden van de KNVB. Dit gebeurt door scouts van v.v. Nieuwenhoorn. De 
scouts rapporteren  welke speler(s) in aanmerking komen voor een plaats binnen onze opleiding. 
Er volgt altijd een dubbelcheck. Het besluit wordt uiteindelijk genomen door de betrokken Hoofd-
trainer en de VTC. Als we deze speler willen hebben, benaderen wij deze op een correcte manier:
1. Brief naar de vereniging. (taak van Bestuur)
2. Contact opnemen met de speler/ ouders
3. Gesprek met spelers/ ouders

Tot die tijd communiceren we niets naar buiten! Centraal in de communicatie is de Voorzitter van 
de Jeugdafdeling met de VTC.

DOORSTROMING:
Ter verbetering van de doorstroming van onze, in potentie, betere spelers naar de eerstvolgende 
leeftijdscategorie ondernemen wij een aantal activiteiten.
● Regelmatig overleg binnen de VTC;
● Regelmatig overleg met de hoofdtrainers;
Om zo voldoende informatie te verkrijgen over de individuele spelers.
Vooral aandacht voor de overgang van onderbouw naar bovenbouw (JO13 en JO15 selectie)
Tevens de overgang van bovenbouw jeugd naar senioren (JO17, JO19 en Hoofdtrainer senioren)
Voor de standaardteams is er de trainingstrein, waarbij 2e jaar spelers van de standaardteams na 
de winterstop roulerend mee gaan trainen met het standaardteam van een hogere leeftijdsgroep. 
(Of 1ste jaars uit het 2de team meetrainen met het 1ste team, indien van toepassing)
Het nieuwe seizoen start 1 mei. Vanaf dat moment gaan de nieuwe trainers aan de slag met hun 
nieuwe groepen. Trainen en vriendschappelijke wedstrijden worden in ieder geval met nieuwe 
groepen gedaan. De invulling van toernooien vindt in onderling overleg plaats.
En tot slot spelen we met een team < 21 en <23, waarin de beste spelers van de leeftijdsgroep 16-
23 jaar periodiek met elkaar spelen.

VERVROEGD OVERGAAN:
Er gaan geen 1e jaars spelers vervroegd over naar oudere selecties tenzij zij over uitzonderlijke 
talenten beschikken. Hierover vindt dan overleg plaats tussen VTC/ speler /Hoofdtrainer en ou-
der(s). Beslissing  op basis van het dwingende advies van de VTC. 
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INDELING NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden worden eerst in de niet-selectie elftallen ingedeeld (tenzij er sprake is van externe 
scouting) doch kunnen na interne scouting alsnog doorstromen naar een selectie elftal, tenzij dit 
dispensatie-technisch niet is toegestaan.

UITSTRALING:

Basis Elf vv Nieuwenhoorn

vv Nieuwenhoorn  |  R i jkss t raatweg 270 |  3223 KE Hel levoets lu is  |  www.n ieuwenhoorn .n l

1
We VLOEKEN en 

SCHELDEN niet en 
maken geen 

racistische opmerkingen 

2
We praten MET elkaar, 

NIET over elkaar

3
We gedragen ons correct

en sportief

4
We spreken ELKAAR aan

op verkeerd gedrag

5
We accepteren beslissingen 

van Scheidsrechters
(ook als je het er niet mee 

eens bent)

6
We verzorgen KLEDING,

materiaal en kleedkamers
(thuis en uit)

10
We roken en drinken niet 

voor en direct na de 
wedstrijden en trainingen

8
We zijn altijd op tijd voor
wedstrijden en trainingen

11
We veroorzaken geen

overlast op het complex of 
daarbuiten

9
We respecteren het werk

van de onmisbare 
vrijwilligers

7
We genieten van elkaars 

acties en accepteren 
elkaars fouten

Bij ‘kwaliteit & gezelligheid’ hoort ook een juist Normen en Waarden beleid. Dit is uiteraard vereni-
ging breed maar is belangrijk genoeg om in een jeugdbeleidsplan te ontbreken. Nieuwenhoorn is 
van mening dat misdragingen, verbaal geweld, alcoholmisbruik, respectloos gedrag naar scheids-
rechters, leidinggevende, tegenstanders en medespelers niet getolereerd dient te worden. (Basis 
ELF) Er is dan ook een normen en waarden beleid ingezet waar als het nodig is hard de hand aan 
gehouden zal worden.
 
RESPECT 
Respect opbrengen voor anderen telt zwaar binnen de vereniging. Er wordt niet gediscrimineerd; 
niet op basis van huidskleur, niet op land van herkomst, niet op religie en niet op geslacht of welke 
andere vorm van discriminatie dan ook. 
Sportiviteit is een basisbegrip waarnaar iedere speler zich schikt. Iedere speler die uitkomt voor 
onze vereniging dient zich derhalve correct te gedragen ten opzichte van medespelers, te-
genstanders, scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, trainers, leiders, ouders, bestuur en 
publiek. Schelden wordt niet getolereerd. Dat geldt zeker met name ook voor pesten.
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Meedoen
Nieuwenhoorn is een vereniging en geen commerciële sportinstelling. Een jeugdlid of zijn ouder 
dient dan ook bereid te zijn om werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Hierbij valt te 
denken aan:
● Het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten  
 heeft;
● Het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden;
● Deelname aan commissies, elftalbegeleiding, bestuursfuncties;
● Fluiten van jeugdwedstrijden.
Ouders van junioren en pupillen dienen bij toerbeurt te rijden naar uitwedstrijden. Hiervoor worden 
wekelijks rijschema’s opgesteld. 

Netheid
We zorgen er met z’n allen voor dat ons complex netjes is en blijft. Een daartoe door trainer, leider 
of aanvoerder aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterla-
ten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) 
en het in goede en nette staat houden van de kantine en het sportveldencomplex en de gebruikte 
spelmaterialen.
Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afval-
bakken te worden gedeponeerd.
De trainer, leider of aanvoerder is uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de controle 
en/of uitvoering.

Diefstal en vernieling
We hebben respect voor andermans eigendommen. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. Een 
verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade 
c.q. vernieling.

Alcohol en drugs
Voor het gebruik van alcohol in de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkan-
tines’ opgesteld, waaraan iedereen die gebruik maakt van de kantine of daarbuiten zich dient te 
houden. Drugsgebruik is ten strengste verboden.

Consumpties
Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken dient bij voorkeur in de kantine plaats te 
vinden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speel-
velden is verboden. Flesjes en glazen zijn op last van de KNVB sowieso verboden langs de velden 
tijdens wedstrijden. 
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Roken
Het is niet toegestaan te roken in de kantine, kleedkamers en rondom de dug-outs. (Toekomst 
misschien een rookvrij complex)

Accepteren
Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB 
opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De 
vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekos-
ten verhalen op het desbetreffende verenigingslid.

Corrigeren
Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval deze de gedragsregels 
overtreedt. Bij ernstige en/of herhaaldelijke overtreding van gedragsregels kan hiervan melding 
worden gemaakt bij de voorzitter(s) van de vereniging.

Aanspreekbaar
Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij 
zich ten opzichte van de vereniging of een of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt 
aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met 
deze gedragsregels door het bestuur minimaal worden gewaarschuwd. Herhaling zal leiden tot 
royement.

Normen en Waarden cie :
Bij ‘kwaliteit & gezelligheid’ hoort ook een juist Normen en Waarden beleid. Dit is uiteraard vereni-
gings breed maar is belangrijk genoeg dat dit niet in een jeugdbeleidsplan mag ontbreken. Nieu-
wenhoorn is van mening dat misdragingen, verbaal geweld, alcohol misbruik, respectloos gedrag 
naar scheidsrechters, leidinggevende, tegenstanders en medespelers niet getolereerd dient te 
worden. 
De commissie is nog op zoek naar leden.

Tot slot
De reden van het samenstellen van dit Jeugdbeleidsplan is dat er duidelijk behoefte bestaat aan 
een jeugdafdeling met een goede, duidelijke en herkenbare organisatie en visie.
Een herkenbaar en aansprekend plan dat door de gehele vereniging wordt gedragen en uitge-
dragen. Het is dan ook noodzakelijk dit beleidsplan jaarlijks te toetsen en aan het eind van ieder 
seizoen te evalueren met behulp van een sterkte/zwakte analyse. Het Jeugdbestuur zal hier zorg 
voor dragen.
Een ambitieuze vereniging zoals de onze, waarin wordt gestreefd naar vooruitgang van het niveau 
van de individuele jeugdspeler, de jeugdteams en de organisatie, kan eigenlijk niet zonder een 
jeugdbeleidsplan.
Met de medewerking van onze toekomstige trainers, onze kaderleden en overige leden zijn wij 
ervan overtuigd dat dit jeugdbeleidsplan in de toekomst zijn vruchten zal gaan afwerpen binnen de 
v.v. Nieuwenhoorn.



VOETBALVERENIGING NIEUWENHOORN
Opgericht 2 augustus 1929 – Koninklijk goedgekeurd 11 december 1954

Voetbalcomplex: Rijksstraatweg 270, 3223 KE Hellevoetsluis, Telefoon: 0181 - 313 720

Voetbalvereniging Nieuwenhoorn is 

“Kiezen voor kwaliteit & gezelligheid”.


