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Structuur en communicatie 
 

De organisatie van RCZ op voetbaltechnisch vlak: 

 

Een belangrijk onderdeel van het geheel zijn de organisatorische zaken op voetbaltechnisch vlak. Door 

het dagelijks bestuur van RCZ is hiervoor een technische-, jeugdcommissie samengesteld: 

 

Organisatiestructuur Voetbalzaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC: Technische Commissie 

TJC: Technisch Jeugd Coördinator 
JC: Jeugd Coördinatoren 
 

Technische Commissie  

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het ontwerpen en bewaken van het (meerjarige) 

voetbaltechnische beleid van de vereniging. Er dient zowel tussen de verschillende leeftijdsgebonden 

groepen (pupillen, junioren en senioren) als in de opvolgende seizoenen continuïteit te ontstaan op 

voetbaltechnisch gebied. Tevens is de Technische Commissie eindverantwoordelijk voor de Technisch 

Jeugdcoördinatoren. 
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Technisch Jeugd Coördinator  

De Technisch Jeugd Coördinator is verantwoordelijk op voetbaltechnisch gebied voor 
speler/talentontwikkeling, de aanstelling en selectie van trainers in samenspraak met de Technische 
Commissie. 
 

Jeugd Coördinatoren 

De Jeugd coördinatoren zijn op het voetbaltechnisch gebied verantwoordelijk voor de randvoorwaarden 

en organisatorische zaken. De Jeugd coördinatoren hebben de eindverantwoordelijkheid over de 

randzaken om het voetbal en rapporteren aan de TJC en de TC.  

 

Trainer en leider 

De trainer en leider is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn team in het algemeen en de 

ontwikkeling van zijn spelers in het bijzonder. Hij moet stelselmatig de juiste oefenstof/oefeningen op 

basis van leeftijd en niveau. Dit zal in overleg gaan met de TJC en waar nodig zal er worden bijgestuurd. 
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Doel 

Plezier 

o Elk spelend lid dient te spelen op het niveau waar hij/zij thuis hoort. Het plezier van de 

leden kan bevorderd worden door een juiste structuur hierin aan te brengen met de juiste 

trainers, begeleiding en voorzieningen (kantinepersoneel, trainers, leiders, dagploeg 

etc.). 

Prestatie 

o De selectieteams (1e elftallen) bestaan uit de beste spelers van zijn of haar lichting. 

Iedere spe(e)ler(ster) speelt en ontwikkelt zich maximaal op zijn eigen niveau. De spelers 

moeten zo opgeleid worden om ze uiteindelijk het 1e elftal te laten halen. 

Trainer 

De trainer is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn team in het algemeen en de ontwikkeling 

van zijn spelers in het bijzonder. Hij moet op een juiste manier de juiste oefenstof/oefeningen op basis 

van leeftijd en niveau kunnen toepassen en in moeilijkheidsgraad kunnen opbouwen van zijn trainingen. 

De trainer moet er zijn voor de spelers en niet andersom. 

Uitgangspunten voor het opleiden van jeugdvoetballers: 

- Ontwikkeling jeugdspeler staat centraal 

- Jeugdspelers opleiden 

- Vaste speelwijze binnen de jeugdopleiding (voornamelijk selectieteams) 

- Trainingsplan is uitgangspunt voor trainingen 

- Wisselbeleid is afhankelijk van leeftijdscategorie, niveau, ontwikkeling en beleving 

- Overgang JO17 en JO19 naar senioren 

 

De ontwikkeling van de jeugdspelers komt onder andere tot uitdrukking in de competitiewedstrijden. 

Hierin moeten de spelers hetgeen dat ze geleerd hebben op de trainingen kunnen toepassen in 

teamverband. 

Bij de mini’s tot en met de JO12 bestaan deze vaardigheden uit passen, trappen, vrij lopen, dribbelen, 

drijven. Afhankelijk van het niveau kan er bij de JO11 en JO12 al gewerkt worden richting de juiste 

speelstijl zoals die ook gaat gelden vanaf de JO13. Denk hierbij aan het op een speelse wijze bijbrengen 

van deze speelstijl. De trainer moet hier niet vergeten dat de kinderen voornamelijk nog bezig zijn 

meester over de bal te worden. 

Bij de JO13 tot en met de JO16 bestaan deze vaardigheden uit het spelen van de juiste speelstijl. 

Hiermee zien wij een duidelijke speelstijl voor ogen (1-4-3-3). 

Om de spelers vanaf de JO13 de juiste speelwijze toe te kunnen brengen kan er onder andere gebruik 

gemaakt worden van de wedstrijd analyse die door de trainer gedaan is (deze analyse kan nader 

toegelicht worden door de TJC). 
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Ontwikkelingen jeugdspeler 
Onderstaand overzicht laten duidelijk zien wat de ontwikkelingen kunnen zijn van de jeugdspelers, 

rekening houdend met de leeftijdskenmerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitgangspunt voor trainingen is een trainingsplan. Het trainingsplan geeft een structuur om de 

jeugdspelers op te leiden en beschrijft onder andere hoe we de vaste speelwijze gaan aanleren. 

Uiteraard is er ruimte voor de trainers om binnen de kaders van het trainingsplan zelf keuzes te maken en 

zich te ontwikkelen, met ondersteuning van de Technische Jeugd Coördinator. 

De ontwikkeling van de talenten zal ook nog nader aan worden gewerkt middels het Persoonlijk Voetbal 

Plan waarin wij verderop in dit document nog op terug komen. 

 

JO7 4/4 

Leren beheersen van de bal 

Voornamelijk dribbelen, passen, trappen zonder druk van een tegenstander. 

JO8 en JO9 6/6 

Doelgericht leren handelen met de bal 

Voornamelijk dribbelen, passen, trappen met enige druk van een 

tegenstander en actie na de actie. 

JO10 en JO11 7/7 

Leren samen doelgericht handelen met de bal 

Voornamelijk 1 tegen 2 en 2 tegen 3 oefeningen 

waarbij de nadruk ligt op het passen, trappen, dribbelen,  

actie na de actie. 

JO12 en JO13 11/11 

Leren spelen vanuit een basistaak 

Partijvormen waarbij de verdediging tegen de aanval speelt. Nadruk 

ligt op coaching en spelen vanuit de organisatie en omschakeling. 

JO14 en JO15 11/11 

Vanuit de organisatie leren spelen. Het creëren van duidelijk 

basistaken binnen het team. Partijvormen waarbij de verdediging 

tegen de aanval speelt. Nadruk ligt op positioneel goed staan bij 

Balbezit (BB) en Balverlies (BV). 

 

JO16, JO17 en JO18 11/11 

Spelen en presteren als team in de competitie. Nadruk blijft 

liggen op positioneel goed staan bij BB en BV. Als team 

opereren gedurende de wedstrijden en trainingen. 
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Indelingen 
Voorafgaand aan ieder seizoen en gedurende ieder seizoen zal er gekeken worden naar de 

ontwikkelingen van elke speler in elk team. Uiteraard moet iedere speler op zijn of haar niveau spelen en 

dient er dus gedurende het seizoen gemonitord worden of de speler wellicht hoger op kan qua niveau of 

misschien is het wel beter om juist een stapje terug te doen. 

In samenspraak met de trainers, coördinatoren en uiteindelijk de begeleiders van de trainers zal er 

gekeken worden of er tussentijds geschoven dient te worden met talentvolle spelers. 

De belangrijkste uitgangspunten hiervan zijn: 

- Voetbaltechnisch dient de speler boven zijn team uit te steken; 

- Fysiek dient de speler in orde te zijn; 

- Het leeftijdsverschil mag niet te groot worden (maximaal 3 jaar) met uitzondering van het 1e elftal; 

- De speler dient er ook mentaal aan toe te zijn. 

 

Het clusteren van talentvolle spelers in een bepaalde lichting zal noodzakelijk zijn om de spelers naar een 

hoger niveau te krijgen. Het is toegestaan om zodoende spelers dispensatie te geven en eventueel 

eerder naar een hogere leeftijdscategorie door te schuiven om zodoende de kwaliteit en de weerstand op 

de spelers te verhogen. Het clusteren kan enkel en alleen gebeuren in samenspraak met de TC en de 

TJC. 

De jeugdtrainer 

Waar moeten wij als trainers rekening mee houden bij de verschillende leeftijdscategorieën: 

JO7: 

Deze kinderen hebben nog geen beeld wat het spel is, wat het doel is, wat de regels zijn etc.  

De bal laat de kinderen bewegen in plaats van andersom, denk hierbij aan het bekende kluitjesvoetbal. 

De kinderen zullen op latere leeftijd pas bewust worden van de omgeving en de medespelers danwel de 

tegenstander. 

Het uiteindelijke doel bij de mini’s dient voornamelijk het dribbelen, passen, trappen te leren op een 

spelende wijze. 

Laat de kinderen hier geen bal delen maar laat ze voornamelijk alleen (uiteraard met behulp van een 

trainer) aan de gang gaan met deze oefeningen. Zorg ervoor dat de training voor de kinderen door blijft 

gaan en dat ze constant uitdagingen hebben. Door deze uitdagingen te creëren zullen zij minder snel 

afgeleid zijn. 

JO8 en JO9: 

Na de eerste periode van gewenning en ontdekking van wat de bal is/doet en welke richting die uit moet 

volgt een periode waarin de kinderen meer besef gaan krijgen dat ze niet alleen voetballen. 

Het gevoel voor de bal ontwikkelt zich meer en meer, alhoewel er nog niet echt doelgericht gespeeld 

wordt. Veel kinderen en dan voornamelijk in de JO8 hebben nog niet het volledige oog op het 

teamverband. 

Het gevoel om samen situaties op te lossen ontwikkelt zich langzaam en zal zich pas openbaren in de 

JO9. 

In de JO9 kun je de kinderen doelbewuster laten voetballen waarbij je met 2 tallen kunt gaan werken. 

Ook in deze leeftijdscategorie moet je er voor waken dat de kinderen te veel stil staan en zodoende de 

concentratie verliezen tijdens de training. 

Zorg er voor dat de trainingsoefeningen 1 op 1 in elkaar overlopen. 
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JO10 en JO11: 

Het beheersen van de bal in allerlei voetbalsituaties (van doel op zich naar middel om het winnen van de 

wedstrijd te realiseren). De eerste tekenen van het teambesef zijn meer zichtbaar. Kinderen zullen elkaar 

eerder gaan corrigeren op basis van de acties (passen, dribbelen schieten etc.) die de speler maakt. 

Er wordt bewuster aan het oefenen gewerkt. De spelers van deze leeftijden kunnen een langere tijd 

geconcentreerd blijven t.o.v. de JO8 en JO9. 

Ook hier moet de trainer wel de basisprincipes blijven oefenen echter kunnen we het hier in een spelvorm 

stoppen door bijvoorbeeld kleine partijtjes te spelen 2/3 en 1/2 waarbij de nadruk ligt op het vrij lopen na 

het inspelen (actie na je actie), dribbelen en de spelers enig overzicht aan te leren door voorbeelden van 

vrij lopen te geven tijdens deze oefeningen. 

JO12 en JO13: 

Deze lichting spelers hebben het in het beginsel vaak erg lastig omdat we van een kleiner veld naar een 

groter veld gaan en we te maken krijgen met nieuwe regels. 

De spelers hebben zelf meer begrip voor het verbeteren en ontwikkelen van de eigen- en teamprestatie. 

Het team is hier vaak belangrijker dan het individueel. 11 tegen 11 dat vraagt opnieuw een aanpassing 

aan nieuwe omstandigheden. De kinderen zich bewust laten worden van de situatie op het veld en de 

veldbezetting zijn hier de belangrijkste kenmerken. 

Na verloop van tijd kun je werken aan de handelingen die bij bepaalde taken en posities in het team 

horen en verwacht worden van de positie/speler. 

De handelingen vrijlopen, druk zetten etc. worden specialistischer en horen de nodige aandacht te 

krijgen. De principes van aanvallen en verdedigen zullen hoe langer, hoe meer en beter het handelen van 

de spelers gaan sturen. 

De trainingen dienen hier voornamelijk uit spelsituaties te bestaan. Denk hierbij aan grote partijvormen op 

een half veld waarbij je doorgaans 8 tegen 6 speelt met 1 groot doel en 2 kleine doeltjes. Hiermee creëer 

je de ideale setting zoals die op wedstrijddagen ook gespeeld zal worden. 

JO14 en JO15: 

Dit is een lastige lichting en behoeft ook de nodige ervaring als trainer. De eigen mening ontwikkelt zich 

behoorlijk en de drang om te vergelijken neemt toe. Spelers krijgen meer verantwoordelijkheid en houden 

in het veld meer rekening met anderen. 

Geldingsdrang neemt toe in het veld en de taken van de spelers per positie zijn onderhand duidelijk bij de 

spelers. 

De trainingen dienen hier voornamelijk net als bij de JO13 en JO12 voornamelijk te bestaan uit het 

creëren van spelsituaties van de wedstrijd zoveel mogelijk worden nagebootst. 

JO16, JO17 en JO18 

Deze lichtingen kunnen in principe geen basisdingen meer leren. De focus moet hier liggen op het 

teamverband en het spelen vanuit de juiste organisatie. Probeer als trainer de focus te leggen op het 

teamverband en voor elkaar door het vuur gaan. 

Vergeet hierbij niet dat de speelwijze hier heel belangrijk is en gelijk is gesteld naar hetgeen de club voor 

ogen heeft (eerste elftal). 

 

Een goede jeugdopleiding is de basis voor het maximaal ontwikkelen van de jeugdspelers, zodat er een 

goede doorstroming van jeugdspelers tot stand komt, met mogelijkheden voor het 1e elftal. Om de 

doelstelling “het opleiden van jeugdspelers” te realiseren is aan de ene kan visie op het voetbal nodig en 

aan de andere kant de wijze waarop dit kan worden omgezet in opleiden. Hierbij is het belangrijk dat de 

trainers op een juiste manier te werk gaan bij het opleiden van de jeugdspelers. 
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Een partijspel bij de jongste jeugd mini’s tot en met JO12 is per definitie niet verkeerd, maar de 

leermomenten zijn hier een stuk minder dan dat ze 1 op 1 met een bal bezig zijn. 
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De leider 
Het begeleiden / coachen  van het team op de wedstrijddag zelf. 

- Waarborgen van de veiligheid van de spelers vanaf het moment van verzamelen, tijdens de 

wedstrijd en tot na de wedstrijd; 

- Het zorgdragen voor het materiaal tijdens de wedstrijden en zorgen dat er geen ballen kwijt 

raken; 

- Het regelen van een eigen grensrechter; 

- Het invullen van het wedstrijdformulier op de computer. Dit geldt vanaf de JO12 pupillen en elke 

leider heeft hiervoor een mapje met spelerskaarten in zijn/haar bezit; 

- Bij uitwedstrijden zorg dragen dat het vervoer geregeld is; 

- Het aanwijzen van een ouder uit het team voor een kantinedienst als het eigen team hiervoor 

opgeroepen wordt. Het niet naleven hiervan levert automatisch een boete op. Zie hiervoor 

verdere informatie  het reglement van de vereniging; 

- Activiteiten georganiseerd door activiteitencommissie per team minimaal 1 leider/ trainer 
aanwezig per team; 

- Ondersteuning en motiveren van verkoop Grote Club Aktie; 
- Bij problemen met ouders/kinderen direct in contact treden met jeugdcoördinator die deze 

kwestie verder aanpakt en begeleidt; 

- In geval van een tekort aan spelers direct contact opnemen met de desbetreffende 

jeugdcoördinator om het team aan te vullen. De jeugdcoördinator beslist hierin en zal afhankelijk 

van andere wedstrijd spelers oproepen uit een lager team of een jongere leeftijdsgroep. De 

jeugdleider regelt dit absoluut niet zelf; 

- Jeugdcoördinator zal volgens de onderstaande richtlijnen handelen indien er invallers nodig zijn. 

Indien er van eigen team 13 spelers voor elftallen en 9 spelers voor pupillen teams aanwezig zijn 

mogen er geen invallers gevraagd worden; 

1- Spelers uit een lager team vragen in dezelfde leeftijdsklasse; 

2- Spelers vragen uit het hoogst spelende teams uit een jongere leeftijdscategorie; 

3- indien er geen van de bovenstaande spelers kunnen invallen mag er alleen in overleg met 

coördinator en/of jeugdbestuur een speler uit een hoger team in dezelfde leeftijdscategorie 

invallen bij een lager team. 

- Spelers een evenredig deel van de wedstrijd laten spelen indien er wisselspelers zijn. 

- Invallers spelen maximaal een halve wedstrijd indien er wisselspelers van het eigen team op de 

bank zitten. 

- Het afzeggen, uitstellen, wijzigen van tijden van wedstrijden en aanvragen van snipperdagen 

dient te worden gecommuniceerd via de jeugdcoördinator. 

 

Voor alle overige voorkomende zaken, gebruik het gezond verstand! 

In principe is het de bedoeling dat elk jeugdteam een trainer en een leider heeft. Deze functies mogen 

uiteraard ook gecombineerd worden. 

Het begeleiden/coachen van het team op de wedstrijddag zelf, het waarborgen van de veiligheid van de 

spelers vanaf het moment van verzamelen, tijdens de wedstrijd en tot na de wedstrijd is de 

verantwoordelijkheid van de trainer/leider. 

 

De leider dient het eerste aanspreekpunt te zijn tijdens wedstrijden voor ouders/spelers die wellicht niet 

direct richting de trainer kunnen of durven te stappen. De leider zorgt ervoor dat de spelers zich niets 

ontbreekt op basis van het voetbalvlak. Denk hierbij aan het verzorgen van de ballen, vervoer, 

spelerspassen en het vullen van Sportlink, tenues, scheidsrechter/grensrechter (indien bij RCZ niet 

aanwezig), kantinediensten communicatie binnen het team inzake activiteiten etc. Alles om de 
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hoofdtrainer te ontzorgen en ervoor te zorgen dat de spelers de volledige focus hebben op de wedstrijd 

en niet op randzaken. 

 

Het afzeggen, uitstellen, wijzigen van tijden van wedstrijden en aanvragen van snipperdagen dient te 

worden gecommuniceerd via de jeugdcoördinator. 

Voor alle overige voorkomende zaken, gebruik het gezond verstand! 

Speelwijze 
De vaste speelwijze binnen de club bestaat uit 2 elementen “systeem” en “intentie”. Als speelwijze kiest 

RCZ in de jeugdopleiding voor het 1-4-3-3 systeem met de punt naar voren op het middenveld, eventueel 

met een inschuivende centrale verdediger. Deze speelwijze is voor de jeugd herkenbaar, het beste aan te 

leren en te begrijpen door de optimale veldbezetting. Voor de JO8 en JO9 spelen we sinds seizoen 

2017/2018 6 tegen 6. De speelwijze voor deze teams is 1-2-1-2 om zo uiteindelijk goed over te kunnen 

schakelen naar een half veld bij de JO10 en de JO11 waar we hebben gekozen voor de formatie 1-2-1-2-

1. Hiermee zorg je dat de overstap naar een hogere leeftijdscategorie beter te maken is, omdat er qua 

opstelling maar 1 posities bij komt. 

 

Als we dit afzetten tegen de uiteindelijke 11 tegen 11 teams hoef je in principe enkel nog de spelers aan 

de zijkanten toe te voegen en zo zorg je er dus voor dat de overgang zo soepel mogelijk kan verlopen. 

 

Naarmate de jeugd ouder wordt, zal de mogelijkheid om zelfstandig voetbalproblemen op te lossen 

toenemen. Voor de JO16 tot en met de JO18 kunnen daarom andere spelsystemen worden toegepast, 

zodat later in de senioren eventueel ook andere spelsystemen waar ze tegen spelen herkennen en zelf 

uitvoeren. 

Onder teamtaken is duidelijk weer gegeven wat er per speler verwacht wordt gedurende een wedstrijd 

en/of trainingen. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk het uitgangspunt gaat worden voor de trainers om 

dit aan de spelers duidelijk te maken en uiteraard ook bewust maken van deze teamtaken bij zowel 

balbezit van de eigen partij en bij balbezit van de tegenpartij. 
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Teamtaken 1-4-3-3 

In balbezit 

Positie Omschrijving 

1 > Snelheid in de opbouw 
> Bij inspelen 3 en 4 meelopen in de richting van de bal 
> Bij balbezit in de cirkel van het 16 meter gebied staan 

2 en 5 > Bij opbouw diep en breed uitlopen 
> Ruimte houden voor diepe bal naar 7 of 11 
> Denken over situatie "wat als?" 
> Voor 3 en 4 blijven 
> Opbouw zoeken naar aanvallers 7, 9 en 11 

3 en 4 > Aanspeelbaar zijn op punt 16 meter gebied 
> Centrum bemannen 
> Naast elkaar in de opbouw 
> Zorgen voor aansluiting bij diepe bal 

6 en 8 > Ruimte maken voor diepe bal 
> Altijd achter de bal aanbieden 
> Ruimte maken/houden voor 10 
> In centrum spelen 

7 en 11 > Veld breed en diep maken/houden 
> Bal aan de buitenkant aannemen 
> Vooractie achter de rug van de tegenstander maken 
> Actie naar de goal gericht 
> Kaats met 10 aangaan 

9 > Diep aanspeelbaar zijn 
> Vooractie maken om aanspeelbaar te zijn 
> Doelgericht actie maken 
> Ruimte tot 7 en 11 bestrijken 
> Praten met 10 

10 > Ruimte maken voor diepe bal 
> Kaats met 9 aangaan 
> Moment van kaats kiezen 
> Ruimte achter 9 bespelen 
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Balbezit tegenpartij 

Positie Omschrijving 

1 > Bij balbezit tegenpartij op lijn 16 meter gebied staan 
> Coachen van 2 en 5 (klein maken/knijpen) 

2 en 5 > Verantwoordelijk voor dekking 
> Knijpen bij bal aan andere zijde van het veld 
> Rugdekking 3 en 4 verlenen 
> Resoluut in duel 

3 en 4 > Oppakken van diepe spits 
> Coachen van elftal 
> Instappen als 6 of 8 voorbij zijn gespeeld 
> Altijd in centrum zijn 
> Rugdekking 2 en 5 verlenen 

6 en 8 > In het centrum de gevaarlijkste man oppakken 
> Schuin achter elkaar spelen 
> Controlerend spelen 
> Zorg ervoor dat jij bepaald hoe het middenveld verdedigend staat 

7 en 11 > Knijpen als de bal aan de andere zijde is 
> Recht op de man met bal lopen 
> Lange bal eruit halen- moment van storen kiezen 

9 > Recht op de man met bal lopen 
> Lange bal eruit halen- moment van storen kiezen 

10 > Lange bal(lijn) eruit halen 
> Ruimte achter 9 bespelen 
> Zorgen dat de "tweede bal" wordt gewonnen 

 

Resume 

Alleen door goede, passende en uitdagende oefenstof aan te bieden door een opgeleide trainer dan wel 

voetbalervaren trainer met de juiste leeftijdsdoelstellingen voor ogen, kun je een jeugdspeler optimaal 

ontwikkelen. Daarnaast is het zaak dat de randvoorwaarden en organisatorische zaken door de leider 

goed geregeld zijn. Hierdoor creëer je een specifieke opleiding van de jeugdspeler als individu en als 

teamspeler. 

In dit document zijn wij ingegaan op de belangrijkste kaders van de jeugdopleiding binnen RCZ. Om dit te 

kunnen realiseren dienen de huidige trainers begeleid te worden en de trainers en leiders zich ervan 

bewust maken wat een speler beter maakt. 

 

Het begeleiden van de trainers zal gebeuren on the job en we zullen in overleg met de Technische 

Commissie gedurende het seizoen trainersavonden organiseren waarbij we de laatste ontwikkelingen 

zullen doornemen en we een training samen met de trainers van de betreffende leeftijdscategorieën 

zullen samenstellen en uitvoeren om hierin te kijken wat de trainers anders zouden kunnen doen en wat 

uiteraard ook al goed gaat te benadrukken. 
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RCZ Persoonlijk Voetbal Plan (P.V.P.) Voetbalschool 
Om ervoor te zorgen dat de jeugdspelers zich optimaal blijven ontwikkelen is het verstandig ze één keer 
per week gedurende bijvoorbeeld 6 weken 1 op 1 te trainen en zo de balbehandeling, bewegingen en 
tactisch inzicht te verbeteren. 

Per spelers zal er in samenspraak met de huidige trainer, speler/ouder en voetbalschooltrainer een 
persoonlijk programma worden opgezet om zodoende de zwakkere punten goed te maken en de goede 
punten nog beter te maken doormiddel van hierop te gaan trainen. Het is belangrijk dat de betrokken 
speler en ouder een duidelijk beeld krijgen wat de intentie van het P.V.P. is. 

Voor wie? 

De voetbalschool is voor alle jongens en meisjes, spelers en keepers, in de leeftijd van 8 tot en met 12 
jaar, die de ambitie en de wil hebben om onder leiding van ervaren trainers te willen leren voetballen en 
hun voetbalkwaliteiten bij te schaven. In de opstart fase zal er voornamelijk gekeken worden naar spelers 
in de selectie teams actief zijn om zodoende te kunnen fine-tunen. Deze spelers zullen door de trainers 
en begeleiding van de voetbalschool benaderd gaan worden. 

Het maximaal aantal spelers de eerste 6 weken zal 12 spelers per 2 uur zijn verdeeld over 3 tot 4 
trainers. 

Periode 

De voetbalschool zal actief zijn tussen 10 oktober en 15 december en tussen 15 januari en 15 mei. 

Eventueel kan er in de zomerperiode ook nog getraind worden indien er voldoende animo voor is. 

Deze periode is gedurende het voetbalseizoen en de eerste training (JO8 t/m JO9) zal starten omstreeks 

10.30 uur en eindigen om 11.30 uur de tweede training zal JO10 t/m JO12) starten om 11.45 uur en zal 

eindigen om 12.45 uur. Hierdoor zorgen we ervoor dat er altijd kantine bezetting is (zondag teams spelen 

ook) en wellicht meer publiek bij het 1e elftal. 

Materiaal 

Om een P.V.P. uit te kunnen stippelen en uiteindelijk ook uit te kunnen laten voeren is het van essentieel 

belang dat de juiste materialen voorhanden zijn. Denk hierbij aan ballen, pionnen, hesjes, pass en trap 

golf, pass en trap muur. 

Intake 

Alvorens we een P.V.P. op gaan stellen zal er eerst een intake gesprek plaats gaan vinden. Dit zal 
gebeuren na een doordeweekse training tussen de huidige trainer en de voetbalschooltrainer. In dit 
gesprek zal er dieper in worden gegaan op de benodigde trainingsstof en het maken van het P.V.P.. 

Hierna zal de trainer het P.V.P. op gaan stellen en de speler uit gaan nodigen voor de eerste trainingen. 

De training 

Als uiteindelijk de trainingen beginnen is het taak dat er 1 gediplomeerde (ervaren) trainer met 2 á 3 
spelers die aan de slag gaan met hetzelfde P.V.P.. Het is van het allergrootste belang dat de spelers 
hierbij de juiste begeleiding krijgen en zodoende ook de juiste oefenstof en het juiste materiaal. 

Tijdens deze training is het noodzakelijk dat er 1 trainer maximaal 3 spelers onder zijn hoede heeft om 
zodoende de speler optimaal te kunnen begeleiden. 

Naarmate de kinderen ouder zijn kun je onder andere starten met kleine positie spellen waarbij de nadruk 
ligt op het vrij lopen in posities, omschakeling en positioneel goed staan. 


