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Inleiding. 
 
In dit technisch jeugdplan komt de uiteindelijke doelstelling die we als club willen 

realiseren tot uiting. We moeten daarbij als leidraad nemen dat de club alleen een 

gezonde doorstroom kan bewerkstelligen als er vanaf de basis, dus de lagere JO8-teams, 

eenduidig gewerkt wordt aan de speelstijl. De KNVB schrijft immers in het 

beleidsplan voor dat je vanaf de lagere teams duidelijk moet aangeven welke richting je uit 

wilt. Dit geldt voor het spelsysteem maar ook voor de manier van coaching. In dit plan zullen 

deze twee zaken telkens weer terugkomen. Bij al deze regels moet één ding nooit uit het oog 

verloren worden en dat is de uiteindelijke spelvreugde. De jongens en meisjes moeten vooral 

met heel veel plezier naar FC Oda komen. Ze zullen moeten leren hoe het spel voetbal 

gespeeld wordt en spelenderwijs door allerlei van tevoren vastgestelde trainingsmethodes 

technisch en tactisch ieder jaar naar een hoger plan gebracht worden. Met als uiteindelijke 

doel de selectie van de seniorenteams. Het doel is dan ook om een technisch beleid te maken 

dat vanuit de jeugd de doorstroom naar de JO19 en seniorenteams mogelijk maakt. Het beleid 

zal er dan uiteindelijk in kunnen resulteren dat alle standaardjeugdteams tegen 

standaardjeugdteams van andere verenigingen spelen en dat het eerste elftal een stabiele plek 

in de derde klasse kan innemen, met in de toekomst een eventuele promotie naar de tweede 

klasse. 

 

Een beleid schrijven is één, maar de uiteindelijke uitvoering is andere koek. Daarom 

zal vanaf de basis de communicatie naar ouders, begeleiders en trainers heel duidelijk moeten 

zijn. Het moet geen voorgekauwde kost zijn maar een plan dat te allen tijde open staat voor 

verbetering vanuit de technische staf, maar ook en vooral van hen die het beleid uit moeten 

dragen. Zo zal er jaarlijks gekeken worden naar de ontwikkeling van spelers en coaches en 

geprobeerd worden om ouders meer betrokkenheid bij de club te laten krijgen. Deze 

betrokkenheid kan gecreëerd worden door te laten zien dat het niet zo’n grote investering in 

de toch al drukke agenda’s van de ouders vergt. Maar dat je al betrokken kan zijn door slechts 

een twee-tot drietal uren per week te investeren. Deze investering in tijd zal dan gaan 

resulteren in het sportplezier van hun eigen kind(eren). Daarnaast wordt jaarlijks voor 

aanvang van het seizoen dit jeugdplan door de Technische Commissie (TC) omgezet in een 

concrete lijst met acties. Deze acties worden besproken met het jeugdbestuur en het 

jeugdbestuur zal toezien op de uitvoering van deze acties. 

 

Heel veel plezier met het lezen van dit technisch jeugdplan. 

 

Erik Lenaers (Algemeen Jeugdcoordinator FC Oda.) 

 

Juli 2019 
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Hoofdstuk 1: Beleid en doelstellingen. 
 

1.1 Beleid FC Oda. 

 

Het in teamverband, zoveel mogelijk op eigen niveau, aanbieden van de voetbalsport aan een 

zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap. Door het vormen van 

een hechte vereniging, waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport ook een goede 

binding is. 

 

Jeugd- en opleidingsbeleid. 

 

Doelstelling van het opleidingsbeleid is om, met ‘eigen’ spelers, te komen tot het maximaal 

haalbare resultaat en niveau van alle teams/elftallen. Hierin komen de volgende aspecten aan 

de orde: 

 

- Binnen het jeugdbeleid wordt de teamindeling bepaald door selectie op basis van 

voetbalkwaliteiten. Dit om iedereen op zijn of haar niveau zoveel mogelijk uit te 

dagen en te ontwikkelen. 

- Binnen de teamindeling zal de nadruk liggen om samen te komen tot het maximale 

behaalbare resultaat, waarbij alle spelers evenredig kunnen deelnemen. 

- Het lid staat centraal, elk lid wordt ingedeeld op zijn/haar niveau waarbij zijn/haar 

ontwikkeling het beste tot recht komt. 

- Het opleidings- en begeleidingskader van de teams is voldoende opgeleid en werkt 

volgens een overeengekomen doorlopend opleidingsplan. Tevens dient er voldoende 

kader (trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters) aanwezig te zijn om de 

trainingen en wedstrijden te begeleiden. 

- Binnen het jeugd- en opleidingsbeleid worden tevens duidelijke richtlijnen t.a.v. 

gedrag omschreven, zowel voor spelers als voor ouders en kaderleden. Met name het 

kader heeft hier een belangrijke (voorbeeld)functie. 

- Actieve werving van nieuwe jeugdleden om ledenaantallen minimaal op peil te 

houden. 

- Door het optimaal organiseren van de voetbalactiviteiten willen we regionaal een 

aantrekkende werking creëren. 

 

1.2 Jeugdbeleid en doelstellingen. 

 

De doelstelling van de technische commissie luidt als volgt: 

 

Het doel van het technische beleid is, dat elk spelend lid zoveel mogelijk in staat wordt 

gesteld op zijn/haar niveau te spelen, zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan de sport. 

Elk spelend lid dient hierbij begeleidt te worden door goed opgeleid kader dat handelt volgens 

de doelstellingen en richtlijnen van het technisch beleid. Het technisch beleid dient er 

daarnaast voor te zorgen dat er voldoende (jeugd)leden zijn die maximaal voor de club 

behouden blijven als goed opgeleide senior, trainer, leider, scheidsrechter, vrijwilliger of een 

combinatie hiervan. 
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Technisch beleid vertaalt in een top 10 van taken en verantwoordelijkheden. 

 

1. Het ontwikkelen van een voetbaltechnische visie en concretisering hiervan;  

2. Begeleiding en opleiding van spelers/trainers/leiders/scheidsrechters op basis van de 

voetbaltechnische visie om zodoende de kwaliteit en het plezier van allen te maximaliseren; 

3. Ontwikkelen, implementeren, uitvoeren, evalueren en up-to-date houden van een 

Organisatorisch- en een Technisch Jeugdplan; 

4. Elk individueel jeugdlid kansen bieden om zich zo breed mogelijk te ontplooien en te 

kunnen genieten van de voetbalsport; 

5. Het opzetten van een “speler-volg-systeem” (SVS) dat spelers tijdens hun hele opleiding 

volgt en waarin de persoonlijke ontwikkeling van elke speler/speelster voorop staat; 

6. Het aanstellen van een selectiecommissie (TC jeugd) die spelers beoordeelt, trainers 

adviseert en een onafhankelijke teamindeling maakt op basis van prestatieve en recreatieve 

kwaliteiten. Deze commissie zal bestaan een aantal teamcoordinatoren.  

7. Het ontplooien van activiteiten/acties om interne (vanaf JO15) en externe vrijwilligers te 

werven en te binden aan de club; 

8. Het ontplooien van activiteiten/acties voor ledenwerving met de nadruk op de jongste jeugd 

om zodoende de continuïteit van FC Oda te waarborgen; 

9. Een kweekvijver van jong talent zijn van waaruit het eerste en lagere seniorenteams 

regelmatig van nieuw en zelf opgeleid talent kan worden voorzien; 

10. Op positieve wijze een bijdrage leveren aan de continuïteit en verdere ontwikkeling van FC 

Oda en een bijdrage leveren aan de uitstraling en het imago van de vereniging. 

 

1.3 Kwaliteit, plezier, prestatie: belangrijkste pijlers voor succes. 

Bij het opstellen van dit jeugdplan is sterk rekening gehouden met de belangrijkste 

voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat implementatie leidt tot de gewenste resultaten. 

Deze pijlers vormen de basis van het toekomstig succes. 

Kwaliteit: Doordat we de juiste personen op de juiste plaats zetten kunnen we het technisch 

jeugdplan in de praktijk uitvoeren en zo met een relatief beperkte inspanning maximale 

resultaten behalen. Dit draagt bij tot een positieve en versterkende ervaring bij alle 

betrokkenen en zorgt ervoor dat iedereen graag deel uit maakt van FC Oda. 

Plezier: We zijn een amateurvereniging die volkomen draait op vrijwilligers. Daarom is het 

belangrijk dat alle betrokkenen, spelers en niet-spelers, op plezierige wijze met het voetbal 

binnen de vereniging bezig zijn. 

Prestatie: Hier komen de sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten van 

onze voetbaltalenten.  

 

Belangrijkste pijler blijft het voetbalplezier. Het beleid moet verwijzen naar de speelwijze, het 

systeem en de spelvreugde. Dat laatste is namelijk de belangrijkste formule om uiteindelijk tot 

succes te kunnen komen. We kennen ze allemaal: ouders, trainers begeleiders die staan te 

schreeuwen en te roepen dat het zo of zo moet. Dit leidt echter nooit tot betere resultaten. 

Teams die het meeste plezier in het spelletje hebben boeken de beste resultaten.  

 

 



 

                           Technisch Jeugdplan FC Oda 2020 - 2025 
 

7 

Dit plan is gericht op een stappenplan waarbij vanuit de JO8 ieder jaar een stap gemaakt 

wordt naar een betere ontwikkeling en een hoger plan. De basis moet goed zijn en een goede 

basis creëer je vanaf een jonge leeftijd, waarbij je stap voor stap zorgt voor een ontwikkeling 

naar een hoger niveau. Daaruit volgt de missie van FC Oda. 

 

Missie van FC Oda: 

Het bieden van de mogelijkheid tot het actief dan wel passief beleven en bevorderen van de 

voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, zowel recreatief als prestatief. Het hanteren van 

normen en waarden en bewustmaking daarvan staan daarbij hoog in het vaandel. De 

vereniging dient een ontmoetingsplaats te zijn en te blijven waar leden en derden gezamenlijk 

met plezier en voldoening de voetbalsport en verwante activiteiten kunnen uitoefenen en/of 

beleven. 

 

Daarnaast streeft FC Oda ernaar om het meisjes en damesvoetbal binnen de vereniging een 

prominente plaats te geven. Doelstelling is om meisjes samen in een team te laten voetballen, 

bij voorkeur in een meisjescompetitie. Echter mag ook hier de ontwikkeling van het individu 

niet geremd worden, dus is er mogelijkheid om als meisje in een jongensteam te spelen. 

 

 

V.O.G 

Om als club verantwoord om te gaan met haar jeugdleden, heeft FC Oda in haar beleid 

opgenomen dat ieder individu die met minderjarigen omgaat een geldig V.O.G kan 

overleggen. Zonder een geldig V.O.G. is het niet mogelijk om vrijwilligerswerk bij FC Oda te 

verrichten, het jeugdbestuur zal hier op toezien. 

Indien een vrijwilliger nog niet in het bezit is van een geldig V.O.G, dan kan dit via FC Oda 

worden aangevraagd. 
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Hoofdstuk 2: Hoofddoel (vanuit beleid en missie): plezier. 

 
2.1 Hoofddoel: plezier. 

 

De hoofddoelstelling van FC Oda is dat plezier boven prestatie moet staan en dat FC Oda de 

voorwaarden creëert dat alle voetballers met plezier in het voetbal zichzelf ontwikkelen. 

Daarbij wordt er door de TC wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegerichte 

voetballers. De frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waaraan een speler zich 

onderwerpt, zorgt uiteindelijk wel voor onderscheid. Immers niet iedere jongen of meisje 

heeft dezelfde wil en kwaliteit om zich in de tien jaar dat deze cyclus inneemt, zich te 

verbeteren. De ambitie van FC Oda is om op alle vlakken tot de betere verenigingen te 

behoren in de regio. 

 

Samen met de volgende ambities die de club heeft: 

Een goede en gedegen voetbalopleiding bieden, voor de kinderen die ambities en 

vaardigheden hebben. 

Het brengen en behouden van plezier in het voetbal. 

Door middel van het voetbal, spelers zowel mentaal (persoonlijkheid) als fysiek beter maken. 

Betrokkenheid creëren waardoor spelers zich betrokken blijven voelen, zodat op latere leeftijd 

spelers voor FC Oda een waarde kunnen zijn. Dat kan als speler, coach, scheidsrechter, 

vrijwilliger en/of bestuurslid. 

Een goede sportmedische begeleiding is van groot belang, zodat blessures zoveel als mogelijk 

worden voorkomen. Als er toch blessures ontstaan, moeten de spelers op een verantwoorde 

wijze zo snel mogelijk kunnen herstellen. 

 

FC Oda zal door bovenstaande voorwaarden te creëren de voetballende jeugd een 

goede kans op een gedegen voetbalopleiding geven, maar bovenal bijdragen aan een deel van 

de ontwikkeling van hen als mens. 

 

Het doel van de begeleiders en/of trainers is de kinderen naar een hoger plan te 

brengen als de speler de capaciteiten daarvoor heeft. Dit dient altijd spelenderwijs te 

gaan in de lagere teams (mini-pupillen, JO8 en JO9), en dient langzaam maar zeker meer van 

recreatief over te gaan naar prestatief voetbal. Het uitgangspunt zal daarbij zijn de speler op 

een positieve wijze te stimuleren, met als doel de uiteindelijke vorming van de speler. Voor 

het eerste elftal geldt dat de doelstelling is om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. 

(Een stabiele ploeg in de 3de klasse, met ambities naar de 2de klasse staat daarbij als primaire 

doelstelling). Hiertoe is het belangrijk dat de doorstroming van de betere spelers uit de lagere 

elftallen beter gestroomlijnd wordt. Een belangrijk item voor FC Oda: wij leiden op voor de 

selectie van FC Oda, maar voor de spelers waarvoor de selectie te hoog gegrepen is hopen wij 

dat zij in de lagere teams van FC Oda blijven spelen en/of een functie in deze mooie club 

gaan bekleden; waarvoor zij de benodigde capaciteiten wel hebben. 
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Hoofdstuk 3: Van recreatie naar prestatie. 

 
3.1 Uitgangspunten. 

 

1. 

Elke voetballer, of hij nu meer of minder aanleg heeft, krijgt bij FC Oda mogelijkheden om 

zich optimaal te ontwikkelen als voetballer als wel in de beleving en het plezier, die hij zoekt 

tijdens die vrijetijdsbesteding. 

 

2. 

Elk beleidsplan dat ten uitvoer wordt gebracht is in een belangrijke mate afhankelijk van het 

kader. Het kader zal worden gevormd door mensen, die bereid zijn om met elkaar samen te 

werken, zich in dit beleidsplan kunnen vinden en op de juiste wijze in het belang van de leden 

van FC Oda willen handelen. 

 

3. 

We streven ernaar dat elke categorie een trainer heeft, die over voldoende kennis van zaken 

beschikt met betrekking tot het begeleiden, het trainen, het coachen van spelers, aangepast aan 

de leeftijd en niveau van de spelers. Hij traint de selectieteams en hij fungeert als vraagbaak 

voor de overige trainers indien nodig via de coördinator van de TC. Tevens streven we ernaar 

om spelers uit de selectie (FC Oda 1, 2 en 3) de standaardteams te laten trainen. 

 

4. 

We streven naar een keeperstrainer vanaf de JO12. De trainer per categorie bepaalt in overleg 

met deze keeperstrainer welke keeper(s) in de selectie worden opgenomen. 

 

5. 

De coördinatoren zullen ondersteunend dienen te werken naar de trainers/leiders van de 

overige elftallen. Zij moeten het te spelen spelconcept uitdragen en de "rode draad" in de 

gaten houden. Dit kan met eventuele hulp van de hoofdtrainer. Tevens dienen alle trainers van 

de jeugdgroepen goede contacten te onderhouden met de ouders van de jeugdspelers. 

 

6. 

We streven naar 2 tot 3 leiders/trainers per groep, om kennisoverdracht te stimuleren, elkaar 

aan te vullen en te stimuleren. 

 

7. 

Bij de jeugd staat de opleiding centraal en dus boven het leveren van prestaties en dus het 

resultaat van de wedstrijd. Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op leerdoelen, 

die centraal staan tijdens de trainingen. De opleiding moet niet ten koste gaan van het 

resultaat. 

 

8. 

Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke- en 

mentale kwaliteiten van het talent. 

Van een trainer en leider wordt verwacht dat hij daarvoor in aanmerking komende 

spelers stimuleert in een hoger elftal te gaan spelen, en hiervan melding maakt 

aan de leider, trainer en de betreffende coördinator. 
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9.  

Door middel van goede begeleiding, training en coaching bij, met name de 

prestatie-elftallen, moeten wij proberen deze elftallen op een zo hoog mogelijk 

niveau te krijgen, aangepast aan hun leeftijd. Het uiteindelijke doel is om de 

continuïteit in de vereniging te waarborgen en talentvolle spelers af te leveren 

voor de hoofdmacht van FC Oda. 

 

10. 

Het selecteren van spelers gebeurt door overleg tussen afleverende en 

ontvangende trainers en leiders in overeenstemming met de coördinator/alg JC. 

Bij het selecteren is de voetbalontwikkeling van de speler zélf de basis. Het selecteren gebeurt 

op een objectieve manier met behulp van de gegevens uit het spelersrapport 

(‘spelerontwikkelingsformulier’), dat 2x per jaar door de TC jeugd wordt ingevuld. 

Er zijn dus per seizoen twee evaluatiemomenten (winterstop / einde seizoen), waarbij het voor 

kan komen dat een speler in een hoger team wordt geplaatst, maar het ook zo kan zijn dat een 

speler in een lager team wordt ingedeeld. Het is dus mogelijk dat een speler halverwege het 

seizoen of op het einde van het seizoen in een hoger/lager team ingedeeld wordt. 

 

11. 

Periodiek zullen de daarvoor in aanmerking komende selectiespelers al 

regelmatig mee gaan trainen bij de selectie van een hogere categorie om een zo 

soepel mogelijke overgang te bewerkstelligen. 

Binnen de club zal het principe nageleefd dienen te worden dat de opleiding centraal 

staat. Het leveren van prestaties komt na de opleiding. Indien dit niet het geval is dan 

kan de opleiding te gronde gaan door prestatiezucht. 

 

12. 

Een heel belangrijk item is de werkwijze per groep bij de junioren: zeker bij JO12 t/m JO19 

junioren. We werken daar met jeugdcoördinatoren, maar ook bij de JO8 t/m JO11 jeugd en 

zelfs bij de mini-pupillen werken we met jeugdcoördinatoren. Deze jeugdcoördinatoren zijn 

eindverantwoordelijk voor de categorie waar ze jeugdcoördinator van zijn! Ook v.w.b. 

selecteren/ samenstellen / wijzigingen / etc. hebben zij voortdurend formeel / informeel 

overleg. Zie ook de werkwijze bij de senioren 1e, 2e en 3e team. 

 

13. 

In de regel gaat het hoogst geplaatste team altijd voor, spelers uit lagere teams of 

leeftijdscategorien dienen in het clubbelang dan ook in te vallen bij een hoger standaardteam 

(JO19-1, JO17-1 enz) als dit noodzakelijk is. De leider/ trainer dit dit te enthousiasmeren. 

 

 

3.2 De 5 kernpunten. 

 

1. De voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden, liefst met behulp van  

gediplomeerde trainers. 

2. Elke speler maximale ontwikkelingskansen geven. 

3. De selectieteams (standaardteams) op een zo hoog mogelijk competitieniveau wedstrijden 

te laten spelen. 
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4. Door het bovenstaande; spelers op te leiden die in de nabije of verdere toekomst een 

versterking kunnen zijn voor het 1e, 2e of 3e elftal/team. 

5. Overige teams, zo plezierig mogelijk de voetbalsport laten beleven. 

 

Hoofdstuk 4: Hoe ziet de voetbalopleiding er globaal uit? 

 
4.1 Voetbalopleiding (globaal). 

 

De opleiding van een voetballer duurt ongeveer tien jaar. De spelertjes hebben de 

mogelijkheid weliswaar op zeer jonge leeftijd (bij de mini-pupillen) te starten, maar vanaf 7 à 

8 jaar oud is sprake van het regelmatig doelgericht trainen. De overgang naar het 

seniorenvoetbal komt over het algemeen genomen na de JO19 tijd op 18 à 19 jarige leeftijd. 

De opleiding bestaat uit: 

1. Het volgen van gerichte voetbaltrainingen die de spelers in de loop van de jaren stap voor 

stap kennis laten maken met zoveel mogelijk technische- en tactische onderdelen van het 

voetbalspel. 

2. Het krijgen van voetbaltrainingen in kleine groepen en/of individuele vorm. 

3. Keepers: het volgen van specifieke keeperstrainingen. 

4. Het spelen van competitie- en andere wedstrijden (beker en toernooien) waarin het tijdens 

de training geleerde in de (wedstrijd) praktijk wordt gebracht en d.m.v. individuele 

gesprekken en teambesprekingen het voetbalinzicht wordt vergroot. 

Tijdens de voetbalopleiding wordt voornamelijk gewerkt aan wat de spelers nog niet kunnen. 

De opgedane kennis, kunde en ervaring kunnen vervolgens in het seniorenvoetbal worden 

benut. 

Jeugdspelers maken in principe de opleiding af. Slechts in het geval dat een jeugdspeler een 

(tijdelijke) aanwinst voor het eerste elftal is, zal alleen na overleg door de AJC en de TC 

worden overgegaan tot het voortijdig overplaatsen naar de seniorenafdeling.  Wel moet het 

mogelijk zijn dat de oudere jeugdspelers regelmatig trainingen volgen van de 

seniorenselecties of in geval van meisjes, trainingen volgen met de jongensselecties. 
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Hoofdstuk 5: Hoe kan de voetbalopleiding worden verwezenlijkt? 

 
Om de voetbalopleiding te realiseren moet aan een aantal voorwaarden t.a.v. trainingen, 

wedstrijden en begeleiding worden voldaan: 

• Algemene uitgangspunten. 

• Selecties (standaardteams). 

• Interne scouting door TC jeugd (jeugdcoördinatoren en AJC) 

• Algemeen Jeugd Coördinator (AJC). 

• Gediplomeerde selectietrainers (standaardteams). 

• Jeugdleiders. 

• Spelervolgsysteem. 

• Leeftijdgebonden trainingsstof. (hoofdstuk 6) 

 
5.1 Algemene uitgangspunten in de voetbalopleiding. 

 

1. De opleiding staat centraal. Het leveren van de prestaties komt na de opleiding, Is dit niet 

het geval, dan gaat opleiding te gronde door prestatiezucht. Tot en met de JO13 is training 

belangrijker dan het resultaat van de wedstrijd. Coachen tijdens de wedstrijd moet gebaseerd 

zijn op leerdoelen die centraal staan tijdens de trainingen. Wedstrijdresultaat is niet het 

belangrijkste! (Ook al denken de kinderen daar vaak anders over). 

 

2. Maak het individu niet ondergeschikt aan het collectief. Elke speler heeft zijn individuele 

kwaliteiten. Geef spelers de nodige ontwikkelkansen, dit verhoogt de spelvreugde. Iedere 

speler moet de mogelijkheid hebben om te leren, hiervoor dient ieder speler ook 

daadwerkelijk speelminuten te krijgen. Ook als deze tijdelijk of vast in een hoger jeugdteam 

speelt. 

 

3. Hoewel als uitgangspunt geldt dat elke speler in zijn leeftijdscategorie wordt ingedeeld kan 

hier van worden afgeweken. Indien zijn psychische, sociale en lichamelijke eigenschappen 

het toelaten moet een jeugdspeler zo hoog (/ laag) mogelijk spelen. Leeftijd is dus niet altijd 

bepalend. 

 

4. Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. Geef hem/haar speelmogelijkheden op 

meerdere plaatsen in het team. Op 14/15-jarige leeftijd kunnen specifieke kwaliteiten worden 

benut. 

 

5. De jeugdtraining moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op techniek. Vooral in beweging 

en later ook onder weerstand. De techniektraining moet als het ware als een “rode draad” door 

de totale jeugdopleiding lopen. De tactiek en de conditie geleidelijk aan de techniek en aan de 

leeftijd aanpassen. 

 

6. Jeugdleiders en jeugdtrainers moeten het eigen belang ondergeschikt maken aan het 

clubbelang en nog eerder aan het individu. 
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7. Stop de spelers niet vol met allerlei opdrachten. De creatieve eigenschappen van de 

jeugdspelers krijgen daardoor te weinig ontwikkelingskansen. 

 

8. Het trainingsmateriaal moet optimaal zijn. Elke speler moet individueel met 

een goede bal (maat, gewicht) kunnen werken. 

 

9. Maak afspraken / regels met de spelers en ouders en zorg ervoor dat iedereen zich 

daaraan houdt! 

10. Indien een team te weinig spelers heeft, wordt dit team aangevuld met spelers van een 

lager team. Streven is om de standaardteams altijd te laten voetballen, trainers/leiders dienen 

hun eigen spelers dan ook te enthousiasmeren om met een ander team mee te doen indien 

noodzakelijk. Hierbij staat het clubbelang boven het teambelang. 

5.2 Selecties (standaardteams). 

Er worden van elke leeftijdsgroep (vanaf de JO8) selecties gemaakt. De spelers worden 

geselecteerd door de trainers, de jeugdcoördinator en de algemeen jeugdcoördinator. Deze 

kunnen mede worden geadviseerd door de scouting die voorgaand seizoen de spelers hebben 

gevolgd. Bestuursleden selecteren niet, maar houden toezicht op de selectie. 

Selectie teams (standaardteams) zijn JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, JO12-1 en JO11-1. 

Tevens wordt er bij de  

JO8 en JO9 al op “talentjes” gelet. Ook in deze categorie zal er worden getracht, in overleg 

met ouders en trainers, deze kinderen met plezier, op een passend niveau te laten voetballen. 

Indien mogelijk zal er achter iedere selectie getracht worden een schaduwteam te realiseren, 

bij de JO11 zal dit standaard zijn i.v.m. de overgang naar de D-pupillen (groot 

veld en grotere teams.  

verwijderd 

Een ding moet duidelijk zijn bij ons selectiebeleid: De individuele ontwikkeling van iedere 

speler staat altijd voorop! 

Spelersaantallen zijn vaak de belemmerende factor om aan wensen te voldoen. Zo is het 

makkelijker om lager te voetballen dan hoger. Indien de jeugdcoördinator van mening is dat 

een speler hogerop kan, zal hier sterk op worden aangedrongen. 

 

Selectieprocedure: 

* Interne scouting en observatie trainers (hele seizoen). 

* Evaluatie winterstop (overleg tussen trainers, jeugdcoördinator, algemeen jeugdcoördinator 

en leden van het jeugdbestuur). Zie ook “twee evaluatiemomenten per seizoen” (winterstop / 

einde seizoen) op pag. 10. 

* Bekijken (spelerontwikkelings)formulier spelervolgsysteem (SVS). 

* Komen tot voorlopige selecties. 

* Komen tot definitieve selecties. 

 

De selectiecriteria zijn: 

* Wil/kan de speler wel selectievoetbal (standaardteam) spelen! 

* Voetbalkwaliteiten, technische kwaliteiten. 

* Beleving, mentaliteit (instelling, discipline, houding). 

* Hoe is het gedrag in een groep? 

* Is een speler bereid om te leren? 
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* Is hij coachbaar? 

* Toont hij voldoende inzet? 

 

Blijkt tijdens het seizoen dat een speler toch niet voldoet aan het bovenstaande. Dan kan er na 

meervoudig overleg met speler, ouders, trainer en leden van het jeugdbestuur besloten worden 

om de speler terug te zetten! Spelers die van buitenaf komen (in het nieuwe seizoen) worden 

beoordeeld door meetrainen en spelen van oefenwedstrijden en toernooien. Indien er plaats is 

worden deze gelijk ingedeeld in een team, anders kan deze speler alleen meetrainen tot de 

eerstvolgende indeling. Daarna zal deze pas definitief in een team worden geplaatst. 

 

Indien spelers vervroegd overgaan naar een oudere leeftijdscategorie, zal dit moeten 

plaatsvinden na onderling overleg, gemeenschappelijk akkoord van de betrokken trainers en 

positief advies van het jeugdbestuur, jeugdcoördinator en algemeen jeugdcoördinator, zodat 

deze overgang doordacht en verantwoord kan plaatsvinden. Dit geldt uiteraard ook voor JO19 

spelers die in aanmerking komen voor de selectie. Niet selectiespelers die positief opvallen 

kunnen in overleg na de winterstop regelmatig met de bestaande selectieteams 

(standaardteams) gaan meetrainen. Op deze manier kan de trainer zien of hij/zij het niveau 

aankan.  

5.3 Interne scouting (jeugdcoördinatoren). 

 

Het doel van de interne scouting is het, hoofdzakelijk in de diverse groepen, in beeld brengen 

en houden van de voetbalkwaliteiten en ontwikkelingen van de individuele spelers. Dit wordt 

bereikt door het regelmatig bespreken van de ontwikkelingen van spelers door de trainers, de 

jeugdcoördinator en de algemeen jeugdcoördinator. De interne scouting wordt niet gedaan 

door bestuursleden, deze hebben alleen een toezichthoudende rol hierbij. 

 

De interne scouting is noodzakelijk om te bepalen: 

* Hoe de voetbalontwikkeling van de jeugdspelers is. 

* Of iedereen bij de juiste groep traint/speelt. 

* Of er redenen zijn om de samenstelling van de teams tussentijds te veranderen. 

* In welk team moet de jeugd voor het nieuwe seizoen worden ingedeeld. 

 

We hebben bij FC Oda: 

1 algemeen jeugdcoördinator. 

1 jeugdcoördinator voor de JO8 + JO9 (+ mini-pupillen). 

1 jeugdcoördinator voor de JO10 + JO11. 

1 jeugdcoördinator voor de JO12 + JO13. 

1 jeugdcoördinator voor de JO14 + JO15. 

1 jeugdcoördinator voor de JO17. 

1 jeugdcoordinator voor de JO19. 

 

De jeugdcoördinator (scout) onderhoudt contacten met trainers/begeleiders van de 

selectieteams (standaardteams) en van de niet-selectieteams en bezoekt regelmatig 

wedstrijden en trainingen van deze. 

Hij volgt potentiële toekomstige selectiespelers in hun ontwikkeling en adviseert de algemeen 

jeugdcoördinator en het jeugdbestuur daarover. Uiteindelijk bepalen de algemeen 

jeugdcoördinator en de TC jeugd de te selecteren spelers. 

 

De jeugdcoördinatoren en selectietrainers gaan werken naar de richtlijnen van de algemeen 

jeugdcoördinator en vullen twee keer per seizoen een (spelerontwikkelings)formulier in, zodat 
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de individuele ontwikkeling van een speler gedurende bijna zijn hele voetbalopleiding in kaart 

wordt gebracht. 

  

Uitgangspunt is: De beste spelers horen in het hoogste selectieteam (standaardteam)! 

 

 

5.4 Algemeen Jeugd Coördinator (AJC). 

 

De Algemeen jeugdcoördinator heeft als taak de samenhang op het technisch gebied binnen 

de gehele jeugdafdeling te waarborgen. De algemeen jeugdcoördinator doet dit door de 

uitvoering van dit technisch jeugdplan te bewaken. 

De algemeen jeugdcoördinator zorgt ervoor dat het jeugdbestuur voldoende op de hoogte 

wordt gesteld van de lopende zaken. Ook zal hij bij belangrijke beslissingen worden 

geraadpleegd of tenminste geïnformeerd worden zodat een breed gedragen en 

weloverwogen besluit wordt genomen. 

 

De taken van de algemeen jeugdcoördinator zijn o.a.: 

* Bewaken van het technisch jeugdplan en indien van toepassing, het optimaliseren van het 

technisch jeugdplan. 

* Voorstellen doen voor samenstelling leeftijdsgroepen en teams. 

* Begeleiden van jeugdtrainers/leiders op het technische gedeelte. 

* Het stimuleren van scholing van vrijwillig kader door het aanbieden van bestaande (KNVB) 

cursussen. 

* Het uitdragen van het clubbeleid op het voetbaltechnische en algemeen vlak. 

* Coördineren van de scouting (jeugdcoördinatoren) van spelers binnen de vereniging. 

* Het aanstellen van trainers bij de standaardteams, daarnaast adviseren m.b.t. trainers overige 

jeugdteams. 

* Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden bij de diverse leeftijdsgroepen. 

* Waar nodig ondersteunen en adviseren van de trainers en leiders. 

* Contacten onderhouden met de Regio Coach van de KNVB. 

* Individuele begeleiding van talentvolle jeugdspelers (als daar behoefte voor bestaat). 

* Overleg met de trainers, coordinatoren en jeugdbestuur. Alsmede overleg met de TC 

senioren. 

* Voetbalontwikkelingen o.a. door vakbladen KNVB op de voet volgen en inpassen in de 

voetbalinzichten die in onze vereniging van toepassing zijn. 

* Regiovergaderingen bijwonen die betrekking hebben op het technisch vlak. 

* Verzorgen van een thema-avond en daar eventueel iemand voor uitnodigen (als daar 

behoefte voor bestaat). 
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5.5 Trainers.  
 

Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen selectietrainer (trainer van een standaardteam). Zoals al 

eerder aangegeven is ons streven om ‘geschikte’ spelers uit de selectie (senioren) voor de 

standaardteams te hebben staan. 

De keeperstrainer traint de keepers apart van de groepstraining. 

We streven er bij FC Oda naar om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers voor de 

verschillende groepen te hebben.  

 

Ons streven is als volgt: 

De selectietrainer voor de JO19-1 junioren is in het bezit van het “UEFA-trainercoach III” 

diploma of is hiervoor bezig.  

De trainers van de recreatieve JO19, en alle trainers van de JO17 t/m JO15 zijn in het bezit 

van het diploma “Juniorentrainer” of zijn bezig deze te halen. 

De selectietrainer(s) van de JO10 t/m JO14zijn in het bezit van het diploma “Pupillentrainer” 

of zijn in het bezit van de module die past bij de pupillencategorie waar zij trainer van zijn of 

zijn met deze module bezig. 

De mini-pupillen, de JO8 t/m JO9 en de recreatieve JO10 t/m JO14, staan onder begeleiding 

van trainers met de opleiding “jeugdvoetballeider” of staan onder begeleiding van trainers die 

met deze opleiding bezig zijn. 

De (selectie)trainer verzorgt de trainingen op de trainingsavonden (en bijv. ook op de 

zaterdagen als er geen wedstrijd is), tevens coacht hij zijn team tijdens wedstrijden en samen 

met de leider begeleidt hij zijn team bij alle voorkomende wedstrijden.  

De niet-selectietrainers krijgen minimaal 2x per jaar begeleiding óf van de selectietrainer óf 

van een derde trainer die hiervoor wordt aangesteld.  

De (selectie)trainers werken zelf de trainingen uit, echter wordt er wel geconformeerd aan de 

trainingen die door de TC jeugd worden aangedragen. 

De jeugdtrainers hebben onderling contact. 

Ook is er regelmatig overleg met de leiders o.a. door aanwezig te zijn bij de 

Jeugdleidersvergaderingen. 

De selectietrainers zijn zoveel mogelijk gediplomeerd, hebben een duidelijke affiniteit met 

jeugdvoetbal en/of hebben een goede eigen vaardigheid. Zij proberen bij te blijven in het 

vakgebied via literatuur en (jeugdvoetbal) thema- en coachdagen. Zij moeten voldoende 

zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsbesef hebben om de trainingen steeds nauwgezet voor 

te bereiden en uit te werken op papier. Dit mede in verband met de duidelijkheid over de 

doelstellingen en aanwijzingen van de oefenstof voor de assistenten. Ook moeten de 

(selectie)trainers open staan voor feedback, opbouwende kritiek, adviezen en opmerkingen. 

Bij afwezigheid van selectietrainer worden de trainingen en het coachen van het standaard 

team waargenomen door een van de assistenten/leiders. De voetbalopleiding moet 

onafhankelijk zijn van een bepaalde selectie of assistent-trainer. 

De club zal steeds moeten streven voor vakbekwame trainers die dit technisch jeugdplan 

kunnen en willen uitvoeren. 
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Behalve kunde en kennis zullen de trainers flink wat enthousiasme moeten hebben 

voor het werken met onze jeugd. 

Van de (selectie)trainer wordt verwacht dat hij bij de wedstrijden van zijn team aanwezig is. 

Tevens wordt van hem verwacht dat hij enkele wedstrijden van de andere teams binnen zijn 

leeftijdsgroep bezoekt om de vooruitgang in deze teams en de ontwikkeling van de 

individuele spelers goed in de gaten te houden. 

Belangrijk is ook dat een trainer er zorg voor draagt dat iedere speler zoveel mogelijk speelt. 

Stelregel blijft dat plezier en opleiding boven winst staan! 

 

5.6 Jeugdleiders. 

 

Een jeugdleider bij het voetbal, is ten eerste een begeleider. Iemand die de jeugd als groep en 

elk kind als individu leiding geeft. Kinderen hebben naast leiding ook opvoeding, 

bescherming en verzorging nodig. Hun geestelijke en lichamelijke veiligheid is de 

belangrijkste verantwoordelijkheid van de leider. Hij/zij moet kunnen handelen als er iets mis 

is. Om een kind te begrijpen is het van belang te weten hoe het denkt, wat het kan en wat het 

wil. Met goede oefeningen kun je het kind iets leren over voetbal, samenspelen, rechten en 

plichten, normen en warden, maar ook over het gedrag, verantwoordelijkheid, enz.  

Uiteraard streeft FC Oda naar een goede kwaliteit van de leiding en voelt in deze ook 

verantwoordelijkheid voor het kind en de ouders. De jeugdleider is namelijk iemand die de 

vereniging vertegenwoordigt. Zijn gedrag bepaalt mede het beeld dat anderen van de club 

hebben. Correct gedrag (het goede voorbeeld geven en consequent zijn) is een vereiste. 

Het leiding geven moet bovenal uitmonden in plezier beleven met elkaar en aan het voetbal. 

Het is van belang om binnen de groep voor duidelijkheid te zorgen door afspraken te maken 

over doelstellingen, werkwijze, normen en waarden enz. waarbij het belangrijk is dat 

afspraken worden nagekomen. 

 

De jeugdleider draagt zorg voor een vriendelijke ontvangst van de scheidsrechter, de 

tegenstander, zorgt voor de juiste spelerspasjes, maakt de wedstrijdformulieren in orde, etc. 

Indien de selectietrainer niet bij de wedstrijd aanwezig is heeft de jeugdleider ook een 

voetbaltaak. Hij zal dan de opstelling bekend maken en evenals de groep- en individuele 

speelwijze bekend maken. Dit uiteraard na goed overleg met de selectietrainer en dient 

uiteraard gelijk te zijn aan het door de vereniging gevoerde beleid. 

 

Verder zal de jeugdleider zorg dragen voor communicatie met ouders/spelers bij onder andere 

afgelasting, niet komen trainen zonder afmelding, en andere voetbal gerelateerde zaken. Deze 

communicatie zal hoofdzakelijk gaan via e-mail. 

 

Het streven is dat er per team twee jeugdleiders worden aangesteld. Maar in de praktijk zijn 

we vaak al blij dat we een jeugdleider per team hebben. 
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5.7 Spelervolgsysteem (SVS). 

 

Om tot een goede beoordeling/ontwikkeling van jeugdspelers te komen maakt FC Oda met 

ingang van het seizoen 2019-2020 (dat is in ieder geval het streven) gebruik van een 

spelervolgsysteem (SVS). We willen dit spelervolgsysteem invoeren vanaf de JO11. 

 

Het kan zijn dat we als vereniging de keuze maken voor een digitaal spelervolgsysteem, bijv. 

“Speleronline” of “Talento”, maar het kan ook zijn dat we ons eigen systeem digitaliseren. 

 

Tot dit spelervolgsysteem hebben toegang: 

*Voorzitter van het jeugdbestuur 

*Algemeen jeugdcoördinator 

*Jeugdcoördinatoren 

 

 

Het is de bedoeling dat de TC jeugd (vanaf de JO11) twee keer per seizoen (december en mei) 

het “spelerontwikkelingsformulier” invullen, zodat er gedurende de opleiding een 

spelervolgsysteem ontstaat en we ervoor zorgen dat iedere speler zich, op zijn eigen niveau, 

maximaal kan ontwikkelen. 

 

Tevens kan een trainer dit formulier gebruiken bij de individuele gesprekjes die hij voert met 

zijn spelers. Zo kan een trainer korte- en lange termijndoelen formuleren voor de individuele 

speler, zodat deze zich op bepaalde punten kan verbeteren. Achteraf (mei/einde seizoen) kan 

de trainer dan weer evalueren of de voorgenomen doelen volledig zijn behaald of slechts 

gedeeltelijk, zodat de doelen eventueel weer bijgelsteld kunnen worden of er weer nieuwe 

doelen geformuleerd moeten worden. 

 

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van het “spelerontwikkelingsformulier”. 
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Ontwikkelingsformulier FC Oda:      

               
Naam speler:  
Geboortedatum: 

Team:                          1e jaars / 2e jaars:                                                      

Linksbenig / Rechtsbenig / Tweebenig: 

Speelpositie: 

 
1 = onvoldoende 2 = matig 3 = voldoende 4 = goed 5 = zeer goed 

 

Techniek 1 2 3 4 5 
Aannemen / stoppen van de bal      

Passen / trappen      

Koptechniek      

Passeeractie      

Scorend vermogen (voor keepers n.v.t.)      

Handelingssnelheid      

Aantekeningen: 

 

     

 

Tactiek 1 2 3 4 5 
Spelinzicht      

Positiegevoel      

Omschakeling van balbezit naar balverlies      

Omschakeling van balverlies naar balbezit      

Coaching medespelers      

Aantekeningen: 

 

     

 

Fysiek 1 2 3 4 5 
Motoriek / wendbaarheid      

Conditie / uithoudingsvermogen      

Snelheid      

Duelkracht (1:1)      

Sprongkracht      

Aantekeningen: 

 

     

 

Persoonlijkheid 1 2 3 4 5 
Trainingsopkomst en inzet      

Naleven normen en waarden (gedrag)      

Wedstrijdmentaliteit      

Coachbaarheid      

Beleving en enthousiasme      

Aantekeningen:      
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Bijzonderheden / ontwikkelpunten: 

 

 

 

Ingevuld door:                                                                                    Datum: 

 

Hoofdstuk 6: De (voetbal)praktijk. 
 

Het spreekt voor zich dat, bij de uitvoering van dit technisch jeugdplan, de doelstelling: “het 

opleiden van de spelers”, het belangrijkste is! 

 

Ten aanzien van trainingen, wedstrijden, discipline, mentaliteit, sportiviteit en trainers de 

volgende punten: 

Anno 2020 is het niet meer zo vanzelfsprekend dat ieder kind lekker buiten voetbalt. 

Veel kinderen duiken soms liever achter hun spelcomputer, dan dat ze buiten op het 

trapveldje gaan voetballen, maar gelukkig geldt dat niet voor iedereen. 

Ook kun je jonge kinderen (jeugd) niet in twee trainingen en een wedstrijd (per week) alle 

facetten van het hedendaagse voetbal bijbrengen. 

Mede hierdoor heeft de KNVB een plan ontwikkeld om voetbaltrainingen zo effectief 

mogelijk in te delen: “De Zeister Visie”. 

 

Enkele uitgangspunten van “De Zeister Visie”: 

* Voetbaleigen bedoelingen. 

* Veel herhalingen. 

* Trainingen afstemmen op de leeftijd en groep. 

* Juiste coaching. 

* Balgevoel. 

* Snel voetenwerk. 

* Schijnbewegingen met tegenstander zijwaarts. 

* Schijnbewegingen met tegenstander in de rug. 

* Schijnbewegingen met tegenstander komend van links/rechts. 

* Schijnbewegingen met tegenstander voor je. 

* Tweebenigheid. 

* 4 tegen 4. 

 

Door deze oefeningen aan te bieden creëer je voetballertjes die zich technisch begaafd 

ontwikkelen, maar die ook zeker tactisch de nodige kwaliteiten gaan ontwikkelen. 

 

Ook FC Oda heeft gekozen voor “De Zeister Visie”! (waarschijnlijk gaat er voor de komende 

5 jaar, het VTON programma gekozen worden) In de bestuurskamer staat een ‘doorzichtige’ 

krat waarop staat “FC Oda Jeugd”, waarin verschillende DVD’s en boekjes liggen met per 

leeftijdscategorie verwante informatie, oefenstof, trainingen, voorbeelden, enz.  

 

Voorbeelden van de inhoud van deze ‘doorzichtige’ krat: 

Allemaal uitblinkers (KNVB) Box Mini-pupillen (dus dvd met bijbehorend boek). 

Allemaal uitblinkers (KNVB) Box F-pupillen (dus dvd met bijbehorend boek). 

Allemaal uitblinkers (KNVB) Box E-pupillen (dus dvd met bijbehorend boek). 

Allemaal uitblinkers (KNVB) Box D-pupillen (dus dvd met bijbehorend boek). 

Zo doen wij dat Effies (KNVB) "Opleiding F-pupillentrainer" (kopie). 
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Pupillenscheidsrechter "fluiten leer je zo!" Box (dus dvd met bijbehorend boek). 

 

-Keeperstraining: 

 

In het dagelijkse voetbal wordt er ook veel van een keeper gevraagd. Keeperstraining 

houdt namelijk meer in dan het tegenhouden van de bal. Wij zijn van mening dat al 

deze methodes een meerwaarde zijn voor voetballertjes van FC Oda. Door de 

keeperstrainer(s) en jeugdcoördinator(en) wordt hier verder invulling aangegeven. 

6.1 Trainingsopzet (voorbereiding). 

 

* Het is te allen tijde belangrijk om je trainingen goed voor te bereiden. Dit voorkomt 

stilstaande momenten, waarbij de concentratie van de kinderen afneemt. 

 

* Zorg dat je voor de training de benodigde materialen hebt klaarstaan (hesjes, voldoende 

ballen, doeltjes, pionnen/doppen). 

 

* Zorg ervoor dat elke training is afgestemd op de kinderen die je training geeft, dus op de 

juiste doelgroep (zie ook hoofdstuk 6.6 “leeftijdsspecifieke kenmerken”). 

 

* Zorg ervoor dat je voor het begin van de training alle (of zoveel mogelijk) oefeningen hebt 

uitgezet. Dit voorkomt tussendoor verveling bij de kinderen en zorgt voor vaart in de training. 

Zorg er dus voor dat je ruim op tijd aanwezig bent. Lukt dit niet om bepaalde redenen, dan de 

volgende tip: zet voor de training twee veldjes uit en laat de kinderen 4 tegen 4 spelen. Maak 

duidelijke afspraken en vertel dat ze zelf de partijen maken en dat ze een soort van een 

“straatvoetbal” partijtje spelen (dus zonder scheidsrechter). Je vertelt ze dat jij de oefeningen 

in de tussentijd gaat uitzetten en dat zij lekker gaan voetballen. Of je laat de groep alvast 

beginnen met de warming-up, terwijl jij de oefeningen uitzet. 

 

* Als de wedstrijd van je team is afgelast, kan er altijd getraind worden (uiteraard in overleg) 

of je kunt zorgen voor een alternatief programma (‘teambuilding’).  
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6.2 Inhoud training. 

 

Het belangrijkste van een training vindt men bij FC Oda: plezier. 

Een training moet niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk! 

Voetballers moeten steeds met plezier naar het voetbalveld komen. 

De basis van iedere training zal moeten voldoen aan de uitgangspunten van ons technisch 

jeugdplan. 

 

Hieronder staan 4 elementen. 

Deze dienen telkens terug te komen. 

 

-Voetbaleigen bedoelingen: 

* Probeer zoveel mogelijk de bal te gebruiken. (ook tijdens de warming-up van de JO8 t/m 

JO11 en de mini-pupillen) 

* Speel om te winnen: Doelpunten maken en voorkomen. 

* Werk altijd met afgebakende ruimtes (Tip: Maak gebruik van de lijnen op het veld!). 

* Wedstrijdgerichte oefeningen. 

* Omschakeling van balbezit en balverlies. 

 

-Veel herhalingen: 

* Herhalingen van bepaalde oefenvormen. 

* Veel beurten tijdens oefeningen: geen file trainingen (kinderen in de wachtrij)! 

* Heel veel oefenen!!! 

 

-Trainingen afstemmen op de groep: 

* Rekening houden met leeftijd, capaciteit, fysieke mogelijkheden. 

* Rekening houden met verschillen in een groep. 

* Oefenvormen aanpassen zodat ze wel geschikt zijn voor je groep. 

 

-Juiste coaching: 

* Motiveren (positief coachen). 

* Spelers positief beïnvloeden. 

* Spel beïnvloeden (op bepaalde manieren positief ingrijpen op het spel). 

* Aanwijzingen geven (vragen stellen, voordoen). 

* Te allen tijde positief taalgebruik! 

* Spelers zelf na laten denken over speltechnische oplossingen. Niet altijd zelf maar 

de oplossing aanreiken.  
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6.3 Trainingsvormen. 

 

Er zijn heel veel vormen mogelijk in een training. Deze willen wij omzetten in  

4 hoofdonderdelen: 

 

* Techniek: 

 

Tot en met de JO13 vinden wij technische vaardigheden aanleren een van de 

belangrijkste onderdelen van het voetbal. Daarna uiteraard ook nog, maar de basis wordt 

gelegd in de beginjaren. Vandaar dat we komend seizoen (’19 – ‘20) ook starten met een 

basistraining voor alle teams, waarbij de nadruk t/m JO13 voornamelijk op techniek zal 

liggen.  

 

Enkele voorbeelden: 

- Schijnbewegingen met tegenstander zijwaarts. 

- Schijnbewegingen met tegenstander in de rug. 

- Schijnbewegingen met tegenstander komend van links/rechts. 

- Schijnbewegingen met tegenstander voor je. 

 

 

* Positiespelen (altijd hesjes gebruiken): 

 

Begin bij de jongste jeugd met een groot overtal: 7:1, later verkleinen tot 5:1, 4:1, 5:2, 4:2, 

enz. 

 

 

* Afwerkvormen: 

 

Al vroeg kan men trainen op afwerken, dit stimuleert het scoren. Zorg voor uitdagende 

afwerkoefeningen en laat altijd afwerken met beide benen. Voeg evt. een wedstrijdelement 

toe. Probeer de spelers in beweging te houden, voorkom lange wachtrijen! 

 

 

* Partijspelen (altijd hesjes gebruiken): 

 

Wedstrijden spelen in partijvorm. Speel altijd om te winnen. Je kan ook opdrachten 

meegeven, maar je sluit meestal af met een vrij partijspel. Dit vinden kinderen het leukst. 

 

 

 

 

Binnen deze 4 hoofdonderdelen komen aspecten naar voren die we verdelen onder de kopjes: 
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Techniek, Tactiek, Fysiek en Persoonlijkheid (zie ‘spelerontwikkelingsformulier’). 

 

 

 

 

 

 

6.4 Warming-up. 

 

Bij de JO8 t/m de JO11 en de minipupillen heeft een warming-up geen zin. Doe daar 

verschillende inleidende oefeningen/voetbalvormen met de bal. Ga in ieder geval geen 

rondjes met ze lopen. Dit is zonde, in die tijd hadden ze, bij wijze van spreken, al 60 keer de 

bal kunnen aanraken. Zorg daar dus voor veel balcontacten per spelertje! 

 

Bij de JO12 t/m de JO19 vindt een identieke gezamenlijke warming-up plaats voor elke 

wedstrijd en training. 

 

Deze is als volgt:                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2 rijen starten tegelijk 

voorwaarts, een rij gaat bij de eerste pion links af en loopt in een soort driehoek naar de 

volgende pion en dan weer terug naar het begin, de andere rij gaat rechts af bij de eerste pion 

en loopt ook in een soort driehoek naar de volgende pion en dan weer terug naar het begin, 

zodat beide groepen tegelijk bij het begin aankomen. De afstand tussen de pionnen is 

ongeveer tussen de 10 – 12 meter. 

* Voldoende afstand onderling. 

* Totale duur van de warming-up is ongeveer 10 minuten. 

* Daarna rekken en strekken (als daar behoefte voor is). 

* Aanleren zodat ze dit zelfstandig kunnen uitvoeren. 

 

De volgende oefeningen worden achtereenvolgens uitgevoerd: 

1. Rustige looppas (3 rondjes). 

2. Armen zwaaien vooruit, tot de eerste pion, daarna rustige looppas door. 

3. Armen zwaaien achteruit, idem. 

4. Knie heffen, idem. 

5. Hakken naar de billen, idem. 
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6. Aansluitpassen (met armen meenemen) gezicht naar elkaar, idem. 

7. Aansluitpassen (met armen meenemen) ruggen naar elkaar, idem. 

8. Kruispassen (met armen meenemen) gezicht naar elkaar, idem. 

9. Kruispassen (met armen meenemen) ruggen naar elkaar, idem. 

 

 

 

10. Liezen uitdraaien (van binnen naar buiten) links en rechts, idem. 

11. Liezen uitdraaien (van buiten naar binnen) links en rechts, idem. 

12. Schopbeweging voorwaarts met beide benen, idem. 

13. Verdedigingspas zijwaarts/voorwaarts links/rechts (laag zitten), idem. 

14. Verdedigingspas zijwaarts/achterwaarts links/rechts (laag zitten), idem. 

15. Huppelpas tot eerste pion, sprint 70% naar tweede pion, uitlopen tot begin. 

16. Huppelpas (hoger en zijwaartse knieinzet) tot eerste pion, sprint 80% naar tweede pion, 

uitlopen tot begin. 

17. Achteruit lopen (tempo) tot eerste pion, sprint 90% naar tweede pion, uitlopen tot begin. 

 

 

Uiteraard kan deze warming-up op verschillende manieren worden aangeboden. Daarna dus 

rekken en strekken (als daar behoefte voor is) en daarna zo snel mogelijk aan de slag met de 

bal. Eventueel de warming-up uitbreiden met oefeningen met de bal. 
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6.5 Wedstrijden en taken. 

 

 

 

In de JO8 t/m JO11-jeugd wordt gespeeld op een kwart of half veld. Er wordt in principe 6 

tegen 6 of 8 tegen 8 gespeeld. In dit technisch jeugdplan beschrijven we voorlopig alleen even 

8:8 en 11:11. 

Een wedstrijd in de JO8 + JO9 duurt 2 x 20 minuten, in de JO10 + JO11 2 x 25 minuten. Bij 

FC Oda vinden wij dat we voorzichtig moeten omgaan met de opdrachten die we meegeven 

aan JO8 t/m JO11 Jeugd. Laat, als trainers, de spelers in deze leeftijdscategorie vooral hun 

eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken. Het plezier staat voorop en prop de 

spelertjes niet vol met tactische opmerkingen en handelingen. Dit komt in een later stadium 

wel. Pas wanneer je opmerkt dat de spelers hier aan toe zijn kan je daar langzaam mee 

beginnen. 

De speler bepaalt dus voor een gedeelte zijn eigen ontwikkeling en niet de trainer. 

Ingewikkelde tactische concepten zijn op deze leeftijd niet gewenst. Bij de hoogste JO8 + JO9 

jeugd en alle JO10 + JO11 teams dient te worden gecoacht vanaf de zijkant van het veld en 

komt de trainer/leider niet in het veld.  

Een groot verschil tussen JO8 + JO9 en  JO10 + JO11 is dat JO10 + JO11 pupillen steeds 

taakbewuster gaan worden over hun positie in het veld. In de JO8 + JO9 zwerven de kinderen 

nog heel erg veel over het veld (is absoluut niet erg!) dit veranderd bij de  JO10 + JO11 

pupillen. 

Mentaliteit speelt op deze leeftijd al een belangrijke rol. Je kan elke keer als een van 

de jongens op de grond ligt het veld in rennen met een waterzak, maar zo creëren wij 

niet de spelers die wij wensen bij FC Oda. Je merkt als trainer/ leider snel genoeg of iemand 

die “geblesseerd” is echt wat heeft of niet, op de trainingen kun je hier al op oefenen. Zeg 

bijvoorbeeld voor een training/seizoen, dat de jongens binnen 10 seconden moeten (proberen) 

opstaan. Daarna kan je ze evt. wat aandacht geven. Je zult zien dat het werkt! 

 

Bij FC Oda vinden wij dat bij de verschillende posities in het veld, de volgende taken horen: 

Doelverdediger: 

-Verdedigend: 

* Doelpunten voorkomen. 

* Positie kiezen tussen bal en mede- en tegenspelers. 

 

-Aanvallend: 

* Positie kiezen ten opzichte van de verdedigers. 

* Voortzetting spel d.m.v. rollen, werpen, passen en/of trappen. 

* Fungeren als centrale opbouwer (meevoetballen). 

 

Centrale verdediger: 

-Verdedigend: 

* Voorkomen van doelpunten. 

* Dekken van centrale aanvaller tegenpartij. 
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* Rugdekking geven bij teamgenoten. 

* Veld klein houden / naar voren verdedigen. 

-Aanvallend: 

* Positie kiezen tussen verdediging en aanval. 

* Aanspelen van de aanvallers. 

* Meedoen met de aanval (inschuiven). 

* Wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen. 

* Open draaien en openen naar andere kant. 

 

Vleugelverdedigers: 

-Verdedigend: 

* Voorkomen van doelpunten. 

* Dekken van aanvaller tegenpartij. 

* Rugdekking geven bij teamgenoten. 

* Veld klein houden / naar voren verdedigen. 

 

-Aanvallend: 

* Positie kiezen: uit elkaar, veld breed maken. 

* Aanspelen van de aanvallers. 

* Meedoen met de aanval (inschuiven). 

* Wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen. 

 

Centrale middenvelder: 

-Verdedigend: 

* Dekken van centrale (controlerende) middenvelder van de tegenpartij. 

* Storen bij opbouw van tegenstander. 

* Voorkomen van dieptepass. 

* Rugdekking geven bij teamgenoten. 

 

-Aanvallend: 

* Doorschuiven bij aanvallen (benutten van ruimte die de aanvallers creëren). 

* Afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass). 

* Doelgericht zijn. 

* Doelpogingen door combinatie met teammaatjes of individueel. 

* Open draaien en openen naar andere kant (spel verleggen). 

 

Vleugelaanvallers: 

-Verdedigend: 

* Storen bij opbouw van tegenstander. 

* Veld klein maken / naar binnen verdedigen. 

* Rugdekking geven bij teamgenoten. 

 

-Aanvallend: 

* Positie kiezen ten opzichte van de verdedigers (veld lang/breed maken). 

* Los komen van de tegenstander (vrijlopen). 

* Met de bal z.s.m. naar het doel, alleen of in combinatie. 

* Acties!! 

* Zelf voor doel positie kiezen. 
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De oudere jeugd (vanaf JO12) vanaf 10 jaar speelt 11 tegen 11 op een groot veld. 

 

De onderverdeling is als volgt: 

JO12 Jeugd: 10-12 jaar 2 x 30 min. 

JO14 Jeugd: 12-14 jaar 2 x 35 min. 

JO16 Jeugd: 14-16 jaar 2 x 40 min. 

JO18 jeugd: 16-18 jaar 2 x 45 min. 

 

In deze 4 leeftijdsgroepen schuilen hele grote verschillen. Vooral de eerste stap van de JO10  

naar JO12  is voor veel kinderen een moeilijk en ingewikkeld verhaal. 

Er worden nieuwe onderdelen aangeleerd en de manier van voetballen verandert. 

Het grote veld, 11 spelers en de verdeling daarvan vergt veel aandacht van de 

kinderen. Daarom is de begeleiding van de eerstejaars JO12 jeugdspelers zo essentieel. Ze 

moeten heel goed onderwezen worden in het “leren voetballen op een groot veld”. 

Goede en duidelijke afspraken zijn erg belangrijk. Deze afspraken moeten leiden tot een 

volwaardige voetballer die doorstroomt naar de senioren. Als alle kinderen hun taken in het 

veld goed uitvoeren, zal het rendement van het team het hoogst zijn. Deze taken moeten wel 

goed aangeleerd worden. 

 

Bij FC Oda gaat de ontwikkeling van de individuele spelers boven alles. 

De trainers en leiders hebben dus een ander doel (leren voetballen) dan de spelers zelf 

(kampioen worden). Om alles voor de kinderen zo duidelijk mogelijk te laten verlopen is het 

belangrijk dat we één lijn laten lopen door de vereniging qua opstelling/formatie/spelsysteem. 

De meest logische keuze is dan het 1-4-3-3 spelsysteem. Het heeft dan ook de voorkeur om 

dit spelsysteem als één lijn door onze vereniging te laten lopen. Maar de trainers zijn bij  

FC Oda vrij om een spelsysteem (1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-3-4-3, 1-4-2-3-1, enz.) te kiezen. Soms 

moet je als trainer tijdens bepaalde wedstrijden noodgedwongen voor een ander spelsysteem 

kiezen. We vinden dat een trainer hier dan ook de vrijheid in moet hebben. De trainers moeten 

dan uiteraard wel op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van de verschillende 

spelsystemen. Als de trainer op grond van zijn selectie (team) een speelvisie kan 

onderbouwen, zal men deze overtuigend moeten kunnen overdragen aan de spelers.  

 

Om de veldbezetting zo goed mogelijk blijven te benutten is het noodzakelijk om de 

kinderen goed te instrueren wat hun taken zijn. 

 

Wat wij bij FC Oda het belangrijkste vinden is: 

* Formatie, veldbezetting, veldverdeling. 

* Speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en hoe vallen we aan?). 

* Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities. 

* Positiespel. 

* Winnen van 1:1 duels. 

* Creëren van kansen. 

* Scoren. 

* Coaching. 

* Door snel om te schakelen bij balverlies, is de meeste winst te behalen. 
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Onze voorkeur in het 1-4-3-3 spelsysteem gaat uit naar een vrije verdediger, die doorschuift 

bij balbezit en bij balverlies achter de verdediging kruipt om de rugdekking te verzorgen. 

Doelverdediger: 

-Verdedigend: 

* Doelpunten voorkomen. 

* Positie kiezen tussen bal en mede- en tegenspelers. 

* Organiseren en leiding geven aan de verdediging. 

* Duidelijk coachen wanneer en wat een verdediger of andere speler moet doen. 

 

-Opbouwend: 

* Juiste voortzetting bij balbezit: rollen, werpen of trappen (liefst tweebenig). 

* Organiseren en leiding geven aan de verdediging. 

 

-Aanvallend: 

* Betrokken zijn met de aanval (niet op doellijn blijven staan), meevoetballen op de 16 

meterlijn. 

* Juiste coaching medespelers. 

 

Vrije verdediger: 

-Verdedigend: 

* Organiseren en leiding geven aan de verdediging. 

* Rugdekking verzorgen aan de overige spelers aan de kant van het veld waar de bal is. 

* Afstoppen doorgebroken spelers. 

* Klein houden van het speelveld (compact spelen). 

 

-Opbouwend: 

* Vrijlopen om voor vleugelverdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn. 

* Voor de verdediging spelen om overtalsituatie te creëren op het middenveld (inschuiven). 

* Organiseren en leiding geven aan de verdediging (coachen). 

* Openen naar de andere flank (spel verleggen), verzorgen opbouw. 

 

-Aanvallend: 

* Inschuiven bij balbezit op het middenveld. 

* Creëren van een overtal situatie. 

* Inschakelen bij corners en vrije trappen. 

 

Voorstopper: 

-Verdedigend: 

* Dekken van de centrumspits van de tegenpartij (man uitschakelen). 

* Ophouden van de aanval bij overtalsituatie van de tegenpartij: geen aanval op de bal. 

 

-Opbouwend: 

* Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor spelers in de directe omgeving. 

* Spelen in combinatie met overige spelers. 

 

-Aanvallend: 

* Inschakelen bij corners en vrije trappen in samenwerking met vrije verdediger (laatste man). 
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Vleugelverdedigers: 

-Verdedigend: 

* Dekken van de vleugelaanvallers van de tegenpartij. 

* Rugdekking geven in het centrum bij aanval over andere vleugel. 

* Tegenstander naar de buitenkant dwingen (kortste weg naar doel afschermen). 

* Indien gepasseerd, dan herstellen naar het centrum van de verdediging. 

 

-Opbouwend: 

* Speelveld breed houden (aanspeelbaar zijn). 

* Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor spelers in de directe omgeving. 

* Spelen in combinatie met overige spelers. 

 

-Aanvallend: 

* Inschuiven bij balbezit op het middenveld wanneer er voldoende ruimte is. 

* Opkomen over de flank, wel restverdediging goed in de gaten houden. 

* Oplopen met de bal bij vrij veld. Niet van grote afstand een gedekte aanvaller inspelen, laat 

de middenvelders/verdedigers van de tegenpartij een keuze maken, zodat weer iemand anders 

in het team vrij komt. 

 

Centrale middenvelder: 

-Verdedigend: 

* Dekken van directe tegenstander. 

* Rugdekking geven aan overige middenvelders. 

* Ruimte dekking toepassen bij overtalsituatie van de tegenpartij (niet op bal verdedigen). 

 

-Opbouwend: 

* Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor keeper en verdedigers. 

* Spelbepalende speler: (verdelen, organiseren, spel verleggen, coachen, enz.) 

 

-Aanvallend: 

* Inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd). 

* Afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass). 

* Niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans op het middenveld). 

* Voor het doel komen van de tegenpartij (assist/scoren). 

 

Linker- en rechter middenvelder: 

-Verdedigend: 

* Dekken van directe tegenstander. 

* Rugdekking geven aan overige middenvelders. 

* Ruimte dekking toepassen bij overtalsituatie (niet op bal verdedigen). 

 

-Opbouwend: 

* Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor keeper en verdedigers. 

* Ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken (vooractie). 

 

-Aanvallend: 

* Inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd). 

* Afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass). 
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* Niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans op het middenveld). 

* Voor het doel komen van de tegenpartij (assist/scoren). 

Centrale spits: 

-Verdedigend: 

* Afdekken van opkomende centrale verdediger van de tegenpartij. 

* Storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de andere aanvallers. 

* Voorkomen van passes van centrale verdediger van de tegenpartij in de lengterichting van 

het veld (lange bal eruit halen). 

* Ophouden van het spel van de tegenpartij. 

 

-Opbouwend: 

* Creëren van ruimte in de lengterichting van het veld voor een makkelijkere opbouw (diepte 

maken en houden, veld in balbezit groot houden, vooractie). 

* Leiding geven aan de aanval (coachen). 

 

-Aanvallend: 

* Komen tot scoringskansen door samenspel of individuele actie. 

* Creëren van ruimte voor opkomende medespelers door zichzelf te laten terugvallen op het 

middenveld (incidenteel). 

* het benutten van ruimte door andere gecreëerd (gaten induiken). 

* sterk aanspeelpunt zijn (bal vast houden, zodat medespelers de tijd hebben om aan te 

sluiten). 

* Scoren! 

 

Vleugelaanvallers: 

-Verdedigend: 

* Afdekken van vleugelverdediger van de tegenpartij. 

* Storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de andere aanvallers.  

* Voorkomen van passes van de vleugelverdedigers van de tegenpartij in de lengterichting 

van het veld (lange bal eruit halen). 

* Ophouden van het spel van de tegenpartij. 

 

-Opbouwend: 

* Ruimte creëren voor opbouw van de aanval (vooractie). 

* Aanspeelbaar zijn (vrijlopen, vooractie, opengedraaid staan, enz.) 

 

-Aanvallend: 

* Komen tot scoringskansen door samenspel of individuele actie. 

* Zo snel mogelijk met de bal tot de achterlijn komen door combinatie of individuele 

actie, dan goede voorzet afleveren. 

* Kortste weg naar het doel en oog blijven houden voor opkomende spelers (assist). 

* Acties blijven maken (1:1)! 

* Assist/scoren! 
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6.6 Aandachtspunten per leeftijdscategorie: mini-pupillen t/m JO19. 

 

 
 

Mini-pupillen (5-6 jaar): “leren beheersen van de bal”. 

 

Geestelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Behoefte aan duidelijke leiding (duidelijke uitleg / structuur).  

* Praatje (uitleg), plaatje (voorbeeld), daadje (uitvoering). 

* Gering concentratie vermogen, heel snel afgeleid. 

* Individueel gericht. 

* Weinig gevoel om dingen samen te doen, weinig sociaal. 

* Bewegingsdrang. 

* Drang tot nabootsen (imitatiegedrag). 

* Nog heel erg speels. 

 

Lichamelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Geringe coördinatie. 

* Relatief weinig kracht. 

* Balgevoel is nog heel zwak ontwikkeld. 

* Geringe duurprestaties, weinig uithoudingsvermogen, let op arbeid-rustverhouding. 

* Snel herstel na inspanning. 

 

Trainingsdoelstellingen: 

-Technisch: 
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* Baas worden over de bal (balgevoel), leren beheersen van de bal. 

* Eenvoudige oefeningen en spelvormen, veel balcontacten! 

* Basistechniek. 

* Herhalen, herhalen, herhalen. 

-Tactisch: 

* Aanleren belangrijkste spelregels. (Belangrijkste regel MP: bal niet met de handen raken!) 

* Begripsvorming op gang brengen, op basis van de voetbaldoelstellingen: 

doelpunten maken en voorkomen. 

 

-Mentaal: 

* Plezier! 

* Omgaan met andere spelers en de spelregels. 

* Proces van vallen en opstaan (letterlijk en figuurlijk!) 

 

-Fysiek/conditioneel: 

* Kennis laten maken met verschillende bewegingen: huppelen, lopen, springen, enz. 

* Alles met de bal: alleen, met elkaar, kleine partijtjes, enz. (veel balcontacten!) 

 

Accenten training: 

* Inspelen op de fantasiewereld van de kinderen. 

* Veel bewegingsvormen aanleren, alles met de bal. Ieder kind een bal! 

* Veel spelvormen: positieve spelbenadering: leg de nadruk op scoren en aanvallen. 

* Laat de kinderen zichzelf ontdekken. 

* Maak de doeltjes groot, zodat ze veel scoren. Scoren = vreugde en enthousiasme. 

*Succesbeleving! 

* ‘Speelse’ oefenvormen, geen saaie vormen. 

* 4 tegen 4 op klein veldje (met afbakening van het veld, dus werken met lijnen). 

(Tip: maak gebruik van de lijnen op het veld!) 

* Geen file trainingen! Iedereen is in beweging, zo weinig mogelijk wachtrijen. 

* Eventueel werken volgens een circuitmodel. 

 

Te behandelen thema’s: 

* Techniek: balgevoel en snel voetenwerk. 

* Dribbelen. 

* Drijven. 

* Pingelen. 

* Passen en trappen (links en rechts). 

* Mikken. 

* Leren samenspelen. 

* Duel 1:1. 

* Spel 4:4. 

 

Coaching: 

* Altijd motiverend coachen! 

* Positieve benadering! 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen/ontwikkelingen. 

* Simpel taalgebruik. 

* Helpend/gewenst gedrag stimuleren tijdens wedstrijden en trainingen. 

* Individuele aandacht. 

* Speel veel vraag- en antwoord spelletjes. 
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JO8  (7-8 jaar): “doelgericht leren handelen met bal”. 

 

Geestelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Behoefte aan duidelijke leiding (duidelijke uitleg / structuur). 

* Gering concentratie vermogen, snel afgeleid. 

* Individueel gericht. 

* Weinig gevoel om dingen samen te doen, weinig sociaal. 

* Bewegingsdrang. 

* Drang tot nabootsen (imitatiegedrag). 

* Speels. 

* Training en wedstrijd zien ze als avontuur. 

 

Lichamelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Langzame verbetering van coördinatie. 

* Relatief weinig kracht. 

* Balgevoel is nog zwak ontwikkeld. 

* Geringe duurprestaties, weinig uithoudingsvermogen. 

* Snel herstel na inspanning. 

 

Trainingsdoelstellingen: 

-Technisch: 

* Baas worden over de bal (balgevoel). 

* Eenvoudige oefeningen en spelvormen. 

* Basistechniek. 

* Herhalingen. 

 

-Tactisch: 

* Aanleren belangrijkste spelregels. 

* Begripsvorming op gang brengen, op basis van de voetbaldoelstellingen: 

doelpunten maken en voorkomen. 

 

-Mentaal: 

* Plezier! 

* Omgaan met andere spelers en de spelregels. 

* Doorgaan, niet zeuren! (hier al mentale hardheid kweken). 

 

-Fysiek/conditioneel: 

* Kennis laten maken met verschillende bewegingen: huppelen, lopen, springen, enz. 

* Alles met de bal: alleen, met elkaar, kleine partijtjes, enz. 
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Accenten training: 

* Veel bewegingsvormen aanleren, alles met de bal. 

* Veel spelvormen: positieve spelbenadering: leg de nadruk op scoren en aanvallen. 

* Laat de kinderen zichzelf ontdekken. 

* Kinderen niet altijd plaatsgebonden laten voetballen, geef ze de vrijheid om zichzelf te 

ontwikkelen. In de JO7-jeugd (en ook nog de JO11-jeugd) is het belangrijk om spelers op 

meerdere posities (in meerdere linies, verdediging, middenveld en aanval) ervaring op te 

laten doen, zowel op trainingen als in wedstrijden. Dit is goed voor de ontwikkeling van de 

individuele speler! 

* Maak de doeltjes groot, zodat ze veel scoren. Scoren = vreugde en enthousiasme. 

*Succesbeleving! 

* ‘Speelse’ oefenvormen, geen saaie vormen. 

* 4 tegen 4 op klein veldje (met afbakening van het veld, dus werken met lijnen). 

(Tip: maak gebruik van de lijnen op het veld!) 

* Geen file trainingen! Iedereen is in beweging, zo weinig mogelijk wachtrijen. 

* Eventueel werken volgens een circuitmodel. 

 

Te behandelen thema’s: 

* Techniek: balgevoel en snel voetenwerk. 

* Schijnbewegingen. 

* Dribbelen. 

* Drijven. 

* Pingelen. 

* Passen en trappen (links en rechts). 

* Mikken. 

* Leren samenspelen. 

* Duel 1:1. 

 

Coaching: 

* Altijd motiverend coachen. 

* Positieve benadering. 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen/ontwikkelingen. 

* Simpel taalgebruik. 

* Helpend/gewenst gedrag stimuleren tijdens wedstrijden en trainingen. 

* Individuele aandacht. 

* Speel veel vraag- en antwoord spelletjes. 
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JO9 – JO11  (8-10 jaar): “leren samen doelgericht te spelen”. 

 

Geestelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Nog steeds snel afgeleid. 

* Meer sociaal voelend. 

* Krijgt meer besef voor het uitvoeren van taken. 

* Egocentrisch. 

* Leergevoelig voor balgevoel. 

* Kijken op naar idolen! 

 

Lichamelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Groei naar verdere harmonie. 

* Meer coördinatie. 

* Toename uithoudingsvermogen. 

* Toename doorzettingsvermogen. 

* Ideale bouw voor het aanleren van techniek. 

 

Trainingsdoelstellingen: 

-Technisch: 

* Spelenderwijs aanleren van techniek met technische aspecten: schijnbewegingen, 

trappen links en rechts, dribbelen/drijven, koppen, aanname van de bal, enz. 

* Altijd werken vanuit spelvormen waar de kinderen veel balcontacten hebben. 

 

-Tactisch: 

* Drang naar individueel spel niet te veel aantasten. 

* Werken vanuit de basisdoelen: doelpunten maken en voorkomen. 

* Aandacht voor omschakeling. 

* Ruimtes ontdekken in het veld en hoe die te benutten. 

* Kijk uit met specialiseren, dus niet iedereen al vaste posities geven.  

 

-Mentaal: 

* Samenwerken is belangrijk! 

* Plezier! 

* Omgaan met andere spelers en de spelregels. 

* Doorgaan, niet zeuren! (mentale hardheid). 

 

-Fysiek/conditioneel: 

* Schijnbewegingen sneller uitvoeren. 

* Alles met de bal: alleen, met elkaar, kleine partijtjes, enz. 

* Geen conditie training, alles blijft met de bal! 

 

Accenten training: 

* Veel bewegingsvormen aanleren, alles met de bal. Veel op techniek trainen! 

* Veel spelvormen: positieve spelbenadering: leg de nadruk op scoren en aanvallen. 
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* Ideale leeftijd voor motorisch leren.  

* Kinderen niet altijd plaatsgebonden laten voetballen, geef ze de vrijheid om zichzelf te 

ontwikkelen. In de E-jeugd (en ook de F-jeugd) is het belangrijk om spelers op meerdere 

posities (in meerdere linies, verdediging, middenveld en aanval) ervaring op te laten doen, 

zowel op trainingen als in wedstrijden. Dit is goed voor de ontwikkeling van de individuele 

speler! 

* Laat de kinderen zichzelf dus ontdekken. 

* Veel spel en wedstrijd vormen. 

* Veel balcontacten per training. 

* 4 tegen 4, 7 tegen 7. 

* Maak de doeltjes groot, zodat ze veel scoren. Scoren = vreugde en enthousiasme. 

* Succesbeleving! 

* Geen file trainingen! Iedereen is in beweging, zo weinig mogelijk wachtrijen. 

* Eventueel werken volgens een circuitmodel. 

 

Te behandelen thema’s: 

* Techniek: balgevoel en snel voetenwerk. 

* Schijnbewegingen uitbreiden en sneller laten uitvoeren. 

* Dribbelen. 

* Drijven. 

* Inwerpen. 

* Passen en trappen (links en rechts). 

* Mikken. 

* Afwerken op doel. 

* Leren samenspelen. 

* Duel 1:1. 

* Kleine partijen spelen, met of zonder kaatsers. 

* Beheersen van de bal. 

* 3:1 / 4:1 / 5:2 positiespelen. 

 

Coaching: 

* Altijd motiverend coachen. 

* Positieve benadering. 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen/ontwikkelingen. 

* Simpel taalgebruik. 

* Helpend/gewenst gedrag stimuleren tijdens wedstrijden en trainingen. 

* Individuele aandacht. 

* Aandacht voor techniek. 

* Speel veel vraag- en antwoord spelletjes. 
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JO11- JO13 (10-12 jaar): “leren spelen vanuit een basistaak”. 

 

Geestelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Grote, snelle leergierigheid. 

* Profvoetballers (of spelers uit het eerste elftal van FC Oda) zijn nog steeds helden. 

* Enthousiast en goed aanspreekbaar. 

* Prestatiedrang, zij willen zich laten gelden. 

* Steeds toenemende kritiek op zowel eigen als andermans kunnen. 

* Prepubers. 

* Er wordt meer groepsbewust gedacht. 

 

Lichamelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Ideale lichaamsverhouding/lichaamsbouw. 

* Daardoor ook goede coördinatie. 

* Kracht en uithoudingsvermogen nemen toe. 

* Middelmatige duurbelasting tot ongeveer 20 minuten mogelijk. 

 

Trainingsdoelstellingen: 

-Technisch: 

* Gericht oefenen op volmaking van technische vaardigheden: schijnbewegingen, trappen 

links en rechts, dribbelen/drijven, koppen, aanname van de bal, afwerken op doel. Droog 

oefenen, maar ook met partner en tegenstander. 

* Voordoen is belangrijk (goed voorbeeld). 

* Praatje (uitleg), plaatje (voorbeeld), daadje (uitvoering). 

* Techniek toepassen tijdens positiespelen/partijvormen. 

 

-Tactisch: 

* Aanleren van algemene tactische principes, taken en functies binnen het team: opbouwen, 

aanvallen, verdedigen, omschakelen, enz. (Balbezit = aanbieden, vrijlopen, veld groot maken. 

Balverlies = dekken, man/ruimtedekking, veld klein maken). 

* Wat wordt verlangd op elke positie (zie hoofdstuk 6.6). 

* Buitenspel. 

* Groot veld. 

* Kijk uit met specialiseren, laat spelers zichzelf nog steeds ontdekken. 

* Ruimtes ontdekken in het veld en hoe die te benutten. 

* Veldbezetting: positiespel met en zonder bal, diepte in het spel, breedte in het spel, openen 

op andere flank (spel verleggen), enz. 

* Kijk uit met de opdrachten die je meegeeft voor aanvang van de wedstrijden, stop ze niet te 

vol met aanwijzingen en tactiek! 

 

-Mentaal: 

* Samenwerken is belangrijk! 

* Plezier! 

* Omgaan met andere spelers en de spelregels! 
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* Doorgaan, niet zeuren! (mentale hardheid). 

* Prestatievergelijking van verrichtingen vindt plaats. 

* Creëer een uitdagende sfeer. 

* Complimenteer! Positieve bekrachtiging! 

 

 

-Fysiek/conditioneel: 

* Schijnbewegingen sneller en gecontroleeder uitvoeren. 

* 1:1. 

* Alles met de bal: alleen, met elkaar, kleine partijtjes, enz. 

* Geen conditie training, alles blijft met de bal! 

 

Accenten training: 

* Veel bewegingsvormen aanleren, alles met de bal. 

* Veel spelvormen: positieve spelbenadering: leg de nadruk op scoren en aanvallen. 

* Veel op techniek trainen. 

* Creativiteit niet inperken. 

* Ideale leeftijd voor motorisch leren. 

* Meer vanuit een vaste positie gaan trainen/spelen. 

* Laat de kinderen zichzelf ontdekken. 

* Veel spel en wedstrijd vormen. 

* Veel balcontacten per training. 

* 4 tegen 4. 7 tegen 7. 11 tegen 11 (wedstrijd). 

* Geen file trainingen! Iedereen is in beweging, zo weinig mogelijk wachtrijen. 

* Evalueer de wedstrijd met ze. Maar baseer niet de hele training daarop! Werk aan de punten 

die niet zo goed gingen tijdens de wedstrijd en probeer deze punten tijdens de training te 

verbeteren. 

 

Te behandelen thema’s: 

* Techniek: balgevoel en snel voetenwerk. 

* Schijnbewegingen uitbreiden: sneller en puur als doel om naar een einddoel te werken: 

afwerken, openen andere flank (spel verleggen), passen, scoren, enz. 

* Druk zetten (‘pressie’ spelen). 

* Dribbelen/drijven. 

* Opbouw van achteruit. 

* Passen en trappen (links en rechts), beheerst de wreeftrap over een grotere afstand. 

* Afwerken op doel. 

* Leren samenspelen. 

* Duel 1:1 (aanvallend in combinatie met afwerken, verdedigend in combinatie met opbouw). 

* Kleine partijen spelen met aandacht voor veldbezetting, driehoeksspel en winnen duel 1:1. 

* Uitspelen overtalsituatie. 

* Verdedigen in ondertalsituatie. 

* 5:2, 3:1, 4:2 en 4:3 positiespelen. 

* Omschakeling van balbezit naar balverlies en andersom. 

* Spelverplaatsing/openen andere flank. 

* Beheerst de kaats in eenvoudige oefeningen. 

* Beheerst de basistechniek van het koppen in bewegingsvormen. 

* Leren omgaan met winst en verlies. 
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Coaching: 

* Altijd motiverend coachen. 

* Positieve benadering. 

* Stimuleren van de teamgeest. 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen/ontwikkelingen. 

* Simpel taalgebruik. 

* Extra aandacht voor de verschillende posities in het veld. 

* Helpend/gewenst gedrag stimuleren, vóór, tijdens en na de wedstrijd. 

* Extra aandacht voor openen op andere flank (spel verleggen). 

* Gebruik eenvoudige coachtermen, leg die ook uit aan de spelers. 

* Waardeer de spelers en laat dit blijken. 

* Individuele aandacht. 

* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (evalueren). 

* Speel veel vraag- en antwoord spelletjes (laat de spelers dus meedenken). 

 

Extra: 

* Denk na over hoe je de stap van klein naar groot veld zo klein mogelijk kunt houden, zodat 

de overgang voor de spelers zo soepel mogelijk verloopt. 
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JO14 - JO15 (12-14 jaar): “afstemmen van basistaken binnen team”. 

 

Geestelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* De puberteit gaat beginnen. Hierdoor zijn er soms spanningen en zijn kinderen met zichzelf 

bezig (en ontstaat er ook interesse voor andere zaken). 

* Moeite met gezag. 

* Behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten. 

* Groepsvorming. 

* Nog goed te motiveren. 

* Idealistisch / eigenwijs. 

* Andere interesses kunnen gaan meespelen (hobby’s, andere sporten, enz.). 

* Gezins- en schoolomstandigheden kunnen rollen gaan spelen. 

 

Lichamelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Puberteit. 

* Soms snelle lichaamsgroei: disharmonie (stuntelig/slungelachtig): hierdoor is de speler 

beperkt belastbaar en tevens blessuregevoelig (speciaal de aanhechtingen van de spieren). 

* Beperkte belastbaarheid. 

* Onstabiele motoriek. 

* Blessuregevoelig (zie hierboven: disharmonie). 

 

Trainingsdoelstellingen: 

-Technisch: 

* Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen. Met een grotere 

handelingssnelheid en onder weerstand. 

* Wedstrijdvormen inbouwen. Door de puberteit doen zich soms grote individuele verschillen 

voor. 

 

-Tactisch: 

* Vanuit algemene tactische principes verder uitbreiden van individuele tactiek. (Balbezit = 

aanbieden, vrijlopen, veld groot maken. Balverlies = dekken, man/ruimtedekking, veld klein 

maken). Positiewisselingen, overgeven tegenstander, overnemen tegenstander, enz. 

Voortbouwen op het aangeleerde in de JO12/JO13. 

* Duidelijkheid scheppen in het belang van elftaltactiek. 

* Inzicht brengen in van belangrijkste taken van linies en posities en dit ook oefenen. 

* Samenwerking tussen de linies uitbreiden. 

* De spelhervattingen belichten (inworp, doeltrap, aftrap, directe vrije trap, indirecte vrije 

trap, scheidsrechtersbal, hoekschop, strafschop, enz.). 

 

-Mentaal: 

* Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 

* Opvoeden in sportmentaliteit: voorbereiding, lichaamsverzorging, materiaalbeheer, 

prestatiebewustzijn, enz. 

* Accepteren van instructies en correcties door trainers/leiders. 
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* Leren omgaan met het geven van positieve kritiek aan elkaar en negatieve kritiek 

achterwege laten. 

 

 

 

 

-Fysiek/conditioneel: 

* Intensiteit mag toenemen t.o.v. JO12 maar lichamelijke belasting moet per 

individu kunnen verschillen. (Geen specifieke krachttraining doen i.v.m. groei!) 

* Conditie kweken door oefen- en spelvormen in estafette- en wedstrijdvormen. 

* Aandacht voor snelheid (zowel lichaamssnelheid als handelingssnelheid). 

 

Accenten training: 

* Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituaties. 

* Handelingssnelheid vergroten. 

* Veel positie- en partijspelen. 

* Trainen in twee en drie linies. 

* Geen krachttraining! 

* Oog hebben voor individuele tekortkomingen/problemen. 

* Herhalen en aanscherpen technische grondvormen. 

* Geen file trainingen! Iedereen is in beweging, zo weinig mogelijk wachtrijen. 

* Evalueer de wedstrijd met ze. Maar baseer niet de hele training daarop! Werk aan de punten 

die niet zo goed gingen tijdens de wedstrijd en probeer deze punten tijdens de training te 

verbeteren. 

 

Te behandelen thema’s: 

* Techniek: balgevoel en snel voetenwerk. 

* Schijnbewegingen uitbreiden: sneller en puur als doel om naar een einddoel te werken: 

afwerken, openen andere flank (spel verleggen), passen, scoren, enz. 

* Druk zetten (‘pressie’ spelen). 

* Kaatsen (direct spelen). 

* Positioneel dekken. 

* Duel 1:1 aanvallend en verdedigend. 

* Opbouw van achteruit. 

* Passen en trappen (links en rechts), beheerst de wreeftrap over grote afstand en in het 

afwerken.  

* Gericht afwerken op doel. 

* Leren samenspelen. 

* Achterlangs opkomen bij aanval. 

* Aanbieden van de spitsen (vooractie). 

* Kleine partijen spelen met aandacht voor veldbezetting, driehoeksspel en winnen duel 1:1. 

* Uitspelen overtalsituatie (bijv. bij 2:1). 

* Verdedigen in ondertalsituatie (bijv. 2:1 en 3:1). 

* 3:1, 3:2, 4:2, 4:3, 5:2 5:3, 8:4 positiespelen. 

* Omschakeling van balbezit naar balverlies en andersom. 

* Spelverplaatsing/openen (spel verleggen). 

* Beheerst de kaats in complexere oefeningen. 

* Beheerst de basistechniek van het koppen onder weerstand, zowel aanvallend als 

verdedigend. 

* Kunnen omgaan met winst en verlies. 
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Coaching: 

* Altijd motiverend coachen. 

* Positieve benadering. 

* Stimuleren van de teamgeest. 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen/ontwikkelingen. 

* Simpel taalgebruik. 

* Extra aandacht voor de verschillende posities in het veld. 

* Richt je aanwijzingen op de wedstrijdsituatie. 

* Gewenst gedrag benoemen en stimuleren. 

* Gebruik vast coachtermen en leg die ook uit aan de spelers. 

* Motiveer waarom iets ‘anders’ moet. 

* Waardeer de spelers en laat dit blijken. 

* Individuele aandacht. 

* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (evalueren). 

* Laat spelers meedenken en meebeslissen over bepaalde zaken. 
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JO16 – JO17 (14-16 jaar): “spelen als een team”. 

 

Geestelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Geschikt voor prestatief denken. 

* Meer realiteitszin. 

* Meer agressie. 

* Emotionele reacties. 

* Nog steeds pubers. 

* Behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten. 

* Toenemende zelfkennis, toenemende zelfkritiek. 

* Eigenwijs. 

* Meer denken in teambelang. 

* Willen ook verantwoording hebben. 

* Is taakbewust, kan zich houden aan eenvoudige opdrachten. 

* Andere interesses gaan meespelen (hobby, andere sporten, vriend(in), enz.). 

* Gezins- en schoolomstandigheden kunnen rollen gaan spelen. 

 

Lichamelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Lichaam groeit naar harmonisch geheel. 

* Groei in de breedte. 

* Heeft een goede conditionele basis. 

* Kracht, interval en duurtraining zijn weer mogelijk en kunnen verhoogd worden. 

 

Trainingsdoelstellingen:  

-Technisch: 

* Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties. 

* Positie- en partijspelen. 

* Wedstrijdvormen inbouwen. 

* Techniektraining zal nog steeds resultaat opleveren. 

 

-Tactisch: 

* Uitbreiden van mogelijkheden: wisselend tempo, verplaatsen spel, achterwaarts spelen, 

overtalsituatie tot stand brengen. 

* Leren om rust in het spel te brengen. 

* Duidelijkheid scheppen in het belang van elftaltactiek. 

* Inzicht brengen in van belangrijkste taken van linies en posities en dit ook oefenen. 

* Samenwerking tussen de linies uitbreiden.  

* De spelhervattingen belichten (inworp, doeltrap, aftrap, directe vrije trap, indirecte vrije 

trap, scheidsrechtersbal, hoekschop, strafschop, enz.). Deze oefenen en variaties bedenken. 

* Uitdiepen van bewust gekozen spelsystemen/spelstijlen. 

* Tijdens de wedstrijd kunnen aanpassen of inspelen op het gekozen spelsysteem/spelstijl van 

de tegenstander. 

* Leren inspelen op de sterke en zwakke punten van de tegenstander. 
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-Mentaal: 

* Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit. 

* Wil om te winnen! 

* Blijven stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 

* Blijven opvoeden in sportmentaliteit: voorbereiding, lichaamsverzorging, materiaalbeheer, 

prestatiebewustzijn, enz. 

* Accepteren van instructies en correcties door trainers/leiders. Op deze leeftijd is er sprake 

van een betere verhouding met het gezag. 

* Geeft positieve kritiek en laat negatieve kritiek achterwege. 

* Creëer competitie. 

* Balverlies? Bal terug winnen moet beloond worden! 

 

-Fysiek/conditioneel: 

* Aandacht voor snelheid, kracht en uithoudingsvermogen d.m.v. interval en circuits. 

* De omstandigheden mogen net iets te zwaar zijn (tot het gaatje gaan). 

* Intensiteit aanpassen door voetbalweerstanden. 

 

Accenten training: 

* Verbeteren van de technische vaardigheden: oefenen in een hoog tempo en verhoging van 

de weerstand tijdens westrijdsituaties. 

* Trainen op handelingssnelheid en uithouding. 

* Wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen. 

* Specifieke taken per linie herhalen. 

* Trainen in twee en drie linies herhalen. 

* Veel positiespelen! 

* Geen file trainingen! Iedereen is in beweging, zo weinig mogelijk wachtrijen. 

* Evalueer de wedstrijd met de spelers. Maar baseer niet de hele training daarop! Werk aan de 

punten die niet zo goed gingen tijdens de wedstrijd en probeer deze punten tijdens de training 

te verbeteren. 

* Oefen ook stilstaande situaties (‘dode spelmomenten’): vrije trappen (direct en indirect), 

hoekschappen, enz. Maak hier als team goede en duidelijke afspraken over. 

 

Te behandelen thema’s: 

* Techniek: balgevoel en snel voetenwerk (loopscholing in loopladder) blijven trainen.  

* Schijnbewegingen uitbreiden: sneller en puur als doel om naar een einddoel te werken: 

afwerken, openen andere flank (spel verleggen), passen, scoren, enz. Iedere speler heeft zich 

op deze leeftijd vaak een vaste schijnbeweging/passeeractie eigen gemaakt, die altijd succes 

oplevert. 

* Positiespel in opbouw: 3:1, 3:2, 4:2, 4:3 en 5:3. 

* Druk zetten (‘pressie’ spelen). 

* Veel spelen met een of twee keer raken. 

* Positioneel dekken. 

* Duel 1:1 aanvallend en verdedigend. 

* Het spel verleggen / verplaatsen / openen. 
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* Kaatsen: aanbieden, vooractie, loskomen van de tegenstander, enz. 

* Passen en trappen (links en rechts).  

* Gericht afwerken op doel. 

* Leren samenspelen. 

* Achterlangs opkomen bij aanval. 

* Aanbieden van de spitsen (vooractie). 

* Kleine partijen spelen met aandacht voor veldbezetting, driehoeksspel en winnen duel 1:1. 

* Uitspelen verschillende overtalsituaties (bijv. bij 2:1). 

* Verdedigen in verschillende ondertalsituaties (bijv. 2:1 en 3:1). 

* Alle positiespelen (met en zonder kaatsers). 

* Omschakeling van balbezit naar balverlies en andersom. 

* Beheerst de kaats in complexere oefeningen en onder weerstand. 

* Beheerst de basistechniek van het koppen onder weerstand, zowel aanvallend als 

verdedigend.  

* Kunnen omgaan met winst en verlies. 

 

Coaching: 

* Altijd motiverend coachen. 

* Positieve benadering. 

* Stimuleren van de teamgeest. 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen/ontwikkelingen. 

* Simpel taalgebruik. 

* Aspecten van de wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen. 

* Extra aandacht voor de verschillende posities in het veld.  

* Richt je aanwijzingen op de wedstrijdsituatie. 

* Gewenst gedrag benadrukken en stimuleren. 

* Maak duidelijke afspraken over stilstaande situaties. 

* Motiveer waarom iets ‘anders’ moet. 

* Waardeer de spelers en laat dit blijken. 

* Individuele aandacht. 

* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken. 

* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (evalueren). 

* Laat spelers meedenken en meebeslissen over bepaalde zaken. 

* Laat spelers in het veld oplossingen bedenken voor bepaalde zaken: spelsysteem 

tegenstander, sterke en zwakke punten tegenstander, enz. 
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JO18 – JO19 (16-18 Jaar): “presteren als team in de competitie”. 

 

Geestelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Karakter steeds duidelijker gevormd (stabilisatie). 

* Duidelijke zelfkritiek. 

* Niet alleen de groep is belangrijk, maar ook de eigen ik. 

* Prestatie/geldingsdrang neemt weer toe. Wil presteren en zich doen gelden. 

* Andere interesses kunnen nog steeds meespelen (hobby, andere sporten, vriend(in), 

bijbaantje, enz.). 

* Gezins- en schoolomstandigheden kunnen nog steeds rollen gaan spelen. 

 

Lichamelijke kenmerken waar je rekening mee moet houden: 

* Benadering lichamelijke volwassenheid. 

* Hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden. 

* Weinig gevaar voor overbelasting.  

 

Trainingsdoelstellingen: (zie ook B-jeugd) 

-Technisch: 

* Weerstand opvoeren tijdens technische trainingen in kleinere ruimtes. 

* Inbrengen van automatismen. 

* Extra trainingen voor bepaalde linies / individuen. 

* Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties. 

* Positie- en partijspelen. 

 

-Tactisch: 

* Uitbreiding naar volwassen opvatting van het voetbalspel. 

* Bewust oefenen en analyseren van tactische mogelijkheden binnen een bepaald spelsysteem 

of binnen een bepaalde speelwijze. 

 

-Mentaal: 

* Wil om te winnen! 

* Creëer competitie. 

* Zelfkritiek blijven “stimuleren”. 

* Balverlies? Bal terug winnen moet beloond worden! 

* Perfectioneren van prestaties team en prestaties individu. 

* Mentale hardheid: voorbereiden op de senioren. 

 

-Fysiek/conditioneel: 

* Maximaal prestatieniveau. 

* Alles 100% of functioneel op een lager percentage. 

* Gericht trainen op snelheid, kracht en uithoudingsvermogen (voorbereiding op 

senioren). 

 

Accenten training: 
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* Wedstrijden nabootsen op hoogste tempo en onder hoogste weerstand (soms spelen in 

kleinere ruimtes). 

* Alle technische aspecten uitvoeren onder hoogste weerstand. 

* Trainen op handelingssnelheid en uithoudingsvermogen. 

* Wedstrijdtactiek en taken binnen het team terug laten komen. 

* Conditionele weerbaarheid optimaal in orde brengen (senioren niveau). 

* Mentale hardheid optimaal in orde brengen (senioren niveau). 

* Trainen in twee en drie linies. 

* Veel positiespelen! 

* Geen file trainingen! Iedereen is in beweging, zo weinig mogelijk wachtrijen. 

* Evalueer de wedstrijd met de spelers. Maar baseer niet de hele training daarop! 

 

Te behandelen thema’s:  

* Techniek: balgevoel en snel voetenwerk (loopscholing in loopladder) blijven trainen.  

* Schijnbewegingen uitbreiden: sneller en puur als doel om naar een einddoel te werken: 

afwerken, openen andere flank (spel verleggen), passen, scoren, enz. Iedere speler heeft zich 

vaak een vaste schijnbeweging/passeeractie eigen gemaakt, die altijd succes oplevert. 

* Positiespel: 4:3, 5:3, 5:4. 

* Druk zetten (‘pressie’ spelen). 

* Veel spelen met een of twee keer raken. 

* Positioneel dekken. 

* Duel 1:1 aanvallend en verdedigend. 

* Het spel verleggen / verplaatsen / openen perfectioneren. 

* Kaatsen: aanbieden, vooractie, loskomen van de tegenstander, enz. 

* Passen en trappen (links en rechts) perfectioneren.  

* Gericht afwerken op doel perfectioneren. 

* Leren samenspelen. 

* Achterlangs opkomen bij aanval blijven herhalen. 

* Aanbieden van de spitsen (vooractie). 

* Kleine partijen spelen met aandacht voor veldbezetting, driehoeksspel en winnen duel 1:1. 

* Uitspelen verschillende overtalsituaties (bijv. bij 2:1). 

* Verdedigen in verschillende ondertalsituaties (bijv. 2:1 en 3:1). 

* Alle positiespelen (met en zonder kaatsers). 

* Omschakeling van balbezit naar balverlies en andersom. 

* Beheerst de kaats bij de meest complexe oefeningen en onder weerstand. 

* Beheerst de basistechniek van het koppen onder weerstand, zowel aanvallend als 

verdedigend.  

 

Coaching: 

* Altijd motiverend coachen. 

* Positieve benadering. 

* Stimuleren van de teamgeest. 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen/ontwikkelingen. 

* Simpel taalgebruik. 

* Aspecten van de wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen. 

* Extra aandacht voor de verschillende posities in het veld.  

* Richt je aanwijzingen op de wedstrijdsituatie. 

* Gewenst gedrag benadrukken en stimuleren. 

* Maak duidelijke afspraken over stilstaande situaties. 

* Motiveer waarom iets ‘anders’ moet. 



 

                           Technisch Jeugdplan FC Oda 2020 - 2025 
 

49 

* Waardeer de spelers en laat dit blijken, geef ook individuele aandacht. 

* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken. 

* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (evalueren), voorbereiden op de senioren. 

* Laat spelers meedenken en meebeslissen over bepaalde zaken. 

* Laat spelers in het veld oplossingen bedenken voor bepaalde zaken: spelsysteem 

tegenstander, sterke en zwakke punten tegenstander, enz. 

Hoofdstuk 7: De 3 hoofdmomenten in het voetbal. 
 

 7.1 Verdedigen. 

 

Verdedigen bestaat hoofdzakelijk uit: 

* Opbouw van de tegenstander verstoren. 

* Voorkomen van kansen. 

* Doelpunten voorkomen. 

 

Uitgangspunten: 

Speelruimte zo klein mogelijk maken en afhankelijk van de kracht van de tegenstander; 

* Naar de bal toe (druk zetten, pressen). 

* Naar het eigen doel toe (laten zakken). 

* Naar de zijkanten toe (kantelen/knijpen). 

 

Druk op de balbezittende tegenstander houden. 

* Scherp dekken in de buurt van de bal. 

* Rug-/ruimtedekking geven, verder van de bal af. 

* Zo lang mogelijk nuttig blijven. 

* Geen overtredingen veroorzaken. 

 

 

7.2 Omschakeling. 

 

Een van de belangrijkste spelbedoelingen van het voetbal is zo snel mogelijk omschakelen 

van aanvallen naar verdedigen en van verdedigen naar aanvallen. Dus zo snel mogelijk 

omschakelen van balbezit naar balverlies en zo snel mogelijk omschakelen van balverlies naar 

balbezit. 

 

Verdedigen naar aanvallen: 

* De speler die in balbezit komt tracht in eerste instantie de dieptepass te spelen. Is dit niet 

mogelijk, dan breedtepass of pass terug. 

* Spelers die verder van de bal weg zijn ‘vragen’ om de dieptepass. 

* Speler die in balbezit komt kan ook pass op zichzelf geven en buitenspel ontlopen (dus 

individuele actie maken). 

* Uitwaaieren, speelruimte zo groot mogelijk maken. 

* Uit het gezichtsveld van de tegenspeler zien te komen (vrijlopen, vooractie, weglopen bij de 

tegenstander). 

* Vooral andere spelers dan de balbezittende speler zullen initiatief moeten tonen m.b.t. de 

voortzetting van het spel (‘bal willen hebben’). 

 

Aanvallen naar verdedigen: 
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* De speler die het dichtst in de buurt van de bal is, tracht de directe dieptepass te voorkomen, 

dus druk op de bal, de tegenspeler op andere gedachten proberen te brengen, zoals bijv. breed 

spelen, zelf gaan lopen met de bal, terug spelen, enz.  

* Alle spelers schakelen direct om bij balverlies en leveren een bijdrage om doelpunten te 

voorkomen (altijd nuttig blijven). 

* Knijpen (de ruimte naar binnen kleiner maken, naar de bal toe). Positie kiezen zodanig dat 

direct gevaar wordt bestreden. 

* Pressen op de bal (druk op de bal). Scherp dekken in de buurt van de bal bij voldoende 

medespelers. Evt. schot tegenstander blokkeren. 

* Ophouden. Positie-/ruimtedekking bij te weinig medespelers (ophouden, er niet invliegen, 

niet uitgespeeld worden, voor je houden). 

 

 

7.3 Aanvallen. 

  

Aanvallen bestaat hoofdzakelijk uit: 

* Opbouwen. 

* Creëren van kansen. 

* Doelpunten maken. 

 

Uitgangspunten: 

Speelruimte zo groot mogelijk maken door; 

* Het speelveld breed te maken (breedte door: vleugelverdedigers, middenvelders en 

eventuele vleugelaanvallers). 

* Het speelveld lang te maken (diepte door: aanvallers en inzakkende aanspeelbare 

verdedigers). 

* Diep denken en zo diep mogelijk spelen. 

* Bal in bezit houden (combinatievoetbal). 

* Breedtespel dient als voorbereiding/inleiding voor dieptespel/dieptepass. Durf diep te 

spelen, maar wel op het juiste moment. 

* Veldbezetting zo optimaal mogelijk houden. 
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Hoofdstuk 8: Belangrijke coachingstermen in het voetbal. 
 

Belangrijk bij voetbal is het communiceren onder elkaar (coachen). Hiermee bedoelen we het 

coachen door de trainer, maar ook het coachen van spelers onder elkaar. Er zullen bij het 

aanvallen en verdedigen veel misverstanden worden voorkomen als we in de jeugdteams 

‘uniforme’ coachtermen aanleren. Deze ‘uniforme’ coachtermen zullen we steeds goed 

moeten uitleggen en steeds moeten blijven herhalen. De coachtermen kunnen zowel tijdens 

trainingen, als tijdens wedstrijden gebruikt worden. Vooral de spelers zullen de coachtermen 

moeten kennen en begrijpen, terwijl de trainers en leiders ze op de juiste momenten moeten 

gebruiken.  

 

Het is dus belangrijk hier al vroeg mee te beginnen, dus al vanaf de JO12. Natuurlijk is het 

heel belangrijk dat je de jeugd bij de uitleg op hun eigen niveau aanspreekt.  

Een coachterm als ‘restverdediging’ leg je bijvoorbeeld in de JO12 heel anders uit, dan bij de 

JO19.  

 

Voorbeeld: 

JO12: wat restverdediging is? Nou, als wij met z’n allen naar voren gaan, hoeveel spelers 

blijven er achter dan over? 1 speler inderdaad, onze keeper! Klopt! Hij is dus helemaal alleen! 

En wat zou er dan gebeuren als de tegenstander ineens gaat aanvallen? Dat is natuurlijk 

moeilijk voor onze keeper… daarom moeten we altijd, voor de zekerheid, 1 of 2 spelers 

achterin houden. Gewoon om het daar te bewaken. We noemen die spelers die achterin 

blijven de restverdediging! Dus stel dat ik (als trainer) een keer roep “denk aan de 

restverdediging!”, dan weten jullie wat ik bedoel. 

 

 

8.1 Veelgebruikte coachingstermen (bij balbezit). 

 

“Tijd”  

De aangespeelde speler staat zodanig dat hij zelf kan beslissen hoe hij verder wil spelen.  

Hij heeft in ieder geval tijd genoeg om de bal aan-/mee te nemen.  

 

“Kaats”  

De aangespeelde speler heeft een man in de rug, geen mogelijkheden om de bal aan-/mee te 

nemen, maar moet direct kaatsen. 

 

“Vast” 

De aangespeelde speler heeft een man in de rug, maar geen mogelijkheden om direct te  

kaatsen en moet de bal dus vasthouden, afschermen.  

 

“Haal eruit” 

De speler in balbezit staat tegen een overtal en moet terugdraaien en terug-/breed spelen.  
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“Openen (andere kant)” 

De speler in balbezit moet de bal openen naar de andere kant dan waar de bal vandaan komt. 

Door aan te geven waar de bal naar toe moet, wordt het nog duidelijker.  

 

“Draai open”  

De aangespeelde speler moet de bal zo aan-/meenemen dat hij een groot gedeelte van het veld 

overziet en ook de pass naar zo veel mogelijk richtingen kan geven.  

“Wissel/Andere kant” 

Op het moment dat de bal vanaf de ene zijkant richting het centrum wordt gespeeld en er  

geopend kan/moet worden.  

 

“Helpen” 

Bij het balbezit van een speler dient een speler in de linie daarachter zich duidelijk aan te  

bieden, maar wel duidelijk achter de bal zodat de balbezitter eventueel kan terugspelen.  

 

“Terug”  

De keeper roept dat als de bal teruggespeeld kan/moet worden. (Verdedigers aanleren: terug 

spelen op de keeper langs het doel). 

 

“Niet terug”  

De keeper geeft aan dat de speler de bal niet terug kan/mag spelen. 

 

 

8.2 Veelgebruikte coachingstermen: (bij balbezit tegenpartij / balverlies). 

 

“Sluiten”  

Als vanuit de verdediging een bal voorwaarts gespeeld wordt, waarbij snel aan-of bijgesloten 

moet worden (bijvoorbeeld om buitenspel te zetten). Kan ook als de tegenstander de bal 

terugspeelt.  

 

“Knijpen/kantelen” 

Wanneer de aanval van de tegenstander over de andere zijde wordt opgezet, moeten de  

spelers aan de kant waar de bal niet is, naar binnen ‘knijpen’, zodat zij elkaar 

rugdekking kunnen geven.  

 

“Druk zetten/pressie” 

De speler die het dichtst bij de balbezittende speler van de tegenstander staat, moet  

doorlopen tot voor de tegenstander en deze dwingen tot breed-of terugspelen. De speler  

moet ‘niet happen’.  

 

“Doordekken”  

Wanneer de tegenstander zich in achterwaartse richting beweegt , moet de speler die bij  

hem staat hem kort blijven volgen.  

 

“Laat lopen”  

De aangespeelde speler kan de bal laten lopen, waardoor de coachende speler sneller kan 

draaien en tempo kan maken.  

 

“Los” 

De keeper roep dat, als hij vindt dat zijn spelers de bal niet meer mogen raken.  
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“Jij/naam (duel)” 

De keeper roept dat als hij niet uitkomt, maar de speler het duel moet aangaan/ de bal  

moet opruimen.  

 

 

 

“Weg”  

De keeper of een andere speler geeft aan dat de speler de bal moet wegspelen (geen risico).  

 

“Winnen” 

Het duel met de tegenstander aangaan, winnen en dus de bal veroveren. 

 

 

 

8.3 Nog enkele veelgebruikte coachingstermen. 

 

“Restverdediging” 

Spelers (verdedigers) die achter blijven als een team in de aanval gaat. Maar ook bij ‘dode’ 

spelmomenten (corners, vrije trappen): spelers die achterin blijven. 

 

“Omschakelen” 

Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen, zodat snelle 

opbouw van de tegenstander wordt verhinderd. Afhankelijk van afspraken; meteen weer druk 

zetten op de tegenstander met bal. 

 

“2e bal” 

Bal die terugkomt van een tegenstander, nadat die hem niet heeft kunnen controleren. Ook 

wel afvallende bal genoemd.  

 

“Veld groot maken” 

Bij balbezit het speelveld zo ‘breed’ c.q. groot mogelijk maken (vleugelaanvallers naar buiten 

bewegen, vleugelverdedigers aan de zijlijn, centrumspits zo diep mogelijk, enz.) om snel weer 

op te bouwen. 

 

“Veld klein maken” 

Bij balverlies het speelveld zo ‘klein’ mogelijk maken (vleugelaanvallers naar binnen 

bewegen, vleugelverdedigers naar binnen bewegen, centrumspits inzakken, enz.) Als team 

compact spelen om zo snel mogelijk de bal weer te veroveren. 

 

“Achterlangs opkomen” 

Achter de rug van de balbezittende medespeler om opkomen en de ruimte insprinten. 

 

“Aanbieden” 

Speler moet bewust (al dan niet met een ‘vooractie’) uit de dekking van de tegenstander 

komen om aanspeelbaar te worden. 

 

“Vooractie” 

De speler zonder bal maakt een schijnbeweging dat hij diep gaat en vraagt vervolgens de bal 

in de voet (is dan in de voeten aanspeelbaar). Of de speler zonder bal maakt een 
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schijnbeweging en komt aanbieden om de bal in de voeten aangespeeld te krijgen en vraagt 

vervolgens de bal in de diepte (en is dan in de diepte aanspeelbaar). 

 

“Niet happen” 

Duel met de tegenstander niet aangaan, tegenstander voor je houden, ophouden. 

 
 

Hoofdstuk 9: Normen en waarden. 
 

9.1 Normen en waarden (algemeen). 

 

 

“Wat thuis niet hoort, hoort hier ook niet thuis” 

 

 
Ieder lid van onze vereniging dient zich zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid 

van FC Oda te gedragen. Ten opzichte van de buitenwereld is goed gedrag van de teams en 

alles wat hiermee te maken heeft erg belangrijk. Wangedrag tijdens trainingen en/of 

wedstrijden dient dan ook te worden gestraft. Deze straf, opgelegd in de vorm van een gele 

kaart (door de coördinator) of een rode kaart (door het jeugdbestuur), is afhankelijk van de 

ernst van het wangedrag. Hieronder enkele belangrijke regels: 

 

* De trainers, begeleiders en jeugdspelers (ieder lid) van FC Oda gedragen zich in woord en 

gebaar te allen tijde volgens algemeen geldende normen en waarden: waardig, fatsoenlijk en 

respectvol naar tegenstanders, leiding, scheidsrechters, grensrechters en medespelers. Dit 

geldt zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden evenals voor alternatieve activiteiten, 

zoals bijv. toernooien.  

* Geen vandalisme in kleedkamers. Zowel uit als thuis worden de kleedlokalen netjes achter 

gelaten (dus afval netjes in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren). 

* Geen pesterijen richting andere spelers. Niet naar medespelers en ook niet naar 

tegenstanders. 

* Iedereen gaat met het eigendom van anderen om, als was het eigen bezit. Dit geldt zeker als 

men met meerdere teams in een kleedlokaal zit. 

* Na afloop van de wedstrijden worden de handen geschud met de tegenstanders. Na afloop 

van de wedstrijd wordt ook de scheidsrechter bedankt. 

* Er wordt niet gerookt in de kleedkamer. 

* Tot 18 jaar is het gebruik van alcohol verboden bij FC Oda. 

* Douchen na training en wedstrijd is voor spelers verplicht. Er wordt snel gedoucht, dus niet 

langer in de kleedkamer blijven dan noodzakelijk. 

* Afmelden voor een training en/of een wedstrijd is voor spelers verplicht. 

* Iedere speler behoort op tijd aanwezig te zijn, de trainer zal dit met zijn spelers bespreken: 

- 15 minuten voor aanvang van de training. (basisregel) 

- 30 minuten voor aanvang bij een thuiswedstrijd. (basisregel) 

- 1 uur voor aanvang aanwezig bij uitwedstrijden. (basisregel) 

- Niet op tijd aanwezig zijn kan leiden tot sancties. 

* Het tenue waarmee in de wedstrijd wordt gespeeld dient in goede staat te verkeren, 

spelers dragen zelf zorg voor de aanschaf van voetbalschoenen, een voetbalbroek en 

voetbalsokken met daarop het logo van FC Oda (verkrijgbaar bij Posno-Sport). 

* Scheenbeschermers zijn te allen tijde verplicht, ook tijdens de trainingen. 
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* Spelers laten waardevolle spullen thuis of in het “waardevolle spullen tasje” bij de leider. 

* Voetballen in een ander team waarin je bent ingedeeld is voor spelers zonder toestemming 

van de eigen coach of trainer niet toegestaan. 

 

 

 

 

NB 

Wordt aan deze regels in de ogen van leiders, coaches, (jeugd)coördinatoren en bestuursleden 

geen gehoor gegeven dan volgen sancties. Deze kunnen bestaan uit alternatieve straffen. 

Bij herhaling van deze feiten volgt schorsing voor een of meerdere wedstrijden. Deze 

zullen worden bepaald door het jeugdbestuur in samenspraak met bovengenoemde personen. 

Bij ernstige vergrijpen of hardnekkige herhalingen kan dit leiden tot royement bij de 

vereniging. Bij het opleggen van enige straf zullen de ouders schriftelijk worden 

geïnformeerd. 

 

Goede omgangsvormen, geduld, humor, enthousiasme en relativeringsvermogen zijn 

eigenschappen en kwaliteiten die zeker voor de jeugdleiders en coaches gelden. Maar ook 

voor de ouders langs de lijn. Samen moeten ze uitstralen dat het hen vooral om de kinderen te 

doen is. Ze moeten een voorbeeld zien in coach en ouder. Dus geven die het goede 

voorbeeld. (zie hoofdstuk 9.2) 

 

Andere regels: 

* Van de spelers wordt verwacht dat ze in het belang van het team op elke positie willen 

spelen. Het teambelang gaat boven het individuele belang. 

* Spelers die regelmatig niet komen trainen, zullen daarop worden aangesproken en hun 

speeltijd zal gekoppeld worden aan de verrichte trainingsarbeid. 

* Iedereen die zonder geldige reden te laat is voor wedstrijdbespreking of training krijgt een 

extra reservebeurt. 

* Leiders en trainers willen het graag van jezelf horen als je het niet eens bent met bijv.: 

opstelling, reservebeurt, oefenstof en niet via anderen. 

* Is er een speler tijdens een wedstrijd van het veld verwijderd met een rode kaart, dan is deze 

speler de volgende wedstrijd automatisch geschorst, in afwachting van de straf van de bond. 

Is de speler verwijderd met 2 gele kaarten, dan mag de speler in afwachting van de straf wel 

spelen. Deze regelgeving kan door het jeugdbestuur worden aangepast, in overleg met de 

jeugdcoördinator. Het jeugdbestuur krijgt altijd een terugkoppeling van het hoe en waarom 

van de kaart en kan eventueel tot extra straf overgaan. 

 

9.2 Tips voor ouders. 

 

Ouders hebben vaak een erg actieve houding langs de lijn. Dit kan erg verwarrend zijn voor 

de spelers. Naar wie moet ik luisteren? Naar mijn trainer/leiders of naar mijn ouders? In de 

brochure “Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar …”, geeft de KNVB de volgende tips 

voor ouders: 

 

* 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. 

* Geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en 

met de tegenstander. 
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* Laat het coachen over aan de trainers/leiders. 

* Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter. 

* De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen. 

* Gun uw kind, kind te zijn, want het moet nog zoveel leren. 

* De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het 

voetbal. 

 

Aanvullend nog enkele tips voor de ouders van ons: 

* Zorg ervoor dat uw zoon of dochter voldoende rust neemt.  

* Leer uw kind respect te hebben voor tegenstanders, scheidsrechters en alle mensen die zich 

inzetten om uw kind zijn hobby te laten uitoefenen. 

* Breng hem of haar verantwoordelijkheidsgevoel bij t.a.v. kleding en andere materialen van 

zichzelf of van de club.  

* Als uw kind talent heeft, wordt dat vroeg of laat heus wel opgemerkt.  

* Wilt u echt met voetbal bezig zijn, meld u zich dan aan als vrijwilliger bij FC Oda! 

 

 

Voor meer informatie over normen en waarden, gedragsregels, tips voor ouders en heel veel 

andere belangrijke zaken zie ook onze “jeugdinformatiegids”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Technisch Jeugdplan FC Oda 2020 - 2025 
 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


