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Voorwoord 
 
Voor u ligt het Jeugdvoetbalplan van de voetbalvereniging OFC. Dit plan is samengesteld door een 
commissie waarin, bestuur, hoofd jeugdopleiding, jeugdtrainers en coördinatoren vertegenwoordigd 
waren. Samen hebben zij dit Jeugdvoetbalplan tot stand laten komen en samen willen zij dit 
jeugdplan in praktijk brengen. 
 
Het Jeugdvoetbalplan is qua inhoud niet star en kan, indien de ontwikkelingen binnen OFC daarom 
vragen, zo nodig aangevuld en/of gewijzigd worden. Het aanpassen van het jeugdplan wordt slechts 
in opdracht van het Bestuur van OFC uitgevoerd.  
 
Het is de bedoeling dat dit Jeugdvoetbalplan een leidraad zal zijn voor de jeugdopleiding van OFC. 
Als vereniging wil je altijd het beste voor je leden en ook OFC streeft daarnaar. In het bijzonder de 
opleiding van jonge voetballers wordt in dit plan beschreven. Door duidelijk aan te geven wat de 
weg is die je als vereniging wilt volgen, maak je het voor eenieder eenvoudig zich hieraan te 
conformeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de trainers weten wat er van het verlangd wordt en 
kinderen weten wat zij komen doen.  
 
De basis is dat OFC kiest voor verzorgd aanvallend voetbal. Deze vaardigheden worden aangeleerd 
volgens onder andere de in dit plan beschreven methode. Dit is de rode draad die gevolgd wordt 
binnen dit plan en binnen de voetbalvereniging OFC. 
 
Bedenk dat een sterke jeugdafdeling voor OFC een noodzaak is om te kunnen voortbestaan, immers 
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  
 
 

Doelstellingen 
 

Algemeen  
Het jeugdplan is bestemd voor alle jeugd voetballend bij OFC. Het jeugdplan heeft tot doel te komen 
tot:  
 

 Een goed werkende organisatie 
 Kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers 
 Inzet van geschoolde trainers 
 Goed functionerende/ervaren kader en begeleiding 
 Doorstroming eigen jeugd naar het 1e team van OFC zowel op de zaterdag als op de zondag 

 
Door middel van het neerzetten van een duidelijke structuur binnen OFC zal het technisch beleid 
zichtbaar worden. Het technisch beleid wordt gebaseerd op een duidelijke en herkenbare 
voetbalvisie. Samen met de grote groep van vrijwilligers van OFC en de permanente steun vanuit 
het Bestuur en de Technische Commissie(TC) voor de jeugd, kan het technisch beleid ten uitvoer 
worden gebracht.  
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Technische organisatie jeugd 

Praktische vertaling 
 
Uitgangspunt binnen de vereniging OFC is om selectieteams (jeugd en senioren) op een zo hoog 
mogelijk niveau te laten voetballen. 
 
Teneinde bovenstaande bij de jeugd en uiteindelijk de senioren te kunnen realiseren, is het 
uitgangspunt de volgende teams prestatie gericht te trainen, te begeleiden en te laten voetballen: 
 
Voor het seizoen 2020/2021 geldt dit voor alle eerste teams. Vanaf het seizoen 2021/2022 willen we 
leeftijdscategorieën (deels) gaan samenvoegen om tot een bredere selectie te komen ne 
teamindelingen makkelijker te realiseren op basis van aantallen. 
Dus vanaf 2021/2022: 
  
019-1 Junioren Bij voorkeur 019-2 
017-1 Junioren Bij voorkeur 017-2 
015-1 Junioren Bij voorkeur 015-2 of 15-1 Zat 
013-1 Pupillen Bij voorkeur 013-2 
011-1 Pupillen Bij voorkeur 011-2 
09-1 Pupillen Bij voorkeur 09-2 

 
De overige teams worden zo ingedeeld, dat zij zo goed mogelijk aansluiten bij bovengenoemde 
selectieteams.  
 

Algemeen  
 
Een belangrijk punt is de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport te laten 
beoefenen. Het technisch plan is bedoeld zorg te dragen voor de opleiding van de gehele jeugd, dus 
van 08 tot 019. Mini's worden spelenderwijs bekend gemaakt met de voetbalsport.  
Doorstroming vindt plaats binnen de jeugdafdeling, maar ook van jeugd naar senioren. Elke speler 
moet in principe zo hoog mogelijk spelen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit 
betekent dat bij de jeugdopleiding het belang van de speler (individu) boven alles moet gaan. 
Zodoende kan in een zo vroeg mogelijk stadium aangehaakt worden aan de doelstelling bij de 
senioren om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen! 
 

Technisch beleid 
 
Het beleid zal binnen OFC herkenbaar zijn aan de volgende punten: 
 

 Spelopvatting/visie 
 Leiding/begeleiding 
 Trainers/trainingen/jeugdcoördinator 
 Selecteren/selecties/selectiespelers 
 Overgang van jeugd naar senioren 
 Keeperopleiding 
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Spelopvatting/ visie 
 
Spelopvatting is sterk afhankelijk van wat het uiteindelijke doel is van de vereniging en nog 
belangrijker wat het doel is van de individuele speler. 
 
 

1. Bij recreatief hoort Plezier 
2. Bij prestatief hoort Prestatie 
3. Bij Presentatie hoort gedrag van team en persoon 

 
Alle P's zijn even belangrijk echter de accenten kunnen per team en individu verschillend zijn.  
 
OFC heeft tot doel de drie P's te stimuleren. Daarom staat de optimale ontplooiing van de 
jeugdspelers centraal. Natuurlijk rekening houdend met leeftijd, belasting, aanleg, vaardigheid, 
interesse en ambitie, plus de persoonlijke omstandigheden. 
 
De ontwikkeling van het talent van de jeugdspelers en een positieve spelopvatting zal een goede en 
tijdige doorstroming bevorderen. Enerzijds zorgt dit ervoor dat er bij de spelers een grote mate van 
plezier in voetbal ontstaat en blijft bestaan en anderzijds komt dit de voetbaldoelstelling van OFC 
ten goede. Tevens zal het de sportieve en ook sociale opvoeding van de jeugdspelers ten goede 
komen.  
 
Over normen en waarden en gedragsregels worden afspraken gemaakt met de jeugdspelers. De 
trainers en leiders spelen hier tijdens de trainingen, de voorbereiding van de wedstrijd, tijdens de 
wedstrijd en na afloop van de wedstrijd een grote rol van betekenis. De bij OFC geldende normen en 
waarden en gedragsregels zullen tijdens trainers- en leidersbijeenkomsten nadrukkelijk ter sprake 
komen. 
 
De jeugdelftallen spelen vanaf de O13 via de 1-4-3-3 speelwijze wedstrijden domineren 
met flair, brutaliteit en aanvallend voetbal. 
 
08/09 en de 010 spelen 6-6 op een kwart veld. 
De 011 en 012 spelen 8-8 spelen op een half veld. 
 
In geen geval is het de bedoeling dat er met meer dan 6 of 8 spelers in de bewuste categorieën 
jeugdspelers wordt gevoetbald. De reden hiervoor is dat er steeds minder balcontact per speler 
zullen plaatsvinden en dat er steeds minder ruimte voor spelers komt om zich met de bal te kunnen 
bewegen. Met meer dan 8 spelers krijgt het individu dus minder kans zich qua voetbalcapaciteiten te 
ontwikkelen. 
 

Leiding/begeleiding 
 
Voor een praktische uitvoering van dit plan zijn goede leiders noodzakelijk. Dit moeten mensen zijn 
die bereid zijn met elkaar samen te werken en mensen zijn die dit Jeugdvoetbalplan positief 
ondersteunen en uitvoeren. Leiders zijn te onderscheiden in twee categorieën namelijk: 
 

 Leiders voor Prestatieteams 
 Leiders voor Recreatieteams 
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Leiders Prestatie teams 
 

 Bezitten voetbalkennis/ervaring op redelijk niveau 
 Werken in teamverband samen met de jeugdtrainer 
 Zijn prestatief ingesteld 

 

Leiders Recreatie teams 
 

 Zijn enthousiaste mensen 
 Kunnen goed omgaan met de jeugd 
 Kunnen functioneren als assistent-scheidsrechter en/of scheidsrechter 
 Kunnen goed omgaan met winst en/of verlies. Hebben duidelijke opdracht dat plezier voorop 

staat en winst slechts een onderdeel is van het spel. 
 

Algemeen 
 

 Streven naar 1 leider per team 
 Leiders worden gestimuleerd cursussen te volgen 
 Leiders worden nadrukkelijk uitgenodigd voor bijeenkomsten bij OFC 
 Leiders spelen een rol in handhaven normen en waarden en gedragsregels bij teamleden 

zowel bij trainingen en wedstrijden 
 Leiders zijn gesprekspartners bij beoordelen spelers 
 Leiders kunnen trainers adviseren m.b.t. teamleden 
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Technische Commissie/ jeugdcoördinator/ trainers 
 

Algemeen  
 
Bij de selectieteams ligt bij de jongere jeugd (08-011) vooral de nadruk op de voetbalopleiding en 
zijn de resultaten minder belangrijk en dus ondergeschikt aan het opleiden. Het opleiden van het 
individu is vooral gericht op het verbeteren van de individuele voetbalprestatie.  
 
Wanneer de voetbalopleiding succesvol is, zullen de positieve teamresultaten vanzelf zichtbaar 
worden.  
 
Deze individuele voetbalprestaties zullen uiteindelijk bij de oudere jeugd (012 tot en met 019) en bij 
de senioren goed van pas komen, want daar staat het presteren als team centraal. Een speler die 
individueel qua voetbal op niveau kan presteren is veelal beter in staat om als teamspeler te 
functioneren. Immers hoeft deze speler minder met zichzelf bezig te zijn en kan hij zijn aandacht op 
het team richten. 
 
De trainers van de selectieteams moeten bereid zijn met elkaar samen te werken. Samen moeten ze 
de doelstellingen genoemd in het Jeugdvoetbalplan trachten te realiseren en moeten zij dit 
Jeugdvoetbalplan uitdragen en promoten.  
 

Technische Commissie 
 
De Technische Commissie bestaat uit 6 leden (Jeugdcoördinator is hier een onderdeel van). Deze 
commissie adviseert, neemt besluiten en ondersteunt jeugdcoördinator op het voetbalinhoudelijke 
vlak. Gevraagd en ongevraagd geeft deze commissie advies. De jeugdcoördinator voorziet de 
Technische Commissie waar nodig van advies en de TC neemt het uiteindelijke besluit. De 
Technische Commissie (of een afvaardiging) is zo nodig aanwezig op vergaderingen en kan uitleg 
geven over beslissingen aangaande voetbalinhoudelijk zaken. De Technische Commissie valt qua 
verantwoordelijkheid onder het bestuur. 

Jeugdcoördinator  
 
Hij is verantwoordelijk voor een juiste toepassing/uitvoering van het Jeugdvoetbalplan en is op dit 
gebied als onderdeel van de Technische Commissie het verlengstuk van het Bestuur van OFC. Hij 
verzorgt en regelt de voetbalinhoudelijke zaken van OFC. Hij beschrijft, bewaakt en stuurt op de 
voetbalinhoudelijke lijn van OFC. Hij is met instemming van TC bevoegd beslissingen te nemen 
betreffende het totale voetbalinhoudelijke gebeuren en wordt als zodanig op de hoogte gehouden 
aangaande deze zaken. Hij geeft ondersteuning en advies aan trainers, (jeugd) coördinatoren en/of 
leiders op voetbalinhoudelijk gebied. Hij organiseert periodiek overleg en ontvangt, beheert en 
verzamelt periodieke verslagen en/of informatie op voetbalinhoudelijk gebied. Tevens bespreekt hij 
en heeft hij als nauw betrokkene een stem/taak bij aanstelling van nieuwe (jeugd)trainers en 
leiders.  
De jeugdcoördinator bewaakt een eenduidige visie op het geven van voetbaltraining en de coaching 
tijdens de wedstrijden. Tevens heeft hij structureel overleg met trainers en leiders. Verder wordt hij 
betrokken bij de werving van trainers van zijn doelgroep. De jeugdcoördinator overlegt met de TC 
m.b.t. de stand van zaken.  
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Trainers selectieteams 
 
Per leeftijdsgroep dient ernaar gestreefd te worden dat er gediplomeerde trainers, of qua 
kennis/ervaring op gelijk niveau presterende trainers, aangetrokken worden. Het is in de basis niet 
de bedoeling dat de selectietrainers met de groepen meegaan naar de naast hoger gelegen 
categorie. Bij voorkeur dient een trainer voor langere tijd bij een leeftijdscategorie te functioneren. 
 

Categorie Gewenste Opleiding 
019 UEFA C/ UEFA C-Jeugd 
017 UEFA C/ UEFA C-Jeugd 
015 UEFA C/ UEFA C-Jeugd 
013 UEFA C/ UEFA C-Jeugd 
011 UEFA C-Jeugd/ Pupillen trainer 
F1 UEFA C-Jeugd/ Pupillen trainer 
Mini's Pedagogisch goed onderlegd 
Keepers  Scholing/ervaring 

  
De werkzaamheden van de selectie trainers zijn: 

 Werken volgens het Jeugdvoetbalplan van OFC 
 Trainen, begeleiden en coachen van het eigen selectieteam 
 Sturen en leidinggeven aan overige jeugdtrainers/leiders 
 Deelnemen (actief) aan het trainers (technisch) overleg 
 Houden van 2-maandelijks overleg met eigen achterban 
 Vastleggen twee keer per jaar (eind december/april) (vorderingen/stagnaties) van eigen 

selectiespelers 
 Trainingsstof (op papier) tijdig doorgeven aan de eigen achterban en de jeugdcoördinator 

 

Trainers overige teams 
 
Hiervoor dienen (indien mogelijk) capabele personen te worden aangetrokken die het 
voetbalinhoudelijke plan ondersteunen c.q. uitvoeren. Deze trainers krijgen wat de oefenstof (voor 
trainingen) betreft ondersteuning van de selectie trainer van de eigen leeftijdsgroep en de 
jeugdcoördinator.  
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Trainingen/ trainersoverleg 
 

Training locatie 
 
De trainingen vinden plaats volgens een aan het begin van het seizoen opgemaakt trainingsschema.   
Zoveel mogelijk vinden trainingen plaats op de velden van OFC. Ook kunnen trainers gebruik maken 
van de sporthal indien dit wenselijk is. 
 
 
De trainingsavonden worden zodanig ingepland dat de eigen leeftijdsgroepen op hetzelfde tijdstip en 
avond trainen. 
 
Voordelen: 
 

 Per leeftijdsgroep alle spelers aanwezig 
 Mogelijkheid doorschuiven spelers 
 Trainers, leiders kunnen elkaar assisteren, vervangen, coachen, etc. 
 Communicatie/overleg perfect mogelijk 

 
Voor de toekomst eenzelfde trainingsavond plannen voor alle selectieteams. 
 
Voordelen: 
 

 Alle selectiespelers aanwezig 
 Alle selectie trainers aanwezig 
 Mogelijkheid tot doorschuiven van spelers 

 

De trainingsduur -momenten per week en per categorie   
 

Categorie Aantal per week Duur 
Mini's 1 x 1 uur per keer 
08/09 2 x  1 uur per keer 
09 2 x 1 uur per keer  
010/011 2 x 1 uur per keer 
012/013 2 x 1 uur per keer 
MO 13 2 x 1,5 uur per keer 
014/015 2 x 75 minuten per keer 
014/015 2 x 1 uur per keer 
MO 15 2 x 1,5 uur per keer 
016/017 3 x 1,5 uur per keer 
MO 17 2 x 1,5 uur per keer 
018/019 3 x 1,5 uur per keer 
Keepertraining  1x 1 uur per week 
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Trainingen bij afkeuring wedstrijden  
 
Bij afkeuring van wedstrijden wordt er door de selectie elftallen in de jeugdcategorieën 19,17,15 en 
13 getraind onder leiding van de selectietrainer(s).  
Zo mogelijk wordt er getraind in de zaal op het OFC-complex. Ten behoeve van trainingen bij 
afkeuringen van wedstrijden wordt een trainingsschema gemaakt.  

Trainers overleg 
 
De TC organiseert minimaal 2x maal per jaar het technisch overleg (alle trainers). Dit periodiek 
overleg (volgens een van tevoren vastgesteld schema) zal door een van de aanwezigen worden 
genotuleerd en zodoende schriftelijk worden vastgelegd.  
 

Overleg leiders 
 
De jeugdcoördinator organiseert 2 maal per jaar het overleg met leiders. De jeugdcoördinator krijgt 
hierbij ondersteuning van de Technische Commissie. De voorkeur gaat uit naar een bijeenkomst 
tussen de leiders van de 08 tot en met 012 en een bijeenkomst tussen de 013 tot en met 019 
leiders. Dit periodiek overleg zal bij voorkeur door een van de aanwezigen worden genotuleerd. 
 

Doelstelling overleg 
 
Verbeteren/onderhouden van interne communicatie trainersstaf en het uitzetten en bewaken van 
het technische beleid betreffende de jeugdopleiding.  
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Selecteren/ selecties 
 

Algemeen  
 
Het initiatief hiertoe ligt bij de Jeugdcoördinator. Hij organiseert half december/januari een 
bijeenkomst met alle selectietrainers, teneinde een 1e voorlopige selectie te kunnen vaststellen. 
Eind april/mei gebeurt dit opnieuw op identieke wijze met het doel de uiteindelijke voorlopige 
selectie voor het nieuwe seizoen vast te kunnen stellen. Voor dit overleg kan de Jeugdcoördinator de 
hulp inschakelen van de Technische Commissie.  

Selectie van spelers 
 
Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er dient 
op een objectieve wijze te worden geselecteerd. Informatie van trainer kan meegenomen worden.  
Verder zijn de zaken als leeftijd, kwaliteit (technisch, tactisch) en fysiek/mentale kwaliteiten van 
belang.  
 
Mocht een speler tijdens het seizoen een grote mate van vooruitgang doormaken, dan is de 
mogelijkheid aanwezig deze speler tussentijds in een hoger team te laten spelen en deze naar een 
hoger team te verplaatsen. Spelers kunnen, indien daar voetbalinhoudelijk aanleiding toe bestaat, 
eerder in een hoger gelegen leeftijdscategorie geplaatst worden. Een en ander zal slechts 
gerealiseerd worden na overleg met en goedkeuring door de jeugdcoördinator en de TC.  
 
In het geval er sprake is van terugval in prestatie of sprake is van het stagneren van de groei als 
voetballer, afgezet tegen de andere spelers van het betreffende team, dan is de mogelijkheid 
aanwezig om de betreffende speler in een lager team te plaatsen. Hierbij dient een grote mate van 
zorgvuldigheid betracht te worden. Een en ander zal slechts gerealiseerd worden na overleg met en 
goedkeuring door de jeugdcoördinator en de TC. Zij kunnen zich in deze laten vertegenwoordigen 
door de betreffende trainer en leider. 
 
Op basis van voetbalinhoudelijke argumenten of op basis van fysieke omstandigheden kunnen 
spelers achterblijven in een lagere leeftijdscategorie dan waar zij op basis van de leeftijd in zouden 
moeten worden geplaatst. Voor deze speler zal bij de KNVB-dispensatie moeten worden 
aangevraagd. Indien deze dispensatie niet wordt verleend dan stroomt deze speler alsnog in de voor 
hem/haar geldende leeftijdscategorie. Een en ander zal slechts gerealiseerd worden na overleg met 
en goedkeuring door de jeugdcoördinator en de TC. Zij kunnen zich in deze laten adviseren door 
trainer/leider 
 
Tijdens het voetbalseizoen, na de voorjaarsvakantie, kunnen 2e jaar spelers 1x per week 
meetrainen met de selectie elftallen van de naast hoger gelegen leeftijdscategorie. Spelers die 
hiervoor in aanmerking komen worden geselecteerd door de trainer van de categorie waar zij op dat 
moment in voetballen. Per keer kunnen maximaal 5 spelers meetrainen met de hogere selectie 
elftallen. Een en ander zal slechts gerealiseerd worden na overleg met en goedkeuring door de 
jeugdcoördinator. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
   

 OFC Jeugdvoetbalplan  
13

Jeugdvoetbalplan OFC 

Speelklaar maken voor het 1e team van OFC  
 
Door middel van het maken en nakomen van afspraken op verschillende gebieden. De gebieden en 
afspraken zijn: 

1 Algemene zaken 
 
Selecteren. 
Waarom? Om jeugd op het juiste niveau te laten trainen en spelen 
Vanaf? De 011 pupillen (09/010 in mindere mate) 
Wie? De verantwoordelijke selectietrainer samen met de hulptrainer, leiders en 

jeugdcoördinator. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de jeugdcoördinator 
en TC 

Welke spelers? Spelers die voorgedragen worden door de trainer/jeugd leiders 
Hoeveel? Hangt af van de zorg van de vereniging. Aandachtspunt is steeds de link 

tussen kwaliteit en kwantiteit 
Hoe? Middels selectiewedstrijden en trainingen gedurende het seizoen en op het 

eind van het seizoen (indien noodzakelijk) 
Afvallers? Dienen d.m.v. een persoonlijk gesprek uitleg te krijgen over het hoe en 

waarom door de eigen trainer (evt. ondersteuning jeugdcoördinator 
Eis. Spelers moeten voor de zomervakantie weten waar ze aan toe zijn en waar 

ze zich op dienen voor te bereiden 
 

2 Waarom al selecteren in de jeugd? 
 
De ontwikkeling van kinderen is het meest succesvol op jonge leeftijd. Vanaf 2e jaar 08/09 is al een 
groot niveauverschil zichtbaar tussen talentvolle en minder talentvolle spelers, vandaar dat hier ook 
al in enige mate een selectie plaats vindt. De betere 08/09 spelers spelen in de 08/09-1. 
Elke resultaatgerichte vereniging selecteert vanaf de 010/011. Later selecteren geeft direct 
achterstand. Het opzetten van een resultaatgerichte cultuur dient zo vroeg mogelijk in de 
jeugdopleiding een herkenbare vorm te krijgen. De overgang van de 010/011 naar de 012/013 
verkleinen. Het beter en gericht voorbereiden op een nieuwe situatie. In de toekomst betekent dit 
een snellere niveauverbetering in de hogere selectieteams, doordat spelers zich vooral op jonge 
leeftijd ontwikkelen en leren. Selectie voor alleen 010/011-1 is geen goede basis. Ook de 010/011-2 
en 010/011-3, indien mogelijk, moet een selectieteam zijn. In de 012/013 teams zijn meer spelers 
(11) nodig om een team te vormen dan in de 010/011(7). De behoefte aan- en de mogelijkheden 
voor prestatiegerichte spelers zijn dus groter in de 012/013 pupillen. 

3 Een leeftijdscategorie hoger? 
 
Waarom? Om deze talenten onder maximale weerstand te laten trainen en spelen 
Wie? Spelers  
Wanneer? Volledig: Na breed overleg aan het begin van het seizoen 

Onvolledig: Na goedkeuring van het technisch overleg na de winterstop 
Hoe? Volledig: Speler traint en speelt een leeftijdscategorie hoger 

Onvolledig: Traint na winterperiode op basis van eenmaal per week mee 
met de leeftijdscategorie hoger 

Hoe bepalen? Door middel van zeer regelmatig overleg tussen trainer en jeugdcoördinator 
en met een inschatting van ieders belang 

Wie beslissen? Technisch overleg OFC-jeugd (trainer, jeugdcoördinator). De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij jeugdcoördinator en TC. 

NOOT In principe stromen eind mei alle spelers door die op basis van hun leeftijd 
het volgende seizoen een leeftijdscategorie hoger moeten spelen 
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4 Spelers "lenen" 
 
Wanneer? Bij blessures en/of schorsingen 
Welke speler? In principe de betere speler en in principe uitsluitend van een lagere 

categorie naar een hogere categorie 
Hoe? Door goed onderling overleg ten laatste op donderdagavond voorafgaand 

aan de bedoelde wedstrijd 
Wie bepalen? De (selectie) trainer met een juiste inschatting van ieders belang met de 

betrokken leiders 

5 Jeugdplan Nederland/ Betaald voetbalorganisatie 
 
Spelers die benaderd worden dienen door de betreffende trainer en de betreffende jeugdcoördinator 
goed begeleid te worden. Een gesprek met de ouders/verzorgers dient aanbeveling. De 
jeugdcoördinator houdt ook na zijn overgang contact.  
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Overgang jeugd naar senioren 
 

Algemeen 
 
Een doelstelling van het technisch plan is ook het waarborgen van de continuïteit en het zorg dragen 
voor een goede overgang van jeugd naar senioren. Ook hierbij kunnen wij onderscheid maken 
tussen prestatie en recreatief gerichte speler. 

Prestatiegerichte speler 
 
Het is van groot belang de prestatief ingestelde speler met de nodige talenten tijdig te laten proeven 
aan het voetballen bij de senioren.  
 
Dit wordt gerealiseerd door: 
 

 Het samenstellen van een team voor spelers van 17 t/m 23 jaar 
 Het regelmatig trainen en spelen van wedstrijden van dit team tegen sterke tegenstanders  
 Talentvolle jeugdspelers mee laten spelen in oefenwedstrijden van het 1e zaterdag of zondag 
 Talentvolle jeugdspelers 1x per week na de winterperiode mee laten trainen met de selectie 

van de senioren zaterdag of zondag 
 
Hiermee kan bereikt worden dat: 
 

 Jongere spelers zich beter kunnen profileren 
 Overgang naar de senioren wordt vergemakkelijkt 
 Alvast geoefend wordt voor spelen onder een grotere weerstand 
 Kwalitatief goede spelers behouden blijven voor OFC  

 

Recreatief gerichte speler 
 
Ook aan deze spelers dient tijdig serieus aandacht te worden besteed bij de overgang naar de 
senioren. Deze spelers moeten niet het gevoel krijgen er maar bij te hangen. Alle aandacht dient 
erop gericht te zijn om te voorkomen dat deze spelers voor de voetbalsport verloren gaan. 
 
Aandachtspunten hierbij zijn: 
 

 Tijdig een gesprek regelen tussen deze spelers en de coördinator(en) seniorenteams 
 Bij het indelen van deze spelers in de seniorenteams mogelijk rekening houden met de 

wensen van deze groep en de mogelijkheden binnen de seniorenteams 
 Zorgen voor goede trainingsmogelijkheden ook voor de lagere seniorenteams 
 Zoeken naar geschikte personen voor training en/of leiding 
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Keepers opleiding- en begeleidingsplan 
 

Algemeen  
 
Doel van het plan is het al op jonge leeftijd te beginnen met het selecteren van spelertjes die aanleg 
voor en vooral plezier hebben in het keepen. Deze spelers kunnen dan zodanig opgeleid en begeleid 
worden, dat er goede en betrouwbare keepers uit naar voren komen.  

Hoe worden keepers opgeleid bij OFC? 
1. Het op doel zetten van de juiste speler 
2. Opleiden/begeleiden keepers 

 

Fase 1  
 
De keuze hiervan zal hoofdzakelijk plaatsvinden bij de 010/011. De spelertjes die willen keepen 
melden zich vaak vanzelf.  
 
Hoe laten wij spelertjes de ervaring op doen in het keepersvak: 
 

 Rouleren van de spelers, iedere wedstrijd een andere speler op doel. Na de wedstrijd deze 
speler beoordelen op aanleg en wat hij er zelf van vindt 

 Trainingsinstuif aan het begin van het seizoen 
 Proberen om een (grote) groep spelertjes te krijgen die willen keepen 
 Probeer zo snel mogelijk de juiste spelers op doel te zetten 

 

Fase 2 
 
Met de spelers (keepers), die mogelijkheden hebben en zelf ook willen als keeper, wordt vervolgens 
gestart met het structureel en planmatig opleiden. De opleiding met als basis de Frans Hoek 
methode verdient de voorkeur. We leiden doelverdedigers op die goed mee kunnen voetballen. Dit 
komt ons aanvallend voetbal concept ten goede. 
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Trainingsplan per leeftijdsgroep 
 
 

Mini's (5 tot 6 jaar) 
 

 Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en met een partner 
 Veel ruimte laten voor zelf ontdekken 
 Veel laten scoren  
 Wennen aan de bal, medespeler en tegenstanders via kleine partijspelen   

 

< O 08-09(6 tot 8 jaar) 
 

 Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en met een partner 
 Veel ruimte laten voor zelf ontdekken 
 Veel laten scoren, doeltjes niet te klein 
 Wennen aan de bal, medespeler en tegenstanders via kleine partijspelen 3:3, 4:4 en 5:5 

 

< O 010/011 (8 tot 10 jaar) 
 

 Techniek training 
 Prima leeftijd voor motorisch leren 
 Veel op techniek trainen 
 Veel balcontact 
 Veel spel- en wedstrijdvormen 
 Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen 
 Looptraining  

 

< O 012/013 (10 tot 12 jaar) 
 

 Techniek training 
 Alle technische oefeningen zijn nu mogelijk 
 Technische vorming onder weerstand dus in wedstrijdsituaties 
 Positie- en partijspelen, zelfs tot 11 tegen 11 
 Begrippen als vrijlopen en dekken worden nu duidelijk 
 Veel spelsituaties trainen 
 Looptraining  

 

< O 014/015 (12 tot 14 jaar) 
 

 Techniek training 
 Geen krachttraining 
 Mentale prestatie 
 Aandacht voor individuele problemen 
 Technische vaardigheden trainen onder weerstand 
 Aandacht voor handelingssnelheid 
 Oefen op spelhervattingen 
 Wedstrijdtactiek 
 Looptraining  
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< O 016/017(14 tot 16 jaar) 
 

 Techniek training 
 Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen, technische elementen 

verbeteren 
 Trainen op snelheid en duur 
 Wedstrijdtactiek 
 Taken binnen het team bespreken 
 Tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies 
 Mentale prestatie 
 Oefen op spelhervattingen 
 Wedstrijdtactiek 
 Looptraining 
 Dynamisch stretchen 

 

< O 018/019(16 tot 18 jaar) 
 

 Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren beheersen 
 Spelhervattingen, eventueel ook individueel trainen 
 Wedstrijdgerichte trainingen 
 Conditie optimaal in orde brengen 
 Mentale prestatie 
 Oefen op spelhervattingen 
 Wedstrijdtactiek 
 Looptraining 
 Dynamisch stretchen 
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Mentale opbouw/Weerbaarheid 
 

Mini's (5 tot 6 jaar) 
 

 Plezier in het voetbalspel 
 Leren omgaan met bal en medespelers 

 

O 08/09 (6 tot 8 jaar) 
 

 Plezier in het voetbalspel 
 Leren omgaan met leiding en medespelers 
 Accepteren van wedstrijdleiding 

 

O 010/011 (8 tot 10 jaar) 
 

 Sportieve wedstrijdhouding 
 Leren omgaan met leiding en medespelers 
 Leren omgaan met winst en verlies 
 Accepteren van wedstijdleiding 
 Gezonde lichaamsverzorging 

 

O 012/013 (10 tot 12 jaar) 
 

 Omgaan met winst en verlies 
 Accepteren van wedstrijdleiding 
 Gezonde lichaamsverzorging 
 Accepteren van instructies van trainers/leiders 
 Accepteren van correcties van trainers/leiders 
 Nakomen van afspraken vooraf gemaakt 
 Zelfkritiek 

 

O 014/015 (12 tot 14 jaar) 
 

 Gezonde lichaamsverzorging 
 Controle over emotie 
 Winnaars mentaliteit kweken 
 Initiatief nemen en coaching 
 Zelfvertrouwen stimuleren 
 Taakgericht kunnen werken 
 Accepteren van positieve kritiek 
 Zelfkritiek 

 

O 016/017 (14 tot 16 jaar) 
 

 Inzicht in mentaliteit tegenstanders 
 Gezonde lichaamsverzorging 
 Zelfkritiek 
 Prestatie bewust zijn 
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 Accepteren correctie medespelers 
 Zelfstandigheid 
 Groepsgericht kunnen werken 
 Winnaars mentaliteit kweken 

 

O 018/019 (16 tot 18 jaar) 
 

 Prestatie kunnen leveren 
 Inzicht in realistische verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan 
 Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie 
 Winnaars mentaliteit kweken 

 

Overige voorwaarden 

Algemeen  
 
Om een optimale uitvoering te kunnen garanderen, zal aan een aantal praktische voorwaarden 
moeten worden voldaan. Het belangrijkste is dat Bestuur, Technische Commissie, jeugdcoördinator, 
selectietrainers, trainers en leiders op een lijn zitten. 
Twee weken voor aanvang van het seizoen wordt de teamindeling bekend gemaakt voor de leden 
via de website.  
 
Ook belangrijk zijn de financiële voorwaarden, de materiële voorwaarden en de voorwaarden t.b.v. 
de accommodatie.  
 

Financiële voorwaarden (geld beschikbaar voor) 
 

 Aantrekken van selectie trainers 
 Theorie middag of avond met oefenstof 
 Goed werkklimaat creëren onder meer door representatieve kleding 
 Organisatie van nevenactiviteiten (door activiteitencommissie) 
 Organisatie van jeugdtoernooien 
 Goede medische verzorging 
 Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en leiders 

 

Materiële voorwaarden 
 

 De aanwezigheid van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen en voorzieningen (velden) 
voor alle leeftijdsgroepen 

 

Voorwaarden ten behoeve van de accommodatie 
 

 De velden dienen in een goede constante conditie te verkeren 
 Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte 
 Trainingsmogelijkheden voor de lagere jeugd in de zaal gedurende de wintermaanden 
 Representatieve ruimte en ontvangst voor tegenstanders, scheidsrechters en sponsors 
 Voldoende ruimte/mogelijkheden voor vergaderingen en/of overleg in welke vorm dan ook 

voor alle teams/trainers 
 Streven naar open zijn van de kantine tijdens trainingen 
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SLOTWOORD 
 
Voor een voetbalvereniging als OFC is een goed functionerende Jeugdvoetbalplan belangrijk. Deze 
plannen vermeld in het Jeugdvoetbalplan moeten in de praktijk gerealiseerd worden. Het hoofddoel 
van OFC om selectieteams (jeugd en senioren) op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen is 
ambitieus en slechts te bereiken door een grote inzet van eenieder die OFC een warm hart 
toedraagt. 
 
De wens om ook het 1e elftal structureel goed te laten meedoen, zal slechts bereikt kunnen worden 
door jonge bij OFC opgeleide spelers door te laten stromen. Immers, de kans dat goede voetballers 
van andere verenigingen naar OFC komen is naar verwachting niet groot. Vooral jonge spelers 
kiezen vaak voor verenigingen die in de Zat1-2e klasse, Zon1-3e divisie uitkomen.  
 
Voor OFC staan de genoemde 3 P's (prestatie, plezier, presentatie) centraal. Veel clubs zeggen wat 
ze doen, maar laten wij doen wat we zeggen.  
OFC heeft als vereniging een geweldige toekomst voor zich en laten we ons dat bij voortduring 
realiseren.  
 
 
 
Het OFC Bestuur.  
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Bijlage 1: Voetbalopleiding 
 
Als je spreekt over het opleiden van voetballers is het goed om je te baseren op beproefde 
methodieken. Met name het opleiden van het individu moet duidelijk omschreven worden. Vragen 
zoals "wat moet je een beginnende voetballer nu allemaal aanleren en welke levensfase is het juiste 
moment om specifiek die oefenstof aan te bieden" zijn relevant. Gelukkig hoeft een vereniging als 
OFC dat niet zelf te bedenken. De KNVB en andere voetbalvereniging zijn belangrijke partners 
hierbij.  
 
Gebaseerd op jarenlange ervaring en het doorvoeren van veranderde inzichten heeft dit gebied  
Geleid tot basismodellen. Voor het opleiden van voetballers is het zogenaamde TIC-model 
ontworpen. De letters TIC staan in dit geval voor de woorden Techniek, Inzicht en Communicatie. 
Onder deze woorden staan vervolgens onderwerpen/vaardigheden beschreven die aan spelers 
aangeboden moeten worden gedurende de periode dat zij in de diverse jeugdafdelingen doormaken. 
In iedere fase (Mini, 08 t/m 019) wordt er oefenstof toegevoegd en wordt de al behandelde 
oefenstof herhaald.  
Uiteindelijk moet dit leiden tot een voetballer die alle facetten van de voetbalsport heeft aangeboden 
gekregen.  
 
Natuurlijk is het niet zo eenvoudig als hierboven omschreven staat, immers niet een mens is gelijk. 
Vooral kinderen verschillen enorm in de wijze waarop geleerd wordt. Met dit in het achterhoofd, is 
het goed om te begrijpen dat de wijze van aanbieden van oefenstof een belangrijke factor is. Moet 
een kind het eerst zien voor hij iets aanleert of moet hij het horen vertellen of wil hij eerst zelf lezen 
uit zijn hoofd leren of is het een samenvoegen van genoemde leermethoden de beste manier. Je 
ziet, je mag wel opleidingsdeskundige zijn om deze vaardigheden te bezitten.  
 
Nu weer terug naar gewoon het spelletje voetbal. 
 
Een kind moet tegen een bal leren trappen op een manier die hij leuk vindt. Per leeftijdsgroep is een 
aantal onderwerpen benoemd die minimaal beoefend moeten worden in die specifieke levensfase. In 
de volgende bijlagen staat per leeftijdsgroep aangegeven wat je als jeugdvoetballer minimaal mag 
verwachten aangeleerd te krijgen. Na het doorlopen van alle categorieën is het verhaal compleet en 
heb je als jeugdvoetballer alles aangeboden gekregen dat voor voetbal nodig is.  
 
Los van dit hele verhaal staat natuurlijk nog de ontwikkeling van het inzicht, inzet, 
wedstrijdmentaliteit, wil om te winnen, teamspirit, enz. enz.  
Ook dit is weer een zeer complex geheel en niet makkelijk te omschrijven. We laten het in deze 
omschrijving bij een (voetbal)technische invulling.  
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Bijlage 2: Normen en waarden 
 
Het onderwerp “Normen en waarden” is op dit moment een veelbesproken item. Bij een vereniging 
als OFC is, is dit onderwerp iets wat hoog op de agenda staat. De leden wonen nagenoeg allemaal in 
het dorp Oostzaan en men ziet elkaar buiten het voetbal dan ook meer dan regelmatig. Door het 
dicht bij elkaar wonen van de diverse leden weten de mensen ook relatief veel van elkaar en letten 
zij ook, misschien onbewust, op elkaars gedragingen. Je verwacht dat mensen zich met dit in het 
achterhoofd, meer correct naar elkaar en naar anderen toe zouden gedragen.  
 
Als je dit zo leest dan lijkt het wel een sprookje in het dorp van OFC. Natuurlijk is erin veruit de 
meeste gevallen ook sprake van handelen binnen de geldende normen en waarden, zeker binnen 
OFC. 
 
Helaas zijn er ook minder leuke verhalen aan te halen binnen OFC. 
 

 Leden die kleedkamers of anderen spullen van OFC vernielen of gebruiken van faciliteiten op 
een manier die niet correct is, spullen die gestolen worden uit kleedkamers (niet door leden 
alleen) 

 Voetballers die zomaar niet op trainingen verschijnen zonder afbericht (er staan wel trainers 
en teamgenoten te wachten) 

 Schelden tegen leiders, trainers, bestuursleden, teamgenoten, tegenstanders, 
scheidsrechters etc. etc. etc. 

 
Natuurlijk zijn er ook minder ernstige dingen te noemen 
 

 Kinderen die in de winter tijdens de avonduren op hun fiets stappen waarvan de verlichting 
het niet doet 

 Kinderen die in de kleedkamer staan te plassen, al dan niet over tassen en schoenen van 
andere spelers 

 Ouders/kinderen die het nodig vinden om trainers uit te schelden omdat ……  
 Ouders die zich ongewenst bemoeien met trainingsinhoudelijke onderwerpen 
 Ouders die willen bepalen wat kinderen moeten/mogen dragen aan voetbalkleding op 

trainingen en wedstrijden 
 Parkeren binnen het hek en dan ook nog op het gras 
 Lichten laten branden, rommel achterlaten, schoenen in de kleedkamer uitslaan, enz. 

 
!!!!!!!! Wij willen dit als vereniging niet!!!!!!!!!!!! 

 
Daarom hebben wij bij OFC ook gedragsregels opgesteld die op de site terug te vinden zijn.  
 
Wij verzoeken daarom ook u, ouders/begeleiders, om de doelstellingen, normen en waarden en 
gedragsregels die OFC wil uitdragen mede te ondersteunen. 
 
Indien u of uw kind zich niet aan deze regels wenst te houden, vragen wij u dringend een andere 
vereniging te kiezen. Het niet volgen van deze regels wordt bestraft. 
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Bijlage 3: Tips voor de ouders/begeleiders 
 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of 
dochter 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers 
 Gebruik geen tactische kreten bij de pupillen, zij hebben het al moeilijk genoeg met de bal, 

zichzelf en de tegenstander 
 Laat het coachen over aan de trainer en leider(s) 
 Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos, de volgende keer beter 
 Blijf achter het hek staan bij trainingen en wedstrijden 
 Alleen trainers, begeleiders, spelers en verzorgers mogen het veld betreden 
 De scheidsrechter doet ook zijn/haar best, bemoei u niet met beslissingen 
 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren 
 De wedstrijd is al moeilijk genoeg, winnen maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal 
 Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt 
 Wilt u echt met voetbal bezig zijn volg dan een verkorte cursus van de KNVB 
 Blijf zeker bij jonge kinderen aanwezig bij het aankleden 
 Corrigeer in ieder geval uw eigen kind indien nodig 
 Spreek anderen, indien nodig, aan op hun gedrag 
 Respecteer trainers, leiders en andere ouders 
 Ga geen discussies met trainers, leiders, scheidsrechter, assistent-scheidsrechter aan in het 

bijzijn van uw kind 
 Houdt u aan de regels die opgesteld zijn door OFC  
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Bijlage 4: Opleidingsplan 015 t/m 019  
 

Techniek Inzicht  Communicatie  
   
Passen en trappen Juiste veldbezetting, optimaal benutten van ruimte en onderling afstanden Lezen van de spelsituatie 
Aannemen en verwerken van de bal Verplaatsen van het spel Herkennen van de situaties 
Dribbelen  Naar voren denken/doen Juiste balsnelheid 
Afschermen van de bal Geen balverlies – geen risico’s Juiste moment van aanbieden/vrijkomen 
Tegenstander volgen effectief Breedtespel is middel om dieptepass gespeeld te krijgen Coachen medespelers in situatie tot spel van de tegenstander 
Fore-checking Terugpass mogelijk maken Stimuleren tot aanvallen 
Blocktackle-slidingtackle Kort dekken Coaching van je eigen team “man in je rug”, “tijd”, “ga alleen” 
Verdedigend koppen Over de tegenstander heen gaan, de situatie verder weg lezen Stimuleren medespelers 
Individuele passeeractie Niet laten uitspelen “Vragen” om de bal, met of zonder schijnacties 
Schieten op doel Rugdekking geven, niet te veel weg laten trekken, dus altijd doel afschermen Schijnacties  
Koppen op doel Gevaarlijkste tegenstander overnemen (gaat voor eigen directe tegenstander) Je laten zien (in de diepte/naar de bal toe) 
Tegenstander afschermen Jezelf vrijspelen (passeeracties, 1-2 combinaties, overnames)  Coachen medespelers in de opbouw 
Effectieve loopacties (laag in de  
Knieën) 

Doelgerichtheid (voor het doel opduiken) “Lezen” van de bedoelingen van de tegenstander aan de bal 

Bal afpakken (sliding, schijn acties) Directe tegenstander dekken Contact houden met andere spelers 
Schoten op doel blokken Diepte wegnemen D.m.v. (schijn)loopacties aangeven waar en wanneer de bal 

Veroverd gaat worden 
Wendbaarheid, reactievermogen Bij elkaar spelen, compact  
Aannemen en vrijmaken van de bal Tegenstander insluiten (terug pass weghalen)  
Schijnacties  Ruimte groot maken/diepte houden  
Passeren  Goed “meelezen”  
Afwerken/schieten, koppen, stiften, 
Lob 

Juiste moment “vragen” om de bal  

Kaatsen  Bal vasthouden  
Passen  Ruimte maken voor opkomende middenvelders aan de zijkant (wegblijven)  
Ruimte afschermen Dwingen tot breedtepass, diepte wegnemen 

Naar zijkant dwingen/insluiten/niet laten ontsnappen 
Druk op de bal bezittende speler 
Juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen 
Kort tegen eigen spelers terugzakken (niet uitgespeeld worden) 
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Bijlage 5: Opleidingsplan 012 en 013 
 
 

Techniek Inzicht  Communicatie  
   
Passen en trappen (kort/lang) Juiste veldbezetting, optimaal benutten van ruimte en onderling afstanden  
Aannemen en verwerken van de bal Verplaatsen van het spel Herkennen van de situaties 
Dribbelen  Naar voren denken/doen Juiste balsnelheid 
Afschermen van de bal  Juiste moment van aanbieden/vrijkomen 
Tegenstander volgen effectief Breedtespel is middel om dieptepass gespeeld te krijgen Coachen medespelers in situatie tot spel van de tegenstander 
Fore-checking Terug pass mogelijk maken  
Blocktackle-slidingtackle Kort dekken Coaching van je eigen team “man in je rug”, “tijd”, “ga alleen” 
Verdedigend koppen   
Individuele passeeractie Niet laten uitspelen “Vragen” om de bal, met of zonder schijnacties 
Schieten op doel Rugdekking geven, niet te veel weg laten trekken, dus altijd doel afschermen Schijnacties  
Koppen op doel Gevaarlijkste tegenstander overnemen (gaat voor eigen directe tegenstander)  
Tegenstander afschermen Jezelf vrijspelen (passeeracties, 1-2 combinaties, overnames)  Coachen medespelers in de opbouw 
Effectieve loopacties (laag in de  
Knieën) 

Doelgerichtheid (voor het doel opduiken)  

Bal afpakken (sliding, schijn acties) Directe tegenstander dekken Contact houden met andere spelers 
Schoten op doel blokken Diepte wegnemen  
Wendbaarheid, reactievermogen   
Aannemen en vrijmaken van de bal   
Schijnacties  Ruimte groot maken/diepte houden  
Passeren    
Afwerken/schieten, koppen, stiften, 
Lob 

Juiste moment “vragen” om de bal  

Kaatsen  Bal vasthouden  
Passen  Ruimte maken voor opkomende middenvelders aan de zijkant (wegblijven)  
Ruimte afschermen Dwingen tot breedtepass, diepte wegnemen 

Druk op de bal bezittende speler 
Juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen 
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Bijlage 6: Opleidingsplan 08 tot en met 011 
 

Techniek Inzicht  Communicatie  
   
Passen en trappen (kort/lang) Juiste veldbezetting  
Aannemen en verwerken van de bal   
Dribbelen   Juiste balsnelheid 
Afschermen van de bal   
Tegenstander volgen effectief Proberen te spelen  
Fore-checking   
Blocktackle-slidingtackle Kort dekken  
Verdedigend koppen   
Individuele passeeractie Proberen te dribbelen als er ruimte is “Vragen” om de bal, met of zonder schijnacties 
Schieten op doel   
Koppen op doel   
Tegenstander afschermen  Directe tegenstander dekken 
Effectieve loopacties   
Bal afpakken   
Schoten op doel blokken   
Wendbaarheid, reactievermogen   
Aannemen en vrijmaken van de bal   
Schijnacties    
Passeren    
Afwerken/schieten, koppen, stiften, 
Lob 

Juiste moment “vragen” om de bal  

Kaatsen  Bal vasthouden  
Passen    
Ruimte afschermen Druk op de balbezittende speler 

Juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen 
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Bijlage 7: Opleidingsplan Mini’s 
 
Geen opleidingsplan voor de mini’s.  
Deze leeftijdsgroep moet veel plezier hebben/krijgen met de sport. De bal aan je medespeler geven is al heel wat en het scoren van een doelpunt is 
een feest.  


