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DE JEUGDCOMMISSIE 
AAN HET WOORD

Onze vereniging heeft een bloeiende jeugdafdeling. 
Centraal staat niet alleen het ‘leren voetballen.’ Er is ook 
aandacht voor sportiviteit (op en buiten het veld), plezier en 
de omgang met elkaar. 

In deze informatiegids wordt verteld hoe we inhoud geven 
aan het jeugdbeleid. Hoe kijken we tegen het jeugdvoetbal 
aan? En hoe geven we hier concreet invulling aan? Dit doen 
we aan de hand van 11 basisprincipes.

We vinden het belangrijk dat iedereen die te maken heeft 
met onze jeugdafdeling – van trainers, coaches, leiders, 
spelers tot ouders/verzorgers – hier van op de hoogte is. 
Want sámen maken we de vereniging.

De jeugdcommissie van vv Oudehaske

“Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus 
hebben, maar waar het dus in wezen om gaat, is: 

wat doe je met die bal?”

Johan Cruij�



MÉÉR DAN ALLEEN EEN 
VOETBALVERENIGING 

MÉÉR DAN ALLEEN EEN VOETBALVERENIGING 

v.v. Oudehaske is een typisch Friese dorpsvereniging. 
Én we zijn méér dan dat, want v.v. Oudehaske wil binden en 
verbinden. Een veilige, open en toegankelijke vereniging 
voor iedereen die wil voetballen of hier op andere wijze aan 
wil bijdragen.

De 5 Kernwaarden van vv Oudehaske:

Voor meer informatie over de kernwaarden en 
geschiedenis van onze club zie www.vvoudehaske.nl



HET IDEE ACHTER 
DE BASIS 11

Jonge voetballers en voetbalster willen vooral fenomenale 
acties en mooie doelpunten maken. Lekker met 
teamgenoten samenspelen en de bal rondspelen. En ja, 
natuurlijk vinden ze het leuk om te winnen. Uiteindelijk doen 
ze er alles voor om kampioen te worden. Deze instelling 
geldt voor veel jeugdspelers, maar níet voor iedereen. 
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen drijfveer en reden om bij 
v.v. Oudehaske te voetballen.

Daarom gaat jeugdvoetbal bij v.v. Oudehaske om veel meer 
dan winnen. Wij willen onze jeugdspelers vooral beter 
maken en met plezier laten voetballen. Natuurlijk is er 
tijdens trainingen en wedstrijden aandacht voor de 
winnaarsmentaliteit. Maar in ons jeugdbeleid draait het niet 
in de eerste plaats om het resultaat van zaterdag of om het 
behalen van een kampioenschap. Jeugdvoetbal draait bij 
ons om passie, plezier en ontwikkeling. Oftewel, het 
opleiden van spelers in een veilige en positieve omgeving.

Om dit te vertalen naar het voetbalveld hebben we elf 
basisprincipe opgesteld, de BASIS 11. De BASIS 11 is samen 
met de KNVB ontwikkeld. Het is het resultaat van vijf 
bijeenkomsten waarin we ideeën, opvattingen en 
ervaringen hebben vertaald naar ons technisch jeugdbeleid 
voor de komende jaren. Dit onder begeleiding van een 
KNVB-adviseur.  



DE BASIS 11 VAN 
V.V. OUDEHASKE

1. Wat een kans
Iedere speler krijgt bij ons de kans zich optimaal te 
ontwikkelen in een veilige omgeving, waar we positief en 
stimulerend trainen en coachen. Optimaal ontwikkelen 
betekent plezier hebben. Maar ook zoveel mogelijk spelen 
en trainen op je eigen niveau met voldoende weerstand, ook 
al is dat in een ander team.

2. Verloren? Geleerd!
Niet de teamprestatie tijdens een wedstrijd, maar de 
ontwikkeling van iedere jeugdspeler op de lange termijn 
staat centraal in ons jeugdbeleid. Jeugdvoetbal is een 
leerproces waarin spelers fouten mogen maken, anders 
leren ze niets. Je mag bij de jeugd dus best eens een 
wedstrijd verliezen omdat het leerproces voorop staat.

3. Teamsport? Niet altijd
Jeugdvoetbal is, zeker op jonge leeftijd, niet altijd een 
teamsport. Ons jeugdbeleid richt zich op het beter maken 
van iedere individuele jeugdspeler. De gedachte hierachter 
is dat spelers die goed opgeleid zijn, beter leren 
functioneren in verschillende teams en samenstellingen. En 
dus daarmee betere teamspelers worden.

Check de basis 11 op het veld  �
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4. Aanvalluh!
Jeugdspelers leren vol zelfvertrouwen naar voren 
voetballen. Spelers die acties durven maken worden zo min 
mogelijk beperkt. Coaches bieden spelers ruimte om acties 
te maken. We leiden geen bange spelers op die later 
niemand durven passeren, omdat ze in de jeugd alle ballen 
moesten afgeven. Haal het avontuur niet uit de speler en het 
spel!

5. Zelf doen
Spelers leren zelf beslissingen nemen in het veld en moeten 
onverwachte situaties leren oplossen. Dat maakt ze beter. 
Coaches staan dus niet continu roepend langs de lijn om 
spelers steeds op de goede plek te zetten. Daar win je 
misschien een wedstrijd mee, maar spelers leren er niets 
van. En leuk vinden ze dat gebulder ook niet. Stel liever 
vragen waar ze zelf over na moeten denken.

6. Baas over de bal
Balvaardigheid en (functionele) techniek zijn de basis van 
jeugdvoetbal. Jeugdspelers leren eerst hoe zij de baas 
worden over de bal. Al oefenend hebben zij zoveel mogelijk 
balcontacten, waarbij voor de jongste jeugd geldt: een bal 
voor iedere speler. Trainen begint met technische 
vaardigheden. Overspelen, conditie en tactiek komen later.

7. Transfer verdiend
Leen jeugdspelers eens uit aan andere teams, ook al is het 
je beste speler. Daar leren ze van. Laat spelers die er 
bovenuit steken af en toe meetrainen of meespelen met een 
hoger team. Ze zijn dan ineens niet meer de beste. Ze 
moeten een stap harder zetten en zichzelf bewijzen. Daag je 
spelers uit het beste uit zichzelf te halen.



8. Wisselen
Wissel jij als coach je beste speler minder vaak of later dan 
de speler die nog niet zo goed is? Logisch, toch? Zo win je 
namelijk de wedstrijd. Maar gun ook de mindere spelers 
veel speeltijd. Daar worden ze beter van. Natuurlijk bewaak 
je wel een beetje de balans in het team, want we denken aan 
het plezier én de ontwikkeling van alle spelers.

9. Allemaal in de spits
Vaste posities? Verleidelijk, want je wint er mee. Maar het is 
een korte termijngedachte die niet strookt met de 
jeugdopleiding. Wat leren spelers van vaste posities? 
Laatste man spelen, of back. Meer niet. Zet spelers daarom 
af en toe op een andere positie. Laat ze fouten maken, durf 
te leren. Kies voor ontwikkeling!

10. Net echt
De training staat zoveel mogelijk in het teken van plezier, 
variatie en wedstrijdechte situaties. Het duizend keer droog 
oefenen van een beweging als de schaar, akka, overstap of 
Zidane wordt pas echt goed als je de beweging ook oefent 
onder (lichte) druk van een tegenstander, tijdens 
partijvormen met 1 tegen 1 of 2 tegen 2 of variaties daarop.

11. Verlenging
Variatie in training, speelwijze en ondergrond dwingen 
spelers zich aan te passen. Dat is leerzaam. Oefen daarom 
met verschillende systemen, speel onderlinge toernooitjes 
of trainingspotjes in diverse samenstellingen, train op gras 
en op kunstgras. Regel oefenwedstrijden tegen onbekende 
of sterke tegenstanders of doe mee aan toernooien.



ONZE VISIE 
OP VOETBAL

Met de BASIS-11 delen we onze voetbalvisie en de manier 
waarop de jeugd bij v.v. Oudehaske voetbalt, traint en wordt 
gecoacht. Daarbij zoeken we continu naar een goede balans 
tussen plezier, ontwikkeling en prestatie.

De jeugdteams van v.v. Oudehaske willen graag aanvallend 
voetballen. Het is ons doel om met technisch verzorgd 
voetbal doelpunten te maken, in plaats van doelpunten te 
willen voorkomen. Oftewel liever aanvallen dan focussen op 
verdedigen.

Iedereen kan een bal wel blind naar voren of over de zijlijn te 
schoppen. Maar ook de moeilijkste voetbalsituaties 
proberen we voetballend op te lossen. Ook al kun je 
daardoor wel eens een doelpunt tegen krijgen of een 
wedstrijd verliezen. Deze spelopvatting draagt niet alleen bij 
aan de ontwikkeling van spelers, maar ook aan het 
spelplezier.

EN LANGS DE LIJN?

De trainer werkt met spelers en voert een jaarprogramma 
uit met een duidelijk doel. De trainer heeft daarom een 
belangrijke stem bij het kiezen van de speelwijze en het 
maken van de opstelling. 
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Bij voorkeur is de trainer ook de coach langs de lijn. 
Als dat niet zo is, overlegt de leider/coach met de trainer 
waarbij het advies van de trainer bindend is.

Leiders hebben meer de rol van teammanagers die met 
ouders communiceren en allerlei zaken rond de wedstrijden 
regelen zoals het was- en rijschema en hoe laat spelers 
aanwezig moeten zijn

Toeschouwers? Die kijken toe, langs de lijn en bij ons en veel 
andere clubs verplicht van achter de omheining. Moedig het 
hele team vooral positief aan, maar geef geen aanwijzingen. 
Dat doet de trainer-coach.

Trainers- en coachkaarten

Ondanks dat iedere jeugdspeler zich anders ontwikkelt, 
geven we bij v.v. Oudehaske voornamelijk leeftijdsspecifieke 
trainingen. Hiervoor is een doorlopende leerlijn ontwikkeld. 
Deze leerlijn werkt als een oranje draad, die iedere 
jeugdspeler doorloopt: vanaf het moment van aanmelding 
tot aan zijn of haar 19e jaar. Zo krijgt iedere jeugdspeler 
dezelfde mogelijkheden aangereikt om zich als voetballer te 
ontwikkelen. 

Door concrete en leeftijdsspecifieke leerdoelen wordt 
iedere speler getraind en ontwikkeld op technisch, tactisch, 
fysiek en mentaal gebied. Dat doen met behulp van 
voetbalapp RINUS en de door onszelf gemaakte coach- en 
trainingskaarten. Hierdoor kunnen alle jeugdspelers op een 
gelijkwaardige, consistente manier trainen en zich 
ontwikkelen als voetballer.
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VRAGEN?

Op de website 
vvoudehaske.nl is al 
veel informatie te 
vinden.

En anders kun je altijd 
een email sturen naar:

jeugdcommissie
@vvoudehaske.nl

v.v. Oudehaske


