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1 INLEIDING 

De jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot is het hart van de vereniging en kenmerkt zich doordat het Passie, Plezier en Respect als 
kernwaarden heeft. Iedere jeugdspeler moet ongeacht zijn of haar niveau, tevreden terug kunnen kijken op zijn of haar tijd in de 
jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. Daarnaast moet elk spelend jeugdlid het maximale uit zijn of haar mogelijkheden gehaald (kunnen) 
hebben. 

1.1 PRESTATIEF OP HET JUISTE NIVEAU 
De jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot kenmerkt zich door de wijze waarop zowel prestatief als recreatief voetbal wordt aangeboden, 
want het één is voorwaarde voor het ander. Het spelen van voetbal op niveau is een belangrijke ambitie binnen de jeugdopleiding van v.v. 
Nieuweschoot, maar plezier staat altijd op nummer één.  

 
De jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot wil ervoor zorgen dat jeugdspelers zo kwalitatief mogelijk worden opgeleid. Niet om zoveel 
mogelijk te winnen of om zo goed mogelijke teams te maken. Maar wel om elke speler individueel zo sterk mogelijk te maken. En 
individuele klasse gaat niet alleen om techniek en dribbelvaardigheid, maar ook om zuivere passing, de juiste wedstrijdmentaliteit, het 
samenspelen in een team en juiste keuzes maken binnen en buiten het veld. 

1.2 AMBITIE 
De ambitie van de jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot is het op een zo’n hoog mogelijk niveau presteren, waardoor een directe overstap 
vanuit de jeugd naar de seniorenselectie uiteindelijk tot de mogelijkheden behoort. Wij zien tenslotte graag dat spelers uit onze eigen 
jeugdopleiding het 1e en 2e elftal van de v.v. Nieuweschoot kunnen gaan versterken. 
 
Om deze ambitie vorm te geven wordt er op meerdere vlakken veel aandacht besteedt aan het opleiden van onze jeugdspelers en het 
belang hiervan door de gehele vereniging te verweven. Dit dien we door bijvoorbeeld maandelijks speciale techniektrainingen voor jeugd 
door A- en B-selectiespelers aan te bieden. Daarnaast streeft v.v. Nieuweschoot ernaar om zoveel mogelijk “eigen” jeugdtrainers op te 
leiden, zodat we de kwaliteit kunnen leveren, die een speler nodig heeft binnen de jeugdopleiding. En de investering vanuit de vereniging 
langdurig terugvloeit naar mensen binnen onze vereniging. 

1.3 EXPERTISE VAN BUITENAF 
De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot is mede tot stand gekomen door inbreng en expertise van buitenaf. En kan hier ten allen tijde op 

terugvallen. Met behoud van eigen identiteit wordt kennis gedeeld en opgehaald bij verenigingen, samenwerkingspartners en 

vakspecialisten. 

1.3.1 SV de Foresters & AZ Alkmaar  
SV de Foresters, jarenlang deelnemer op ons Internationale Jeugdtoernooi en 3-sterren Partner van AZ Alkmaar, heeft in de 

voorbereiding op dit voetbalhandboek v.v. Nieuweschoot in haar keuken laten kijken. De praktische tips ten aanzien van het 

organiseren en plannen van trainingen zijn verwerkt in dit handboek, evenals relevante voetbaltechnische en beleidsmatige 

stukken. SV de Foresters is een continue vraagbaak en sparringpartner tijdens de doorontwikkeling van onze Jeugdopleiding 

én voetbaltechnische zaken. 

1.3.2 Samenwerking sportopleiding CIOS  
Sportstad Heerenveen geeft huisvesting aan het Friesland College. Honderden jonge sportliefhebbers genieten daar hun 

opleiding tot instructeur/ opleider/ trainer. V.v. Nieuweschoot werkt nauw samen met de opleiding en biedt de (top-)trainers 

van de toekomst een praktijkomgeving om vaardigheden en kennis op te doen. Tevens verrijkt de jonge aanwas vanuit deze 

opleiding onze Jeugdopleiding met actuele kennis en frisse blikken. Als erkend leerbedrijf staat onze vereniging tevens voor de 

benodigde kwaliteit en aandacht. En draagt bij aan werveldbijeenkomsten en stagemarkten. 

1.3.3 Vakspecialisten 
V.v. Nieuweschoot prijst zich gelukkig met een grote groep vakspecialisten binnen haar netwerk. O.a. Jos Valentijn, Slobodan 

Zmiriç, Reinder Dolstra, Gerjan Huijsser, Mello Tenge en Willem Steegstra worden geregeld uitgenodigd om te reflecteren op 

de ontwikkelingen binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. En daarnaast voorzien zij gevraagd en ongevraagd onze 

vereniging van adviezen.  

1.4 DUIZENDDAGEN 
Om deze ambitie gestalte te geven trekken we vanaf 1 januari 2019 vooraleerst 1.000 dagen uit. In die periode gaan we 10-tallen 
speerpunten/ doelstellingen binnen  onze Jeugdopleiding realiseren. Deze hebben betrekking op de thema’s Jeugdspelers en -teams, 
Jeugdtrainers, Binden, boeien en behouden, Communicatie en zichtbaarheid en de Organisatie. In februari 2019 worden deze 
duizenddagendoelen (D.D.D.) samen met een brede afvaardiging Nieuweschoters (intern en extern) geformuleerd. Om de 250 dagen zullen 
we de doelen evalueren en het overzicht actualiseren. 
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1.5 BINDEN, BOEIEN EN BEHOUDEN 
Voor v.v. Nieuweschoot staat het binden, boeien en behouden van leden centraal. Een ieder, die binnen de Jeugdopleiding van v.v. 
Nieuweschoot een rol heeft, stelt alles in het werk om jeugdleden gemotiveerd te krijgen en houden om te blijven spelen/ trainen. Binnen 
de Jeugdopleiding wordt continue in de gaten gehouden hoe spelers/ ouders de onderstaande motivators beoordelen. De Jeugdopleiding 
van v.v. Nieuweschoot is waakzaam voor de rode motivators, omdat deze negatief effect hebben op het boeien en behouden van 
jeugdleden. Zodra rode motivators zich voordoen wordt hier actief op gestuurd vanuit de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. 
 

 

1.6 DOORGROEIEN 
Al deze mooie initiatieven en de prachtige stip op de horizon kennen nog een lange weg (tenminste 1.000 dagen). De Jeugdopleiding van 
v.v. Nieuweschoot wil zich op alle gebieden blijven ontwikkelen. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het organiseren, ontwikkelen 
en professionaliseren van de Jeugdopleiding. Om onze stappen goed te zetten, zijn wij constant op zoek naar mensen die een steentje bij 
willen dragen en/ of die hun mening willen geven over (delen van) de Jeugdopleiding. 
 
Heeft u ideeën en tips om de jeugdopleiding verder te ontwikkelen? Neem dan contact op met het secretariaat van de jeugdopleiding van 
v.v. Nieuweschoot. Via www.vvnieuweschoot.nl (Jeugd) kunt u de contactgegevens raadplegen. 
 
 

 

  

Positieve 
motivators

• Samen spelen met vrienden

• Beter worden

• Gezondheid

• Winnen/ presteren

• Uitlaatklep

• Plezier in het spel

Negatieve 
motivators

• Blessure

• Andere vormen van tijdsbesteding

• Sociale omgeving voetbalt niet

• Teamsfeer

• Kwaliteit van de trainer

• Aandacht vanuit de vereniging
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2 LEEFTIJDSPIRAMIDE KNVB 

Voor veel kinderen is voetballen de ideale vrijetijdsbesteding. Ze voetballen met vriendjes en vriendinnetjes op straat, op (school)pleintjes 

of op grasveldjes. Ze rennen, schieten en dribbelen alsof ze hun favoriete voetballer of voetbalster zijn. Als er een bal in de buurt is, moet 

er tegenaan getrapt worden. Dit begint al op jonge leeftijd; de KNVB start haar leeftijdspiramide voor kinderen vanaf zes jaar. Samen met 

vriendjes en vriendinnetjes krijgen ze vanaf dat moment de kans om te spelen tegen hun leeftijdsgenootjes op het veld. De Jeugdopleiding 

van v.v. Nieuweschoot volgt hierin de KNVB. 

2.1 PUPILLEN 
Voor iedere leeftijdscategorie bestaat er een wedstrijdvorm die aansluit bij de leeftijdsspecifieke kenmerken. Te beginnen bij de pupillen. 

Hieronder is weergegeven hoe de KNVB adviseert ten aanzien van de wedstrijdvormen. De Jeugdopleiding voorziet in de bijpassende  

trainingen voor de pupillen. 

2.1.1 Onder 6 en Onder 7 
De KNVB adviseert de allerjongste spelers, de onder 6-pupillen, 2 tegen 2 wedstrijden te spelen op een veld van 20 x 15m met een mini 

doeltjes (3x1 meter). De onder 7-pupillen worden geadviseerd 4 tegen 4 wedstrijden te spelen op een 30 x 20m veld met mini-doeltjes (3x1 

meter). Deze wedstrijden worden zoveel mogelijk door de verenigingen zelf georganiseerd. Voor de categorie Onder 7 jaar is het ook 

mogelijk aan wedstrijdprogramma’s van de KNVB deel te nemen.  

2.1.2 Onder 8 en Onder 9 
Vanaf de onder 8-pupillen start de KNVB met het aanbieden van een georganiseerd competitie-aanbod. De onder 8 en 9-pupillen (vanaf 

seizoen 2017/’18) spelen op een kwart veld 6 tegen 6 wedstrijden met pupillendoelen. 

2.1.3 Onder 10, Onder 11, Onder 12 en Onder 13 
De onder 10 en 11-pupillen spelen op een half veld 7 tegen 7 met pupillendoelen. De onder 12 en 13-pupillen spelen elf tegen elf op een 

heel veld met grote goals. Vanaf het seizoen 2018/’19 gaan ook de onder 10-pupillen 6 tegen 6 wedstrijden spelen op een kwart veld. 

Vanaf het seizoen 2018/’19 verandert de opzet ook bij de onder 11 en 12-pupillen. Zij spelen vanaf dan 8 tegen 8 op een half veld met 

pupillendoelen. De onder 13-pupillen blijven op een heel veld met grote goals spelen. 

2.2 JUNIOREN 
Wanneer kinderen 13 of 14 zijn, zijn ze niet langer pupillen, maar worden ze junioren. De overgang naar de junioren gebeurt op een 

cruciale leeftijd. Kinderen gaan naar de middelbare school, maken nieuwe vrienden, gaan nieuwe interesses ontwikkelen en moeten 

belangrijke keuzes voor hun toekomst maken. De keuze voor een (voetbal)vereniging is hier een voorbeeld van. De Jeugdopleiding van v.v. 

Nieuweschoot realiseert zich dat het verenigingsleven voor veel kinderen een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven is. Een groot 

deel van hun sociale leven speelt zich af op en rond de club. Bovendien krijgen zij op de velden hun broodnodige beweging. Daarom doen 

wij er alles aan om voor al deze jongens en meisjes het voetbal zo leuk mogelijk te maken, en de KNVB doet dit door competities die op 

maat zijn gemaakt. 

2.2.1 Onder 15, Onder 17 en Onder 19 
De grootste verandering voor deze groep is de overstap naar het grote veld. Want zowel de Onder 15 als de Onder 17 als de Onder 19 

spelen 11 tegen 11.   



 
 

Pagina | 5 

3 VOETBALVISIE EN -BELEVING 

Een team van v.v. Nieuweschoot speelt altijd om te scoren, waarin het plezier en samenwerken een belangrijke rol speelt. Tijdens het 

aanvallen, maar ook zeker tijdens het verdedigen helpen en ondersteunen we elkaar. 

Elke v.v. Nieuweschootspeler gaat uit van zijn eigen kracht, neemt initiatief, heeft zelfvertrouwen en draagt bij aan de teamprestatie. Samen 

voeren we de basistaken en spelintenties uit en werken samen om uit elke training en wedstrijd weer het maximale te halen. 

Wij geloven erin dat techniek, plezier en intrinsieke motivatie de basis is om tijdens de training en in de wedstrijd het verschil te maken. We 

trainen om te ontwikkelen en beter te worden, we spelen om te winnen. Wanneer wij vasthouden aan onze visie en onze spelintenties 

uitvoeren beleven we plezier aan ons eigen spel. 

We voetballen met plezier, dat staat voorop. Maar we gaan proberen wel voor de winst te gaan. Maar we leren tevens een goede verliezer 

te zijn. 

3.1 KERNWAARDEN 
Bij v.v. Nieuweschoot hanteren we in de jeugdopleiding een aantal kernwaarden. 

 Plezier 

 Samenwerken 

 Aanvallend voetbal met als doel: scoren 

 Individu draagt bij aan het team 

 Trainen om te ontwikkelen 

 Spelen om te winnen 

 Initiatiefrijk en vol zelfvertrouwen 

3.2 VISIE OP TEAMONTWIKKELING 
V.v. Nieuweschoot gelooft erin dat een succesvol team te creëren valt. Door een team te sturen op basis van verantwoordelijkheden en 

doelen maken wij een sterk en hecht team met daarin volop ruimte voor verschillende persoonlijkheden. 

Stap Kenmerken Stappen en voorwaarden vanuit trainer/ coach 

1. Oriëntatiefase 
(kennismaking) 

Aardig gevonden worden, 
enthousiast en gemotiveerd 
zijn, rol zoeken, kwaliteiten 
aftasten en grenzen 
opzoeken 

 Opbouwen van een relatie 
 Samenstellen teamdoelen en –cultuur 
 Uitleg spelintenties 
 Stimuleren van onderlinge kennismaking spelers 

2. Conflictfase  
(confrontatie) 

Opkomen voor eigen belang, 
tekortkomingen van anderen 
zien, schuld bij anderen 
leggen, irritaties en 
conflicten 

 Betrek iedereen in discussies 
 Stimuleer dat meningsverschillen en irritaties worden besproken 
 Confronteer spelers met gemaakte afspraken, doelstellingen, speelwijze en 

teamcultuur 
 Breng conflicten tussen spelers onderling naar voren en bespreek ze. 

3. Acceptatiefase 
(samenwerking) 

Acceptatie en respect voor 
ieders kennis en kunde, 
uiteindelijke rollen en 
posities, teamleden helpen 
en steunen elkaar 

 Spelers blijven belonen voor gewenst gedrag 
 Problemen aangeven die om een oplossing vragen (biedt geen oplossing) 
 Spelers aanmoedigen zelf initiatieven te nemen en ondersteunen bij het 

oplossen van conflicten 
 Spelers betrekken bij besluitvorming 

4. Prestatiefase 
(Automatismen) 

Hecht collectief, eigen 
teamtaal, betrokkenheid 
naar elkaar, conflicten horen 
erbij, anticiperen op 
problemen 

 Delegeren van verantwoordelijkheden aan spelers 
 Stimuleer spelers om continu stappen vooruit te maken 
 Gericht blijven op signalen van over- en onderschatting 
 Geniet! 
 

3.3 VISIE OP ONTWIKKELEN 
Bij v.v. Nieuweschoot geloven wij erin dat spelers en trainers zich ontwikkelen wanneer zij maximaal worden uitgedaagd. Naast dat spelers 

op de training komen om plezier te maken dient de trainer altijd het volgende te stimuleren tijdens elke activiteit: 

 100% inzet 

 Jezelf verbeteren 

 Uitblinken (jezelf verbeteren en initiatief nemen) 

 Samenwerken 

 Doorzetten en de beste willen zijn 

Hoe we dat invullen in de praktijk is op de volgende pagina schematisch weergegeven. 
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3.4 ROL VAN ONZE TRAINERS/ COACHES 
Trainers/ coaches binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot zijn zich bewust van de 5 verschillende rollen die ze aan kunnen en in 
sommige gevallen moeten nemen. 
 
1. GIDS:  De speler(s) wegwijs maken in een (team-) sportomgeving; 
2. COACH:  De speler(s) confronteren met en reflecteren op het (voetbal- en sociale) gedrag; 
3. TRAINER: De speler(s) vaardigheden aanreiken en –leren; 
4. MENTOR: De speler(s) helpen achterhalen en respecteren van ieders team-rol, identiteit en waarden & overtuigingen; 
5. INSPIRATOR: Aansluiten bij en aanwakkeren van ambities en drijfveren van de speler(s). 
 
In bijlage 1 hebben we de 7 principes waaraan onze trainers zich bovendien conformeren weergegeven. 

   LEG DE LAAT HOOG 
Heb hoge verwachtingen, houd het vizier op de prijs en wees veeleisend. 

Invulling in de praktijk 

Creëer een cultuur waarin je het maximale uit mensen kunt halen. Cultuur is wat je gewend 

bent. Door de mindset, overtuigingen en grondhouding van medewerkers, teams, spelers en 

ieder andere die bij deze omgeving hoort te beïnvloeden kan je een cultuur creëren. Hanteer 

onderstaande 5 principes in ieder detail, iedere training, iedere dag opnieuw. 

DAAG SPELERS UIT EN GA OP ZOEK 

NAAR ONCOMFORTABELE SITUATIES 
“Do not handicap your children by making their lives easy!”. 

STIMULEER CREATIVITEIT EN 

OPLOSSINGSGERICHT HANDELEN 
Maak mensen verantwoordelijk voor wat er bereikt moet worden. 

COACHING EN TRAINING OP MAAT 
Motivatie- en actiegericht! 

WEES EERLIJK & DIRECT EN 

STIMULEER EEN GROEIMINDSET 
Zelfkritiek en zelfvertrouwen. 
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3.5 TALENT(EN) VAN HET KIND STAAT CENTRAAL 
Ieder kind bevat talent. De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot is van mening dat deze talenten tot uiting komen en verder te 

ontwikkelen zijn als we een veilige en juiste omgeving aanbieden. Daarmee zorgen we ervoor dat spelers hard willen werken, een sterke 

persoonlijkheid ontwikkeld en technisch en fysiek in orde is. Wij zorgen ervoor dat elk kind zich kan ontwikkelen mits hij geholpen wordt 

hierin de juiste overtuiging te hebben. 

  GROEI-MINDSET        STATISCHE MINDSET 

 

AANGAAN VERMIJDEN 

DOORZETTEN OPGEVEN 

NODIG NUTTELOOS 

OM VAN TE LEREN ZIEN ALS AANVAL 

INSPIRATIE BEDREIGING 

JE ONTWIKKELT JE OPTIMAAL JE ONTWIKKELT JE NIET OPTIMAAL 

Uitdagingen 

Tegenslag 

Inzet 

Kritiek 

Succes van een ander 

GEVOLG 

Invulling in de praktijk 

Wanneer wij als trainers geloven dat talent ontwikkelbaar en dynamisch is, dan zullen wij 

eerder verantwoordelijkheid nemen om hen daadwerkelijk te ontwikkelen. En onszelf ook. 

Wanneer wij als trainers daarentegen overtuigd zijn dat talent aangeboren is, dan zullen wij 

als trainers daar eerder passief (ontwikkel-) gedrag vertonen. 

Leer te herkennen op welke gebieden jij een groei-mindset hebt om dit gedrag te kunnen 

blijven inzetten. Leer te herkennen op welke gebieden jij een statische mindset hebt zodat je 

dit kan ombuigen. Een groei-mindset zorgt ervoor dat je alles uit jezelf haalt doordat je focust 

op het ontwikkelproces. 
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3.6 VISIE OP LEREN 
Binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot onderscheiden wij verschillende fases gedurende de opleiding van onze spelers. De 
leerpiramide en bijbehorende leeftijdsspecifieke opleidingsdoelen zijn hieronder weergegeven: 
 
 
 

 

3.6.1 BASISVAARDIGHEDEN 
De eerste stap in de ontwikkeling van spelers is het leren van basisvaardigheden. Alles in deze fase is dan ook gericht op het aanleren 
van alle vaardigheden die nodig zijn om het positiespel wat we in Nederland kennen te kunnen spelen. 
 
Een speler moet in staat zijn om alle handelingen uit te voeren, zonder daarbij naar de bal te kijken. Basisvaardigheden zijn het fundament 
voor de ontwikkeling van voetballers en het is dan ook van groot belang dat deze vaardigheden zo vroeg mogelijk worden aangeleerd. 
Hierbij is het voor een coach belangrijk dat hij zijn spelers nauwkeurige instructies geeft en zijn spelers zo veel mogelijk bagage mee geeft. 
In bijlage 2 zijn alle basisvaardigheden weergegeven en voorzien van coachaanwijzingen per basisvaardigheid. 
 

3.6.2 HOE TE TRAINEN? 
Eigenlijk loopt de stap gelijk met de fase waarin de basisvaardigheden aangeleerd 
worden. Dit leert spelers hoe zij optimaal kunnen trainen. Het stimuleert spelers 
om zelfstandig sturing te geven aan hun ontwikkeling en veel initiatief te nemen.  
 
Spelers moeten zich ervan bewust worden dat trainingen er zijn om zichzelf te 
ontwikkelen, om een betere voetballer te worden. Samen met het ontwikkelen van 
basisvaardigheden is ook het creëren van een trainingsmentaliteit een belangrijk 
onderdeel van het fundament om te kunnen ontwikkelen. Deze basis is nodig om 
de jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot de komende jaren te kunnen doorlopen. 
 
De coach begeleidt dit proces door continu veeleisend te zijn in de inzet die spelers 
tonen. Is hij in staat om elke training 100% te trainen, om elke bal strak in te 
spelen, om altijd 100% om te schakelen, om altijd 100% geconcentreerd te 
voetballen en om elk duel voor 100% aan te gaan? Hierbij gaat het niet om het 
resultaat, maar altijd om de intentie! 
 

3.6.3 HOE TE SPELEN? 
Nadat spelers zichzelf hebben aangeleerd om trainingen te zien als kansen om zich te ontwikkelen en de basisvaardigheden hebben om 
het positiespel dat v.v. Nieuweschoot nastreeft te kunnen spelen, komen ze in jaren terecht waarbij spelers de speelstijl van het team 
(of club) onder de knie krijgen. Dit is de tweede stap van aandachtsturing in de stadia van ontwikkeling. 
 

Jongste 

jeugd 

JO 13 

JO 12 

JO 15 

JO 14 

JO 17 

JO 16 

JO 19 

JO 18 

Bewegingsscholing: In de huidige tijd waarin 

het bewegen van kinderen niet meer een 

vanzelfsprekendheid is heeft de Jeugdopleiding 

van v.v. Nieuweschoot dit onderdeel binnen al 

onze trainingen ingebed. Indien we onze spelers 

optimaal willen voorbereiden op het voetbalspel 

is de juiste fysieke gesteldheid van groot belang 

om zorgeloos en zoveel mogelijk blessure vrij te 

kunnen sporten. In bijlage 3 zijn alle onderdelen 

van de bewegingsscholing weergegeven. 
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Hier is het belangrijk dat elke speler zich ontwikkelt aan de hand van vaardigheden die nodig zijn om op zijn specifieke positie goed uit de 
voeten te kunnen, gericht op het beter leren voetballen binnen de opgestelde positie specifieke basisvaardigheden. Deze 3e stap van 
aandachtsturing in stadia van ontwikkeling vindt plaats wanneer spelers ongeveer 15 jaar oud zijn. Alles in deze stap moet er op gericht zijn 
dat elke speler specialist wordt op zijn positie, waarbij wordt gezorgd dat hij binnen zijn positie breed wordt opgeleid. Een coach heeft 
hierbij vooral een begeleidende rol. 
 

3.6.4 HOE TE STRIJDEN? 
Nadat een speler geleerd heeft hoe hij moet spelen, kan hij de volgende stap maken. Stap 3 is gericht op het aanleren van strijd. Wat is 
nodig om bij een 1-tegen-1 duel als winnaar uit de strijd te komen. 
 
Het gaat erom dat de speler de baas is over zijn directe tegenstander en elke training en wedstrijd de strijd wil winnen. Welke strategie 
hanteer je om je tegenstander te verslaan? Tijdens dit proces is het van groot belang dat een speler zijn eigen kwaliteiten kent, maar ook 
de kwaliteiten van zijn teamgenoten en tegenstander. Aan de hand van deze kwaliteiten moet er en strijdplan opgesteld worden om de 
tegenstander te verslaan. 
 
Waar liggen de kwaliteiten van mijn tegenstander, is hij snel? Is hij sterk? Dit zijn vragen waar een spelers zich mee bezig moet houden. 
Vervolgens moet een speler aan de hand van zijn eigen kwaliteiten een strijdplan opstellen om zijn directe tegenstander uit te schakelen. 
Een coach heeft hierbij vooral een ondersteunende rol. 
 

3.6.5 HOE TE WINNEN? 
Nadat een speler de eerste 3 van de 4 stappen heeft doorlopen komt deze in het laatste stadium van aandachtsturing van ontwikkeling. 
Hierin leert een speler hoe te winnen. Wat is er nodig om als team de winst binnen te halen. 
 
Het gaat er in dit laatste stadium ook om dat een speler kwaliteiten en zwaktes en van de tegenstander kan herkennen. Hierbij is het 
belangrijk dat een speler op elk moment in de wedstrijd een strategie kan bedenken en toepassen om als team de wedstrijd te winnen. Het 
winnen van wedstrijden is uiteraard het doel, spelers moeten echter wel spelen vanuit de eigen spelintenties en basistaken. 
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4 SPELINTENTIES JEUGDTEAMS 

Bij het uitvoeren van voetbalhandelingen en -taken, moeten spelers wel handelen binnen de spelintenties van v.v. Nieuweschoot. Deze 
beschrijven de manier waarop elk team van v.v. Nieuweschoot wil voetballen. In onze visie is dit de manier hoe we te allen tijde willen 
voetballen en wat ervoor zorgt dat we kinderen structuur bieden tijdens hun voetbalopleiding. Tevens zorgen deze spelintenties ervoor dat 
ieder jeugdteam van v.v. Nieuweschoot attractief en herkenbaar voetbal speelt.  

4.1 AANVALLEN 
 

Doelstellingen per fase (bijlage 4 geeft de fases op het veld weer). 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Hoe creëren we met elkaar 
voorwaarden om in de 
volgende fases één van onze 
medespelers aan te kunnen 
spelen met het gezicht naar 
het vijandelijke doel? 

Hoe kunnen we met elkaar een 
van de medespelers vrijspelen 
in fase 3 of 4 met het gezicht 
naar het vijandelijke doel? 
 

Hoe creëren we met elkaar 
kansen door een 1-2, pass in 
ruimte individuele actie of 
voorzet? 
 

Hoe gaan we scoren? 
 

 
Vooruit spelen  
We richten onze acties om vooruit te kunnen spelen, om op zoek gaan naar het doel en gefocust te zijn om in fase 4 te komen. 
 

• Iedere pass is op het juiste moment met de juiste snelheid, in de juiste richting en met/op het juiste been. 
• Spelers zijn continu bezig om positie te kiezen om aanspeelbaar te zijn of om ruimtes te maken voor medespelers en passen 

hierbij veel verassing en positiewisselingen toe. 
• Voordat een speler de bal ontvangt, weet hij al wat hij met de bal gaat doen (kijken in ruimtes) 

 
Provocerend positiespel  
We spelen provocerend positiespel om ervoor te zorgen dat er gaten, ruimtes en mogelijkheden ontstaan waar wij van kunnen profiteren. 
 

• We spelen met geduld en een hoog tempo 
• We wisselen af tussen het lokken van de tegenstander (provoceren) en het versnellen van ons spel 
• We zijn continu gericht om te ontdekken waar de vrije man is 
• We willen de tegenstander verplaatsen in plaats van de bal te verplaatsen 
• Spelers met bal dagen een tegenstander uit. Je kunt hem uitdagen om jou aan te vallen of om opzij te bewegen en zo een 

ruimte te openen. 
 
Initiatief  
Spelers nemen vanuit zichzelf beslissingen, zodat er variatie, verassing en onvoorspelbaarheid ontstaat in ons voetbal. Hierdoor wordt het 
moeilijker voor onze tegenstander en creëren we situaties waarin tegenstanders gaan twijfelen. Bij twijfels gaan tegenstanders foute 
keuzes maken en valt hun organisatie uit elkaar. 
 

• Spelers kiezen tussen de linies positie 
• Er is continu dynamiek (naar voren) 
• Spelers zijn continu in beweging om positie te kiezen 

 
Man-meer-situatie 
We zorgen altijd dat we een vrije man rondom de bal creëren om de tegenstander te dwingen om een keuze te maken. 
 

• In een 1T1 situatie schatten spelers in wat de beste manier is om rendement te halen; uitspelen of man-meer-situatie creëren. 
• In een 2T2 situatie schatten spelers in wat de beste manier is om rendement te halen ; opzoeken van een 2T1 situatie of 

wegblijven en daardoor een 1T1 situatie laten ontstaan. 
• Ook in een ondertal situatie gaan spelers op zoek om een 2T1 situatie te creëren. 

 
Met zijn allen samenwerken 
Spelers zijn gezamenlijk bezig om hun taken en rollen uit te voeren in het belang van het teamproces, omdat een collectief sterker is als 
een groep individuen. 
 

• Spelers zijn gericht op elkaar, in overleg met elkaar en bezig elkaar te ondersteunen 
• Er zijn positiewisselingen, maar de positie moet altijd door iemand worden overgenomen. Als we dan de bal verliezen zal het 

voor de tegenstander moeilijk zijn om ons te overrompelen. 
• Spelers durven creatieve oplossingen te ondernemen en zijn niet bang om de bal te verliezen omdat ze weten dat ze gesteund 

worden door een hecht collectief aan medespelers. 
 
Controle 
We houden altijd controle. 

• We willen zoveel mogelijk de bal hebben en proberen de bal nooit op riskante posities te verliezen. 
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4.2 VERDEDIGEN 
 
Doelstellingen per fase (bijlage 4 geeft de fases op het veld weer). 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Hoe kunnen we met elkaar de 
opbouw van de tegenstander 
zo verstoren dat wij de bal 
afpakken op een plek waar wij 
dat willen? 

Hoe kunnen we met elkaar de 
opbouw van de tegenstander 
zo verstoren dat wij de bal 
afpakken op een plek waar wij 
dat willen? 

Hoe kunnen we met elkaar 
indirect gevaar voorkomen en 
zo snel mogelijk de bal 
veroveren? 
 

Hoe kunnen we met elkaar 
direct gevaar voorkomen en zo 
snel mogelijk de bal 
veroveren? 
 

 
 
Met zijn allen samenwerken  
Spelers zijn gezamenlijk bezig om hun taken/rollen uit te voeren in belang van het teamproces omdat een collectief sterker is dan een 
groep individuen. 
 

• Alle spelers hebben een actieve rol in het verdedigen 
• Het team bedenkt gezamenlijk een plan en communiceert met elkaar tijdens de wedstrijd om het plan uit (blijven) voeren 
• Spelers zijn gericht op elkaar, in overleg met elkaar en bezig elkaar te ondersteunen. 
• Alle spelers zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de organisatie, door continu met elkaar te communiceren en samen te 

werken. 
 
Compact spelen  
We veroveren de bal vanuit een gesloten formatie 
 

• Vanuit een goed georganiseerde en compacte organisatie wordt er druk gezet. 
 
Actief druk zetten 
We zetten druk, met de bedoeling om: 
 

• We dwingen de tegenpartij naar het betreffende speelveld gedeelte om daar een succesvolle aanval op de bal te kunnen doen, 
waarbij de spelers in staat zijn om verschillende varianten toe te passen. 

• Iedere speler verdedigt (in) zijn eigen werkgebied. 
• Iedere speler zet doelgericht druk om de bal zo snel mogelijk af te pakken. 
• De speler staat zo opgesteld, zodat elke mogelijke pass door het werkgebied onderschept kan worden en een tegenstander snel 

onder druk gezet kan worden op het moment dat hij in het werkgebied wordt aangespeeld.  
 
Snel omschakelen 
Als we de bal verliezen volgen er vijf seconden van volledige druk op de bal om hem terug te winnen. Wordt hij niet veroverd, dan gaat de 
defensieve fase in en moeten spelers zich snel laten terugzakken om weer te zorgen voor een goede organisatie.  
 
Veld klein maken  

• Dusdanig aansluiten dat er direct druk op de bal gegeven bij balverlies  
• Ruimte klein maken zodat de spitsen gedekt worden maar dat er door afstappen de bal niet achter verdediging kan vallen. 
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4.3 TAKEN EN INTENTIES 
 

 

Aanvallen Omschakelen naar verdedigen 

 Het doel van onze opbouw is om een van de verdedigers op het 
middenveld te krijgen en een overtalsituatie te creëren. 

 Tijdens het positiespel spelen we nooit zomaar de lange bal en 
blijft elke speler opnieuw positie kiezen t.o.v. de bal en 
medespelers. 

 Passen gaat voor dribbelen. Er wordt een keuze gemaakt 
tussen een dribbel en een pass. 

 Bij het vrijlopen hebben we afwisseling, we komen in de bal, 
zakken uit in de ruimte of kiezen in de diepte positie. 

 Het meenemen van de bal zoveel mogelijk richting de goal van 
de tegenstander. 

 De verdedigers en/of middenvelders anticiperen wanneer 1 of 
meerdere spelers uit hun linie mee zijn tijdens het aanvallen. 
Zij verzorgen de restverdediging. 

 Tijdens het aanvallen gaat een dieptepass voor een 
breedtepass, het initiatief nemen 

• Bij balverlies geven wij de 1e 5 sec (geen rouwmoment) volle 
druk op de bal met het hele team. Wanneer de bal in deze fase 
niet wordt veroverd wordt gaan we over tot compact spel. 

• Spelers zorgen dat altijd eerst het midden en de dieptepass 
worden afgeschermd. 

• Onderlinge afstanden zijn niet groter dan 15 meter, compact 
spel. 

• Bij balverlies op het middenveld of in de verdediging geeft de 
dichtstbijzijnde speler direct druk op de bal en zijn de andere 
spelers verantwoordelijk voor de rugdekking en 
restverdediging en heeft als doel om te bal direct weer terug te 
veroveren. 

  Keeper kiest dusdanig positie tussen de goal en de verdediging 
zodat een eventuele diepte-/steekbal kan worden 
onderschept. 

 
Verdedigen Omschakelen naar aanvallen 

• Tijdens het verdedigen proberen we de tegenstander te 
dwingen tot een breedtepass of terugspeelpass. 

• Als de tegenstander een pass geeft door het midden willen wij 
deze onderscheppen. Balverovering in de as is het gevaarlijkst. 

• Tijdens het verdedigen bewaken we de onderlinge afstanden 
(15 meter), door met elkaar te communiceren en samen te 
werken. 

• Verdedigen doen we als team, compact en bij elkaar. We 
schermen de passlijn naar het midden af. 

• De centrale verdedigers of middenvelder(s) geven aan wanneer 
het juiste moment is om met zijn allen druk te zetten op de bal, 
en een breedtepass/terugspeelpass af te dwingen. 

• De centrale verdedigers nemen initiatief in het doordekken 
tijdens het druk zetten. 

• Tijdens het storen verzorgen de flankspelers (2,5,6,7,8,11) rug-
/ruimtedekking achter de linie, en blijven de bal en man zien op 
het moment dat de bal aan de andere kant is. 

• In de buurt van de bal wordt er kort gedekt en vallen we de bal 
aan. 

• We waaien uit, maar bewaken de onderlinge afstanden 
(aanspeelbaar zijn). 

• Snelle verplaatsing van de bal uit de zone waar de bal is 
veroverd. 

• Dieptespel gaat voor breedtespel. 
• Herkennen eventuele overtalsituatie of 1:1 
• We bespelen de ruimte achter de verdediging door het 

maken van de verschillende loopacties waarin geld dat 
diepte voor breedte gaat. 

4.4 POSITIES EN (BASIS-) TAKEN 
De uitvoering van bovengenoemde taken door de jeugdspelers is afhankelijk van de fase in hun opleiding, het inzicht in het spel en het 

herkennen van voetbalsituaties. Dit geldt zowel voor het team, de verschillende linies, als de posities en taken individueel. In bijlage 5 zijn, 

uitgaande van een 1-4-3-3 formatie, per positie de kenmerken, en basistaken vanuit v.v. Nieuweschoot beschreven. 

4.5 FYSIEKE VERSCHILLEN PER POSITIE 
Het voetbal ontwikkelt zich continue. Onderzoek toont aan dat voetbal in de laatste jaren in fysiek opzicht enorm veranderd is. Er wordt 

gemiddeld genomen meer gesprint, er geldt minder hersteltijd na inspanning en de inspanning die we leveren is van een hogere intensiteit. 

Kijken we naar de verschillende posities in het veld dan kunnen we stellen dat bij iedere positie specifieke fysieke eigenschappen behoren. 

Binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot houden we hier vanaf de Junioren rekening mee. In bijlage 6 zijn de fysieke 

eigenschappen per positie weergegeven. 
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5 OPLEIDINGSDOELEN EN ONTWIKKELINGSKENMERKEN PER LEEFTIJD 

Door enerzijds het voetbal te vereenvoudigen naar trainbare voetbalhandelingen/ -competenties en anderzijds de leeftijdseigen 

kenmerken te erkennen zijn we binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot in staat om al onze jeugdleden een voetbalontwikkeling 

op maat aan te bieden. En door dit aan te bieden via jeugdtrainers, die zich committeren aan de 7, binnen de Jeugdopleiding gehanteerde, 

principes maakt dat v.v. Nieuweschoot een doorlopende voetballeerlijn vanaf 3 tot 19 jaar heeft en bewaakt. 

In deze leerlijn hanteren we leeftijdspiramide van de KNVB. Per leeftijdscategorie zijn hieronder de speerpunten vanuit de vereniging 

aangegeven. Daarnaast geldt dat voor alle leeftijdscategorieën een aantal meetbare voetbalcompetenties zijn opgesteld. Het 

moeilijkheidsniveau van de voetbalcompetenties, maar ook het aantal meetbare voetbalhandelingen neemt naarmate de leeftijd stijgt toe.  

De mate waarin een jeugdspeler de voetbalcompetenties onder de knie heeft wordt gedurende het seizoen 3 á 4 maal vastgelegd. Dit helpt 

de Jeugdopleiding en de jeugdtrainers om jeugdspeler zo goed mogelijk op te leiden.  

5.1 DRUKTEMAKERTJES 
Doelstelling(en): Plezier in sporten en binden aan vereniging 

Ontwikkelingskenmerken Druktemakertjes 

• Lenige en soepele bewegingspatronen 
• Motorische ontwikkeling snel 
• Geen langdurig concentratievermogen 
• Groot energieverbruik en is snel moe 
• Gevoelig voor prikkels van buitenaf 
• Vertrouwen in nieuwe omgeving komt met horten en stoten 
• Sterk individueel gericht en heeft vrijwel nog geen groepsgevoel 

 
Spelers komen voor het eerst in contact met sport, voetbal en vereniging. Ze zijn niet gewend aan wat de bal is, wat de bal doet en welke 
richting die op gaat. De doelstelling is in deze leeftijdsgroep vooral gericht op het leren bewegen met de bal, kennis maken met 
leeftijdsgenootjes en de basisbeginselen van voetbal te verkennen. De Trainingen van de Druktemakertjes bevatten enkel en alleen 
spelvormen waarbinnen passen, dribbelen, schieten en samenspelen centraal staan. 
 
De trainer is vooral gids en vaardigheidstrainer en een klein beetje bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, en 
dergelijke vaardigheden. De trainer geeft vooral instructie en geeft technische aanwijzingen die gericht zijn op de kleine details. En tijdens 
de Trainingen voor Druktemakertjes is de trainer bovenal motivator. 

5.2 JO6 EN JO7  
Doelstelling(en): Plezier in sporten, binden aan vereniging, voetbalvaardigheden en samenspelen 

Ontwikkelingskenmerken JO6 en JO7 

• Lenige en soepele bewegingspatronen 
• Geen langdurig concentratievermogen 
• Groot energieverbruik en is snel moe 
• Snel lerend vermogen 
• Steeds fijnere motoriek 
• Gevoelig voor prikkels op technisch en coördinatief gebied 
• Sterk individueel gericht en heeft vrijwel geen groepsgevoel. 

 
Spelers zijn al een klein beetje gewend aan wat de bal is, wat de bal doet en welke richting die op gaat. De doelstelling is in deze 
leeftijdsgroep vooral gericht op het gevoel krijgen voor de bal. Op trainingen krijgen de spelers veel technische herhalingen voorgeschoteld 
van situaties die veel voorkomen in wedstrijden. 
 
De trainer is vooral bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, bal afpakken en dergelijke vaardigheden. De rol 
van de trainer in deze leeftijdsgroep is die van de gids en vaardigheidstrainer. De trainer geeft vooral instructie en geeft technische 
aanwijzingen die gericht zijn op de kleine details. 
 
Opleidingsdoelstellingen JO8 en JO9 

• Ontwikkeling van het voetbal is voor het grootste gedeelte gericht op techniek en balcontrole 
• Leren spelers door te zetten bij tegenslag 
• Spelers kennis laten maken met werken aan eigen ontwikkeling 
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5.3 JO8  EN JO9  
Doelstelling(en): Plezier in sporten, binden aan vereniging, voetbalvaardigheden, samenspelen, kennismaken met winst vs. verlies 

Ontwikkelingskenmerken JO8 en JO9 

• Lenige en soepele bewegingspatronen. 
• Geen langdurig concentratievermogen 
• Groot energieverbruik en is snel moe 
• Gevoelig voor prikkels op technisch en coördinatief gebied. 
• Sterk individueel gericht en heeft vrijwel geen groepsgevoel. 

 
Spelers zijn gewend aan wat de bal is, wat de bal doet en welke richting die op gaat. De doelstelling is in deze leeftijdsgroep vooral gericht 
op het gevoel krijgen voor de bal. Op trainingen krijgen de spelers veel technische herhalingen voorgeschoteld van situaties die veel 
voorkomen in wedstrijden. 
 
De trainer is vooral bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, bal afpakken en dergelijke vaardigheden. De rol 
van de trainer in deze leeftijdsgroep is die van de gids. De trainer geeft vooral instructie en geeft technische aanwijzingen die gericht zijn op 
de kleine details. 
 
Opleidingsdoelstellingen JO8 en JO9 

• Ontwikkeling van het voetbal is voor het grootste gedeelte gericht op techniek en balcontrole. 
• Leren spelers hard te werken 
• Spelers kennis laten maken met werken aan eigen ontwikkeling 

5.4 JO10  & JO11 
Doelstelling(en): Plezier in sporten, gebonden houden aan vereniging, voetbalvaardigheden, teamspel, kennismaken met winst vs. verlies 

Ontwikkelingskenmerken JO10 en JO11 

• Optimale motorische leerfase. 
• Uithoudingsvermogen en kracht zijn nog steeds beperkt 
• Balgevoel en coördinatie worden beter 
• Erg enthousiast en leergierig 
• Creëert langzaam een groepsgevoel 

 
De eerste contouren van het teambesef zijn zichtbaar. Ze gaan meer verschillen zien tussen medespelers, wie is waar goed in en wie is 
waar minder goed in. In de wedstrijd gaan de spelers ruimtes steeds beter herkennen. Niet iedereen loopt meer op een kluitje achter de 
bal aan, maar spelers gaan in een goede verdeling op het veld staan, waarbij alle spelers een bepaalde rol vervullen en een bijdrage 
leveren. Maar van een uitgebalanceerde teamorganisatie is nog lang geen spraken. 
 
De trainer is nog steeds vooral bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, bal afpakken en dergelijke 
vaardigheden. De rol van de trainer in deze leeftijdsgroep is die van de gids. De trainer geeft vooral instructie en geeft technische 
aanwijzingen die gericht zijn op de kleine details. 
 
Opleidingsdoelstellingen JO10 en JO11 

• Ontwikkeling van het voetbal is voor het grootste gedeelte gericht op techniek en balcontrole. 
• Leren spelers hard te werken 
• Spelers kennis laten maken met werken aan eigen ontwikkeling 

5.5 JO12 & JO13  
Doelstelling(en): Plezier in sporten, gebonden aan vereniging, voetbalvaardigheden, teamspel, kennismaken met winst vs. verlies 

Ontwikkelingskenmerken JO12 en JO13 

• Harmonische lichaamsbouw en begin van spierontwikkeling 
• Goed coördinatie. 
• Meer oog voor samenspel en combinaties. 
• Proberen zich te meten met anderen. 
• Kunnen in groepsverband een doel nastreven. 
• Kritisch voor eigen prestatie en die van anderen 

 
De spelers gaan zich meer met elkaar vergelijken. Er is meer begrip over het ontwikkelen van de eigen- en teamprestatie. De handelingen 
die bij bepaalde taken en posities horen, worden duidelijk zichtbaar. Nog steeds blijft het ontwikkelen van technische vaardigheden het 
belangrijkste onderdeel, maar de spelers gaan zich ook ontwikkelen in het vrijlopen, het druk zetten, het storen en het herkennen van 
ruimtes. De uitvoering vraagt om meer doelgerichtheid, precisie en timing. 
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De trainer is nog steeds vooral bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, bal afpakken en hoe dergelijke 
vaardigheden in de wedstrijd toegepast kunnen worden. De rol van de trainer in deze leeftijdsgroep is nog steeds die van de gids. De 
trainer geeft vooral instructie en geeft technische aanwijzingen die gericht zijn op de kleine details. 
 
Opleidingsdoelstellingen JO12 en JO13 
 

• Verder aanleren van techniek en balcontrole. 
• Leren herkennen wat de beste manier is om te passen en schieten, afhankelijk van de situaties. 
• Zorgen dat spelintenties in vanuit elk systeem worden uitgevoerd 
• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen in één linie. 
• Aanleren dat omschakelen altijd direct en snel moet. 

5.6 JO15  
Doelstelling(en): Plezier in sporten, gebonden aan vereniging, voetbalvaardigheden, teamspel, winst vs. verlies, positionele ontwikkeling 

Ontwikkelingskenmerken JO15 

• Soepele bewegingen verdwijnen en maken plaats voor houterige, slungelachtige bewegingen. 
• Snelheid en lenigheid verminderd door groeispurt. 
• Weinig vooruitgang in technische en coördinatieve vaardigheden. 
• Vaker met zichzelf bezig dan met anderen. 
• Krijgen een eigen mening en willen zich laten gelden. 

 
De spelers gaan een eigen mening vormen. Niet alles wordt nog zomaar aangenomen. Geldingsdrang en drang zich te meten en te 
vergelijken, manifesteren zich. De coach komt er niet meer met uitsluitend instrueren en opdrachten geven. Het inzicht in taken behorend 
bij een bepaalde positie ontwikkelt zich verder. Dat wat bij de pupillen zich reeds voorzichtig begon te ontwikkelen, namelijk samen 
verdedigen en samen aanvallen krijgt hoe langer hoe meer vorm. 
 
Er ontstaat een beter gevoel om te koppen. Ook gerichter koppen, zowel verdedigend als aanvallend. Inzicht in bijvoorbeeld de noodzaak 
om te trainen, te oefenen om beter te worden, ontwikkelt zich. Ook de functie en noodzaak om een warming-up te doen wordt duidelijker. 
Grote onderlinge verschillen (groeispurt) tussen spelers binnen een team vragen om een flexibele aanpak ten aanzien van belasting in 
relatie tot de belastbaarheid. 
 
Opleidingsdoelstellingen JO15 
 

• Verder aanleren van techniek en balcontrole, waarbij koppen en sliding toegevoegd is. 

• Aanleren wanneer ze 1:1 staan (=actie) en wanneer ze 1:2 staan (=afspelen). 

• Leren herkennen wat de beste manier is om te passen, schieten, passeren, afhankelijk van de situaties. 

• Aanleren hoe te spelen in het 1:4:3:3-systeem, met een aanvallende middenvelder. 

• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen in de eigen en een andere linie. 

• Aanleren dat spelers juiste keuzes snel maken in de omschakeling. 

• Leren gebruik maken van derde man en diepgaande spelers. 

5.7 JO17  
Doelstelling(en): Plezier in sporten, gebonden aan vereniging, voetbalvaardigheden, teamspel, winst vs. verlies, positionele & persoonlijke  

ontwikkeling 

Ontwikkelingskenmerken JO17 

• Opnieuw een harmonieuze groei, belastbaarheid kracht en uithoudingsvermogen kan vergroot worden. 
• Techniek en balgevoel komen weer terug. 
• Coördinatie verbetert opnieuw. 
• Verantwoordelijkheidsgevoel groeit. 
• Kunnen het spel van zichzelf en anderen beter analyseren. 
• Is op zoek naar zijn eigen ik, waardoor zelfvertrouwen afneemt. 

 
Deze fase kenmerkt zich door de gevolgen van de soms grote veranderingen van het lichaam. De lengtegroei bij jongens zet zich verder 
door. Alle kenmerken van de puberteit, zoals lustenloosheid, lamlendigheid, onredelijkheid en humeurigheid komen zowel jongens voor. Er 
is vaak de vraag naar het ’waarom’. Bij de B-junioren wordt ook vaak de basis gelegd voor het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid 
en inzicht in teambelangen. 
 
Het willen winnen is zeker voor jongens belangrijker dan ooit. Een fanatieke houding geeft nogal eens conflicten met medespelers, 
tegenstanders en leiding. In het spel probeert de B-junior nogal eens acties uit die weinig rendement voor het team opleveren. Vaak is dit 
een sliding net te laat ingezet of een dribbel net te lang doorgezet. Het is de periode van het uitproberen van zaken die echt bij het individu 
horen. 
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Opleidingsdoelstellingen JO17 
 

• Techniek en inzicht wordt ontwikkeld aan de hand van de positie waar de spelers in specialiseren. 
• Aanleren hoe te spelen in en tegen meerdere systemen. 
• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen tussen alle linies. 
• Krachttraining wordt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling. 
• Leren herkennen welke acties het meeste rendement opleveren. 

5.8 JO19  
Doelstelling(en): Plezier in sporten, gebonden aan vereniging, voetbalvaardigheden, teamspel, winst vs. verlies, positionele & persoonlijke  

ontwikkeling 

Ontwikkelingskenmerken JO19 

• Lengtegroei zit erop, speler ontwikkelt zich optimaal in fysiek opzicht en is goed trainbaar. 
• Prestatie van het team is belangrijk 
• Kijkt kritisch naar zichzelf en wil zichzelf laten gelden. 

 
Spelers komen lichamelijk meer in evenwicht met zichzelf en met hun omgeving. Duidelijk is geworden of aan de eisen die de sport op een 
hoog niveau stelt, kan worden voldaan of niet. Bij het voetballen wordt ook verder gewerkt aan het specialiseren in een bepaalde taak. De 
A-junior is nog niet volleerd, maar hij is beter bestand tegen weerstanden en moeilijkheidsfactoren in het spel. Ook de onderlinge controle, 
het op elkaar letten en becommentariëren wordt genuanceerder en meer gericht op het collectieve resultaat. 
 
Bij het voetballen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de teamprestaties. Niet het individu staat meer centraal, maar het gaat om de 
inbreng en kwaliteit die een ieder weet te brengen om een zo goed mogelijk resultaat als team te scoren. Ultieme uitdaging voor de coach 
is dat elf spelers hetzelfde waarnemen en interpreteren en overeenkomstig hun taak, positie in het veld en zo effectief mogelijk handelen. 
 
Opleidingsdoelstellingen JO19 

• Techniek en inzicht wordt ontwikkeld aan de hand van de positie waar de spelers in specialiseren. 
• Aanleren hoe te spelen in en tegen meerdere systemen en wat er nodig is om wedstrijden te winnen. 
• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen tussen alle linies. 
• Krachttraining wordt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling. 
• Leren herkennen welke acties het meeste rendement opleveren. 
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6 SELECTIEBELEID, DOORSCHUIVEN EN OVERSTAPPEN 

Selecteren is allereerst afhankelijk van het aantal beschikbare leden per leeftijdscategorie. Daarnaast is de mate waarin een jeugdspeler de 

bij zijn/ haar leeftijd horende basisvaardigheden onder de knie heeft een belangrijke indicator bij selectie en doorstroming naar een 

hogere/ volgende leeftijdsgroep. Periodiek wordt de voortgang van de jeugdspelers binnen de Jeugdopleiding vastgelegd. in eerste 

instantie door de teambegeleiders m.b.v. het jeugd-beoordelingsformulier (zie bijlage 7).  

6.1 SELECTIEBELEID 
Binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot kennen we per leeftijdscategorie één selectieteam en naar gelang het aantal beschikbare 

jeugdleden binnen deze leeftijdscategorie één of meerdere opleidingsteams. In de praktijk wordt in de benaming voor selectieteams 

uitgegaan van JO…1 en voor opleidingsteams JO…2, JO…3, JO…4, enzovoort.  

Bij v.v. Nieuweschoot wordt voordat de zomerstop begint bekend gemaakt welke spelers/ speelsters het volgende seizoen in welke 

leeftijdscategorie gaan spelen. Dat betekent dat gedurende de voorbereidingsperiode na de zomerstop alle spelers in die leeftijdscategorie 

gelijktijdig worden getraind en bekeken. Er wordt vervolgens op basis van vorige seizoenen, huidige ontwikkeling, positionele invulling en 

leer-/ groeivermogen bekeken welke spelers in het selectieteam komen en welke in de opleidingsteams. De teamindeling van de 

selectieteams wordt bekend gemaakt na de voorbereidingsperiode, rondom de eerste bekerwedstrijd in de A-categorie.  

De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot streeft er naar om spelers zorgvuldig te selecteren en in te delen zodat wij gedurende het seizoen 

spelers zo min mogelijk hoger/ lager hoeven in te delen. Het tussentijds herschikken is niet bevorderlijk voor het teamgevoel en spelplezier. 

Uit onderzoek blijkt teven dat kinderen zonder druk, constante verandering en verplichtingen zowel fysiek, geestelijk als sociaal enorm 

kunnen groeien (Bilt, de, 2014).  

6.2 DOORSCHUIVEN 
Bij uitzondering zullen er spelers op vaste basis doorgeschoven worden naar een hogere leeftijdscategorie. De Jeugdopleiding van v.v. 

Nieuweschoot heeft als visie dat spelers voornamelijk uitgedaagd moeten worden tijdens de trainingen (met de beste tegen de beste). 

Maar dat spelers vooral ook moeten uitblinken in hun eigen leeftijdscategorie. Succesbeleving bevordert de ontwikkeling van 

voetbalkwaliteiten, zelfvertrouwen en beleving binnen het gehele team. 

6.3 TRAINEN BIJ EEN ANDERE VERENIGING 
De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot stimuleert spelers om stappen te maken die goed zijn voor hun voetbalontwikkeling. En zeker 
indien dit verenigingen (vooral B.V.O.’s) zijn waar spelers er sportief daadwerkelijk op vooruit gaan. Er wordt door ons meegewerkt, maar 
niet eerder nadat er een gesprek met het Hoofd Jeugdopleidingen heeft plaatsgevonden. Als een speler er sportief op vooruit gaat zijn wij 
als v.v. Nieuweschoot trots dat de Jeugdopleiding hier een bijdrage aan heeft geleverd. 
 
Wij zijn niet zo blij als een speler naar een vereniging gaat waar hij sportief gezien er niet op vooruit gaat, omdat de investering (goede 
trainingsfaciliteiten, goede opgeleide trainers, etc.) niet tot het resultaat heeft geleid van het afleveren van zoveel mogelijk spelers bij de 
seniorenselecties. Als spelers van de v.v. Nieuweschoot mee willen trainen bij een andere club dan zijn er daarom een aantal regels: 
 

 De trainer van je team/ elftal dient te worden geïnformeerd. 
 Een gesprek met het Hoofd Jeugdopleiding heeft plaats gevonden. 
 Je dient schriftelijk toestemming te hebben van de Jeugdvoorzitter of het Hoofd Jeugdopleiding om mee te trainen c.q. 

wedstrijd spelen. 
 Eventuele stages kunnen pas ingaan nadat de competitie is geëindigd. 

 
Mocht het zo zijn dat je hebt mee getraind bij een ander club zonder toestemming dan worden passende maatregelen genomen.  

6.4 GESCOUT DOOR EEN ANDERE VERENIGING 
Het binden van jeugd aan onze vereniging, door hen op een goede en plezierige wijze een voetbalopleiding aan te bieden, is natuurlijk 
belangrijk. Maar onze vereniging kent het fenomeen dat talentvolle spelers/ speelsters ”gescout” worden en/ of uitgenodigd om bij andere 
verenigingen/ B.V.O.’s hun voetbalopleiding te vervolgen. In het laatste geval is een “transfer” naar het betaalde voetbal natuurlijk 
fantastisch. Dat straalt af op de gehele vereniging.  
 
In het geval van “scouting” vanuit buurverenigingen, zoals bijvoorbeeld Heerenveense Boys, v.v. Heerenveen, Read Swart, v.v. Mildam of 
DWP, hanteert v.v. Nieuweschoot de reglementen van de KNVB. Dit houdt in dat jeugdspelers/ -speelsters van v.v. Nieuweschoot nooit 
zonder schriftelijke toestemming van de eigen vereniging aan een selectiewedstrijd, -training of open dag georganiseerd door een andere 
vereniging mag deelnemen. Verenigingen die selectiewedstrijden, -trainingen en/ of open dagen organiseren, dienen altijd contact op te 
nemen met het bestuur van v.v. Nieuweschoot om toestemming te vragen aan een speler/ speelster uit onze jeugdopleiding voor deze 
activiteit. Zonder deze schriftelijke toestemming mag de speler/ speelster niet deelnemen aan eerder genoemde activiteiten bij een andere 
vereniging.  
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7 TRAINEN/ COACHEN EN (TEAM-)BEGELEIDING 

Binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot wordt getraind en gecoacht. Training binnen v.v. Nieuweschoot is voornamelijk gericht op 
het aanleren van basisvaardigheden door middel van instructie. De trainer bepaald hierbij wat er gedaan en geleerd gaat worden. De 
spelers volgen. Een coach geeft jeugdspelers van v.v. Nieuweschoot ruimte om door vormgeving van zijn doelstellingen te bepalen wat hij 
of zij wil leren; de leerweg wordt in toenemende mate door de coach en de speler samen vastgesteld. 
 
Trainers binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot zijn zich bewust van de verschillende rollen (zie ook paragraaf 4.4) die zij aan 
kunnen en soms moeten nemen. Daar waar de rol van onze trainers bij de jongste jeugd voornamelijk gericht is op het aanleren van de 
basisvaardigheden, verschuift de rol naarmate de jeugd ouder wordt steeds nadrukkelijker naar het vormgeven van gezamenlijke doelen. 
 

Trainer Coach 

Geeft veel opdrachten Stelt veel vragen 

Gericht op de groep Gericht op het individu 

Trainer staat centraal Speler staat centraal 

Gericht op het (eind-)product Gericht op het (ontwikkel-)proces 

Koerst op zekerheid Koerst op vernieuwing 

 
Het effect van coaching is groter dan enkel en alleen het aanleren van basisvaardigheden. Coaching zorgt ervoor dat jeugdspelers binnen 
de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot: 
 

 Meer verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces; 

 Creatiever worden; 

 Meer initiatief nemen; 

 Vaardig worden in het zelf bedenken van oplossingen; 

 Leren om kritisch te reflecteren; 

 Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en verbeterpunten. 

7.1 MANIER VAN TRAINEN 
Binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot  wordt er op een bepaalde manier training gegeven. Deze manier stimuleert de 
creativiteit, het tonen van lef, het durven uitblinken, het zoeken naar oplossingen, het zelfsturend vermogen en het willen winnen van een 
partijspel of wedstrijd. Elke training heeft een duidelijk trainingsdoel die spelers na afloop kunnen navertellen en/ of uitleggen. Tijdens de 
training zijn spelers veel in beweging t.o.v. de bal en staan zij zo min mogelijk (max. 3) in een rij. Spelers worden uitgedaagd door de 
verschillende basisvaardigheden te trainen in verschillende wedstrijdechte situaties. In principe worden alle basisvaardigheden onder 
weerstand getraind. 

7.2 TRAININGSINTENSITEIT JEUGDOPLEIDING 
Leer voetballen door te voetballen, dat is binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot een belangrijk motto. Dat betekent dat de 
trainingsintensiteit van jeugdteams tussen seizoen 2018 - 2019 en 2019 – 2020 gefaseerd wordt opgeschroefd van 2 trainingen naar 3 
trainingen per week. Tweemaal per week zijn er reguliere teamtrainingen, die afhankelijk van de leeftijd tussen de 60 en 90 minuten duren. 
En eenmaal per week worden in teamverband SOP-trainingen georganiseerd.  

7.2.1 Teamtrainingen 
Iedere Jeugdspeler en ieder Jeugdteam traint om beter te worden. Allereerst om als individu de basisvaardigheden onder de knie te krijgen 
en later om als individu en team binnen de spelintenties aanvallen, verdedigen de benodigde stappen te maken. Deze onderdelen worden, 
naast teamontwikkeling, binnen de reguliere teamtrainingen van de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot aangeboden.  

7.2.2 SOP-trainingen 
In samenspraak met iedere Jeugdspeler binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot wordt een “Speler Ontwikkel Plan” (SOP) 
opgesteld. Het doel van het SOP is om jeugdspelers bewust te maken van de eigen ontwikkeling. Door een plan met de jeugdspeler op te 
stellen blijft de motivatie van hem/ haar continue aangewakkerd. Het creëren van een dergelijke mindset bij jeugdspelers van v.v. 
Nieuweschoot stimuleert hen om zich bewust te laten werken aan eigen ontwikkeling. Tijdens SOP-trainingen werken spelers aan hun 
eigen leerproces. Een voorbeeld hoe we dit in de praktijk toepassen is weergegeven in bijlage 8. 

7.2.3 Werken aan SOP-punten 
 Speler werkt voor de training aan eigen SOP-punten. 
 Speler zoekt creatief naar ruimte/ oplossingen om op SOP-punten te trainen. 
 Selectietrainers geven andere selectieteams ruimte om SOP-punten te trainen. 
 Spelers en trainers gaan flexibel om met ruimte. 
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7.2.4 Cognitraining 
Binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot dagen wij jeugdspelers uit om op 

een creatieve manier oplossingen te zien tijdens het voetbal. Het creatieve brein en 

het sneller zien van voetbaloplossingen trainen we vanaf de JO7 tot en met de 

JO13 aanvullend op de reguliere training met behulp van de Technik Ball. Wanneer 

patronen en spelsituaties herkend worden door de hersenen zorgt dit ervoor dat 

spelers sneller de juiste beslissingen kunnen nemen. Tijdens zogenaamde 

cognitrainingen kunnen we bovenstaande langzaamaan opbouwen vanuit 

spelvorm, warming-up en specifieke oefeningen gericht op balbeheersing en 

lichaamsbeheersing. Door deze cognitrainingen ontwikkelen jeugdleden de 

volgende onderdelen: balgevoel, tweebenigheid, concentratie, zintuigtraining, 

wedstrijdvormen, ruimtelijk inzicht, coördinatie, lichaamscontrole en timing.  

7.3 AFSPRAKEN TIJDENS EN RONDOM TRAININGEN 
 Speler is minimaal 15 min. voor aanvang training aanwezig. 
 Vanaf JO13  doucht elke speler. 
 Ballen worden van te voren en na afloop geteld. Indien tekort wordt er 

door de gehele groep gezocht tot dat deze terecht is. Trainer/Coach (en 
het team) zijn verantwoordelijk voor de ballen en andere materialen. 

 Trainer/Coach wijst spelers aan die verantwoordelijk zijn voor het 
schoonmaken van de kleedkamer. 

 Elk team heeft een eigen kleedkamer en is hier verantwoordelijk voor. 
 Speler heeft altijd de eigen v.v. Nieuweschoot-drinkfles mee. 
 Speler heeft altijd voetbalschoenen en bijbehorende kleding mee. 

7.4 HOUDING TRAINER/ COACH TIJDENS TRAININGEN 
Tijdens de training geeft de trainer/ coach inhoud aan de coaching aan de hand van de volgende punten: 

 Overwegend positieve coaching (fouten maken mag/ moet) 
 Hard werken altijd belonen en stimuleren (100% inzet) 
 Spelen en trainen om te winnen (winnaarssysteem, puntensysteem, tijd) 
 Groeimindset stimuleren. Werken met eigen kluspunten. Coaching door trainer op basis van SOP-punten. 

7.5 BEGELEIDING VANUIT DE JEUGDOPLEIDING 
De Hoofd Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot begeleidt alle jeugdtrainers, zowel de trainers die verantwoordelijk zijn voor de 
selectieteams als degene die de trainingen en coaching verzorgen aan de opleidingsteams. De mate van begeleiding, is mede afhankelijk 
van de ervaring van de trainer en zijn of haar ambitie. Aan het begin van het seizoen ontvangt iedere Jeugdtrainer van v.v. Nieuweschoot 
ter inspiratie en als geheugensteun een actuele coachkaart (zie bijlage 9). 

7.6 OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN 
De Jeugdopleiding streeft ernaar om bij al haar jeugdteams te werken met gediplomeerde/ gecertificeerde Jeugdtrainers. Bij het 
binnenhalen van nieuwe Jeugdtrainers is een diploma/ certificaat een pré. Immers, iedere Jeugdspeler verdient evenveel aandacht om op 
hun eigen niveau uitgedaagd te worden en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent ook dat v.v. Nieuweschoot (toekomstige) 
Jeugdtrainers/ geïnteresseerde leden aanbiedt om via officiële KNVB-opleidingen diploma’s/ certificaten te behalen, zoals Pupillentrainer, 
Juniorentrainer en/ of UEFA C Youth. 

7.7 TRAINERSBIJEENKOMSTEN 
Vier keer per seizoen organiseert de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot interne bijeenkomsten voor haar Jeugdtrainers. Deze 
bijeenkomsten staan in eerste instantie in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Daarnaast worden ook uitdagingen met 
elkaar besproken, waarmee trainers in de praktijk in aanraking (kunnen) komen. Eenmaal per jaar organiseert de Jeugdopleiding van v.v. 
Nieuweschoot een externe bijeenkomst. Dan kijken we in de keuken bij Jeugdopleidingen van andere verenigingen/ clubs, waaronder 
bijvoorbeeld AZ Alkmaar en/ of SV de Foresters. 

7.8 VOETBALBIBLIOTHEEK 
De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot beschikt over een enorme bibliotheek met literatuur, voorbeeldvoetbaltrainingen en/ of –
oefeningen. Jeugdtrainers van v.v. Nieuweschoot kunnen deze bibliotheek altijd raadplegen om ideeën en inspiratie op te doen. De 
bibliotheek bestaat enerzijds uit digitale bronnen. Deze zijn te raadplegen via www.vvnieuweschoot.nl (Jeugd > Voetbalhandboek > 
Voetbalbibliotheek). Daarnaast kunnen de Jeugdtrainers boeken lenen bij v.v. Nieuweschoot. Samen met alle Jeugdtrainers wordt 
bovendien gewerkt aan het uitbreiden van de bibliotheek en het assortiment trainingsvormen. Deze worden eens per jaar digitaal omgezet 
en komen via de digitale Jeugdopleiding beschikbaar.  

Technik Ball: Via ritmische coördinatie leren 

jeugdleden van v.v. Nieuweschoot technisch veel 

meer, want het sluit aan bij hoe de hersenen 

functioneren. Onbewust en op een uitdagende 

en stimulerende manier ontwikkelen we een 

fijne balbeheersing. De grote variatie aan 

oefeningen voorkomt dat er te snel een 

herhalingselement intreedt. Spelers raken de bal 

op tientallen manieren. Voetballers trainen we 

hiermee direct in tweebenigheid, tijdens zowel 

individuele oefeningen als in teamverband. 

 

 

http://www.vvnieuweschoot.nl/
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8 ORGANISATIE JEUGDOPLEIDING 

Het Jeugdbestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van het jeugdvoetbal bij v.v. Nieuweschoot. Door middel van het 
onderstaande organisatieschema wordt aan de hand van functieprofielen inzichtelijk gemaakt hoe de organisatiestructuur op 
voetbaltechnisch gebied binnen de Jeugdopleiding van onze vereniging is. 
 

 

8.1 JEUGD VOORZITTER 
De voorzitter Jeugd zorgt ervoor dat de afgesproken algemene zaken binnen de jeugdopleiding worden uitgevoerd en bewaakt de 
processen binnen de jeugdopleiding. 
 
Plaats binnen organisatie 
De jeugdvoorzitter is eindverantwoordelijke binnen het jeugdbestuur van een vereniging. Ook geeft hij leiding aan alle functies binnen het 
jeugdbestuur en maakt hij deel uit van het hoofdbestuur van de vereniging. 
 
Taken 

- Het vertegenwoordigen van de jeugdopleiding binnen het hoofdbestuur.  
- Zorgt voor de juiste invulling van functies binnen de jeugdopleiding. 
- Het beheren en bewaken van de jaarplanning en agenda. 
- Opstellen en bewaken van het budget van de jeugdafdeling.  
- Onderhoudt algemene contacten met gemeente en andere instanties indien het jeugdzaken betreft. 
- Stelt in samenwerking met de secretaris het jaarverslag van de jeugdafdeling op.  
- Treed op als bemiddelaar bij problemen binnen de jeugdafdeling. 

 
Bevoegdheden 

- Is lid van het Hoofdbestuur. 
- Organiseert en zit vergaderingen bij/voor.  
- Inspraak tijdens vergaderingen met het Hoofdbestuur  
- Denkt daadwerkelijk mee en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot. 

 
Verantwoordelijkheden 

- Verantwoordelijk voor het maken van bindende afspraken met betrekking tot de jeugdafdeling en  
- het jeugdopleidingsplan. 
- Verantwoordelijk voor het geven van leiding aan het jeugdbestuur. 
- Verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen die een vereniging nastreeft.  
- Verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole over de werkzaamheden binnen de jeugdafdeling. 

 
Criteria 

- Is representatief. 
- Heeft affiniteit met voetbal. 
- Is communicatief sterk. 
- Heeft organisatietalent en leidinggevende capaciteiten. 

Jeugd voorzitter

Voorzitter 
pupillencommissie

Voorzitter 
juniorencommissie

Jeugd 
Wedstrijdsecretaris 

Hoofd 
Jeugdopleidingen

Jeugd vicevoorzitter Jeugd secretaris
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8.2 JEUGD VICEVOORZITTER 
De vicevoorzitter jeugd neemt, wanneer nodig, de werkzaamheden van de Voorzitter Jeugd over. Op dat moment is de vicevoorzitter 
jeugd eindverantwoordelijke voor het goed laten verlopen van alle werkzaamheden binnen het jeugdbestuur. 
 
Plaats binnen de organisatie 
De vicevoorzitter Jeugd staat onder leiding van de Jeugdvoorzitter en werkt nauw samen met de secretaris jeugd. 
 
Taken 

- Is aanwezig bij vergaderingen van het jeugdbestuur. 
- Waarborgt kwaliteit van de werkzaamheden binnen de jeugdafdeling. 
- Is medeverantwoordelijk voor de opvang en inwerken van nieuwe kader-/bestuursleden. 

 
Bevoegdheden 

- Bij afwezigheid van de voorzitter jeugd organiseert hij of zij vergaderingen. 
- Werkt binnen de doelstellingen en uitgangspunten van de vereniging in het algemeen en neemt   
- beslissingen bij afwezigheid van de voorzitter binnen het raamwerk van het Jeugdopleidingsplan.  
- Is lid van het jeugdbestuur. 

 
Verantwoordelijkheden 

- Neemt bij afwezigheid van de voorzitter jeugd zijn of haar taken over.  
- Verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole over de werkzaamheden binnen de jeugdafdeling. 

 
Criteria 

- Is representatief. 
- Heeft affiniteit met voetbal. 
- Is communicatief sterk. 
- Heeft organisatietalent en leidinggevende capaciteiten. 

 

8.3 JEUGD SECRETARIS 
De Secretaris jeugd zorgt ervoor dat alle administratieve zaken die binnen de jeugdopleiding spelen worden afgehandeld. 
 
Plaats binnen de organisatie 
De secretaris jeugd word aangestuurd door de voorzitter jeugd en werkt nauw samen met de penningmeester van de vereniging. 
 
Taken 

- Is aanwezig bij vergaderingen van het jeugdbestuur. 
- Beheert en bewaakt het budget van de jeugdafdeling. 
- Onderhoudt contact met de penningmeester van de vereniging. 
- Voert kwaliteitscontrole over de werkzaamheden binnen de jeugdafdeling. 
- Werkt mee aan de uitvoering van het jeugdopleidingsplan. 
- Archivering van documenten en verwerking van de post. 
- Onderhoudt contact met KNVB, aanspreekpunt binnen de vereniging. 
- Schrijft teams in bij de KNVB voor deelname aan de competitie.  
- Beheren van de spelerspassen. 
- Communiceren van wedstrijdschema’s. 

 
Bevoegdheden: 

- Notuleert en verzamelt agendapunten tijdens vergaderingen.  
- Is lid van het jeugdbestuur. 
- Neemt beslissingen binnen het raamwerk van het jeugdopleidingsplan. 

 
Verantwoordelijkheden 
Verantwoordelijk voor het verzorgen van een algemene registratie, administratie en verslaglegging van de gehele vereniging, zodanig dat 
alle betrokkenen tijdig en volledig worden geïnformeerd. 
 
Criteria 

- Heeft affiniteit met voetbal. 
- Beschikt over financiële en administratieve vaardigheden.  
- Beschikt over mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 
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8.4 VOORZITTER PUPILLEN- EN/ OF JUNIORENCOMMISSIE 
De Pupillen-/Junioren commissies zorgen ervoor dat alle zaken op operationeel niveau goed zijn afgestemd. Verder behartigt de 
voorzitter van de Pupillen-/Juniorencommissie de belangen van de jeugdleden binnen het jeugdbestuur. 
 
Taken 
-   Is aanwezig bij vergaderingen van het jeugdbestuur. 
-   Opzetten en bewaken van de jaaragenda. 
-   Levert informatie voor het jaarverslag van de pupillen- /juniorenafdeling.  
-   Draagt zorg voor een adequate bezetting van de functies en taken binnen de commissie. 
 
Bevoegdheden 
-   Organiseert bijeenkomsten voor teambegeleiders 
-   Is lid van het jeugdbestuur 
-   Initieert projecten die de afdeling ten goede komen 
 
Verantwoordelijkheden 
-   Denkt daadwerkelijk mee en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Jeugdopleiding. 
-   Het behartigen van de belangen van de pupillen- juniorenteams binnen het jeugdbestuur.  
-   Draagt zorg voor het algehele jeugdvoetbalbeleidsplan in samenwerking met de pupillen-  
     juniorentrainers. 
 
Criteria 
-   Heeft affiniteit met voetbal. 
-   Beschikt over goede contactuele en sociale vaardigheden en kan zich onafhankelijk opstellen.  
-   Heeft organisatie talent en leidinggevende capaciteiten. 
 

8.5 WEDSTRIJDSECRETARIS 
De wedstrijdsecretaris speelt een cruciale rol in de planning, communicatie en een goed verloop van competitie, beker en 
oefenwedstrijden. 
 
Plaats binnen de organisatie 
De wedstrijdsecretaris wordt aangestuurd door de voorzitter jeugd en de secretaris jeugd. Verder communiceert de wedstrijdsecretaris 
wedstrijdinformatie naar alle betrokkenen. 
 
Taken 

- Vaststellen en publiceren competitie programma. 
- Organiseert oefenwedstrijden voor alle jeugdteams. 
- Zorgt voor de planning veld- en kleedkamerindeling.  
- Coördineert de oefen- en (beker)wedstrijden op speeldagen. 
- Communiceert afgelastingen naar betrokkenen. 
- Onderhoudt contacten met de KNVB, collega-verenigingen en andere instanties betreffende (oefen)wedstrijden en 

scheidsrechterszaken. 
 
Bevoegdheden 

- Is lid van het jeugdbestuur. 
- Bepalen van de veldindeling op wedstrijddagen.  

 
Verantwoordelijkheden 

- Verantwoordelijk voor de planning en een goed verloop van alle oefen- en competitiewedstrijden bij de jeugd. 
- Verantwoordelijk voor de communicatie van alle wedstrijd tijden naar alle betrokkenen partijen. 

 
Criteria 

- Heeft affiniteit met voetbal.  
- Goed kunnen organiseren 
- Nauwkeurig werken 
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8.6 HOOFD JEUGDOPLEIDING 
De belangrijkste persoon binnen een jeugdopleiding is de Hoofd Jeugdopleiding (HJO). De HJO zorgt ervoor dat de afgesproken voetbal- 
en opleidingsvisie binnen de hele club wordt uitgevoerd. 
 
Rol van de Hoofd Jeugdopleiding 
De HJO zal het hele proces van talentontwikkeling en talentherkenning bewaken en zorgt ervoor dat het gehele kader volgens deze visie 
werkt. De HJO is dé persoon bij de amateurvereniging die de kennis vanuit v.v. Nieuweschoot verder verspreid binnen de vereniging. De 
HJO organiseert scholingsmomenten voor het eigen kader. 
 
Plaats binnen de organisatie 
De Hoofd Jeugdopleiding wordt aangestuurd door de Jeugdvoorzitter en heeft 2x per seizoen een functioneringsgesprek. 
 
Taken: 

- Het uitvoeren en bewaken van de eigen voetbalvisie en opleidingsvisie. 
- Het geven van leiding aan de technische staf en overig kader binnen de Jeugdopleiding.  
- Het geven van interne cursussen betreffende talentontwikkeling en talenherkenning. 
- Assisteren bij trainingen van jeugdteams binnen de vereniging. 
- Ontwikkelen van nieuwe methoden voor het verkrijgen van een positiever imago in de omgeving. 

 
Bevoegdheden: 

- Denkt daadwerkelijk mee en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Jeugdopleiding. 
- Leiden van vergaderingen en interne cursussen aan technische staf en overig kader. 
- Het werven, selecteren en beoordelen van trainers. 

 
Verantwoordelijkheden: 

- Verantwoordelijk voor het implementeren van organisatie, structuur, Voetbal- en opleidingsvisie binnen v.v. Nieuweschoot. 
- Verantwoordelijk voor de samenstelling van de Technische staf, medewerkers en spelersgroepen. 
- Verantwoordelijk voor het selecteren van spelers. 
- Zelfontwikkeling, door initiatief te nemen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. 

 
Criterium 
De Hoofd Jeugdopleiding moet minimaal in het bezit zijn van de KNVB opleiding Trainer-Coach III (UEFA C). 
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9 COMMUNICATIE EN BELEVING 

De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot streeft naar optimale communicatie tussen en met een ieder die binnen de Jeugdopleiding actief 
is. Zowel interne als externe communicatie is “key”. Door de eenvoudige organisatie binnen onze vereniging zijn de communicatielijnen 
kort en simpel. Tevens streven we ernaar dat ieder jeugdlid plezier beleefd heeft tijdens zijn periode binnen de Jeugdopleiding van v.v. 
Nieuweschoot. Doormiddel van nevenactiviteiten, zowel voetbal gerelateerd als niet-voetbal gerelateerd, wordt dit bewerkstelligd. 

9.1 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
Met een duidelijke en structurele informatie-uitwisseling beoogt de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot de betrokkenheid van 

jeugdleden, ouders, jeugdtrainers, coaches, teambegeleiders, supporters en bezoekers te behouden.  

De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot hecht daarnaast veel waarde aan een positief imago. Enerzijds wordt dat bewerkstelligd door 

positieve resultaten op sportief gebied. Anderzijds is het van belang om te laten zien wat er zoal plaatsvindt binnen de Jeugdopleiding. De 

website van v.v. Nieuweschoot dient als belangrijkste communicatiekanaal om zichtbaar te zijn naar de buitenwacht.  

9.2 OUDERS 
Langs de lijn, achter het hek, het eigen kind aanmoedigen, niet coachen. Zo ziet v.v. Nieuweschoot de rol van ouders rondom alle 

jeugdteams. Ouders zijn (bij voorkeur) nooit trainer of coach van een team rondom eigen kind. Ouders kunnen wel inzicht krijgen in de 

ontwikkeling van het eigen kind en/ of SOP-punten. Indien ouders zich niet houden aan deze afspraken dan zal de trainer/ coach dit 

bespreken met de desbetreffende ouder. Indien trainer/ coach en ouder besproken punten niet overeen kunnen komen dan zal de HJO de 

ouder(s) uitnodigen voor een gesprek. 

9.2.1 Bulletin voetbalouders 
Om ouders/ verzorgers zo goed mogelijk te informeren zorgt de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot ervoor dat zij bij aanvang (liefst 

tijdens de seizoenstart) het “Bulletin voetbalouders” ontvangt. Dit bulletin bevat o.a. alle relevante informatie over het reilen en zeilen 

binnen onze vereniging, tijdens voetbaltrainingen en de verwachtingen voorafgaand aan/ rondom en na afloop van wedstrijden.   

9.2.2 Ouderavond 
Elke trainer/ coach organiseert bij aanvang van het seizoen een ouderbijeenkomst waarbij vooruit wordt gekeken naar het komende 

seizoen. Hier worden taken verdeeld onder ouders (zoals bijvoorbeeld vlaggen, rijden, wassen, schrijven wedstrijdverslag, foto’s maken, 

etc.) en worden er teamafspraken gemaakt. 

9.3 NEVENACTIVITEITEN EN -KALENDER 
V.v. Nieuweschoot wil dat iedere jeugdspeler ongeacht zijn of haar niveau, tevreden terug kan kijken op zijn of haar tijd in de 

Jeugdopleiding. Enerzijds wordt dit bewerkstelligd door goede training/ coaching en begeleiding tijdens trainingen en wedstrijden, 

anderzijds dragen activiteiten naast het reguliere voetbalaanbod hieraan bij. 

9.3.1 Toernooien 
Onze vereniging heeft een traditie als het gaat om het spelen en organiseren van toernooien. Dit zijn één- of meerdaagse evenementen 

waar jeugdspelers in een korte tijd meerdere wedstrijden spelen tegen leeftijdsgenootjes. Dit type sportevenementen blijft voor altijd in 

het geheugen gegrift van jeugdspelers. Die ervaring willen we aan iedere jeugdspeler in de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot 

meegeven. En daarom streven we ernaar om alle jeugdteams deel te laten nemen aan regionale, nationale en internationale 

jeugdtoernooien. 

9.3.1.1 Jeugdtoernooien 
Alle jeugdteams binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot nemen deel aan toernooien die door de eigen vereniging georganiseerd 

worden. Voor de JO8 t/m JO11 betekent dit dat zij in juni meespelen op ons Internationale Jeugdtoernooi voor pupillen. Daarnaast spelen 

alle jeugdteams binnen de jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot per seizoen tenminste eenmaal op een toernooi dat door een andere 

vereniging georganiseerd wordt. 

9.3.1.2 4 tegen 4 
Voor de jongste jeugd (JO6 en JO7) worden regionale reeksen van 4 tegen 4 georganiseerd. Samen met de omliggende verenigingen 

worden per seizoen 4 reeksen aangeboden. De Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot vaardigt hierin naar gelang het aantal beschikbare 

JO6- en JO7-spelers teams af. In de voorjaarsreeksen biedt de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot de Kabouters de mogelijkheid om 

hierbij in te stromen. Om hen ook de wedstrijdbeleving te laten ervaren. 
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9.3.1.3 Futsal (regionaal en provinciaal) 
Alle Jeugdteams binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot worden ingeschreven voor de lokale en regionale futsaltoernooien. 

Gedurende de winterstop spelen de jeugdleden hun wedstrijden in zalen in en rondom Heerenveen. In die periode verzorgt de 

Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot eveneens futsal-trainingen en indien gewenst Futsaltoernooien. 

9.4 SEIZOENSGEBONDEN ACTIVITEITEN 
Het uitgangspunt binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot is dat alle jeugdleden voldoende plezier halen uit voetbaltrainingen en 

wedstrijden. We begrijpen echter als geen ander dat nevenactiviteiten en andere evenementen bijdragen aan het versterken van het  

saamhorigheidsgevoel en binding met onze vereniging.  

9.4.1 Seizoenstart (ontbijt/ meet-and-greet/ spellen/ e.d.) 
Vanaf seizoen 2018 – 2019 wordt ieder nieuw voetbalseizoen aangevangen met een officiële seizoenstart. Allen (jeugd-) leden, ouders, 

verzorgers, kaderleden, donateurs en sponsoren worden op die dag uitgenodigd voor een Nieuweschoot-ontbijt. En na het ontbijt is er een 

uitgebreid (introductie-) programma voor alle aanwezigen, met o.a. voetbalspellen, informatie-uitwisseling, onderlinge kennismaking en 

clinics/ demonstratietrainingen. Een conceptprogramma van een seizoenstart is weergegeven op bijlage 10.  

9.4.2 Pasen/ Sinterklaas/ Kerst 
Gedurende de feestdagen pakt de JeugdActiviteitenCommissie (JAC) in samenwerking met de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot deze 

momenten aan om voor de (jongste) jeugdspelers extra activiteiten te organiseren.  

9.4.3 Pupil van de week 
Bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal wordt de aftrap verzorgd door tenminste één pupil van de week. Vanuit de Jeugdsopleiding 

van v.v. Nieuweschoot wordt dit gecoördineerd. Na afloop van de wedstrijd ontvangt de pupil van de week in de bestuurskamer van v.v. 

Nieuweschoot een bal met handtekeningen van de spelers en trainer(s) van v.v. Nieuweschoot 1. Op de website van v.v. Nieuweschoot 

wordt na afloop van de wedstrijd een kort stukje over de Pupil van de week gepubliceerd. 

9.4.4 Jeugdspelers van de maand 
Vanaf seizoen 2019 – 2020 worden iedere maand door de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot 2 jeugdspelers van de maand gekozen. 

Een maandlang hangt in de kantine van v.v. Nieuweschoot een portret of actiefoto van deze spelers. Op de website van v.v. Nieuweschoot 

wordt aan deze twee jeugdspelers speciale aandacht besteed en is te lezen waarom deze spelers een maandlang in het zonnetje staan. 
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BIJLAGEN 

 

 Bijlage 1. De zeven principes voor jeugdtrainers v.v. Nieuweschoot 
 Bijlage 2.  Basisvaardigheden, inclusief coachaanwijzingen 
 Bijlage 3. Bewegingsscholing, inclusief coachaanwijzingen 
 Bijlage 4. Weergave fasering spelintenties op het veld 
 Bijlage 5. Basistaken per positie 

Bijlage 6. Fysieke eigenschappen per positie 
 Bijlage 7. Jeugdbeoordelingsformulier v.v. Nieuweschoot 
 Bijlage 8. SOP-trainingen/ werkwijze in de praktijk 
 Bijlage 9. Coachkaart Jeugdopleiding v.v. Nieuweschoot 

Bijlage 10. Conceptprogramma seizoenstart v.v. Nieuweschoot 
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Bijlage 1. De zeven principes 
De zeven principes waaraan trainers binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot zich dienen te houden 
 

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige vaardigheden als fundament voor het verbeteren van de algemene en specifieke 
voetbalvaardigheden. 
 

 Voetbal als middel, opvoeding als doel. 

 Respect hebben voor scheidsrechter, medespeler, ouders, tegenstanders, supporters. 

 Betrek de ouders in het totaalgebeuren (ouderparticipatie). 

 Maak duidelijke afspraken (coaching, opstelling, e.d.) en bespreek de opvoedkundige waarden in het voetbal. Goede 
communicatie vermijdt de meeste problemen. 

 Wees eerlijk en consequent. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor. 
 

2. Als volwassenen het goede voorbeeld niet geven, wat mogen we dan verwachten van onze kinderen. 
 

 Vermijd het roepen en tieren naar de scheidsrechter, de tegenstander, de collega-trainer. Kinderen nemen deze 
houding snel over. 

 Geef het goede voorbeeld; beschaafd taalgebruik, aandacht voor hygiëne, een sportman/ -vrouw rookt niet, geen 
alcoholgebruik tijdens jeugdwedstrijden en drugs is uit den boze. 

 Beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken. 

 Orde, discipline, … fundamenten binnen de vorming van gedrag. 
 

3. Er zijn geen belangrijke wedstrijden of trainingen; er zijn alleen belangrijke kinderen. 
 

 Geblesseerde spelers en/ of zieke spelers horen niet te spelen. 

 Niet trainen kan soms even de beste training zijn. 

 Studie gaat altijd voor. Een training omwille van studie(s) overslaan kan geen sanctie tot gevolg hebben. 
 

4. Laat kinderen voetbal spelen. 
 

 Voetbalvaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier. In overeenstemming met het niveau en de 
belevingswereld van het kind. 

 Een oefening, organisatievorm, die niet lukt of vlot loopt, is niet de schuld van de spelers, maar veelal een foute 
keuze van de trainer/ coach. 

 Kinderen zijn géén mini-volwassenen. 
 

5. Elk lid van een team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen. 
 

 Laat kinderen nooit een volle wedstrijd op de bank zitten. 

 Alle kinderen starten graag aan de wedstrijd, houd daar rekening mee. 

 Houd rekening met de biologische leeftijd van de kinderen. Groot en sterk is nooit het enige criterium om spelers te 
selecteren en/ of als talentvol te bestempelen. 

 De sociale verantwoordelijkheid van onze vereniging is niet onbelangrijk. 

 Signaleer en anticipeer op mogelijk pestgedrag bij kinderen. 
 

6. Creëer een positieve sfeer. Straal als trainer of begeleider positivisme uit en enthousiasme. De wederzijdse voldoening en het 
leerrendement zal groter zijn. 
 

 Geen enkele speler wordt beter van alleen maar negatieve kritiek. 

 Een schouderklopje of aai over de bol doet wonderen. 

 Fouten maken moet en mag. Gebruik fouten van kinderen om daar leermomenten van te maken. 
 

7. “FUN” in het voetbal, is de basis van een gerichte “FORMATIE”. 
 

 Zonder fun geen teamformatie. 

 Kinderen komen naar het voetbal, omdat ze het leuk vinden. 

 Na de training moeten kinderen al uitkijken naar de volgende training. 

 Zonder plezier  Verlies van binding  Kans op stoppen of vertrek bij onze vereniging. 
 
Het achtste principe binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot 
 

8. Winnen is “belangrijk”, maar nooit ten koste van één van de vorige (pedagogische) principes. 
 

 Leren winnen, maar kunnen verliezen 

 Championitis is de ergste ziekte in het vormingsproces. 
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Bijlage 2.  Basisvaardigheden, inclusief coachaanwijzingen 

Naast dat spelers op de training komen om plezier te maken, dient de trainer altijd het volgende te stimuleren tijdens elke activiteit: 
 

 100% inzet 

 Jezelf verbeteren 

 Uitblinken (jezelf verbeteren en initiatief nemen) 

 Samenwerken 

 Doorzetten en de beste willen zijn 

Passen door de lucht 
• Bal zo passen dat je medespeler er direct mee door kan 
• Bal zo passen dat je de tegenstander verrast. 
• Bal zo passen dat je de tegenstander lokt. 

 
Kaatsen 

• Bal zo passen dat je medespeler er direct mee door kan 
• Bal zo passen dat je de tegenstander verrast. 
• Bal zo passen dat je de tegenstander lokt. 

 
Meenemen van de bal 

• Bal zo meenemen dat je direct door kan 
• Bal zo meenemen dat het de tegenstander verrast 
• Bal zo meenemen dat je nog alle kanten op kunt. (passen, dribbelen of schieten) 

 
Afwerken 

• Verassend voor de keeper! (houd alle opties open tot het laatste moment) 
• Bal in de hoek 
• Juiste hoogte 
• Bal met de juiste snelheid 

 
Kijken 

• Continu de situatie om je heen scannen 
• Continu alles zien (niet verrast worden) 

 
Passen over de grond 

• Bal zo passen dat je medespeler er direct mee door kan 
• Bal zo passen dat je de tegenstander verrast. 
• Bal zo passen dat je de tegenstander lokt. 

 
Passeren 

• Verrassend tot het laatste moment 
• Tempowisseling bij het passeren 
• Schijnbeweging op het juiste moment inzetten 
• Veranderen van richting 

 
1t1 verdedigen 

• Tegenstander dwingen te doen, wat jij wilt wat hij doet. 
• Juiste moment kiezen om de bal af te pakken of om hem zijn keuze te laten maken. 
• Tegenstander ophouden om gevaar te voorkomen 

 
Kappen en Draaien 

• Zorgen voor een verrassing 
• Snelheid maken na het draaien 
• Controle houden na het draaien 
• Tegenstander van de bal afhouden 

 
Dribbelen 

• Verrassend tot het laatste moment 
• Bal op de juiste afstand bij je houden 
• 2 benen gebruiken. 
• Schuin over de bal kijken. 

 
Keepen 

• Zorgen dat ballen worden tegen gehouden 
• Zorgen dat er geen rebound wordt weggegeven 
• Bal vasthouden en/ of naar zijkant werken 
• Aanvaller moeilijker maken door druk op de bal te geven bij 1T1 situatie 
• Aandacht op het meevoetballende gedeelte. Niet onnodig in handen pakken, meenemen van de bal in de ruimte. Belangrijkste 

is dat keepers de gehele ruimte bespelen tussen hen en de laatste verdediger. 
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TECHNIEKBESCHRIJVING PER BASISVAARDIGHEID 
 
Dribbelen met links en rechts 

• 2 benen gebruiken. 
• Schuin met je voorvoet 
• Bal kort bij je houden. 
• Dribbel: elke stap de bal aanraken. 
• Schuin over de bal kijken. 
• Goed je boven lichaam gebruiken. 
• Zak iets door je knieën. 
• Knie boven de bal tijdens de dribbel. 
• Schijnbeweging op het juiste moment inzetten 

 
Meenemen van de bal L + R 

• Open staan 
• Op voorvoeten staan 
• Val de bal aan (NAAR VOREN KOMEN) 
• Hart van de bal meenemen 
• Lichaam voorover 
• Lichte voetspanning 
• Duw de bal in richting naar waar je naar toe wilt (DUWEN) 
• Armen naast je lichaam aangespannen 
• Knie van het been boven de bal 
• Rollende bal houden 
• Bal dicht bij je houden 

 
Passen over de grond binnenkant voet L + R 

• Bovenlichaam in balans houden, gebruik van armen 
• Standbeen naast de bal 
• De bal in het hart raken 
• Geen doorzwaai bij pass richting juiste speler (korte afstand) 

 
Passen over de grond wreeftrap L + R 

• Doorzwaaien bij pass richting juiste speler (lange afstand) 
 
Passen door de lucht wreeftrap L + R 

• Zorgen voor hele voet goed achter bal (teen naar beneden) 
• Raak de bal kort en hard 
• Raak de bal in het midden aan de onderkant 

 
Kappen en draaien 

• 2 benen gebruiken. 
• Bal kort bij je houden. 
• Schuin over de bal kijken. 
• Goed je bovenlichaam gebruiken, goed leunen. 
• Zak iets door de knieën . 
• Schijnbeweging op tijd in zetten. 
• Laag zitten vlak na schijnbeweging. 
• Snelheid maken na het draaien 

 
Bewegen in verdedigende houding 1 tegen 1 

• Laag zitten, met de knieën gebogen 
• Schuin positie kiezen, tegenstander naar zijkant dwingen (GEEN KEEPERSHOUDING) 
• Beweeg op je voorvoeten (PUNAISE IN JE HAK) 
• Achterste voet mag pas verplaatst worden nadat voorste eerst aansluit 
• Armen in balans en voor je lichaam houden (BALLETJE VASTHOUDEN VOOR LICHAAM) 
• Naar de bal blijven kijken, maar wel heupen indraaien. 
• Buikspieren aangespannen 

 
Bewegen in verdedigende houding met keuzes (ondertal, 2T1 of 3T2) 

• Laag zitten, met de knieën gebogen. 
• Schuin positiekiezen, tegenstander naar de zijkant dwingen 
• Beweeg op je voorvoeten 
• De achterste voet mag pas verplaatst worden nadat de voorste eerst aansluit. 
• Armen in balans 
• Inzichtelijk: 
• Passlijn naar de andere aanvaller dicht zetten 
• Bij keuze tegenstander bal veroveren 
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Bijlage 3. Bewegingsscholing, inclusief coachaanwijzingen 
 
Elke oefening maximale uitvoering eisen! 
 
Algemeen 
Altijd correcties geven op lichaamshouding en bewegingsrichting van armen en benen. 
 
Lichaamshouding: 

- Borst vooruit, als een BEER 
- Rechte rug, GEEN OPA’S 
- Gestrekt lichaam, als een PLANK 
- Hoofd en romp is stabiel, NIET SCHUDDEN 

 
Grondcontact: 

- Kort contact, STUITEREN NIET PLAKKEN 
- Op de voorvoeten bewegen, PUNAISE IN DE HAK 

 
Specifiek 
 
Snelheid 

- Grote passen maken, GROTE PASSEN SNEL THUIS 
 
Wendbaarheid 

- Sturen begint bij leunen, HANGEN VOOR DE BOCHT 
- Laag zitten in de zijwaartse pas, POEPEN 
- Beweeg op je voorvoeten, geen haklanding, PUNAISE IN DE HAK 
- Neerkomen is moment van omhoog komen. Korte passjes, STUITEREN, NIET PLAKKEN 

 
Voetenwerk 

- Armen doen mee met de bewegingen, ARMEN 
- Oriënteren tijdens bewegen, HOEVEEL VINGERS STEEK IK OP 
- Ritme met de armen, RITME BENEN ALS DEUNTJE 
- Kort contact, STUITEREN NIET PLAKKEN 
- Op de voorvoeten bewegen, PUNAISE IN DE HAK 

 
Sprong 

- Armen controleren, HOUDT DE BAL VAST 
- Armen trekken je hoger de lucht in, ARMEN MEEZWAAIEN 
- Kort contact, NIET STAMPEN, ALS EEN MUIS 
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Bijlage 4.  Weergave fasering spelintenties op veld 
 

Aanvallen 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Hoe creëren we met elkaar 
voorwaarden om in de 
volgende fases één van onze 
medespelers aan te kunnen 
spelen met het gezicht naar 
het vijandelijke doel? 

Hoe kunnen we met elkaar een 
van de medespelers vrijspelen 
in fase 3 of 4 met het gezicht 
naar het vijandelijke doel? 
 

Hoe creëren we met elkaar 
kansen door een 1-2, pass in 
ruimte individuele actie of 
voorzet? 
 

Hoe gaan we scoren? 
 

 

 

  

2 

1 

3 4 

6 

5 

10 

8 

9 

11 7 
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Verdedigen 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Hoe kunnen we met elkaar de 
opbouw van de tegenstander 
zo verstoren dat wij de bal 
afpakken op een plek waar wij 
dat willen? 

Hoe kunnen we met elkaar de 
opbouw van de tegenstander 
zo verstoren dat wij de bal 
afpakken op een plek waar wij 
dat willen? 

Hoe kunnen we met elkaar 
indirect gevaar voorkomen en 
zo snel mogelijk de bal 
veroveren? 
 

Hoe kunnen we met elkaar 
direct gevaar voorkomen en zo 
snel mogelijk de bal 
veroveren? 
 

 

 

 

  

2 

1 

3 4 

6 

5 

10 

8 

9 

11 7 
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Bijlage 5. Basistaken per positie  

Keeper (nr. 1) 

Algemene kenmerken 

 Houdt ballen tegen 

 Heeft een goede traptechniek 

 Is atle1sch en heeft een goed inzicht 

 Communicatief sterk 

Aanvallen 

 Speelt verdedigers aan op het verre been zodat een aanname in de ruimte mogelijk is 

 Denkt diep speelt diep 

 Kijkt naar welke speler initiatief neemt om op het middenveld te komen en handelt hiernaar 

 Is zonder bal bezig met posi1e kiezen om aanspeelbaar te zijn 

 Bewaakt de restverdediging 

Aanvallen > Verdedigen 
 Organiseert de verdediging door te communiceren 

 Kiest dusdanig posi1e dat zowel direct als indirect gevaar verdedigd kan worden 

 Anticipeert op diepte-/steekballen 

Verdedigen 

 Kiest positie tussen de goal en de bal bij schoten, voorzetten (de juiste positie voor het doel, 
tussen de balen en in 5 meter gebied) en 1T1 duels 

 Verwerkt de bal door de vallen, vangen, 1ppen en te stompen 

 Verwerkt de bal dusdanig dat er geen direct gevaar meer kan ontstaan 

 Geef druk naar voren, verkleint het doel op een manier waardoor hij kan anticiperen op 
mogelijke situaties 

Verdedigen > Aanvallen 

 Bij balverovering is de voortzetten richting de ruimte, waar geldt diepte voor breedte. 

 Kiest positie in de ruimte zodat hij aanspeelbaar is 

 Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsituaties van veldspelers en handelt hiernaar 

 

Rechter en linker vleugelverdediger (nr. 2 en 5) 
 
Algemene kenmerken 
 

 Snel en wendbaar 

 Sterk in duel en denkt vooruit 

 Functionele techniek (passen, meenemen en verwerken van de bal) 

 Doorzettingsvermogen 

Aanvallen  Kiest dusdanig positie zodat de bal kan worden meegenomen in de ruimte (open staan) 

 Neemt initiatief om tijdens de opbouw in samenwerking met verdedigers en middenvelders een 
overtalsituatie te creëren. 

 Denkt diep speelt diep 

 Verkiest positiespel over de grond voor een lange pass. 

 Creëert kansen door een 1-2, steek-/ruimtepass, voorzet of individuele actie 

 Verzorgt restverdediging in samenwerking met keeper en verdedigers en eventuele 
middenvelders. 

Aanvallen > Verdedigen  Kiest dusdanig positie (knijpen/kantelen) zodat steek-/dieptepass kan worden onderschept. 
• Geeft in de buurt van de bal druk op de bal. 
• Bewaakt bij balverlies de onderlinge afstanden. 

 Maakt keuze tijdens druk zetten (5 sec) na balverlies tussen doordekken en rug-/ruimte dekking. 

Verdedigen • Bewaakt de onderlinge afstanden. 
• Dekken directe tegenstander aan de binnenkant tussen hen en doel. 
• Kiest dusdanig positie dat de bal en man wordt gezien. 
• Verzorgt rug-/ruimtedekking achter de linie en anticipeert op diepte-/steekballen. 
• Zijn in duel scherp en sterk (op juiste moment en op juiste manier). 

Verdedigen > Aanvallen • Bij balverovering snelle verplaatsing van de bal naar de ruimte 
• Denkt diep speelt diep 
• Waait uit (groot maken) maar bewaakt onderlinge afstanden 
• Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsituatie en handelt (dribbel, diepte-/ruimtepass) hiernaar. 
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Rechter en linker centrale verdediger (nr. 3 en 4) 
 
Algemene kenmerken 
 

• Goede inspeelpass 
• Kopsterk 
• Communica1ef sterk 
• Leider 
• Sterk in duel, meedogenloos 

Aanvallen • Kiest dusdanig positie zodat de bal kan worden meegenomen in de ruimte (open staan) 
• Neemt initiatief om tijdens de opbouw in samenwerking met verdedigers en middenvelders een 

overtalsituatie te creëren. 
• Denkt diep speelt diep 
• Verkiest positiespel over de grond voor een lange pass. 
• Schuift op het juiste moment in op het middenveld. 
• Creëert kansen door een 1-2, steek-/ruimtepass, voorzet of individuele ac1e. 
• Is verantwoordelijk voor restverdediging in samenwerking met keeper en verdedigers en 

eventuele middenvelders. 

Aanvallen > Verdedigen • Organiseert en coacht de verdediging. 
• Kiest dusdanig positie (knijpen/kantelen) zodat steek-/dieptepass kan worden onderschept. 
• Geeft in de buurt van de bal druk op de bal. 
• Bewaakt bij balverlies de onderlinge afstanden. 
• Maakt keuze tijdens druk zetten (5 sec) na balverlies tussen doordekken en rug-/ruimte dekking. 

Verdedigen • Stemt mandekking af met andere centrale verdediger. 
• Neemt ini1a1ef en geeft juiste moment van druk zetten aan. 
• Dekken directe tegenstander aan de binnenkant tussen hen en doel. 
• Kiest dusdanig positie dat de bal en man wordt gezien. 
• Verzorgt rug-/ruimtedekking achter de linie en anticipeert op diepte-/steekballen. 
• Zijn in duel scherp en sterk (op juiste moment en op juiste manier). 
• Vangt diepgaande middenvelder op. 

Verdedigen > Aanvallen • Bij balverovering snelle verplaatsing van de bal naar de ruimte. 
• Denkt diep speelt diep 
• Waait uit (groot maken) maar bewaakt onderlinge afstanden 
• Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsitua1e en handelt (dribbel, diepte-/ruimtepass) hiernaar. 

 

Controlerende middenvelder (nr. 6) 
 
Algemene kenmerken 
 

• Balvast en wendbaar 
• Functionele techniek 
• Goede traptechniek 
• Inzichtelijk sterk 
• Communicatief sterk 
• Sterk in het scannen van ruimtes (kijkgedrag) 

Aanvallen • Constant bezig met positie kiezen in de ruimte (voor/achter de bal) en heeft een openstaande 
houding 

• Bewaakt restverdediging in samenwerking met verdedigers en middenvelders, neemt een 
• controlerende positie in. 
• Herkent eventuele 1T1 of overtalsituaties en handelt hiernaar. 
• Kiest juiste moment om bij te sluiten bij de aanval 
• Is leidend gedurende de opbouw op eigen helft 
• Denkt diep speelt diep 
• Passen gaat voor dribbelen 
• Herkent de ruimte aan de andere kant van het veld en handelt hiernaar (ruimte-/dieptepass) 

Aanvallen > Verdedigen • Organiseert middenveld en kan indien nodig het spel ophouden/vertragen. 
• Kiest dusdanig positie (knijpen/kantelen) zodat steek-/dieptepass kan worden onderschept. 
• Geeft in de buurt van de bal druk op de bal. 
• Bewaakt bij balverlies de onderlinge afstanden. 
• Maakt keuze tijdens druk ze]en na balverlies (5 sec) tussen doordekken en rug-/ruimte dekking. 

Verdedigen • Kiest positie tussen tegenstander en eigen goal 
• Schermt passlijn naar de spits af 
• Zijn in duel scherp en sterk (op juiste moment en op juiste manier). 
• Houden druk op bal bezittende tegenstander, laten zich niet uitspelen (niet happen/ instappen). 
• Verzorgt rug-/ruimtedekking achter de middenvelders aan de kant van de bal 
• Geeft druk vooruit en neemt gevaarlijkste tegenstander over van uitgespeelde medespelers. 

Verdedigen > Aanvallen • Bij balverovering snelle verplaatsing van de bal naar de ruimte. 
• Denkt diep speelt diep 
• Waait uit (groot maken) maar bewaakt onderlinge afstanden 
• Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsituatie en handelt (dribbel, diepte-/ruimtepass) hiernaar. 
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Dynamische middenvelder (nr. 8) 
 
Algemene kenmerken 
 

• Groot loopvermogen en goede traptechniek 
• Creatief 
• Scorend vermogen 
• Wendbaar 
• Inzichtelijk sterk, snel keuzes maken 
• Doorzettingsvermogen 
• Snelle omschakeling 

Aanvallen • Constant bezig met positie kiezen in de ruimte (voor/achter de bal) en heeft een openstaande 
houding 

• Bewaakt restverdediging in samenwerking met verdedigers en middenvelders, neemt een 
controlerende positie in. 

• Herkent eventuele 1T1 of overtalsituaties en handelt hiernaar. 
• Kiest juiste moment om diep te gaan en bij te sluiten bij de aanval 
• Denkt diep speelt diep 
• Maakt keuze tussen passen en dribbelen, de dribbel dwingt tegenstander tot keuze. 
• Herkent de ruimte aan de andere kant van het veld en handelt hiernaar (ruimte-/dieptepass) 
• Herkent juiste moment om bewust spel te vertragen om zo meer/betere keuzes te krijgen 

Aanvallen > Verdedigen • Organiseert middenveld. 
• Kiest dusdanig positie (knijpen/kantelen) zodat steek-/dieptepass kan worden onderschept. 
• Geeft in de buurt van de bal druk op de bal. 
• Bewaakt bij balverlies de onderlinge afstanden. 
• Maakt keuze tijdens druk zetten na balverlies (5 sec) tussen doordekken en rug-/ruimte dekking. 
• Herkent moment om spel bewust te vertragen zodat team kan opnieuw kan organiseren 

Verdedigen • Kiest positie tussen tegenstander en eigen goal 
• Schermt passlijn naar de spits en andere middenvelders af 
• Zijn in duel scherp en sterk (op juiste moment en op juiste manier). 
• Houden druk op bal bezittende tegenstander, laten zich niet uitspelen (niet happen/instappen). 
• Verzorgt rug-/ruimtedekking achter de middenvelders aan de kant van de bal 
• Geeft druk vooruit en neemt gevaarlijkste tegenstander over van uitgespeelde medespelers. 

Verdedigen > Aanvallen • Bij balverovering snelle verplaatsing van de bal naar de ruimte. 
• Denkt diep speelt diep 
• Waait uit (groot maken) maar bewaakt onderlinge afstanden 
• Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsitua1e en handelt (dribbel, diepte-/ruimtepass) hiernaar. 

 

Aanvallende middenvelder (nr. 10) 
 
Algemene kenmerken 
 

• Creatief en creëert kansen voor zichzelf en anderen. 
• Loopvermogen 
• Scorend vermogen 
• Technisch en inzichtelijk sterk 
• Wendbaar met en zonder bal 

Aanvallen • Constant bezig met positie kiezen tussen de linies. 
• Herkent eventuele 1T1 of overtalsitua1es en handelt hiernaar. 
• Kiest juiste moment om diep te gaan, in de bal te komen, uit te zakken of ruimte te maken t.o.v. 

de spitsen 
• Komt in scoringspositie, duikt op in of rondom het strafschopgebied of kiest positie voor de 

afvallende bal 
• Denkt diep speelt diep aan de hand van pass in de ruimte of steek-/dieptepass 
• Zoekt combinatie met de spitsen. 
• Maakt keuze tussen passen en dribbelen, de dribbel dwingt tegenstander tot keuze. 

Aanvallen > Verdedigen • Schermt direct de pass door het midden af. 
• Kiest dusdanig positie (knijpen/kantelen) zodat steek-/dieptepass kan worden onderschept. 
• Geeft in de buurt van de bal druk op de bal. 
• Neemt initiatief om druk te ze]en. 
• Maakt keuze tijdens druk zetten na balverlies (5 sec) tussen doordekken en rug-/ruimte dekking. 

Verdedigen • Kiest posi1e tussen tegenstander en eigen goal en dat 2e bal kan worden onderschept 
• Neemt initiatief en geeft juiste moment van druk ze]en aan. 
• Is in duel scherp en sterk (op juiste moment en op juiste manier). 
• Houdt druk op bal bezittende tegenstander en laten zich niet uitspelen (niet happen/instappen). 
• Verzorgt rug-/ruimtedekking achter de middenvelders aan de kant van de bal 
• Vangt inschuivende centrale verdediger van tegenpartij op. 
• Werkt samen met de spitsen en geeft druk op dusdanige manier dat tegenpartij breed of 

achteruit moet spelen 

Verdedigen > Aanvallen • Bij balverovering snelle verplaatsing van de bal naar de ruimte. 
• Denkt diep speelt diep 
• Is direct aanspeelbaar tussen de linies. 
• Waait uit (groot maken) maar bewaakt onderlinge afstanden 
• Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsitua1e en handelt (dribbel, diepte-/ruimtepass) hiernaar. 
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Rechter en linker spits (nr. 7 en 11) 
 
Algemene kenmerken 
 

• Snel en wendbaar 
• Dominant in de 1T1 situa1e 
• Creatief, onvoorspelbaar en avontuurlijk 
• Scorend vermogen 
• Anticiperend vermogen 

Aanvallen • Constant bezig met positie kiezen in de ruimte/diepte 
• Herkent eventuele 1T1 of overtalsituaties en handelt hiernaar. 
• Kiest juiste moment om loopac1es te maken (wegtrekken, ruimte maken, binnendoor) 
• Komt in scoringsposi1e, duikt op in het strafschopgebied, sluit bij bij voorzetten van de andere 

kant of kiest positie voor de afvallende bal. 
• Eerste aanname is bij voorkeur richting de goal van de tegenstander. 
• In balbezit keuze maken tussen direct passen, tegenstander opzoeken of 2T1 situatie uitspelen 

Aanvallen > Verdedigen • Komt naar binnen en kiest positie tussen de linies (laat back los) 
• Kiest dusdanig positie (knijpen/kantelen) zodat steek-/dieptepass kan worden onderschept. 
• Geeft in de buurt van de bal druk op de bal. 
• Maakt keuze tijdens druk zetten na balverlies (5 sec) tussen doordekken en rug-/ruimte dekking. 

Verdedigen • Kiest positie tussen tegenstander en eigen goal zodat een eventuele 2e bal kan worden 
onderschept 

• Is in duel scherp en sterk (op juiste moment en op juiste manier). 
• Houdt druk op bal bezittende tegenstander en laten zich niet uitspelen (niet happen/instappen). 
• Verzorgt rug-/ruimtedekking achter de spitsen aan de kant van de bal. 
• Voorkomt door dusdanig positie kiezen dat back van tegenpartij geen initiatief neemt. 

Verdedigen > Aanvallen • Bij balverovering snelle verplaatsing van de bal naar de ruimte. 
• Denkt diep speelt diep 
• Anticipeert dusdanig bij balverovering door loopacties in de ruimte/diepte om een diepte-, 

steek- of ruimtepass te kunnen ontvangen. 
• Is direct aanspeelbaar tussen de linies maar ook achter de laatste linie van de tegenpartij. 
• Bewaakt onderlinge afstanden en is aanspeelbaar 
• Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsituatie en handelt (dribbel, diepte-/ruimtepass) hiernaar. 

 

Centrale spits (nr. 9) 
 
Algemene kenmerken 
 

• Balvast 
• Scorend vermogen (tweebenig in het afronden) 
• Functionele techniek 
• Sterk, maar ook beweeglijk 
• Kopsterk 
• Leider 

Aanvallen • Scoort doelpunten 
• Constant bezig met positie kiezen in de ruimte/diepte. 
• Herkent eventuele 1T1 of overtalsituaties en handelt hiernaar. 
• Kiest juiste moment om diep te gaan, in de bal te komen, uit te zakken of ruimte te maken t.o.v. 

de spitsen en de aanvallende middenvelders. 
• Na verplaatsing van de bal direct positie kiezen richting de goal (bijsluiten). 
• Komt in scoringspositie, duikt op in het strafschopgebied of kiest positie voor de afvallende bal 
• In balbezit keuze maken tussen direct passen, tegenstander opzoeken of 2T1 situatie creëren/ 

uitspelen 

Aanvallen > Verdedigen • Stapt terug/ naar voren 
• Kiest dusdanig positie (knijpen/kantelen) zodat tegenstander naar zijkant wordt gedwongen 
• Geeft in de buurt van de bal druk op de bal. 
• Neemt initiatief om druk te zetten. 
• Laat zich 1tidens het druk zetten niet uitspelen door de centrale verdediger, druk krijgen/ 

houden. 
• Maakt keuze tijdens druk zetten na balverlies (5 sec) tussen doordekken en rug-/ruimte dekking. 

Verdedigen • Schermt in samenwerking met spitsen en middenvelders de passlijn naar het midden af. 
• Kiest een kant waarvandaan hij druk gaat zetten met als doel om een breedte-/terugspeelpass 

af te dwingen. 
• Kiest positie tussen tegenstander en eigen goal en dat 2e bal kan worden onderschept 
• Is in duel scherp en sterk (op juiste moment en op juiste manier). 
• Neemt initiatief en geeft juiste moment van druk zetten aan onder aanleiding van 

middenvelders/ centrale verdedigers 
• Houdt druk op bal bezittende tegenstander en laten zich niet uitspelen (niet happen/instappen). 
• Verzorgt rug-/ruimtedekking achter de spitsen aan de kant van de bal. 

Verdedigen > Aanvallen • Bij balverovering snelle verplaatsing van de bal naar de ruimte. 
• Anticipeert dusdanig bij balverovering door loopacties in de ruimte/diepte om een diepte-, 

steek- of ruimtepass te kunnen ontvangen. 
• Is direct aanspeelbaar tussen de linies maar ook achter de laatste linie van de tegenpar1j. 
• Bewaakt onderlinge afstanden en is aanspeelbaar 
• Herkent eventuele 1T1 en/of overtalsitua1e en handelt (dribbel, diepte-/ruimtepass) hiernaar. 
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Bijlage 6. Fysieke eigenschappen per positie 1 

Centrale verdedigers 

 
Centrale verdedigers lopen minder meters per wedstrijd dan andere posities. Ze zijn echter wel groter en sterker. De lengte en het 

gewicht wordt gebruikt om (kop)duels te winnen. 
 

Herstel vermogen Snelkracht Snelheid Snelheid 
uithoudingsvermogen 

Wendbaarheid Kracht 

++ + + + ++ ++++ 

 

Vleugelverdedigers (backs) 

 
Vleugelverdedigers lopen gemiddeld meer langere sprints (20-40m) dan op andere posities. Ze gebruiken deze eigenschappen vooral bij 
het opkomen en overlappen van de middenvelders en vleugelaanvallers. Ze beschikken over de meeste aerobe capaciteit van het elftal. 

 

Herstel vermogen Snelkracht Snelheid Snelheid 
uithoudingsvermogen 

Wendbaarheid Kracht 

++ ++ +++ ++++ ++ + 

 

Centrale middenvelders 

 
Centrale middenvelders zijn constant in beweging waardoor er heel wat afstand aan lagere snelheid wordt afgelegd. Dit gaat echter 

gepaard met veel korte sprints, een middenvelder is wendbaar en maakt veel richtingsveranderingen in een wedstrijd. 
 

Herstel vermogen Snelkracht Snelheid Snelheid 
uithoudingsvermogen 

Wendbaarheid Kracht 

++ + ++ + ++++ ++ 

 

Vleugelspelers 

 
Vleugelspelers leggen van alle posities de meeste afstand af in totaal. Ze leggen deze inspanningen af aan hoge snelheid. Het 
uithoudingsvermogen ligt iets lager dan vleugelverdedigers omdat deze spelers een groot aantal snelle spiervezels bezitten. 

 

Herstel vermogen Snelkracht Snelheid Snelheid 
uithoudingsvermogen 

Wendbaarheid Kracht 

++++ ++ ++++ + ++ + 

 

Aanvallers (type I) 
Groot, balvast en (kop-) sterk 

 
Aanvallers hebben niet een specifiek fysiek eigenschap profiel. Het ligt aan de hand van de speelstijl en spelsysteem welke eigenschap 
hier het beste voor geschikt is. Groot, balvast en (kop)sterk of snel, wendbaar en zeer technisch vaardig dit zijn de 2 twee profielen die 

het meest voorkomen. 
 

Herstel vermogen Snelkracht Snelheid Snelheid 
uithoudingsvermogen 

Wendbaarheid Kracht 

++ + ++ + + ++++ 

 

Aanvallers (type II) 
Snel, wendbaar en technisch vaardig 

 
Aanvallers hebben niet een specifiek fysiek eigenschap profiel. Het ligt aan de hand van de speelstijl en spelsysteem welke eigenschap 
hier het beste voor geschikt is. Groot, balvast en (kop)sterk of snel, wendbaar en zeer technisch vaardig dit zijn de 2 twee profielen die 

het meest voorkomen. 
 
 

Herstel vermogen Snelkracht Snelheid Snelheid 
uithoudingsvermogen 

Wendbaarheid Kracht 

++ +++ +++ + ++++ + 

 
+ : minder belangrijk / ++++ : heel belangrijk 

                                                           
1 Binnen de Jeugdopleiding van v.v. Nieuweschoot wordt hier vanaf de Junioren rekening mee gehouden. 



 
 

Pagina | 38 

Bijlage 7.  Jeugdbeoordelingsformulier v.v. Nieuweschoot 
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Bijlage 8. SOP-trainingen/ werkwijze in de praktijk 
 
 
 
  

Invulling in de praktijk (I) 

Door gebruik te maken van een rolmodel (topvoetballer) of de ideale situatie te beschrijven 

creëer je een stip op de horizon voor de speler. We stimuleren actie(s) waarbij de motivatie 

van de speler/ speelster als leidraad wordt gebruikt.  

WEES EERLIJK & DIRECT EN BLIJF 

DE GROEIMINDSET STIMULEREN 
Zelfkritiek en zelfvertrouwen. 

1. Wie is jouw favoriete speler? Wie is jouw voorbeeld? Wat is jouw gewenste situatie? 

2. Wat doe je als je een 10 scoort? Wat doet jouw voorbeeld als hij een 10 scoort? 

3. Waar op de succesliniaal zou jij jezelf op dit moment plaatsen? (geen waardeoordeel) 

4. Wat doe je dan nu? 

5. Wat kan je doen om een punt hoger te scoren?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tip 

Deel als coach jouw mening wanneer je de waardering van de speler te laag of te hoog vindt. 

Voorwaarde is dat je eerst de speler zelf zijn mening laat geven. 
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Invulling in de praktijk (II) 

Door op een positieve en toekomstgerichte manier feedback te geven gaat de speler zeer 

gemotiveerd met de feedback aan de slag. Durf daarin eerlijk te zijn, stel hoge eisen en 

bewaak de norm.  

WEES EERLIJK & DIRECT EN BLIJF 

DE GROEIMINDSET STIMULEREN 
Zelfkritiek en zelfvertrouwen. 

TOP 
Wat ging er goed? (concreet maken) 

Denk goed na waarover je de speler/ speelster een compliment kan geven! 
“Je keek goed om je heen of er iemand vrij stond” 

 
 

TIP 
Wat kan hij/ zij er de volgende keer aan toevoegen? (concreet maken) 

Hoe kan hij/ zij het nog beter doen? (concreet maken) 
 “Kijk of je de volgende keer de bal weg van de tegenstander mee kan nemen, daarmee 

speel jij jezelf nog meer vrij” 
 
 

GEDRAG 
Benoem het (ongewenste) gedrag. Doe dit vanuit jezelf en zonder beschuldiging. 

”Ik hoor je zuchten en zie je fronsend kijken tijdens de wedstrijdbespreking” 
 
 

GEVOEL & GEVOLG 
Benoem wat jij hierbij voelt en wat dit met je doet. Doe ook dit vanuit jezelf. 

“Hierdoor krijg ik het gevoel dat je mij niet serieus neemt” 
 
 

GEWENST 
Wat kunnen we hieraan doen? Wat is de reden dat je dit doet? 

“Kun jij je voorstellen dat ik daardoor…?” 
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Bijlage 9. Coachkaart Jeugdopleiding v.v. Nieuweschoot  

Trainingskenmerken 

 
 Veel in beweging, actieve training (maximaal 3 spelers in rij). 
 Duidelijk trainingsdoel (spelers kunnen na afloop doel vertellen/ uitleggen). 
 Veel basisvaardigheden in verschillende situaties (zie lijst: basisvaardigheden). 
 Aanleren basisvaardigheid mag zonder weerstand. 
 Andere trainingsoefeningen altijd met weerstand: 

o Tijdsdruk. 
o Wedstrijdvorm. 
o Verdediger toevoegen. 

 

Inhoud geven aan coaching 
 

 Overwegend positieve coaching (fouten maken mag/ moet). 
 Hard werken altijd belonen en stimuleren (100% inzet). 
 Spelen en trainen om te winnen (winnaarselement, puntensysteem, tijd). 
 Groeimindset stimuleren (werken met ontwikkelpunten). 

Tips tijdens coachaanwijzingen tijdens de trainingen 
 

 Altijd praten in werkwoorden tijdens coaching! 
 Aangeven wat spelers beter kunnen doen en hoe ze dit kunnen verbeteren. 

 
Techniek en basisvaardigheden. 

 Directe feedback. 
 Veeleisend zijn. 
 De lat hoog leggen. 

 
Voetbalinzicht/ -spelsituaties 

 Bevragen aan de hand van situatie(s). 
 Situatief coachen en het spel stop zetten. 
 Zo snel mogelijk weer spelen na uitleg. 
 Voorbeeldsituaties altijd uitleggen met rollende bal. 

Zorg dat spelers durven uit te blinken, door: 
 

 Doel van de training met passie na te streven. 
 Enthousiasme en fanatisme uit te stralen, feestje bouwen! 
 Actieve houding/ bezig zijn tijdens de oefeningen. 
 Stem verheffen bij (mooie)doelpunten, (fraaie) acties, het tonen van lef en werklust! 
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Bijlage 10. Conceptprogramma seizoenstart v.v. Nieuweschoot 
 
 
08.00 – 09.00 uur Schoters’ Ontbijt voor alle leden, donateurs, sponsoren en … 
 
09.00 – 11.00 uur Voetbalgolf voor alle jeugdleden/ kabouters (inclusief broertjes/ zusjes/ neefjes/ 

nichtjes/ vriendjes/ vriendinnetjes) op hoofdveld, het tweede veld en het 
trainingsveld van Sportpark de Greiden. Onder begeleiding van ouders/ trainers. 

 
10.00 – 10.30 uur Presentatie Jeugdopleiding v.v. Nieuweschoot aan ouders/ verzorgers 

(inclusief uitdelen informatiebulletins Ouder & Kind en/ of Trainer & Leider) 
 
11.00 – 11.15 uur Prijsuitreiking Voetbalgolf-toernooi 
 
11.15 – 12.00 uur Teampresentatie A-/ B-selectie (spelers, kader en teamsponsoren) 2018-2019 
 
12.00 – 13.00 uur Sportlunch voor alle leden, donateurs, sponsoren en … 
 
13.00 – 14.00 uur Demonstratietraining v.v. Nieuweschoot 1 en 2 
 
14.00 – 16.00 uur Mixtoernooi Ouders + Jeugdleden 
 
16.15 – 16.45 uur Prijsuitreiking Mixtoernooi 
 
17.00 –23.00 uur  Barbecue voor aanwezigen en vrijwilligers 
 
23.00 – 24.00 uur Opruimen en afsluiten 
 
 
Extra: 

• Doorlopend springkussens voor jeugd aanwezig 
• Informatiestand van v.v. Nieuweschoot prominent aanwezig (bezetting 

bestuursleden/ jeugdopleiding) 
• Gratis bidon/ drinkfles voor alle jeugdleden 
• Uitreiken Technik-Ballen 
• Demonstratie met Technik-ballen 
• Doorlopend volwassenen een “hard-schiet-wedstrijd” aanbieden (prijs 

verbinden aan ’t kanon van de dag) 
• Ontbijt aan één lange tafel op het hoofdveld 
• Voetbaldarts/ voetbal-pool 
• Programma aanbieden voor ouders (kinderen zijn bezig, ouders worden 

welkom geheten en rondgeleid) 
• Belangrijk dat aanwezigen een prachtige dag beleven (“dit hadden we niet 

verwacht…”). 
• … 

 
 

 
 


