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1. Inleiding 

 
In dit plan geven we richtlijnen voor de trainers, begeleiders, bestuurders en coördinatoren met 

het doel de jeugdspelers zo optimaal mogelijk op te leiden. 

 

Het plan is ook bedoeld om aan ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden een inzicht te 

geven over de organisatie, missie en visie en alles wat daarbij hoort. 

 

Door het hanteren van een duidelijk rode draad is het voor alle betrokkenen (trainers, 

begeleiders, bestuurders, coördinatoren maar ook ouders/ verzorgers) duidelijk waar v.v. SIOL 

voor staat en wanneer we dat samenvatten in een lijfspreuk dan ziet die er als volgt uit: 
 

‘Oranje zwart zit in je hart!’ 

 

Het jeugdvisiebeleidsplan van v.v. SIOL is erop gericht, om ieder jeugdlid op haar/zijn niveau met 

veel plezier zolang mogelijk bij de voetbalclub voetbalt of blijft voetballen.  

 

Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 

Werkgroep jeugdvisieplan v.v. SIOL 
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2. Het jeugdvisiebeleidsplan  

 
Missie 

De jeugdmissie van v.v. SIOL is om er voor zorgen dat iedereen, van pupil, puber tot 

jongvolwassenen, met veel plezier en op sportieve en respectvolle wijze de voetbalsport in al haar 

diversiteit kan beleven. V.v. SIOL streeft naar en familiare sfeer waar kwaliteit en ontwikkeling 

voor en door haar jeugdleden centraal staat. Vanuit deze betrokkenheid vervult v.v. SIOL een  

sociaalmaatschappelijke rol waar iedereen rond de club trots op is. 

 

Visie 

We spelen in op de behoeften van de verschillende typen voetballers. V.v. SIOL biedt voetbal, 
sportiviteit en gezelligheid voor iedereen op zijn of haar niveau. Voetballen bij v.v. SIOL is leuk, 

plezierig en een echte teamsport en het leukste is dat je op jouw niveau het maximale uit je eigen 

mogelijkheden weet te halen waarmee iedere voetballer een blijvende positieve herinnering heeft 

aan de club. De club is er alles aan gelegen de betrokkenheid van de leden en de omgeving bij de 

club zo groot mogelijk te maken. 

 

Algemene doelstelling 

Het jeugdvisiebeleidsplan is geschreven voor nu en voor de toekomst. Het plan beschrijft niet 

alleen waar v.v. SIOL voor staat maar ook voor gaat. Voorop staat, dat de jeugd op een plezierige 
en succesvolle manier de voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zoveel mogelijk zorgt 

voor de opleiding indien en voor zover daar voldoende vrijwilligers voor beschikbaar zijn. Elke 

speler speelt in principe op een zo’n hoog mogelijk niveau om zich optimaal te kunnen 

ontplooien. In de jeugdopleiding weegt het belang en welzijn van de individuele speler zwaar. 

 

Het centrale doel is talentontwikkeling voor iedere speler. Hiervoor is een aantal 

randvoorwaarden noodzakelijk: 

1. De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers (van pupil naar junior, als 

junior binnen de jeugd en van de jeugd naar de senioren) zodanig verloopt, dat bij de 
speler het maximale voetbalplezier en ontwikkeling behaald wordt; 

2. Spelers moet een maximaal weerstandsniveau worden geboden, dat past bij de kwaliteit 

van het talent; 

3. Er is rust en duidelijkheid nodig voor zowel de spelers, als ook voor trainers, begeleiders 

en ouders. 
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3. Kernwaarden v.v. SIOL 
 
Dit jeugdvisieplan draagt bij aan de realisatie van de gestelde doelstellingen en geeft handvatten 

voor de trainers, begeleiders en eenieder ander die betrokken is bij de ontwikkeling van het 

voetbaltalent van de jeugdspelers van v.v. SIOL. Een belangrijk uitgangspunt zijn de vijf 

kernwaarden  (zie https://www.siol.nl/gedragsregels/ )van v.v. SIOL waar alles aan opgehangen 

wordt binnen deze visie: 

• Plezier 

• Respect 

• Eerlijkheid 

• Sportiviteit 

• Veiligheid 

 
Om dit jeugdvisieplan goed uit te kunnen voeren zijn de volgende zaken essentieel: 

✓ Een goed werkende familiare organisatie; 

✓ Kwantitatief/kwalitatief voldoende (jeugd) spelers; 

✓ Geschoolde trainers of ondersteuning van geschoolde trainers bij de training; 

✓ Goed functionerend kader en begeleiding; 

✓ Eenheid en gelijkheid in training en uitvoering 

✓ Gedragsregels voor trainers en leiders, spelers en ouders. 

 

Samen met de grote groep vrijwilligers en met steun vanuit het bestuur kan het 
jeugdvisiebeleidsplan gerealiseerd worden. Hieronder zijn de gedragsregels nader uiteen gezet. 

 

De 7 gedragsregels voor trainers en leiders 

1. Coach positief 

2. Binding met de familiare club uitdragen 

3. Conformeren zich aan het jeugdvisieplan en de kernwaarden 

4. Zorgt voor een plezierige sfeer binnen zijn/haar team 

5. Zijn verantwoordelijk voor teamregels en handhaving 

6. Bieden kinderen een veilige omgeving 
7. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grens- en scheidsrechters 

 

De 6 gedragsregels voor spelers 

1. Nakomen (tijd) afspraken 

2. Coachen elkaar positief 

3. Tonen respect voor trainer, leider, teamgenoten, tegenstander, grens- en scheidsrechter 

4. Laten UIT en THUIS de kleedkamer netjes achter 

5. Nette omgang met alle materialen 

6. Zijn in beginsel ook bij blessure aanwezig bij trainingen en wedstrijden van hun team 
 

De 7 gedragsregels voor ouders 

1. Beslissingen accepteren 

2. Achter de omheining blijven 

3. Moedigen positief aan, coachen niet 

4. Gaan respectvol met elkaar om 

5. Weten dat teambelang voorop staat 

6. Communiceren direct en open met elkaar 

7. Stimuleren hun kind afspraken na te komen en op tijd te zijn 

https://www.siol.nl/gedragsregels/
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4. Voorwaarden 
 

Om een optimale uitvoering te kunnen garanderen, moet aan een aantal praktische voorwaarden 

worden voldaan. Het belangrijkste is dat bestuur, de technische commissie jeugdafdeling, de 

jeugdtrainers en leiders op een lijn zitten. 

 

Verantwoordelijk- en bevoegdheden 

De technische commissie is verantwoordelijk voor de technische inhoud van het 

jeugdvisiebeleidsplan en de uitvoering ervan. Zowel de onderbouw als de bovenbouw heeft een 

hoofdcoördinator die ook bevoegd is om namens v.v. SIOL coördinatoren, trainers/leiders en 
spelers aan te spreken wanneer zij bewust en onbewust af wijken van het geldende plan. 

 

Het bestuurslid Technische zaken: Is verantwoordelijk voor het behartigen van de voorwaarden 

van het jeugdvisiebeleidsplan en het bewaken van het te voeren beleid vanuit bestuurlijk niveau. 

Samen met de coördinatoren is het bestuurslid bevoegd correctieve maatregelen te treffen bij 

(niet) moedwillig afwijkend gedrag ten opzichte van het plan. 

 

Financiële voorwaarden 

Er dienen financiële middelen beschikbaar te zijn voor: 

• Organisatie van nevenactiviteiten t.b.v. de jeugdafdeling; 
• Organisatie van en deelname aan jeugdtoernooien Prerov en Maldon; 

• Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders (waarmee indien de 

bereidheid tot opleiding er is, studie-overeenkomsten worden gesloten met 

voorwaarden wanneer studiekosten moeten worden terugbetaald); 

• Organisatie van 1x per week voetbaltechnische ondersteuning JO7 t/m JO12; 

• Organisatie van 1x per week keeperstraining voor jeugdleden; 

• Organisatie van 1x per maand looptraining en/of en motorisch/medische coördinatie 

training; 

 

Materiële voorwaarden 
Hierbij moet worden gedacht aan basis trainings- en wedstrijdmaterialen, zoals de aanwezigheid 

van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen voor alle leeftijdscategorieën. Voor elk team moet 

het volgende beschikbaar zijn: 

• Minimaal 1 bal per kind (+/- 1x in de twee jaar nieuwe) 

• Tenue (T-shirt, broek en sokken) 

• Minimaal 1 hesjes per kind  

• Minimaal 2 kleuren hesjes per team 

• 50 petjes (5 kleuren) per team 

• 2 coachjassen per team 

Voor algemeen gebruik moet v.v. SIOL het volgende minimaal beschikbaar stellen: 

• Minimaal zes ladders voor trainingen (2 per training) 

• Minimaal 2 goals per team per training 
• Slalom palen 

• Grote zware pionnen 

• Twee Tchoukbalframes 
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Voorwaarden t.a.v. de accommodatie 

Hierbij valt te denken aan: 

• De trainingsvelden dienen constant in een goede conditie te verkeren (hierbij is SIOL 

afhankelijk van de gemeente); 

• Iedereen heeft minimaal 1x per week training op het kunstgrasveld; 

• Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte; 

• Trainingsmogelijkheden voor de JO7 t/m JO12 in de zaal gedurende de wintermaanden. 

 
Actiepunten “Voorwaarden”:  

We willen in 2023: 

➢ Verantwoordelijk- en bevoegdheden duidelijk geformuleerd zijn; 

➢ Structurele beschikking tot financiële middelen voor organisatie van training gerelateerde 

activiteiten en scholingsmogelijkheden; 

➢ Dat elk team de beschikking heeft tot de minimaal gestelde trainingsmaterialen pakket; 

➢ Dat de algemene gebruiksmaterialen aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Organisatie- en communicatiestructuur jeugdafdeling 
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Technisch Beleidsvoering 

Het technisch beleid wordt gevormd, geactualiseerd en vastgelegd via een daartoe ingerichte 

technische commissie jeugdafdeling, bestaande uit; coördinator boven- en onderbouw, het 

bestuurslid Technische zaken en de coördinatoren per leeftijdscategorie. 

 

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: 

• Hoofdbestuur; 
• Bestuurslid Technische(jeugd)zaken; 

• Technische jeugdcommissie 

o Hoofdcoördinator bovenbouw en hoofdcoördinator onderbouw; 

o Coördinatoren: 

▪ JO7 t/m JO9, JO10 t/m JO12, JO13 t/m JO15 en JO16 t/m JO19  

• Trainers en leiders 

 

Overlegstructuur en planning 

Binnen de jeugdopleiding van v.v. SIOL vinden diverse overleggen plaats in een vaste 

samenstelling en planning. 
✓ 4 bijeenkomsten voor trainers en leiders met speciale thema’s 

✓ Initiator technische commissie coördinator 

✓ Data Augustus/September & December + Februari & April 

✓ Doel Kennis maken en delen, speciale thema’s bespreken (kernwaarden, gedragsregels, 

pesten, enz.), ontwikkelingen bespreken, teamgeest 

✓ Streven dat alle trainers/leiders minimaal twee bijeenkomsten bijwonen  

 

Communicatie 

Cruciaal voor het slagen van het jeugdvisieplan is een goede en heldere communicatie. Hiervoor 
zal het bestuurslid ICT & Communicatie minimaal 2x per jaar een technische jeugdcommissie 

vergadering bijwonen.  Afgesproken is dat we een dynamisch en veranderbaar geheel zoals een 

jeugdvisieplan betaamt, het beste op een korte en bondig wijzen structureel terug moet komen 

op en rondom het sportpark d.m.v. pictogrammen.  De coronamaatregelen rondom 

sportactiviteiten waren ook kort  & bondig met duidelijk pictogrammen. De volgende acties zijn 

van belang om het nieuwe jeugdvisieplan structureel terug laten komen en te laten beklijven 

tussen de oren van de trainers, jeugdleden en ouders: 

• Kernwaarden zichtbaar terug laten komen op en rondom de accommodatie 

• Visie zichtbaar op het sportpark en kantine/kleedkamers terug laten komen 

• Jeugdvisie op 1 A4 
• Gebruik pictogrammen 

• Zet de visie structureel bij de jeugdtrainers overleggen op de agenda 

• Jeugdleidersgids jaarlijks updaten https://www.siol.nl/leidersinformatie/  

 

Actiepunten “Organisatie- en communicatiestructuur”:  

We willen in 2023: 

➢ Dat de technische jeugdcommissie 4x per jaar met de trainers bij elkaar komt; 

➢ Dat twee keer per jaar goede inhoudelijk thema’s worden besproken; 

➢ Dat de kernwaarden en jeugdvisie overal zichtbaar zijn op het sportpark; 

➢ Dat de voorgenomen coördinatorenfunctie bezet is. 

6. Technische beleid voor de jeugd op hoofdlijnen 
 

https://www.siol.nl/leidersinformatie/
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Het doel is dat de spelers met meer plezier voetballen en spelenderwijs de vele benodigde 

vaardigheden van het voetbal optimaal ontwikkelen binnen hun eigen potentieel. Iedere 

jeugdspeler bij v.v. SIOL  krijgt hetzelfde aangeboden qua training en oefenmateriaal en kan 

daarmee zijn/haar talenten ontwikkelen. Het doel is om de spelers en trainers van de JO7 t/m 

JO12 minimaal 1x per week mee te laten doen aan een technische voetbaltraining die verzorgd 

worden door een gediplomeerde trainer. Hiermee krijgen niet alleen alle jeugdleden van de 
onderbouw een goede voetbaltechnische basis, maar worden de trainers middels train-de-trainer 

methode meteen structureel bijgeschoold op hun trainersvaardigheden.  Via deze methodische 

aanpak wordt op deze manier de visie en voetbaltechnische leerlijnen centraal geborgd. Daardoor 

is er sprake van continuïteit, ook als trainers elkaar vervangen. 

 

Visie op het leren voetballen 

Een groeiende jeugdafdeling vraagt ook om visie op het leren voetballen. Het doel is dat de 

spelers met meer plezier voetballen en spelenderwijs de vele benodigde vaardigheden van het 

voetbal optimaal ontwikkelen binnen hun eigen potentieel. Iedere jeugdspeler bij v.v. SIOL  krijgt 
hetzelfde aangeboden qua training en oefenmateriaal en kan daarmee zijn/haar talenten 

ontwikkelen. 

 

Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 5-6 jarige (JO7)?   

• Doel = Beheersen van de bal 

o Mikken, schieten, dribbelen, techniek. 

 

Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 7-8 jarige (JO9)?  

• Doel = Doelgericht handelen met de bal 

o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 
o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 

o Verbeteren positiespel in de opbouw.  

 

Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 9-10 jarige (JO11)? 

• Doel = doelgericht samenspelen 

o Verbeteren positiespel in de opbouw. 

o Verbeteren dieptespel in de opbouw. 

o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 

o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 
o Verbeteren storen en veroveren van de bal. 

o Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij. 

o Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie. 

o Verbeteren voorkomen van doelpunten. 

 

Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 11-12 jarige (JO13)? 

• Doel = spelen vanuit een basistaak 

o Verbeteren positiespel in de opbouw. 

o Verbeteren dieptespel in de opbouw. 

o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 
o Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt 

gehaald. 

o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 

o Verbeteren storen en veroveren van de bal. 

o Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij. 

o Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie. 
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o Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald. 

o Verbeteren voorkomen van doelpunten. 

 

Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 13-19 jarige (JO14 ->)? 

• Doel JO15 = Afstemmen basistaken binnen team 

• Doel JO17 = spelen als een team 

• Doel JO18 = presteren als team in competitie. 
o Verbeteren positiespel in de opbouw. 

o Verbeteren dieptespel in de opbouw. 

o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 

o Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt 

gehaald. 

o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 

o Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen). 

o Verbeteren storen en veroveren van de bal. 

o Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij. 
o Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie. 

o Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald. 

o Verbeteren voorkomen van doelpunten. 

o Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen). 

 

De ontwikkeling die wij wenselijk achten geven we per leeftijdscategorie aan door: 

✓ een korte beschrijving van de hoofdlijnen van de wedstrijden en trainingen;  

✓ de aanduiding van enkele mentale aspecten per leeftijdscategorie. 

 
JO9-pupillen en JO7-pupillen 

Binnen v.v. SIOL worden de 5-6 jarigen (JO7) onderscheiden van de 6-8 jarigen. De JO7 spelen een 

onderlinge KNVB 4 tegen 4 competitie zonder keeper. De 6-8 jarigen nemen deel aan de KNVB-

competitie op een kwart competitieveld. 

 

JO7- pupillen 

Deze zeer jonge jeugd (5-6 jarigen) moet vooral spelenderwijs de eerste beginselen van het spel 

onder de knie krijgen zonder opdrachten of taken. Zij moeten vooral heel veel met de bal bezig 

zijn in partijvorm. Gaandeweg en vooral spelenderwijs wordt een aantal spelregels ingevoerd. 
Basisvaardigheden als dribbelen, schieten, stoppen, bal aannemen en koppen komen aan de orde. 

 

Met het 4 tegen 4 spel streven we ernaar om vooral het voetbalplezier tot zijn recht te laten 

komen. 4 tegen 4 wordt gespeeld op een veldje van 20 bij 40 meter (kwart voetbalveld). Hierdoor 

komt elk kind vaker in aanraking met de bal en kan het zich spelenderwijs steeds meer 

ontwikkelen. Er wordt gespeeld zonder keeper met goals van ongeveer 3x1 meter. Motto hierin 

is: Scoren is succes beleven! Het gaat hierbij nog niet om techniek of overzicht. De kinderen 

moeten de kans krijgen om allerlei vaardigheden en oplossingen in spelsituaties spelend te 

oefenen. Zo’n aanpak resulteert in een steeds groter wordende handigheid met de bal. Er wordt 
getracht zo een zo breed mogelijke voetbalbasis te leggen voor zijn toekomst als speler bij v.v. 

SIOL. In de praktijk maakt iedere nieuwe aanmelder in de F-leeftijd (5-6 jarigen) eerst kennis met 

voetbal in 4 tegen 4 competitie. Ook de 7- jarige begint hier in principe. In deze competitie is de 

voetbalvaardigheid snel genoeg zichtbaar en kan snel worden besloten of de 7- jarige nog in de 4 

tegen 4 competitie blijft of door kan naar de JO9-pupillen. Het staat buiten kijf dat 7-8 jarigen in 

het laatst jaar binnen de JO9-pupillen meedoen in een team dat aan de KNVB-competitie 

deelneemt. 
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JO9-pupillen 

De 7-8 jarige pupillen spelen in de 6 tegen 6 KNVB-competitie tegen JO9-teams van andere 

verenigingen. De wedstrijden zijn op een kwart veld. 

 

Uiteraard wordt bij de JO9-pupillen meer het accent gelegd op de basisvaardigheden en vinden 
voorzichtig de eerste tactische besprekingen plaats. Het behoeft geen betoog dat ook hier het 

spelplezier voorop staat. Belangrijk voor de JO9-pupillen en de mini’s is, dat er in kleine groepjes 

getraind kan worden en dat er per groepje een onderdeel geoefend wordt. Een en ander behoeft 

nog nadere uitwerking (taak jeugdcoördinator). 

 

Hoofdlijnen trainingsplan: 

• Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en samen met een ander; 

• Veel ruimte laten voor zelf ontdekken; 

• Veel laten scoren; doeltjes niet te klein (succes beleven); 

• Wennen aan de bal, medespeler en tegenstander via kleine partijspelen. 

 
Mentale opbouw: 

• Plezier in het voetbalspel; 

• Concentratie is nog niet belangrijk; 

• Geen eisen aan het voetballen; 

• Individueel actief zijn is prima; 

• Wel samen spelen, samenspel is nog niet belangrijk. 

 

JO11-pupillen 

De JO11-teams spelen in de 7 tegen 7 competitie van de KNVB. De wedstrijden zijn op een half 

veld. In het bijzonder in deze groep worden de individuele kwaliteiten zichtbaar, de sterke maar 
dus ook de wat minder sterke kanten. Veel aandacht moet worden besteed aan techniek, maar 

ook de tactische zaken gaan een grotere rol spelen, zeker op het moment dat in de JO13-groep de 

overstap naar het grote veld wordt gemaakt. Deze groep is ideaal om spelers op verschillende 

posities uit te proberen. 

 

Hoofdlijnen trainingsplan: 

• Motorisch leren; 

• Veel op techniek trainen; 

• Veel balcontact; 

• Veel spel- en wedstrijdvormen (circuitmodel); 

• Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen. 
 

Mentale opbouw 

• Sportieve wedstrijdhouding; 

• Leren omgaan met leiding; 

• Leren omgaan met medespelers. 

 

 

JO13-pupillen 

In deze leeftijdscategorie wordt gespeeld op een heel veld met 11 tegen 11, uiteraard in KNVB-

competitie verband. Dit is voor de ontwikkeling een belangrijke leeftijdscategorie, omdat hier de 
toekomstige voetballers gevormd worden. Het eerste verschil tussen prestatie- en 
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recreatievoetbal wordt duidelijk zichtbaar. Facetten als mentale hardheid, de wil om te winnen 

komen hier voor het eerst om de hoek kijken. Tactische zaken gaan op een groot veld een 

belangrijke plaats innemen evenals het oefenen van standaard situaties. Het mag duidelijk zijn dat 

in deze groep naast de basisvaardigheden veel aandacht aan positiespel besteed wordt. Er wordt 

gespeeld in een 4-3-3 systeem; spelers worden positie- en taak bewuster. Eens per maand met 

deze jongens om de tafel voor een tactische bespreking kan dan in onze ogen ook geen kwaad. 
 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Alle technische oefeningen uitvoeren; 

• Technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties; 

• Positie- en partijspelen (zelfs zo mogelijk 11 tegen 11); 

• Begrippen als vrijlopen en dekken echt oefenen; 

• Veel spelsituaties trainen. 

 

Mentale opbouw 

• Omgaan met winst en verlies; 

• Accepteren van wedstrijdleiding; 

• Accepteren van instructies van trainers/leiders/scheidsrechters; 
• Accepteren van correcties van trainers/leiders/scheidsrechters. 

 
JO15-junioren 
In deze groep komen zaken aan de orde als eigen verantwoordelijkheid, leren kennen van het 
groepsbelang, zelf nadenken over bepaalde situaties. Voetbaltechnisch gezien, worden technische 
vaardigheden verder ontwikkeld en is er veel aandacht voor tactisch inzicht (positiespel, posities 
en taken van elkaar overnemen). De trainers en de leiders moeten corrigerend optreden waar 
nodig is. Het is belangrijk om de spelers strak te houden aangezien de jongens in een leeftijdsfase 
verkeren waarin ze nogal eens grensverleggend bezig willen zijn. 

 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Technische vaardigheden trainen onder weerstand; 
• Aandacht voor handelingssnelheid; 

• Oefenen op spelhervattingen; 

• Wedstrijdtactiek; 

• Geen krachttraining. 

 

Mentale opbouw 

• Gezonde lichaamsverzorging; 

• Controle over emotie; 

• Winnaarsmentaliteit kweken; 

• Initiatief nemen en coaching; 

• Zelfvertrouwen stimuleren; 

• Taakgericht kunnen werken; 

• Accepteren van positieve kritiek; 
• Aandacht voor individuele problemen. 

JO17-junioren 

In deze leeftijdscategorie moeten spelers in feite tactisch en technisch klaar zijn. Punten als het 

coachen van medespelers, hardheid in duels, omschakeling van balbezit naar balverlies verdienen 

aandacht. 
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Hoofdlijnen trainingsplan 

• Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen; 

• Trainen op snelheid en duur; 

• Wedstrijdtactiek; 

• Taken binnen het team; 

• Tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies; 

•  Leren inspelen op sterke en zwakke punten tegenstander. 

 
Mentale opbouw 

• Inzicht in mentaliteit tegenstanders; 

• Zelfkritiek; 

• Prestatie bewust zijn; 

• Accepteren correctie medespelers; 

• Zelfstandigheid; 

• Groepsgericht kunnen werken; 

• Winnaarsmentaliteit kweken. 

 

JO19-junioren 

Deze spelers moeten inmiddels geleerd hebben om vanuit hun positie te spelen, om volwassen 

met verschillende situaties om te gaan. Daarnaast dienen de spelers over een zekere mentale 
weerbaarheid te beschikken. 

 

Hoofdlijnen trainingsplan 

• Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren beheersen; 

• Spelhervattingen, eventueel ook individueel; 

• Wedstrijdtactiek; 

• Wedstrijdgerichte trainingen; 

• Conditie optimaal in orde brengen. 

 

Mentale opbouw 

• Prestatie kunnen leveren; 
• Inzicht in realistische verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan; 

• Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie; 

• Winnaarsmentaliteit kweken. 

 

Keepersopleiding 

Keeperstraining kent dezelfde indeling en kenmerken als de als de reguliere jeugdvoetbaltraining. 

Bij spe- en wedstrijdvormen zoals 4:4 of lijnvoetbal is het zaak de keeper ‘gewoon’ mee te laten 

doen met het voetbalspel. Het is voor de opleiding van keepers ook van groot belang dat zij een 

goed balgevoel met de voeten ontwikkelen. Dit is in meerdere opzichten van belang, omdat niet 

alle ballen in de handen gepakt mogen worden en meevoetballen een taak is van keepers. Ook 
leert een keeper in dit soort spelvormen te denken als een voetballer, waardoor hij sneller kan 

anticiperen op acties van voetballers in een wedstrijdomgeving. De belangrijkste taak van een 

keeper is en blijft uiteraard het tegen houden van de bal. 

 

Bij v.v. SIOL bestaat het opleiden van keepers uit twee fasen: 

 

Fase 1: Het selecteren van jeugdkeepers 
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De spelertjes die willen keepen, ook als keeper binnen het JO9- of JO11-team opstellen. Indien er 

geen speler aanwezig is die graag wil keepen, dan wordt er eer roulatiesysteem toegepast. Iedere 

wedstrijd zal het doel dan verdedigd worden door een andere speler.  

 

De spelers beoordelen op aanleg en stabiliteit. Belangrijk is daarbij wat de speler er zelf van vindt 

en tevens hoe hij zich gedraagt bij tegenslagen. 
 

Fase 2: Het opleiden c.q. begeleiden van jeugdkeepers 

De spelers die de mogelijkheden hebben en/of graag willen keepen, worden uitgenodigd op de 

keepertraining. Bij de JO9-, JO11- en JO13-groep ligt tijdens de training de nadruk op de 

basisoefeningen bij het keepen. 

 

Bij selectieteams die een vaste keeper hebben is het verplicht om 1 x per week keepertraining te 

volgen! Hierbij moet je denken aan: 

• Het vangen van de bal; 

• Het stompen van de bal; 
• Hoe beweegt de keeper in zijn doel; 

• Het leren duiken naar de bal; 

• Spelhervattingen zoals uittrappen en uitgooien van de bal. 

 

Vanaf de JO15-groep gaat de arbeidsintensiteit van een keeper op de keepertraining omhoog. 

Naast het herhalen van de boven vermelde basisoefeningen worden voor de JO15- ,JO17- en 

JO19-keepers de volgende oefeningen toegevoegd: 

• Het onderscheppen van hoge voorzetten (zowel passief als actief onder druk); 

• Het leren coachen van de medespelers; 

• Zichzelf beschermen tegen de aanvallers; 

• Het vergroten van de sprongkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


