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Hoofdstuk 1: Algemeen 

 

1.1 Voorwoord 

Dit plan is bedoeld als een ambitie voor de invulling van het toekomstige technisch jeugdbeleidsplan bij SV 
Odijk. Deze ambitie beschrijft het resultaat waar wij over een drietal jaren met elkaar willen staan met de 
technische organisatie, onderlinge samenwerking en werkwijze bij SV Odijk. Een heel aantal zaken die in 
deze ambitie zijn opgenomen zijn derhalve nu nog niet als zodanig ingevuld, maar is toekomstmuziek. Deze 
outline is bedoeld als concrete ambitie waar we de komende jaren stap voor stap daadwerkelijk invulling aan 
willen geven. 
 

1.2 Inleiding 

SV Odijk is een vereniging die werk wil maken van haar jeugdafdeling. Omdat SV Odijk daarbij veel waarde 
hecht aan een duidelijk en transparant beleid is gekozen voor een structureel technisch jeugdbeleidsplan 
(TJBP).  
 
Het technisch jeugdbeleidsplan geeft structuur en concrete handvatten aan iedereen die binnen de 
jeugdopleiding van SV Odijk actief is. Het is de bedoeling dat trainers en leiders dit plan gebruiken als 
leidraad voor hun functioneren binnen de jeugdopleiding van SV Odijk. Bij het uitvoeren van hun taken 
worden zij actief ondersteund door de coördinatoren en ons hoofd jeugdopleidingen.  
 
Zodoende kunnen alle jeugdtrainers en jeugdleiders eenduidig te werk gaan om de jeugdspelers op een 
plezierige, zinvolle en verantwoorde wijze op te leiden. Dit alles binnen de kaders van SV Odijk. Door de 
verhoging van de kwaliteit van de jeugdopleiding van SV Odijk zal de doorstroming van jeugdspelers naar de 
senioren sterk kunnen vergroten. 
 
Dit plan is bedoeld als een ‘levend document’. Een document dat in continuïteit wordt verbeterd en 
aangepast. Het vormt de basis waarop we de jeugd van SV Odijk willen laten spelen, trainen, coachen en 
begeleiden. Dit plan is sturend bedoeld binnen de mogelijkheden die wij als dorpsclub hebben om 
beleidsmatig te werken.  
 
De vereniging wil met dit technisch jeugdbeleidsplan een ieder een handvat bieden om ieder kind op zijn/haar 
niveau te laten ontwikkelen. Jaarlijks zal het plan worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld. 

 

1.3 Kernwaarden 

SV Odijk is een mooie club met veel jeugd die met heel veel plezier en enthousiasme het voetbal beleven. 
Het uitgangspunt van de club is dan ook dat goede prestaties leveren mooi is, maar dat plezier hebben in het 
voetbalspelletje de basis blijft. Wij werken vanuit drie kernwaarden aan het jeugdbeleid van SV Odijk, te 
weten: sportief, plezier en veilig. 
 

Waarom deze drie kernwaarden?  

Sportief: we zijn en blijven allereerst een voetbalvereniging. De kinderen leren hier in teamverband te 
presteren. De trainingen zijn gericht op samenwerking, techniek, kracht, snelheid gerelateerd aan het voetbal. 
We kijken dan ook sporttechnisch naar de ontwikkeling van de jeugdleden; 

 

Plezier: plezier is de brandstof om het voetbalspel leuk te blijven vinden. We doen er dan ook ons best voor 
dat de kinderen in een voor hen plezierige omgeving voetballen.  

 

Veilig: we willen deze kernwaarde verder uitwerken. Daarbij denken we zowel aan fysieke veiligheid als 
emotionele veiligheid. 

 
 



 

 

1.4 Doelstellingen jeugdopleiding 

De hoofddoelstellingen van dit TJBP is het verbeteren van de kwaliteit van het spel en de ontwikkeling van 
teams en individuen op alle niveaus binnen SV Odijk. Door de jeugdopleiding te optimaliseren, dankzij het 
uitvoeren en naleven van dit TJBV, is SV Odijk in staat om in de twaalf jaren die vanaf de JO8 pupillen tot en 
met de JO19 junioren beschikbaar zijn, zo veel mogelijk jeugdspelers te laten ontwikkelen op zijn of haar 
niveau. SV Odijk bereikt hiermee een zo groot mogelijke doorstroming naar de seniorenafdeling van SV Odijk. 
 

 Doelstelling hierbij is om in iedere jaargang, een team te hebben dat met veel plezier in een zo hoog 
mogelijke klasse uitkomt*.  

 Bij de overige teams is het doel om het plezier boven het niveau van spelen te laten gaan waarbij 
kinderen zich graag verder ontwikkelen.  

 Uiteindelijk doel is om hiermee een zo groot mogelijke doorstroming van jeugdspelers naar de 
seniorenafdeling te realiseren. 

 
Dit houdt in dat bij de teams die het hoogste niveau binnen hun jaargang spelen de betere spelers onderdeel 
uitmaken van dit team en bij de overige teams de minder grote talenten. Dit onderstreept het doel om 
iedereen op zijn/haar niveau te laten spelen en zich te laten ontwikkelen.  
 
(*Een belangrijke kanttekening die gemaakt kan worden bij bovenstaand beleid is dat er geen “vergeten” 
teams mogen ontstaan als resultaat van de doelstelling om per jaargang één team zo hoog als mogelijk te 
willen laten spelen. Dit is bij een kleine club namelijk een risico van een te rigide indeling op talent alleen. 
Teams zonder spelers met enige voetbalkwaliteiten moeten vermeden worden. Dit zorgt er namelijk voor dat 
kinderen het plezier in het spel verliezen, zij afhaken, waardoor later onvoldoende kinderen beschikbaar zijn 
om teams te vormen.) 
 
Het realiseren van deze hoofddoelen zal via een aantal (tussen)doelstellingen moeten verlopen: 
 

 Binnen de staande technische organisatie van de jeugdafdeling dient een duidelijke structuur en 
organisatie van werken aangebracht te worden, waardoor een rode draad binnen de totale 
jeugdopleiding ontstaat; 

 Het aanstellen van een Hoofd Jeugdopleidingen (betaalde kracht) om de jeugdopleiding kwalitatief 
een impuls te geven; 

 Zoveel als mogelijk werken met opgeleide trainers;  
o Per jaargang minimaal 1 trainer met KNVB opleiding (pupillen/ juniorentrainer KNVB), 
o Trainers overige teams intern opgeleide trainers (door begeleiding vanuit HJO icm 

VTON/RINUS methodiek).   

 Verhogen van het spelniveau van de jeugdteams; 

 Plezier een groot onderdeel te laten zijn van de voetbalbeleving; 

 Ouderparticipatie vergroten, waardoor er een breder draagvlak ontstaat; 

 Het aanreiken van een leidraad aan het kader van de jeugdafdeling. Dit om zowel de technische 
(trainers) als sociale begeleiding* (leiders) te optimaliseren; 

 Het aantrekkelijk maken van het voetbal voor zowel de recreatieve als de meer prestatie gerichte 
spelers; 

 Het opleiden van jeugdtrainers en jeugdleiders. 

  

1.5 Specifieke doelstellingen 

Doelstelling is om jaarlijks minimaal twee jeugdspelers naar de A-selectie van de senioren te laten 
doorstromen. Daarnaast probeert SV Odijk binnen de jeugdafdeling de uitval van spelers richting een hogere 
leeftijd zo veel mogelijk te beperken. We willen iedereen de mogelijkheid geven veel plezier te laten beleven, 
op elk niveau. Behalve de talenten die de kwaliteit bezitten om door te stromen naar de selectie, is het net zo 
belangrijk om alle overige jeugdspelers te behouden na de opleiding en door te laten stromen naar de diverse 
senioren teams van SV Odijk. 
Om meer jeugdspelers te kunnen laten doorstromen naar de seniorenselectie is het belangrijk dat de 
jeugdteams op een goed niveau kunnen voetballen met de daarbij behorende competitieniveaus. Het streven 
is om vanaf 2020 de volgende competitieniveaus te hebben behaald per jaargang: 
 



 

Team Huidige niveau Gewenste niveau 

JO-8 2e klasse 2e klasse 

JO-9 2e klasse 2e klasse 

JO-10 Hoofdklasse B 2e klasse 

JO-11 2e klasse Hoofdklasse B 

JO-12 2e klasse 2e klasse 

JO-13 - 2e klasse 

JO-14 1e klasse 2e klasse 

JO-15 3e klasse 1e klasse 

JO-16 - 2e klasse 

JO-17 3e klasse 2e klasse 

JO-18 2e klasse 2e klasse 

JO-19 - 1e klasse 

 
 
De doelstellingen voor het competitieniveau van de schaduwteams is dat deze teams zo hoog mogelijk spelen 
(liefst niet meer dan twee klassen onder het hoogst spelende team in een jaargang) en er als zodanig niet een 
al te groot verschil ontstaat tussen het eerste en de overige teams per jaargang. Dit wordt jaarlijks gemonitord 
en opnieuw bepaald naar aanleiding van de teamsterkte. 
  
Bovenstaande doelstellingen wat betreft de competitie-indeling van de jeugdselectieteams van SV Odijk is 
niet bedoeld om puur resultaatgericht voetbal na te streven binnen onze jeugdopleiding. Maar is juist een 
gevolg van de totale verbetering die voortkomt dankzij de planmatige en gestructureerde opleiding die SV 
Odijk beoogd middels dit Technisch Jeugdbeleidsplan en de scholing van het jeugdkader. 
 

1.6 Algemene uitgangspunten van de jeugdopleiding 

 De opleiding staat centraal, het leveren van prestaties komt na de opleiding; 

 Jeugdleiders en jeugdtrainers moeten het eigenbelang ondergeschikt maken aan het clubbelang en 
aan het belang van de individuele speler; 

 Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. Geef hem speelmogelijkheden op meerdere 
plaatsen in het veld. Pas op 11/12 jarige leeftijd kunnen specifieke kwaliteiten worden aangewend; 

 Alle jeugdspelers moeten veel aan voetballen toekomen. Niemand staat dus een hele wedstrijd 
reserve. Dit onder het motto: “Niemand wordt beter van op de bank zitten”; 

 Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op de leerdoelen die tijdens de training centraal 
staan. Het wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste (leerproces); 

 Jeugdtraining moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op techniek, vooral in de beweging en later 
onder weerstand. De techniektraining moet als rode draad door de totale jeugdopleiding lopen. 
Tactische en conditionele accenten dienen geleidelijk aan de techniek (en aan de leeftijd) te worden 
aangepast; 

 Keeperstraining wordt vanaf de JO9 – pupillen aangeboden; 

 Het trainingsmateriaal moet optimaal zijn. Een speler moet individueel met een goede bal (maat en 
gewicht) kunnen werken! (Kwaliteit geldt natuurlijk ook voor het veld, de doelen, de hesjes, de 
pionnen enz.). 

 

1.7 Communicatie 

Om de jeugdopleiding optimaal te laten verlopen is gekozen voor een periode van drie jaar, waarbij zowel de 
implementatie als de scholing van het jeugdkader zal worden gerealiseerd. Om dit technisch jeugdbeleidsplan 
up to date te houden en trainers, leiders en ouders betrokken te houden zijn structurele overleg momenten 
essentieel. 
 
De volgende bijeenkomsten zullen georganiseerd worden: 

 Trainers-leidersbijeenkomst (Kick-off - jaarlijks bij start seizoen) met VTON instructie nieuwkomers 

 1x per jaar tussentijds trainers- en leidersbijeenkomst met de TC; 

 Periodiek trainersoverleg, 3x per jaar olv HJO; 

 Ouder avonden (niet alleen TC, maar gehele jeugdcommissie). 
 



 

 
 

1.8 Continuïteit van het technisch jeugdbeleidsplan 

Een voetbaltechnisch plan dat goed functioneert, heeft pas na enkele jaren duidelijk zichtbare opbrengsten. 
Hierdoor is de continuïteit van het grootste belang. Om de continuïteit en de uitvoering van het technisch 
beleid zoals vastgelegd in het jeugdplan te waarborgen, zal de organisatie aan een aantal voorwaarden 
moeten voldoen. 
 
1. De HJO moet de uitvoering van het technisch beleid door trainers en leiders coördineren, controleren 

en eventueel corrigeren. Hiervoor dient het periodieke trainersoverleg. Tevens zal hij ervoor moeten 
zorgen dat hij voorwaarden creëert, die het de trainers en leiders mogelijk maakt het technisch beleid 
uit voeren. 

 
2. Het inzicht van vooral het technisch kader is hierbij cruciaal. De club zal moeten blijven investeren in 

scholing/begeleiding van trainers en leiders. Dit kan zowel intern als extern gebeuren door middel van 
(korte) cursussen of themabijeenkomsten. 

 
3. De nieuw aan te stellen trainers, leiders en bestuursleden moeten zich kunnen vinden in het 

jeugdplan aangegeven beleid en zich bereid tonen de aangegeven richtlijnen te volgen. 
  
4. Het technisch jeugdbeleidsplan wordt tijdens de overlegmomenten (trainers vergaderingen, 

ouderavonden, etc) altijd als uitgangspunt genomen. 
 
5. Alle nieuwe medewerkers van de jeugdafdeling dienen bij hun aanstelling een exemplaar van het 

technisch jeugdbeleidsplan te ontvangen. De algemene hoofdpunten van dit plan dienen ook te 
worden verteld, zodat hun ook weten wat er van hun verwacht wordt 

 

1.9 Benodigde faciliteiten  

Om uitvoering te kunnen geven aan het voorgenomen voetbal technische jeugdbeleid dienen de personele en 
materiële faciliteiten op de club in orde te zijn. 
 
In dat kader volgen hieronder een aantal aandachtspunten: 
 

 Voor alle leeftijden is er per 10 spelers 1 trainer nodig, zodat iedere speler optimale aandacht krijgt; 

 Iedere jeugdspeler dient tijdens de training individueel over een bal te kunnen beschikken, van het 
juiste gewicht; 

 Het streven is om tijdens wedstrijden geen trainingsballen te gebruiken, voor de wedstrijd is per team 
een aparte set ballen beschikbaar; 

 De trainers tot en met JO12 hebben tijdens hun trainingsuren minimaal 1/6e voetbalveld ter 
beschikking. Voor de hogere leeftijden (11 tegen 11 teams) is dat minimaal 1/2e voetbalveld. 

 De trainers hebben de beschikking over voldoende ballen, hesjes en pylonen; 

 De keeperstrainer heeft voor zijn training een tsjoek en minimaal een groot doel tot zijn beschikking; 

 Alle teams moeten een eigen trainer/coach hebben; 

 Uniforme (sponsor) kleding voor alle trainers; 
 
 

1.10 Talentontwikkeling   

Binnen SV Odijk zijn er inmiddels diverse jeugdspelers die, soms of regelmatig, meetrainen met een hoger of 
ouder team. Dit is vooral bedoeld om die spelers, die dat aan kunnen, meer weerstand te geven waardoor 
hun leerproces beter verloopt. Tevens kan men al wennen aan het niveau waar men in het nieuwe seizoen 
mee te maken krijgt. Vanuit de technische leiding is gevraagd om een verdere uitwerking van het hoe en 
waarom, welke hieronder is weergegeven. 
 
Iedere leeftijdsgroep heeft haar eigen eigenschappen en kenmerken. Deze verschillende eigenschappen en 
kenmerken uiten zich voornamelijk op motorisch gebied. De cognitieve en sociaal emotionele kenmerken zijn 
echter ook belangrijk bij jeugdigen. Hoewel de motorische eigenschappen en kenmerken de boventoon 



 

moeten voeren, is het belangrijk de overige twee aspecten ook te betrekken bij het begeleiden van de jeugd 
van SV Odijk. Het belang van het doorstromen van jeugdvoetballers wordt nader uitgewerkt in de volgende 
drie belangen: 
A. Motorische belangen; 
B. Cognitieve Belangen; 
C. Sociaal emotionele belangen. 
 
Door te werken met doorstromen van een lager naar een hoger elftal, breng je de spelers onder een hogere 
weerstand. Dit heeft als gevolg dat de spelers zowel fysiek als technisch/tactisch een hogere prikkel te 
verwerken krijgen waardoor het niveau van de sporter zal verbeteren. Spelers worden immers geacht om 
sneller te handelen in bepaalde situaties en tactisch betere beslissingen te nemen. 
 
Tevens kan de speler wennen aan de verschillen t.a.v. kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Wanneer je 
een voetballer een net iets grotere belasting laat ondergaan dan hij eigenlijk aan kan, zal er een effectief 
trainingseffect ontstaan. Wanneer die prikkel onder de mogelijkheden van de voetballer blijft, zal je een 
dalende lijn in de prestaties van de speler zien. Doordat de spelers met deze zwaardere trainingsprikkels in 
contact komen zullen zij het seizoen er na beter te belasten zijn waardoor je op een hoger instapniveau kan 
starten. Dit levert je veel winst op, omdat je tijdens de voorbereiding direct gericht kan werken. 
Iedere leeftijdgroep heeft zijn cognitieve eigenschappen. Zo mag het duidelijk zijn dat het denkniveau van een 
JO17 junior wat minder ontwikkeld is dan dat van een JO19 junior. Door als jongere sporter met oudere 
sporters mee te trainen/spelen zal vooral op tactisch gebied veel vooruitgang geboekt worden. De sporter zal 
meerdere inzichten tot zich gaan nemen doordat hij de oudere sporters, die een voorbeeld zijn, hiermee ook 
ziet werken. De sporter zal dit snel kunnen opnemen omdat hij op dat moment onderdeel van het geheel is en 
het hierdoor ook kan gaan toepassen zowel bij het hogere team als zijn eigen team. 
 
Door sporters eerder ervaring op te laten doen bij hogere teams kunnen zij beter inschatten wat er tactisch 
van hen wordt verwacht. Hierdoor zal ook het startniveau op tactisch gebied hoger liggen, waardoor men bij 
de start van het volgende seizoen een hoger instapniveau kan bewerkstelligen. Buiten de motorische en 
cognitieve verschillen, zit er ook een enorm verschil als het gaat om gedrag. 
 
Bij voetballers, en dan vooral bij jeugd, kan je daarnaast te maken krijgen met faalangst en onzekerheid. Deze 
aspecten zijn de grootste tegenstander tijdens voetbal activiteiten. Wanneer je als jonge speler ook nog in een 
relatief “nieuwe groep” terecht komt, waar de hiërarchie nog bepaald moet worden, zal het lastig zijn om met 
de voetbalprestatie bezig te zijn. Daarnaast dient de jonge speler zich ook nog eens te bewijzen ten opzichte 
van de nieuwe trainer die hij nauwelijks kent en waarbij hij zich dient te bewijzen voor een plek in het team. 
 
Al deze bovenstaande factoren kunnen het prestatie-niveau negatief beïnvloeden. Dit geldt niet alleen voor 
het individu maar ook voor het team. De trainer zal in de voorbereiding dus langer de tijd moeten hebben om 
een team van de spelers te maken. Wanneer spelers al vaker met elkaar hebben gespeeld zijn de onderlinge 
verhoudingen min of meer al bepaald. Niet alleen de relaties onder de spelers maar ook de speler met de 
trainer zal een betere fundering hebben, zodat er sneller omgeschakeld kan worden naar 
voetbaltechnisch/tactische zaken. 
 
Buiten dat SV Odijk zijn voordeel heeft bij het doorstromen van jeugdspelers, moeten ook de jeugdspelers 
hiervan baat hebben. Binnen een jeugdopleiding moet namelijk de ontwikkeling van het individu binnen een 
groepsproces voorop staan. De trainer van de jeugdopleiding dient het maximale uit een individu halen. Als 
het een lager elftal betreft moet hier ook genoegen mee worden genomen. Wanneer de trainer kan zeggen 
dat er maximaal gepresteerd is met een groep of individu dan heeft hij op een juiste manier bijgedragen aan 
de talentontwikkeling 
 
Concreet dient na de beoordeling van alle spelers op de helft van het seizoen (zie hst. 4 Samenstelling 
teams) bekeken te worden welke spelers in aanmerking komen om met een hoger team mee te trainen in het 
restant van het seizoen. Naast de motorische/ technische kwaliteiten moet ook op Cognitieve en 
Sociaal/emotioneel gebied bekeken worden of meetrainen op een hoger niveau van toegevoegde waarde 
voor die specifieke speler is. 
 
 
 
 
 



 

Hoofdstuk 2: Organisatie van de jeugdopleiding 

Voor het nastreven van de in hoofdstuk één beschreven ambitie en doelstellingen is een passende 
organisatie in de jeudgopleiding nodig. In dit hoofdstuk is die organisatie beschreven waarmee SV Odijk haar 
ambitie en doelen denkt te kunnen realiseren. 

2.1 Organigram 

Onderstaand is schematisch weergegeven hoe de wens organisatie van onze jeugdopleiding eruit ziet. 
Op dit moment is de staande organisatie ongeveer conform het onderstaande schema ingevuld, uitgezonderd 
het Hoofd jeugdopleidingen. Om dit wensplaatje compleet te krijgen is dus de aanstelling van een HJO nodig 
als spil tussen beleid en uitvoering in de organisatie. 

  
 
 

 
(JC-Jeugdcommissie, TC-Technische commissie, HJO-Hoofd jeugdopleiding, TJBP-Technisch jeugd beleidsplan) 

 
Alle huidige functies binnen de jeugdopleiding van SV Odijk worden uitgeoefend door welwillende 
onbezoldigde vrijwilligers. Steeds meer van deze vrijwilligers hebben een trainerscursus gevolgd, of hebben 
zelf vroeger op niveau gevoetbald. Een aantal van deze veelal vaders en moeders zijn echter nog niet op hun 
taak voorbereid. Om de jeugdopleiding een kwaliteitsimpuls te geven dient een professional als Hoofd 
jeugdopleiding aan de staande organisatie toegevoegd te worden. Naast dat wij er binnen dit plan naar 
streven zoveel als mogelijk vrijwilligers voetbaltechnisch door de KNVB te laten opleiden kan deze 
professional de vrijiwilligers met raad en daad bijstaan en “on the job” inspireren/coachen bij het uitvoeren 
daarvan. Daarnaast kan hij “in house” workshops organiseren ter verhoging van de kwaliteit van het 
jeugdkader. 
 
Een korte omschrijving van het functioneren van de organisatie van de jeugdopleiding is de volgende; 
De technische commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van het TJBP. Vervolgens ziet zij toe op de 
uitvoering van het plan. Zij stelt daartoe een Hoofd jeugdopleidingen aan die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het plan. Daartoe stuurt het Hoofd jeugdopleidingen de trainers en leiders aan die de spelers 
trainen en begeleiden. De coördinatoren per boven-, midden-, of onderbouw-cohort ondersteunen het Hoofd 
jeugdopleidingen in procesmatige en hands-on hand en spandiensten per cohort.    
 
Om het beleidsplan goed ten uitvoer te kunnen brengen is, naast de informele contacten, uiteraard ook 
behoefte aan formele contactmomenten tussen de stakeholders uit de kern organisatie van de jeugdopleiding. 
Onderstaand schema geeft aan met welke frequentie deze contacten plaatsvinden en wie hierbij aanwezig 
dienen te zijn: 

 Periodiek overleg HJO, Coördinatoren & trainers (3x per jaar inclusief kick-off seizoen) 

 Periodiek overleg Jeugdcommissie, TC en HJO (1x per maand - staand overleg JC) 



 

 
 
Verdeling gediplomeerde trainers en vrijwillige trainers over de leeftijdscategorieën: 

- Bambino’s > clubtrainer ism vrijwillige ouders (introductie bij de club) 
- Onderbouw > jeugdtrainer: opgeleide en niet-opgeleide ouders (vrijwilligers) 
- Middenbouw > jeugdtrainer: opgeleide en niet-opgeleide ouders, (vrijwilligers)  
- Bovenbouw > clubtrainers (opgeleide trainers, vrijwillig of betaald anders dan ouders) 

 

2.2 Functieomschrijvingen technisch kader 

Om de functies uit het organigram van de jeugdopleiding van SV Odijk goed in te kunnen vullen hebben we 
onderstaand deze functies voorzien van een bijbehorende taakomschrijving/verwachting. 
 
 

2.2.1 Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 

Door het aanstellen van een professional in de vorm van een Hoofd Jeugdopleiding zal de jeugdafdeling een 
enorme impuls kunnen krijgen. 
 
Het Hoofd Jeugdopleiding is eindverantwoordelijk voor de jeugdopleiding vanaf de JO8- pupillen tot de JO19-
junioren. Binnen de jeugdafdeling van de vereniging functioneert naast de trainersstaf en de jeugdcommissie 
een Hoofd Jeugdopleiding. Hij weet hoe jeugdspelers kunnen leren voetballen en heeft inzicht hoe je 
(vrijwillig) kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt. Hij heeft een uitgebreide ervaring als jeugdtrainer en 
Hoofd jeugd opleidingen. 
 
De belangrijkste taken van deze functie zijn: 
• Het waarborgen van de samenhang op technisch gebied binnen de jeugdafdeling door zorg te dragen 

voor een goede uitvoering van het technisch jeugdbeleidsplan; 
•       De HJO vormt de schakel tussen beleid en uitvoering, tussen de TC en de trainers; 
• Hij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de voetbalopleiding; 
• Verantwoordelijk voor het aanstellen van jeugdtrainers. Evaluatiegesprekken voeren met deze 

trainers; 
• Werven van technisch kader. 
 
Verder: 
• Het stimuleren van scholing van vrijwillig kader zowel intern als extern (KNVB); 
• Organiseren voor bijeenkomsten met trainers en leiders per jaargang; 
• Organiseren van periodiek trainersoverleg; 
• Het uitdragen van het clubbeleid aan andere doelgroepen; 
• Bezoeken van trainingen van de diverse leeftijdsgroepen; 
• Ondersteunen en adviseren van alle trainers t.a.v. technische zaken; 
• Praktisch doornemen van de oefenstof met de trainers; 
• Bezoeken van zoveel mogelijk wedstrijden van de diverse jeugdteams; 
• Begeleidt stagiaires en onderhoudt contacten met de scholen; 
• Overlegt met alle geledingen; 
• Doet voorstellen aan jeugdcommissie en/of bestuur; 
• Aanspreekpunt voor voetbaltechnische zaken; 
• Is eindverantwoordelijk voor het selectiebeleid; 
• Is het aanspreekpunt voor de KNVB en BVO’s bij belangstelling voor jeugdspelers. 
 
Tijdsbesteding:  10u per week 
Periode:  Gedurende gehele seizoen 
Piekmomenten:  geen 
Communicatie:  TC, jeugdvoorzitter, jeugdtrainers 
Dagelijks administratie: per email, telefoon, etc 
  
 



 

2.2.2 Coördinator leeftijdscohort  

Als coördinator bent u gekoppeld aan een leeftijdscohort, teweten; onderbouw, middenbouw of bovenbouw. 
U heeft een faciliterende rol tussen HJO en trainers in. U bent aanspreekpunt voor niet voetbaltechnische 
zaken. U bent in staat om de trainers en leiders te ontzorgen, zodat zij zo goed al mogelijk kunnen 
functioneren. Daarnaast heeft u een belangrijke rol binnen de teamindeling per leeftijdscohort. Ook is de 
coördinator aanspreekpunt voor trainers en leiders bij problemen met hun team, die zij zelf niet kunnen 
oplossen. 
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
 
• Ondersteunt HJO bij het maken van de team-indelingen (april/mei) 
• Ondersteunt HJO bij de selectieprocedure (januari/februari/maart) 
• Draagt mede zorg voor het “scoutings” proces bij de jeugdteams. 
• Is aanspreekpunt voor trainers en leider bij “problemen” binnen de jeugdteams 
 
 

2.2.3 Jeugdtrainer (1e team per jaargang) 

Als Jeugdtrainer bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar ook als team. 
U bent in staat om te zorgen voor een “prestatie” sfeer rekening houdend met de uitgangspunten van de club, 
Sportief, Plezier en Veilig. Aan de hand van het voetbaltechnische beleidsplan brengt u de spelers techniek 
en inzicht van het voetbal bij. 
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
 
• Verzorging twee trainingen per week; 
• Uitvoering van het voetbaltechnische beleid; 
• (ism leider) Coachen van het team op wedstrijddagen;  
• Werken volgens het (technisch) jeugdbeleidsplan. 
• Deelnemen en vertegenwoordigen van team bij (selectie) periodiek overleg HJO, trainers en leiders (3x 

per jaar) 
• Ondersteunt HJO bij de selectieprocedure (januari/februari/maart) 
• Houdt spelers ontwikkeling eigen team bij via het Spelers Volg-systeem 
• Heeft minimaal tweemaal per jaar een voortgangs gesprek met de spelers van zijn eigen team. 
 
Tijdsbesteding   10u per week 
Periode:   augustus - juni 
Piekmomenten:   geen 
Communicatie   HJO en coördinator leeftijdscohort, 
Met, Over:   Trainers, Teamzaken Spelers, Voetbalzaken 

Wedstrijdsecretaris, Wedstrijdzaken 
Functie-eisen   Minimaal Opleiding Pupillentrainer  
Gewenste eigenschappen Oplossingsgericht, omgaan met jeugdspelers (Prestatie-) sfeer kunnen 

creëren 
 
 

2.2.4 Jeugdtrainer (overige teams) 

Als jeugdtrainer brengt u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar ook als 
team. U bent in staat om te zorgen voor een “prestatie” sfeer, rekening houdend met de uitgangspunten van 
de club, Sportief, Plezier en Veilig. Aan de hand van het voetbaltechnische beleidsplan brengt u de spelers 
techniek en inzicht van het voetbal bij. 
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: Verzorging een training per week en uitvoering van het 
voetbaltechnische beleid. Werken volgens het technisch jeugdbeleidsplan. 
 
Tijdsbesteding   4u per week 
Periode:   augustus - juni 
Piekmomenten:   geen 



 

Communicatie   HJO en Jeugdcoördinator, Lopende zaken 
Met, Over:   Trainers, Lopende zaken, Ouders, Teamzaken Spelers, Voetbalzaken 
Gewenste eigenschappen Oplossingsgericht, kunnen omgaan met jeugdspelers (Prestatie-) sfeer 

kunnen creëren 
 

2.2.5 Keeperstrainer 

Verantwoordelijkheden: 
• Verantwoordelijk voor de keeperstraining van de jeugdkeepers (trainingsgroepen in onderling overleg 

samen te stellen); 
• Verantwoording verschuldigd aan de HJO. 
  
Taken: 
• Trainen van keepers; 
• Communiceren met trainers, keepers, ouders etc; 
• Voortgangs gesprekken met keepers, over hun ontwikkeling; 
• halfjaarlijks keepers rapport maken over alle keepers individueel en deze met de desbetreffende 

keepers bespreken. 
 
Tijdsbesteding:   6u per week 
Periode:   augustus - mei 
Piekmomenten   geen 
Communicatie:   HJO, keepers ontwikkeling, lopende zaken 
Met, over:   Trainers, keepers, ouders, etc. lopende zaken 
Functie eisen: Wenselijk: Frans Hoek Cursus (diploma), Vereist: Ervaring als keeper en met 

geven van training aan jeugdkeepers 
Gewenste eigenschappen: Kennis en vaardigheid op het gebied van het opleiden van jeugdkeepers, 

Goede eigen (keepers)-vaardigheid, Planmatig kunnen werken 
 
 

2.2.6 Teamleider 

Als Teamleider bent u de technische leider van het team. U bent de contactpersoon tussen de spelers, de 
trainer, de vereniging en andere verenigingen, tevens begeleidt u het team rond wedstrijddagen en 
toernooien. 
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
• Contactpersoon tussen coach/trainer en het bestuur; 
• Contactpersoon naar de andere verenigingen; 
• Contactpersoon naar de spelers; 
• Organisatorische zaken; 
• Overleg met de jeugdcommissie; 
• Aanvragen van oefenwedstrijden bij eigen vereniging en/of met andere verenigingen; 
• Problemen voorkomen en oplossen naar aanleiding van de indelingen en calamiteiten bij wedstrijden; 
• Beoordelingsgesprekken samen met trainer en de spelers; 
• Zorgen voor voldoende vervoer bij uit wedstrijden; 
• Vertegenwoordigt de vereniging. 
 
Tijdsbesteding   6u per week 
Periode:   Augustus - juni 
Piekmomenten:   Toernooien 
Communicatie: Spelers, wedstrijdzaken, trainer, spelers, andere verenigingen, 

wedstrijdzaken 
Gewenste eigenschappen: Sociaal, communicatief vaardig 
 
 
 
 



 

Hoofdstuk 3: Trainen van de jeugd 

In dit technisch jeugdbeleidsplan wordt gewerkt volgens de VTON methodiek. Deze methodiek borgt de rode 
draad door de gehele voetbalopleiding van bambino tot en met JO-19 speler. Hierdoor komen de spelers 
gedurende hun voerbalopleiding in aanraking met alle facetten van het voetbal. 
 
 

3.1 VTON methodiek  

De VTON methodiek voorziet niet alleen in oefenstof. VTON heeft een duidelijke visie voor ogen, die vertaald 
wordt in de applicatie, waar alle lagen binnen een vereniging van profiteren. 
 
Brede ontwikkeling  
De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de 
jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische 
basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling. 
 
Doorlopende leerlijn  
De voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste 
jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar 
deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling. 
 
Digitaal en multimediaal 
De voetbalmethode is volledig digitaal met een app voor alle platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld 
de oefeningen ondersteunen met filmpjes en animaties. De methode is continu in ontwikkeling. Door 
regelmatige updates hebben trainers altijd de meest recente versie. 
 
 
 

3.2 VTON methodiek en Zeister visie 

Vanuit de KNVB zijn er een aantal eisen opgesteld waaraan elke voetbaltraining moet voldoen; ook wel de 
Zeister Visie genoemd. Deze eisen zijn: 
 

 1. Voetbaleigen bedoelingen 

 2. Veel herhalingen 

 3. Rekening houden met de groep 

 4. Juiste coaching 
 
 1. Voetbaleigenbedoelingen 
Zorg dat een training of oefening zoveel mogelijk lijkt op het spelletje voetbal. Dus zo veel mogelijk met de bal 
werken en elementen van samenspelen, doelgerichtheid en doelpunten maken óf voorkomen in de oefenstof 
verwerken. 
 
2. Veel herhalingen 
Doen, doen en nog eens doen. Oefening baart kunst! Zorg er dus voor dat de kinderen zoveel mogelijk 
balcontact hebben (ieder kind een bal), geen lange wachttijden of -rijen (bij bijv. het afwerken) en veel beurten 
geven zodat ze veel kunnen oefenen. Zorg hierbij voor een goede planning en organisatie, denk er dus van te 
voren over na. En niet elke training hoeft altijd weer anders te zijn. 
 
3. Rekening houden met de groep 
Wanneer een trainer training geeft moet hij weten wie hij voor zich heeft staan en daar zijn training en 
oefenstof op aanpassen. Houd er rekening mee wat ze al wel of niet kunnen en of ze wel openstaan voor 
bijvoorbeeld overspelen. Bijvoorbeeld JO8-spelertjes hebben vaak al zoveel moeite met de bal, dat 
overspelen te veel gevraagd is: ze zijn al blij als de bal geraakt wordt. Bij JO10-spelers bijvoorbeeld mag je 
meer van de spelers verwachten. 
 
4. Juiste coaching 
De trainer moet de kinderen op de juiste manier bij het trainen betrekken. Niet alleen maar opdrachten laten 
uitvoeren: laat ze weten waarom, laat ze zelf mee ontdekken wat het voor nut heeft: stel vragen, laat ze zelf 



 

oplossingen bedenken (vraag en antwoord spel). Ook zal negatieve coaching vermeden moeten worden. Laat 
de spelers doormiddel van positieve coaching hun basiszelfvertrouwen ontwikkelen. 
 
Naast de eisen die de KNVB aan een voetbaltraining stelt werkt SV Odijk met een aantal extra voorwaarden 
waar een training aan moet voldoen. Deze extra voorwaarden worden grotendeels ingevuld door de VTON 
methodiek, maar vergt ook iets van de trainers zelf. Ook deze moeten door onze trainers zoveel mogelijk 
gehanteerd worden tijdens het opleiden van onze spelers. 
 

 5. Zorg voor een goede voorbereiding 

 6. Zorg voor een goede uitleg 

 7. Praatje - Plaatje - Daadje 

 8. Zorg voor plezier 

 9. Stimuleer voetbalbrutaliteit en tweebenigheid 

 10. Creër winmomenten en succesbeleving 
 
5. Zorg voor een goede voorbereiding 
Een goede voorbereiding is het halve werk; het geeft namelijk rust voor de trainer en spelers. Weet als trainer 
het aantal aanwezige spelers, kies een te trainen thema/voetbalprobleem met bijbehorende oefenstof 
(methodiek) en probeer zoveel mogelijk oefenvormen voor de training (de organisatie) uit te zetten 
(methodiek). Hierdoor kan de trainingstijd zoveel mogelijk nuttig besteed worden. 
 
6. Zorg voor een goede uitleg 
Wanneer je iets gaat vertellen tegen de spelers, zorg dan dat zij niet tegen de zon inkijken of dat er achter jou 
een drukte van mensen is. De aandacht van de spelers wordt dan snel afgeleid zodat jou uitleg maar half 
gehoord wordt met alle gevolgen van dien. Bij de uitleg is belangrijk dat de trainer "op het niveau van de 
spelers" gaat zitten. Zowel qua taalgebruik (ze moeten het wel snappen!) als letterlijk de hoogte: als spelers 
steeds omhoog moeten kijken, zal de concentratie eerder afnemen: ga dus als trainer gerust op je hurken 
zitten om op hetzelfde niveau te komen als je spelers (dit speelt vooral bij de JO8 – JO10 pupillen). 
 
7. Praatje - Plaatje - Daadje 
Als je iets uitlegt, probeer dit dan met een voorbeeld te laten zien. En als je het zelf niet kan voordoen, laat 
dan een spelertje van wie je weet dat hij het wel kan, het voordoen. Leg de oefening dus eerst even kort uit, 
geef het voorbeeld en laat ze het daarna maar proberen. Als de oefening eenmaal goed loopt en de kinderen 
weten de bedoeling, kun je gaan starten met het geven van aanwijzingen. Dit principe wordt praatje - plaatje - 
daadje genoemd. 
 
8. Zorg voor plezier 
Plezier is de basis voor een snelle en de beste voetbalontwikkeling. Een plezierige training voorkomt dat 
spelers snel hun aandacht en concentratie verliezen. Belangrijk hierbij is om uitdagende oefenvormen 
(methodiek) aan te bieden aan onze jeugdspeler en hen op een positieve manier te benaderen. 
 
9. Stimuleer voetbalbrutaliteit en tweebenigheid 
In onze speelwijze speelt voetbalbrutaliteit, het initiatief nemen en creativiteit, een belangrijke rol. Ook het 
passen en trappen met twee benen, belangrijk voor het positiespel, is van belang in de speelwijze van SV 
Odijk. Om dit op een juiste wijze te ontwikkelen is het stimuleren tijdens de trainingen door de trainer van 
groot belang. 
 
10. Creër winmomenten en succesbeleving 
Vaak vinden spelers een oefenvorm nog leuker als er punten mee te winnen zijn en er veel gescoord kan 
worden (wedstrijdelement): het maakt het spel spannender en motiveert ze meer om goed hun best te doen. 
Dat die punten soms willekeurig worden gegeven doet er dan niet toe. Dit kan helpen om een groep die zich 
moeilijk op een oefening kan concentreren te verbeteren. 
 
De Zeister visie zit verweven in de VTON methodiek. De VTON methodiek maakt de voorbereiding allen 
makkelijker en beheerst de rode draad in de voetbalopleiding automatisch.  
 
 



 

3.3 Keeperstraining 

Vanaf de JO10 pupillen wordt er bij SV Odijk keeperstraining aangeboden. Wenselijk is dat alle JO10 pupillen 
kennis kunnen maken met het keepen. Daarnaast is het belangrijk dat keepers tijdens de reguliere team 
trainingen aan voetballen toekomen. 
 
Deze methode heeft de volgende voordelen: 

 Meerdere spelertjes (JO10) kunnen aan het keepen “proeven”, waardoor de kans toeneemt dat er 
een potentieel talent ontdekt wordt; 

 Dankzij een brede basis (algemene voetbalvaardigheid) zal een keeper pas echt goed gaan 
functioneren; 

 Als hij opeens niet meer wil keepen, kan hij veel makkelijker veldspeler worden, dan wanneer hij de 
technische scholing gemist heeft. 

 
De samenwerking van de jeugdtrainer en keeperstrainer: 

 (komen tot) Een gemeenschappelijke visie t.a.v. keeperstraining; 

 Bespreken / analyseren van de speelwijze (van het elftal), 1.2.1.2, 1.2.3.2, 1.4.4.2; Wedstrijdanalyse 
vertalen naar de keeperstraining; 

 Keeperstraining binnen de groepstraining; Puur de keeper coachen; 

 Spelers (groep) gebruiken (tactisch / technisch). 
 
 
 

Hoofdstuk 4: Coaching & wedstrijden 
Doordat SV Odijk kiest voor het opleiden van jeugdspelers heeft dit ook als gevolg dat wedstrijden dienen als 
leermoment voor de jeugdspelers.  
 

4.1 Uitgangspunten coaching  

Alle personen welke zich direct bij SV Odijk met de jeugd bezig houden, zowel trainers als leiders, hebben 
een functie als coach. Coaching is het beïnvloeden van het gedrag van spelers. Het is van groot belang dat bij 
coachen rekening gehouden wordt met de (leeftijd) groep: ‘Wat kunnen ze en wat willen ze?’ Men moet dus 
inzicht hebben in hetgeen de jonge speler doormaakt. 
 
Het coachen moet er in principe op gericht zijn om de spelers te laten leren en niet hoofdzakelijk op winst of 
verlies. Natuurlijk heeft de coach ook emoties, maar iemand die met jeugd werkt, moet verder kijken dan de 
wedstrijd van vandaag. Niet voor niets brengt de ene club meer eigen ‘kweek’ voort dan de andere club. Dat 
heeft voor een groot deel te maken, met de wijze waarop het jeugdkader haar werk doet (training, coaching, 
begeleiding). Ouders hebben ook een grote rol in de beïnvloeding van het kind tijdens het spel. SV odijk 
stimuleert ouders om zo min mogelijk voetbalinhoudelijk te coachen en dit aan de trainers/coach over te laten. 
Positieve ondersteuningen worden uiteraard zeer gewaardeerd. 
 

4.1.1 Waar moet de coach op letten? 

1. Wie voetballen er? 
• Verschillende spelers waarvan de leeftijd varieert tussen de 6 en de 18 jaar. 
• Niveau van beginners, eerste of tweedejaars spelers, selectie, recreatie, enz. 
• Beleving, motivatie van spelers. 

2. Welk resultaat wordt er nagestreefd? 
• Gaat het in de oefenactiviteit om de wedstrijd of om het leerproces? 
• Betreft het louter en alleen gewenning aan voetbalweerstanden. 
• Gaat het om het wedstrijdresultaat? (Kan ook heel leerzaam zijn) 

3. Hoe wordt er gevoetbald? 
• Hier dient onderscheid te worden gemaakt in vier hoofdmomenten in het voetbalspel; 
• Aanvallen (als wij de bal hebben) 
• Verdedigen (als zij de bal hebben) 
• Omschakeling van Balbezit naar Balbezit tegenstander 
• Omschakeling van Balbezit tegenstander naar Balbezit 

 



 

 

4.2 Wisselbeleid  

Bij alle jeugdteams van SV Odijk dienen alle jeugdspelers evenveel te voetballen. Mocht er bij de JO19-1, 
JO18-1 en JO17-1 de wens zijn om hiervan af te wijken, dient dit vooraf door de desbetreffende trainer 
afgestemd te worden met de Hoofd Jeugdopleiding van SV Odijk. 
 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als er gewonnen dient te worden om degradatie te voorkomen. 
Of indien een speler niet voldoende getraind heeft / te laat komt / zich niet goed gedragen heeft tijdens een 
wedstrijd of training of op de club. 
 
 

Hoofdstuk 5: Samenstelling teams 

Jeugdspelers dienen te worden ingedeeld op basis van talent, ambitie, motivatie en voetbaltechnische 
vaardigheid. Waarbij geldt dat de spelers met de meeste potentie worden ingedeeld in de hoogst spelende 
teams en de overige spelers in de overige teams. 
 
In deze paragraaf wordt weergegeven volgens welke procedures wordt gehandeld en op welke wijze 
sommige spelers, bij grote uitzondering, in aanmerking kunnen komen om tijdens het seizoen in een ander 
team te worden ingedeeld. Uiteraard komt ook de overgang van junioren naar het seniorenvoetbal aan de 
orde. 
 
 

5.1 Spelersvolgsysteem, indeling van spelers einde seizoen  

Het “spelersvolgsysteem” is bedoeld om halverwege het seizoen spelers te beoordelen op vaste criteria. 
Iedere trainer kan het “paspoort” gebruiken om spelers individueel specifieke verbeterpunten aan te rijken, 
waar zij de resterende periode van het seizoen aan kunnen gaan werken. De criteria die in het paspoort aan 
bod komen luiden als volgt: 

 Technische vaardigheid; 

 Tactisch inzicht;  

 Fysieke gesteldheid;  

 Mentaliteit; 
Naast deze criteria is er een vrij opmerkingen veld binnen het beoordelingsblad. Dit is een belangrijk veld voor 
trainers/leiders om aan te geven of spelers naar hun idee een stapje hoger/lager/goed op hun plek zitten met 
redenen. Natuurlijk wordt bij dit systeem rekening gehouden met de leeftijdskenmerken. 
Het spelersvolgsysteem wordt gebruikt voor: 

 Verbeterpunten meegeven aan spelers (dit in een kort gesprekje doornemen met de speler); 

 Interne beeldvorming kwaliteiten spelers; 

 Informatie voor de nieuwe trainer voor het volgend seizoen; 

 Geeft na meerdere jaren ontwikkeling weer van de jeugdopleiding. 
 
De coördinator per leeftijdscohort initieert het team indelingsproces door voor de jaarwisseling de trainers en 
leiders te vragen een beoordelingsformulier van hun spelers in te vullen en dit in april nogmaals te herhalen. 
De spelers worden dan onderling ten opzichte van elkaar in hun eigen team beoordeeld. 
Samen met de coördinator, HJO en de teamtrainers en leiders wordt vervolgens eind april begin mei een 
voorstel teamindeling aan de TC gedaan, die deze bij akkoord bekrachtigd en communiceert. 
 

5.2  Nieuwe indeling van spelers tijdens het seizoen 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bepaalde spelers tijdens een seizoen te weinig weerstand 
ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). Een speler is dan te goed voor 
het team en leert individueel niets of te weinig meer bij. Dit zal als eerste de betreffende trainer moeten 
opvallen. In dit geval moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met een hoger team 
mee te laten doen. Hierbij moet ook worden gekeken naar de gevolgen die dit heeft voor het ‘ontvangende 
team’: de voorkeur gaat uit naar de situatie dat de speler uit een lager team aan het hogere team wordt 
toegevoegd. Slechts in uitzonderlijke gevallen moet een speler uit het ontvangende team in een lager team 



 

ingedeeld worden. Hier moeten dan ook gegronde redenen voor zijn (speler heeft er geen plezier meer in, 
speler kan het niveau duidelijk niet aan etc.). 
De HJO heeft een coördinerende rol in het overleg tussen leiders, trainers, ouders, speler en jeugdbestuur. In 
principe wordt de winterstop gekozen als het moment om eventueel met spelers te schuiven. 
 

5.3 Overgang naar senioren 

Na de overgang naar het seniorenvoetbal houdt de opleiding van de betreffende speler niet op. Niet elke 
speler zal immers direct het eerste elftal kunnen halen. Er moet dus ook een goede opvang en begeleiding 
zijn bij de selectie voor de overkomende JO19-junioren. Indien een ex- jeugdspeler goed genoeg wordt 
bevonden om de overstap te maken naar de A-selectie, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. 
Vanaf de winterstopperiode trainen JO19-junioren op uitnodiging van de hoofdtrainer mee met de senioren. 
Dit gebeurt in nauw overleg met de JO19-trainers en TC. Ook het meespelen met het seniorenteam kan 
voorkomen, zo lang het maar het belang dient van de JO19-junior. 
Als extra stimulans voor de jeugd om te integreren binnen de seniorenafdeling is het van belang om een 
onder-23 jarige team in het leven te roepen, waardoor jonge senioren en talentvolle jeugdspelers met elkaar 
kunnen spelen tegen aansprekende tegenstanders. 
 


