
JEUGDPLAN FC PERKOUW 

 
  

2022 

 
 



Jeugdplan FC Perkouw. 

 

“ Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
 

 

Doelstelling jeugdplan FC. Perkouw. 

 

Voetbalvereniging FC. Perkouw is een vereniging, waarin de jeugd een 
grote en belangrijke plaats inneemt. Natuurlijk wordt er getracht om deze 
jeugd via goede voetbaltraining naar een hoger niveau te tillen. 
 
Bij FC Perkouw werken we bij de jeugd met veel en vooral enthousiaste 
trainers, die er elke week weer zijn om de jeugd het voetballen te leren. 
Om de doorgaande lijn van pupillen naar junioren en dan naar senioren 
te waarborgen, is het belangrijk dat we met zijn allen via een zelfde route 
er voor zorgen, dat we de jeugd op een plezierige en succesvolle manier 
trainen en begeleiden. 
 
Bij FC. Perkouw zijn de vrijwilligers de kurk waarop de vereniging drijft. 
Deze groep vrijwilligers bepaalt mede het slagen van dit jeugdplan. 
 
 

Het kader. 

 

Belangrijk om dit jeugdplan tot uitvoer te brengen zijn de trainers en 
begeleiders die bereid zijn samen te werken om op de juiste wijze en in 
het belang van de jeugd van FC. Perkouw dit plan uit te voeren.In de 
begeleiding streven we naar een trainer en leider per team om de 
begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 

 

Recreatie/ prestatieteams 

 

FC. Perkouw is een kleine vereniging daarom is het moeilijk om bij de 
jeugd prestatie teams en recreatie teams te maken. Het is daarom 
belangrijk dat je met de huidige teams wel vooruit wil, maar je het plezier 
voor iedereen voorop stelt. 
 
 
 



 

Technisch beleid. 

 

Op welke manier gaan we de jeugd van FC. Perkouw begeleiden en 
facilitren en wat gaan we doen om hen zoveel mogelijk plezier en succes 
in de voetbalsport te bieden? 
 
Het technisch beleid heeft als doel om duidelijke afspraken te maken en 
richtlijnen aan te geven om te komen tot: 

• Kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers. 

• Geschoolde en/of deskundige trainers. 

• Goed functionerend/ervaren kader en begeleiding. 

• Behoud van jeugdspelers voor seniorenelftallen. 

• Doorstroming eigen jeugd naar het 1e team van FC. Perkouw. 
 
Op deze wijze moet er een “vaste lijn“ bij de jeugd duidelijk worden. 
Belangrijk hierbij is de aandacht voor recreatie/prestatie bezig zijn met 
de voetbalsport, aangepast aan de leeftijd en het niveau van de spelers. 
 
 

Taakomschrijvingen. 

 

Voetbaltrainer: 

• Kennis van zaken t.a.v. begeleiden, trainen, coachen van spelers. 

• Goed overleg kunnen plegen met het aanspreekpunt ( zie laatste 
blz.) binnen de vereniging wat betreft de jeugd en jeugdzaken. 

• Gericht trainen/ spelen. 

• Probeert goede contacten te onderhouden met de ouders van de 
spelers met betrekking tot “ meeleven” met het team, rijden naar 
uitwedstrijden (roulatie), bij de JO8/JO9?JO11 toezicht bij het 
omkleden etc., afspraken over afbellen etc. (zie ook leider). 

 
 
Leider: 

• Indien van toepassing het invullen van het wedstrijd formulier. 

• Het fungeren als assistent-scheidsrechter ( grensrechter ). 

• Regelen vervoer. 

• Regelen zaken rond begeleiding voor en na de wedstrijd 
(kleedkamer ). 

• De ogen en oren van het elftal zijn. 

• In dien mogelijk bij training assisteren (als de trainer dit vraagt/wil). 



• Probeert goede contacten te onderhouden met de ouders van de 
spelers met betrekking tot “meeleven” met het team, rijden naar 
uitwedstrijden (roulatie), bij de JO8/JO9/JO11 toezicht bij het 
omkleden etc., afspraken over afbellen etc. 

• Bij de JO8 t/m JO19 is de leider in de kleedkamer aanwezig bij het 
douchen en zorgt ervoor dat de kleedkamer opgeruimd achter blijft 
(dit kan ook dmv het opstellen van een rooster waarbij de spelers 
per toerbeurt dienst hebben). 

 
 
Verzorger: 
Het is belangrijk dat indien nodig jeugdspelers terecht kunnen voor 
verzorgen bij de verzorger van de selectie, mocht deze door de club 
gefaciliteerd zijn.  
 
 
Keeperstrainer: 
Het is belangrijk dat de keepers in de jeugd een keer in de week of een 
keer in de twee weken apart getraind worden door een keeper uit de 
senioren of een aparte keeperstrainer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktische uitvoering technisch beleid. 

 

Globaal worden per leeftijdscategorie de volgende doelstellingen 
nagestreefd. 

• JO 8 / JO 9 / JO10: ontwikkelen van techniek, leren beheersen van 
de bal en ontwikkelen van basistechnieken en basisinzichten. 

• JO11/JO12/13: leren basisvaardigheden te vertalen naar 
wedstrijdsituaties. 

• JO14/15: ontwikkelen van teamtaken en posities/linies 

• JO16/17: rendement van handelen. 

• JO18/19: leren winnen van de wedstrijd en in dienst van 
teamprestatie te spelen. 

 

 

Trainingsstof. 

 

JO 8 / JO 9 / JO10. 
 
Aandachts-/ uitgangspunten: 

• Spelenderwijs met de bal leren voetballen. 

• Inspelen op de fantasiewereld van het kind met veel afwisseling in 
de training en veel herhalingen van de leerstof. 

• Voor iedereen is een bal beschikbaar. 

• Ruime ervaring op laten doen met het beheersen van de bal, 
vooral individueel veel balcontacten. 

• De tijd optimaal benutten: geen lange wachtrijen ( bv. bij afronden); 
groep indien nodig splitsen in 2 of meer subgroepjes. 

• Rekening houden met de specifieke leeftijdskenmerken van een 
JO 8 / JO 9, zoals weinig concentratievermogen en individuele 
gerichtheid. 

 
 
Inhoud: 

• Dribbelen, drijven, stoppen, aannemen. 

• Jongleren, passen, mikken, schieten. 

• Diverse combinatie en afrondingsvormen ( bv. dribbelen en 
passen/schieten ). 

• Veel scoringsmomenten ( bv. poortjes mikken). 

• Veel kleine partijspelen ( 4:4 ): spelers krijgen meer ruimte om te 
voetballen dan bij grote partijtjes ( minder weerstand ), waardoor zij 



de bal beter leren beheersen en hun technische vaardigheden 
goed kunnen ontwikkelen. 

• Accent ligt eerder op het stimuleren van acties dan op overspelen. 

• Bij balbezit scoren, bij balverlies doelpunten voorkomen. 

• Geen conditietraining/ krachttraining. 
 
 
Tips begeleiding/ training : 

• Als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers 
van te voren daar waar je ze wilt hebben en houdt de uitleg kort. 

• Ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende 
variatie. 

• Benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Het 
gaat niet om de punten, maar om de beleving. Bewaar het 
speelse in ze, zodat ze niet gehinderd worden om te presteren. 
Het prestatie-element komt van zelf, wanneer ze zich met 
anderen willen gaan meten. 

• Houdt rekening met het taalgebruik. Gebruik geen moeilijke 
woorden als aanbieden, vrije ruimte, diep gaan of positie. Probeer 
hun taal te spreken: houd de bal goed bij je, zorg dat je hem niet 
kwijt raakt, probeer de bal af te pakken etc. 

 
 
 
 
JO-11/JO12/JO13. 
 
In deze fase gaat het om het verder ontwikkelen van de techniek. 
 
Aandachts-/uitgangspunten: 

• Spelers leren door hen veel aan de bal te laten. 

• Ideale leeftijd voor het aanleren van nieuwe bewegingen: veel 
trainen op technische vaardigheden. 

• Vervolgens trainen op veldbezetting en teamorganisatie (voor, 
achter, rechts: laten rouleren). 

• Oefeningen uitvoeren in vereenvoudigde wedstrijdsituaties: veel 
spel-en basisvormen. 

• Inspelen op de belevingswereld van de pupil en zingeving 
oefeningen en regels duidelijk maken. 

 
 
 



 
 
Inhoud: 

• Afhankelijk van het niveau geringe weerstand invoeren. 

• Basistechnieken en traptechnieken. 

• 1:1 duels en ½ -combinaties. 

• Lummelen met accent op nauwkeurige passing en 
balverwerking.. 

• Veldbezetting: bij balbezit vrijlopen, bij balverlies tegenpartij 
dekken en bal veroveren (voor, achter, links, rechts ). 

• Geen conditietraining en geen krachttraining. 
 
 
Tips begeleiding/ training: 

• Als je iets wilt uitleggen doe het dan meteen voor. Zet spelers 
van te voren daar waar je ze wilt hebben en houd de uitleg kort. 

• Ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende 
variatie. 

• Benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Bij 
lang niet elke pupil gaat het al om de punten maar om de 
beleving. Het willen of moeten winnen staat vaak een 
ontwikkeling van het spel in de weg. 

• Houdt rekening met het taalgebruik van het kind. Gebruik geen 
moeilijke woorden als knijpen, kort in de rug, positie houden, 
vrije ruimt etc. 

 
 
 

JO14/JO15. 
 
In deze fase gaat het om het ontwikkelen van het inzicht in voetballen. 
Het ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en 
algemene uitgangspunten in de hoofdmomenten balbezit tegenpartij 
en balbezit. 
 
Aandachts-/uitgangspunten: 

• Oefenstof relateren aan de wedstrijd. 

• Bepaling doel van de training en keuze voor de juiste basisvorm. 

• Techniek vanuit wedstrijdsituatie ontwikkelen. 

• Inzicht in teamorganisatie ontwikkelen ( eerst accent op het 
voorkomen van doelpunten en het veroveren van de bal en 
vervolgens het opbouwen, aanvallen en scoren ). 



• De bedoelingen van de oefening / spelbedoeling duidelijk 
(zichtbaar/ herkenbaar ) maken. 

• Het manipuleren van de weerstanden ( makkelijker of moeilijker 
maken ) en het gebruiken of aanpassen van de spelregels. 

• Let op balaanname, verwerking en voortzetting. 
 
 
Inhoud: 

• Werken met aangepaste weerstand. 

• Direct spel. 

• Breedte/ diepte in het spel (onderlinge afstanden ). 

• Spelhervattingen (bv. vrije trappen, ingooien, corners ). 

• Schijn en passeer bewegingen. 

• Verdedigende technieken. 

• Taakaanduidingen posities, positiespel (met en zonder bal ). 

• Conditie trainingen:  loop en springscholing; geen krachttraining. 

• Traptechniek verder ontwikkelen. 
 
 
Tips begeleiding/ training: 

• Geef voor de training aan wat je wilt gaan doen, dat motiveert 
de spelers, dan weten ze waarover het gaat. 

• Doe de spelvorm met een aantal spelers voor, terwijl je het 
uitlegt; ze begrijpen dit het best door de oefenvorm te zien. 

• Houdt de uitleg kort en bondig. 

• Zet zoveel als mogelijk is van te voren klaar, zodat geen 
kostbare voetbaltijd en concentratie verloren gaat. 

• Als je merkt dat de concentratie verslapt, varieer dan. 

• Doe een groot beroep op samenspel, ze zijn er rijp voor. 
 

 
 

JO-16/JO17. 
 
In deze fase gaat het om het verder ontwikkelen van het inzicht 
gekoppeld aan de communicatie. Het verder ontwikkelen van inzicht 
in en het herkennen van spelbedoelingen en algemene 
uitgangspunten in de hoofdmomenten balbezit tegenpartij en balbezit. 
 
 
 
 



Aandachts-/uitgangspunten: 

• Voetballen: meer zonder dan met bal; meer met je hoofd dan 
met je benen. 

• Bedoelingen duidelijk maken bij balbezit en balbezit 
tegenpartij: indien dit onvoldoende is, dan zal de 
ontwikkeling stagneren. 

• Positiespel is voorwaarde om met elkaar doelpunten te 
voorkomen, de bal te veroveren om vervolgens te kunnen 
opbouwen, aanvallen en scoren. 

• Goede techniek, uitspelen van 1 tegen 1 situaties en 
communicatie zijn belangrijke voedingsbronnen voor 
positiespelen om overtalsituaties te creëerden . 

• Let op balaanname, verwerking, passing en opendraaien 
naar de vrije ruimte. 

• Leren voor ontvangst van de bal gezien te hebben waarheen 
de bal gespeeld moet worden. 

 
 
Inhoud: 

• Verhoging weerstand oefenen. 

• Verbaal en non verbaal aanbieden. 

• Positiespelen gericht op enerzijds het voorkomen van 
doelpunten en de bal veroveren en anderzijds opbouwen, 
aanvallen en scoren. 

• Breedte en diepte in het spel ( onderlinge afstanden ). 

• Uitbreiding verdedigende technieken: storen, afschermen 
opbouw tegenpartij, afjagen vastzetten, duel om de bal. 

• Uitbreiding/ verfijning van passeertechnieken, 1 tegen 1-
duels: handelingssnelheid vergroten. 

• Creëren en uitspelen van overtal situaties. 

• Conditietrainingen: loop- en springscholing, maar geen 
krachttraining. 

• Traptechniek verbeteren, timing-koppen. 
 
 
Tips begeleiding / training: 

• Heb oog voor individuele tekortkomingen en problemen. 

• Leg verwachtingen ten aanzien van prestaties niet te hoog. 

• Geef duidelijk toelaatbaarheidsgrenzen aan en wijs spelers 
regelmatig op hun verantwoordelijkheid als teamspeler. 

• Leg de trainingen regelmatig stil als de spelbedoelingen 
niet duidelijk genoeg zijn en / of deze verkeert worden 



uitgevoerd. Laat spelers zelf de fouten constateren, 
bedoelingen te achterhalen en oplossingen aan te dragen. 

 
 
JO-18. 
 
In deze fase gaat het om het rendement van handelen. Het is de 
bedoeling om specifiek talent verder te ontwikkelen (“wie is 
geschikt voor welke positie” ). Verder is het leren omgaan met 
verschillende speelwijzen (eigen team en tegenstander), waarbij 
Perkouw vaak het 4-4-2 hanteert.  

 
 
Aandachts-/uitgangspunten: 

• Ontwikkelen teamtaken, taken per linie en taken per 
positie. 

• Ontwikkelen individuele bijdrage aan het resultaat van de 
wedstrijd. 

• Het accent komt nu te liggen op het complete eisen pakket: 
techniek, inzichten en communicatie. 

• Warming up. 
 
Inhoud: 

• Kleine en grote wedstrijdvormen (en afgeleide vormen) 

• Wedstrijdvormen leren qua afronding; wie doet wat. 

• Dode spelmomenten als corners en vrije trappen oefenen. 

• 1:1 spelen op tempo, zowel verdedigend als aanvallend 
coachen. 

• Diverse positiespelen beoefenen van 2:1 tot 7:7. 

• Passing en verwerking van de ballen. 
 
Tips begeleiding/ training: 

• Denk aan het karakter van de warming-up; voorkom 
blessures (zie bovenstaande). 

• Geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen; 
dat motiveert de spelers en ze weten waarover het gaat. 

• Geef een korte uitleg en laat de bedoeling zien. 

• Leg het spel stil indien het niet goed gaat en geef korte 
uitleg, blijf coachen tot het beter gaat. 

• Betrek de spelers in het klaarzetten/opruimen van het 
materiaal, ze zijn medeverantwoordelijk hiervoor. 

• Wees consequent in de benadering van de spelers. 



 
 
 
JO-19. 
 
In deze fase gaat het om het leren winnen van een wedstrijd, 
taaktrainingen per positie, leren om in dienst van teamprestatie 
te spelen. 
 
 
Aandachts-/uitgangspunten: 

• Specialisatie van het individu. 

• Rendement van handelen vergroten, mentale aspecten 
ontwikkelen (het doen en laten) 

• Leren gebruik te maken van tekortkomingen van anderen 
en teamkwaliteiten. 

• Weerstand oefeningen opvoeren tot 100%. 

• De junioren klaarstomen voor het seniorenvoetbal niet 
alleen door winnen, maar ook plezier er in te houden. 

• Optimale wedstrijdmentaliteit bewerkstelligen. 
 
 
Inhoud: 

• Diverse positie-partijspelen beoefenen. 

• Aandacht aan warming-up. 

• Wedstrijdsituaties simuleren en trainen ( bv. vrije trappen, 
corners ). 

• Conditie trainingen. 

• Fysieke trainingen. 

• Aandacht blijven besteden op traptechniek, balaanname 
en zuiverheid van inspelen. 

 
 
Tips begeleiding/ training: 

• Denk aan het karakter van de warming-up, voorkom 
blessures ( zie bovenstaande ). 

• Geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen, 
dat motiveert de spelers en ze weten waar het over gaat. 

• Geef korte uitleg en laat de bedoeling zien. 

• Leg het spel indien nodig stil en geef korte uitleg met, 
indien nodig voorbeelden. 



• Betrek de spelers nadrukkelijk bij de training, ze zijn er rijp 
voor. 

 
 
 
Leeftijdskenmerken JO 8 / JO 9 / JO10 / JO11. 
 
Inzicht: 
JO 8 / JO 9 / JO10 en JO11zien het voetballen als een spel. Ze 
hebben veel plezier, zijn speels en spontaan en beseffen de 
bedoelingen van het voetbalspel nog maar nauwelijks. Hij/zij is 
individueel gericht, geen gevoel om dingen samen te doen. Pas 
als zij wat langer op de club zijn, worden de eerste vormen van 
samenspel zichtbaar. Niettemin blijft dit beperkt en moet juist in 
deze leeftijdscategorie de nadruk liggen bij het stimuleren van 
individuele acties. 
 
Concentratie: 
Het is moeilijk om deze pupillen bezig te houden, omdat ze zich 
op hun leeftijd nog moeilijk kunnen concentreren. Even luisteren 
is moeilijk. De aandacht is zo weg, ze zijn snel afgeleid. Dit moet 
niet als negatief gezien worden. Ze staan juist open voor alle 
invloeden, ze leren de wereld kennen en kunnen zich goed 
ontwikkelen. 
 
Dynamisch: 
Stilstaan is net zo’n probleem. Ze zijn constant bezig met hun 
lichaam. Ook dit is heel positief, ze doen namelijk veel 
bewegingservaring op en leren de mogelijkheden van hun 
lichaam kennen. Door gebrek aan bewegingservaring, zijn de 
bewegingen echter slecht gecoördineerd en overmatig. Een bal 
aannemen kost veel beweging en tijd. 
 
Motivatie: 
JO 8 / JO 9 / JO10 en JO11 hebben nog geen wedijver met 
elkaar. Een wedstrijdnederlaag wordt snel vergeten. Ze zijn 
speels en zien het spel als een avontuur. Belangrijk is dat de JO 
8 / JO 9 zijn fantasie in het spelletje kwijt kan. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
JO-12/13/14: 
 
In vergelijking met de jongere voetballertjes breekt voor de 
JO12/JO13/JO14 een nieuwe periode aan. De spelers zijn goed 
gebouwd, hebben al een goede coördinatie en kunnen al veel 
meer concentratie opbrengen. 

 
Fysiek: 
De bewegingsdrang is in het algemeen nog vrij groot en dat 
moet nog steeds als een positief element worden gezien. Zonder 
die drang zou het opdoen van een veelzijdige voetbalervaring 
minder aan de orde zijn. 

 
Motivatie: 
JO-13 kan zich al aan bepaalde groepsregels houden. Ze 
kennen hun plaats in de groep razend snel. Ook zijn JO-13 nog 
erg leergierig en willen vaak het hoogste bereiken. Er is veel 
prestatievergelijking. Bepaalde oefenvormen of spelen kunnen 
ze al wat langer volhouden en ze zien het nut ervan in. Kortom, 
er is hier sprake van een ideaal leerklimaat. 
 
Inzet en aandacht: 
De relatie met de wedstrijd is voor deze groep in grote lijnen 
duidelijk. Ze zijn prestatie gericht en zetten zich voor 100% in, 
hoewel ze hun krachten nog slecht kunnen verdelen. Dat je de 
wedstrijd niet alleen kunt winnen is de JO-13 overduidelijk. Het 
vermogen om samen te spelen is sterk gegroeid. Ze zijn op dit 
punt goed aanspreekbaar en kunnen al beter luisteren dan hun 
jongere collega’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
JO-15/JO16: 

 
Fysieke gesteldheid: 
De jeugd kan in deze leeftijdsfase te maken krijgen met 
lichamelijke ongemakken, disharmonie. Enorme lengte groei 
vormt hier geen uitzondering. Er zal daarom met beperkte 
belastbaarheid gewerkt moeten worden, mede doordat de jeugd 
hier extra blessure gevoelig is. 

 
Motivatie: 
JO-15/16 (bij de een eerder, bij de ander later) raakt idealistisch 
ingesteld. Men wordt eigenwijs en zet zich meer af tegen het 
gezag. Toelaatbaarheidsgrenzen worden onderzocht of zelfs 
overschreden, conflicten worden uitgelokt. Een kunst dus voor 
de trainer/ coach/ begeleiding om hier goed mee om te gaan. De 
junior is veel met zichzelf bezig en overschat zichzelf regelmatig. 
De JO-15/16 herwaardeert de sport in hun leven t.o.v. andere 
interesses: waar stel ik mijn prioriteiten aan? 
 
 
Inzet/ aandacht: 
De inzet wordt mede bepaald door de motivatie. De JO-15/16 
weet echter heel goed wat van hem verwacht wordt en zal zich 
bij het juist ( continue ) aansturen van de begeleiding en /of de 
groep ( oproep doen op teamverantwoording ) ook goed 
inzetten. Er wordt meer aandacht besteed aan de bedoelingen 
van de trainingen en de bedoelingen worden al beter vertaald 
naar de wedstrijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
JO-17: 
 
Bij de JO-17 kunnen de onderlinge verschillen groot zijn. Er zijn 
er die al bijna uitgegroeid zijn, maar ook die er nog maar net 
mee zijn begonnen. 
 
Mentaliteit: 
Veel JO-17 zitten min of meer in de puberteit, met al de 
kenmerken ervan, zoals lusteloosheid, onredelijkheid en 
humeurigheid. Dit brengt met zich mee dat ze heel wisselend 
kunnen reageren op anderen, dus ook op de trainer. Ze zetten 
zich soms af tegen alles wat gezag vertegenwoordigt, zoals 
ouders en school. De trainer gaat nog wel eens op zijn strepen 
staan, wat de verhouding niet altijd ten goede komt. Beter is om 
wat te relativeren of eens met de speler apart te praten, dat lost 
al heel veel op. Want in een groep zijn deze kinderen moeilijker 
te beïnvloeden dan individueel. 
 
 
Fysieke gesteldheid: 
Het groeiproces heeft grote consequenties voor de 
blessuregevoeligheid. De spieren kunnen de groei van de botten 
maar nauwelijks bij houden. Een grote spanning op de spieren is 
dan het gevolg. Maximaal sprinten, springen en schieten is al 
gauw een te groot risico. Een goede warming-up is dan ook 
zeker op z’n plaats. Gedurende de eerste 5 minuten moet niet te 
intensief gespeeld worden. Verbied bijvoorbeeld tackles en 
slidings tijdens de warming-up, maar zorg wel dat iedereen goed 
mee doet. Aan het eind van de warming-up moeten de vier 
belangrijkste spiergroepen worden gerekt. Dit betreffen de 
bovenbeenspieren voor en achter, de spieren in de lies en de 
kuitspieren. 
 
 
Inzet: 
Voor de JO-17 is winnen belangrijker dan ooit. Een soms te 
fanatieke houding heeft er mee te maken dat de JO-17 op zoek 
is naar eigen grenzen. De junior is nog meer in staat de 



wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor 
hem team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette 
sliding en de wijze waarop hij buitenkantvoet speelt hebben 
meer te maken met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen. Het 
tempo is hoger, er wordt korter gedekt. Hij moet leren onder druk 
te spelen en dat gaat hem soms minder goed af. Zijn individuele 
mogelijkheden moeten meer rendement voor het team gaan 
opleveren. Hier moet hij in leren.  
 
JO-18/19: 
 
De JO-18/19 zijn aan het einde gekomen van de jeugdopleiding. 
Dat wil niet zeggen dat ze niets meer kunnen leren, maar het 
zegt wel iets over het stadium waarin ze qua voetbalontwikkeling 
behoren te zijn. Ze behoren het spel te kennen en te beheersen. 
Ze weten wat er van ze verwacht wordt op een bepaalde positie 
en kunnen een wedstrijd al een beetje analyseren. Waarom ging 
het fout, waarom verloren we veel duels of wat was de reden 
waarop de tegenstander juist op het middenveld meer grip had. 
JO-18/19 zijn daarop aan te spreken en kunnen daar iets zinnigs 
over aangeven. In dit stadium is het een kwestie van rijpen. 

 
De JO-18/19 is zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer 
evenwicht. Een fysieke groei in de breedte en een zakelijker 
benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. Het 
onrustige wat zo kenmerkend is voor de JO-17 maakt plaats 
voor een beheerster optreden. Er wordt ook door de spelers 
onderling gelet op het spel van elkaar. Er ontstaat een zekere 
eigen controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Van jeugd naar senioren. 
 
Het jeugdplan heeft als doel de doorstroming, zowel binnen de 
jeugdafdeling als van jeugd naar senioren te waarborgen. 
Het uitgevoerde technische beleid moet een vervolg krijgen bij 
de senioren, zodat de overgang een structureel karakter krijgt en 
niet afhankelijk is van de gaande en komende hoofdtrainer. 
 
Ten aanzien van de getalenteerde en prestatief ingestelde 
jeugdspelers is het belangrijk om deze groep te laten “ rijpen “ en 
proeven aan het seniorenvoetbal. 
 
Dit kan men realiseren door: 

• Samenstellen van een jeugdteam t/m 23 jaar. Een team 
bestaande uit JO19 spelers, 1e en 2e elftalspelers, die net 
uit de jeugd zijn overgekomen. 

• Regelmatig spelen van midweekse wedstrijden en 
toernooien onder begeleiding van (assistent) cq. 
Hoofdtrainer en JO-19 trainer. 

• Getalenteerde jeugdspelers mee laten spelen met het 1e of 
2e elftal in competitie en (oefen) wedstrijden in goed 
overleg. 

• Jeugdspelers mee laten trainen na de winterperiode met 
de selectie ( 1x per week / 2 weken ). 

• Bovenstaande punten gaan in direct overleg tussen de ( 
assistent ) hoofdtrainer en de trainer van JO-19. 

• Streven naar 1 keer per maand een gezamenlijke training 
met daar op aansluitend een wedstrijd. 

 
 
Doelstellingen:  

• 1e elftalspelers kunnen onder minder weerstand 
voetballen. 

• 2e elftalspelers kunnen zich in de kijker spelen. 

• JO-19spelers kunnen hiermee de overgang naar de 
senioren vergemakkelijken. 

• Alvast spelen onder meer weerstand. 



 
 
 
 
 
 
Daar waar je hebt geïnvesteerd, moet je dit niet zo maar 
weggooien! Beter met meer energie eigen jeugdspelers dan met 
minder, spelers van buitenaf aantrekken. Zo krijg je als 
vereniging een “eigen gezicht “! 
 
Ten aanzien van recreatief ingestelde jeugdspelers moet  
serieuze aandacht aan besteed worden, om te voorkomen dat ze 
stoppen. Jeugdspelers moeten bereid zijn te leren als 
wisselspeler te fungeren bij een seniorelftal. 
 
Dit kan tot uiting komen door: 

• Een goede indeling van de teams. 

• Iemand zien te vinden die bereid is om dit/deze team(s) te 
trainen, zoals zij van jongs af aan gewend waren. 

 
 
Tip: 

• Extra training in de schoolvakanties. Hierbij kan worden 
gedacht aan voetbalspelletjes middag. 

• Het geven van clinics. Er zijn voetbalscholen die tegen 
een vergoeding trainingen komen geven. 

 
 
Slotwoord. 
 
Iedere vereniging is gebaat bij een goed jeugdplan, maar aan 
een papieren plan heb je nog niets. Wij zijn ons dan ook 
terdege bewust dat dit plan een ideaal beeld laat zien. Binnen 
onze vereniging zal het dan ook per jaar verschillen hoe het 
plan tot zijn recht komt. Wij zijn wel van mening dat dit plan een 
rode draad kan zijn bij Perkouw. Om op lange termijn dit in de 
gaten te houden, is het van groot belang dat er binnen het 
bestuur of technische commissie iemand is die deze lijn 
bewaakt.  
 
 

 



 
 
 
 

 
Normen & Waarden / Gedragsregels 

 
Toelichting respect regels ter voorkoming van grensoverschrijdend 
gedrag: 
 
 
Rond wedstrijden 
 
Tijdens wedstrijden heeft de scheidsrechter de leiding en is 
verantwoordelijk voor het gedrag, zowel in sportief als sociaal opzicht, 
in het veld. Spelers volgen de aanwijzingen van de scheidsrechter op 
en accepteren de beslissingen. Bij het begin van wedstrijden stelt de 
teamleiding zich aan de scheidsrechter en de teamleiding van de 
tegenstander voor. 

• Spelers hebben respect voor elkaar, de begeleiding, 
tegenstanders en wedstrijdleiding. Ze gedragen zich sportief en 
beheersen zich in het om het wedstrijdveld. 

• Flair Play betekent beslissingen van wedstrijdleiding 
accepteren, niet vloeken of discriminerend gedrag of 
opmerkingen maken. 

• Na afloop van wedstrijden wordt de tegenstander en 
wedstrijdleiding altijd de hand geschud. 

• Toeschouwers moedigen positief aan en bemoeien zich niet met 
de wedstrijdleiding. 

• Het veld is voor spelers en scheidsrechter, toeschouwers blijven 
altijd achter de veldafzettingen. 

• Begeleiding van teams hebben voorbeeldfuncties naar spelers, 
toeschouwers en gasten. Tijdens wedstrijden is het gedrag 
langs de lijn medebepalend voor het verloop van een wedstrijd. 

• Begeleiding begeeft zich niet binnen de lijnen tijdens de 
wedstrijden, geeft enkel positief commentaar en accepteert 
beslissingen van de wedstrijdleiding. 

• Het wedstrijdveld is voor de spelende teams. Voor teams die na 
een betreffende wedstrijd op het veld moeten spelen geldt, dat 
men elders moet warmlopen. Langs de lijn verstoort dit het 
wedstrijdbeeld. 

 
 



 
 
 
 
 
Buiten wedstrijden 
 

• Wangedrag en/of vandalisme wordt absoluut niet getolereerd en 
geaccepteerd! 

• Ouders of verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de 
begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg met 
teamleiding vooraf hoe het vervoer georganiseerd is. 

• Na afloop wordt er verzameld in de kleedkamer voor 
nabespreking, douchen etc. 

 
 
Accommodatie 
 
Niet iedere ruimte is voor iedereen toegankelijk. Het ophouden in 
ruimten waar men niets te zoeken heeft voor, tijdens of na wedstrijden 
is niet toegestaan. In elke ruimte van de vereniging blijft men van 
andermans bezittingen af. Diefstal wordt niet getolereerd. Bij 
constatering van het wegnemen van andermans spullen wordt 
aangifte gedaan en daarna direct de toegang tot het complex 
ontzegd. 
 
De kleedkamer is een ruimte waar je de gelegenheid hebt je voor en 
na wedstrijden / trainingen om te kleden en te douchen. Het is geen 
café, disco en zeker geen ruimte om te vernielen. Bij constateren van 
vernielingen wordt de schade of het herstel verhaald op de persoon of 
personen. 
 
Gebruik van alcoholische drank in kleedkamers, gang of elders op het 
complex (behoudens kantine en terras) is niet toegestaan evenals het 
meenemen van glaswerk of ander serviesgoed. 
 
Teamleiding is verantwoordelijk voor het gebruik van en het gedrag in 
de kleedkamer van het team. 
 
Kleedkamers of andere ruimten die men gebruikt heeft laat men 
schoon achter. 
 



Roken of het gebruik van drugs in kleedkamers of gang is ten 
strengste verboden. 
 
 
 
 

ROOKBELEID 
 
Begeleiding jeugdteams 

• Roken is een negatief voorbeeld op een sportveld. Roken voor 
de wedstrijd in de buurt van wedstrijdsecretariaat, kleedkamers 
en velden wordt ontmoedigd. Zeker bij jeugdteams, vinden wij 
als FC Perkouw dat er niet gerookt moet worden! 

 
Spelers 

• Roken voor en tijdens wedstrijden is wordt ontmoedigd. Roken 
in de kleedkamers is absoluut niet toegestaan. 

 
Toeschouwers 

• Roken rond wedstrijden wordt ontmoedigd. Bij wedstrijden van 
jeugdteams wordt het zeker niet geaccepteerd. In overige 
gevallen alleen daar waar het is toegestaan 

 
DRANKBELEID 
 
Op dagen dat er activiteiten plaats vinden op Over de Wetering wordt er 
voor 12.00 uur geen alcoholische drank verkocht en noch getolereerd 
dat meegenomen alcoholische drank wordt genuttigd. Aan bezoekers 
onder 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geldt een 
streng alcohol ontmoedigingsbeleid. Overmatig alcoholisch drankgebruik 
wordt na afloop van wedstrijden en trainingen niet getolereerd. 

 
Alcoholisch drankgebruik in kleedkamers, gang of elders op het complex 
(behoudens kantine en terras) is niet toegestaan. 

 
 
DRUGSBELEID 

• FC Perkouw hanteert een Zero Tolerance Beleid aangaande 
drugs! Indien er geconstateerd wordt dat er drugs worden 
gebruikt of verhandeld wordt het lid door het bestuur per direct 
geroyeerd. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Appendix: Extra aandacht voor coachen. 
 

 
Wat is coachen: Beïnvloeden van voetballers. 
 
Wat doet de coach: 

• Vooral waarnemen. 

• Actief kijken. 

• Speuren naar oorzaken, als het niet loopt. 

• De wedstrijd als middel. 

• Plezier maken. 

• Rendement halen, want het doel is winnen. 
 
Doel van coachen: 
Het doel van coachen is, in de eerste plaats een middel om de 
technische vaardigheden te ontwikkelen. In de tweede plaats een 
middel om het spel beter te beheersen, zodoende kan een speler er 
uiteindelijk meer plezier aan beleven om een wedstrijd te winnen. 
 
Het leren coachen onderscheiden we in 5 fasen: 

• Kennis en inzicht van voetballen. 

• Het lezen van voetballen. 

• Doelstelling maken. 

• Stellen van prioriteiten. 

• Maken van plannen. 
 
 
Trainings methodes: 
 
Er zijn twee trainingsmethodes te weten: 
 
De Zeistervisie: De vier eisen die bij deze training horen. 
 

1. Voetbaleigen bedoelingen: 



• Doelpunten maken / voorkomen. 

• Opbouwen tot / samenwerken om 

• Doel gerichtheid. 

• Snelle omschakeling balbezit /- verlies etc. 

• Spelen om te winnen. 
2. Veel herhalen: 

• Veel beurten. 

• Geen lange wachttijden. 

• Goede planning, organisatie. 

• Voldoende ballen / materiaal. 
3. Rekening Houden met de groep: 

• Leeftijd. 

• Vaardigheid. 

• Beleving ( top of recreatie ) 

• Let op arbeid- rust verhouding! 
4. Juiste coaching ( beïnvloeding ) 

• Spelbedoelingen verduidelijken. 

• Spelers beïnvloeden / laten leren door: ingrijpen / stopzetten , 
aanwijzingen geven, vragen stellen, oplossingen laten 
aandragen, voorbeeld geven,  voordoen. 

 
 
 
 
Het model van Gelder: ook hier vier trainingseisen. 

       
1. Waar: 

• Waar ga je trainen. 

• Afmetingen trainingsveld. 

• Welke weeromstandigheden. 
2. Hoe: 

• Afwerken. 

• Positiespel. 

• Conditietraining. 

• Wedstrijd spelvormen. 
3. Wat kan je trainen: 

• Je moet elke training een doel hebben. 
4. Wat is het resultaat: 

• Je moet evalueren om zo je trainingen te kunnen bij stellen of 
om nieuwe problemen te herkennen en in trainingen te 
verwerken. 

 



Coachen van voetballers is ook goed en duidelijk praten en geen 
moeilijke woorden gebruiken. 
Bv. “Neem initiatief” dit vervangen voor “ laat zien dat je de bal wil 
hebben”. 
We raden aan om de jeugdtrainers het boek “Coachen van 
jeugdvoetballers” ( knvb. )  te laten gebruiken, hier staat echt alles in 
over coachen en trainingen van de jeugd. 
 


