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Leeswijzer: 

Dit document beschrijft het Jeugdopleidingsplan van SVW ’27. Het is bestemd voor alle leden, vrijwilligers en 

organisaties die direct betrokken zijn bij de vereniging. Het geeft aan hoe invulling wordt gegeven aan de 

Jeugdopleiding bij SVW ’27. 

 

 

Opmerking: SVW ’27 biedt zowel voetbal voor jongens als meisjes. Waar hij staat kan vanzelfsprekend ook zij 

worden gelezen. 
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Voorwoord  

Het jeugdopleidingsplan SVW’27 2017-2020 bouwt voort op het vorige plan uit 2011. Het is een 
duidelijk stuk en voor iedereen goed leesbaar. 

SVW’27 wil dat iedereen de kans krijgt om binnen de vereniging zijn talenten te ontwikkelen en 
ook plezier kan beleven aan de voetbalsport . Natuurlijk wil elke speler zijn wedstrijd winnen, 
maar niet iedereen heeft hetzelfde talent. 

Het opleidingsplan biedt dan ook de trainers en begeleiders een leidraad voor hetgeen er van 
hen wordt verwacht. 

Het plan is er voor de hele vereniging. Het Hoofdbestuur heeft hierbij een ondergeschikte rol, Zij 
bewaakt de grote lijnen, maar het opleidingsplan moet worden uitgevoerd door iedereen in de 
club. Dit geldt voor de trainer van het 1e elftal maar ook voor de verenigingsdienst. Iedereen 
levert zijn bijdrage en is even belangrijk voor de club. 

SVW’27 heeft een belangrijke functie in de regio en iedereen moet zich er welkom voelen. 

Ik wil speciaal Hilko en Bas bedanken voor hun grote bijdrage. 

Ik wens alle spelers, trainers en vrijwilligers veel plezier bij onze club SVW ’27. 

Namens het Hoofdbestuur van SVW’27, 

Wim Boekel 

Voorzitter 

 

 

1 Inleiding  
 

Voor u ligt het Jeugdopleidingsplan 2017-2020 van de voetbalvereniging SVW ‘27.  

 

In de komende jaren wil SVW’27 het niveau waarop er getraind en gespeeld wordt naar een 

hoger plan tillen. Dit betekent dat SVW ’27 zowel de trainers als spelers beter wil maken. 

 

In dit plan is een aantal afspraken / doelstellingen opgenomen waaraan de leden van SVW ’27 

zich hebben geconformeerd voor de periode 2017-2020. Dit is echter geen “star” document : er 

kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor afspraken of doelstellingen moeten 

worden bijgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen die de KNVB met ingang van de 

komende seizoenen doorvoert voor de jongste pupillen. Met deze wijzigingen is overigens al 

rekening gehouden in dit opleidingsplan.    
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Dit plan beschrijft met name de  voetbaltechnische aspecten en is bedoeld voor 

alle spelers, trainers, leiders, ouders en vrijwilligers die SVW ‘27 in het algemeen en met name 

de jeugd een warm hart toe dragen.  

 

Andere, zeker niet minder belangrijke onderwerpen, over bijvoorbeeld de organisatie, de 

inrichting daarvan en taken en bevoegdheden van de diverse functionarissen zijn vastgelegd in 

het Beleidsplan.  

 

Namens het hoofdbestuur, 

 

 

 

2 Visie/Ambitie 
 

SVW ’27 wenst een toonaangevende club te blijven in en om Heerhugowaard. De faciliteiten, 

zoals organisatiestructuur, trainers, accommodatie, maar ook het clubgevoel moeten daarvoor 

optimaal zijn. Op voetbaltechnisch gebied kan dat worden  gerealiseerd door uitstekende 

trainingsfaciliteiten ( gekwalificeerde trainers, maar ook voldoende goede trainingsvelden en 

afspraken over trainingsfrequenties ). Daarnaast moeten spelers zich bij SVW’27 zich kunnen 

verbeteren en ontwikkelen op elk niveau. SVW ’27 moet bekend staan om kwaliteit in de 

breedste zin van het woord. 

 

Door deze kwaliteit op te bouwen en te borgen in de organisatie zal SVW ’27 ook op de lange 

termijn een aantrekkingskracht uitoefenen op spelers die zich willen ontwikkelen. 

 

 

Jeugd moet spelplezier hebben, goed opgeleid zijn  

en prestaties leveren naar vermogen 

 

 

Ieder jeugdlid moet het maximale kunnen bereiken qua plezier en prestatie. Dit is een 

individuele doelstelling en lijkt strijdig met het teambelang. Voor de selectieteams geldt dat SVW 

’27, naast het spelplezier, de spelers beter wil maken. Sterker uitgedrukt: het seizoen is niet 

geslaagd met een kampioenschap waarbij de spelers nog precies hetzelfde niveau hebben als 

aan het begin van het seizoen. Uiteraard staat het plezier in voetballen voorop, maar bij de 

selectiespelers ligt de nadruk op de ontwikkeling van de spelers. Voor de recreatieve 

jeugdleden geldt dat, behalve plezier, ook ontwikkeling op voetbalgebied moet plaatsvinden.  

 

Door middel van het creëren van goede randvoorwaarden en een prettige sfeer kan een en 

ander worden gerealiseerd.  

 

3 Doelstellingen 
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3.1       Waar wil SVW ’27 staan aan het einde van het seizoen 2019-2020? 
 Het eerste elftal is een stabiele 2e klasser. 
 Het grootste gedeelte van de selectiespelers van het eerste elftal komt uit de eigen 

jeugd van SVW ’27.  
 Het 2e elftal speelt minimaal in de reserve 2e klasse. 
 De selectieteams spelen minimaal op hoofdklasseniveau. 

 

“De individuele kwaliteiten van spelers ontwikkelen om doorstroming naar de 

seniorenselectieteams te kunnen waarborgen” 

 

3.2     Wat zijn de doelstellingen / afspraken de komende seizoenen waarop dit 

jeugdopleidingsplan betrekking heeft? 
 Vanuit de jeugdopleiding stroomt elk jaar tenminste 1 speler door naar de zondag 

selectie.  
 Bij SVW ’27 is een hoofd jeugdopleidingen werkzaam, waarbij een langjarige 

verbintenis de intentie is.  
 Interne scouting maakt deel uit van het jeugdopleidingsplan.  
 Er vindt geen externe scouting plaats. 
 Alle selectieteams trainen minimaal 2x per week. 
 Alle basisteams trainen minimaal 1 keer per week. 

 

4 Basis- en selectieteams 
 

Binnen SVW ’27 moeten alle spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Strikt genomen is elke 

vorm van amateurvoetbal recreatiesport. Maar een onderscheid in de benadering is wel degelijk 

aan de orde wanneer we kijken naar de frequentie, de intensiteit en de gerichtheid waarmee 

wordt getraind en gespeeld. Niet iedere speler heeft de wil, tijd en/of kwaliteit om aan de 

hoogste eisen te voldoen. 

 

We maken daarom onderscheid tussen de volgende soorten teams: 

 Selectieteams. 

Hierin zitten de spelers die de wil en kwaliteit hebben om vaak en intensief te werken 

aan het verbeteren van hun voetbalkwaliteit. Van deze teams wordt gezegd dat ze 

prestatiegericht zijn. In het kader van de jeugdopleiding betekent dit niet dat ze moeten 

winnen, maar continu streven naar goed voetbal. 

 Basisteams. 

In deze teams zitten de spelers die niet de wil en/of kwaliteit hebben om een intensief 

programma te volgen dat volledig gericht is op het voetbal. We stellen dat ze iets meer 

recreatief gericht zijn. Deze teams hebben ook toegang tot deskundige trainers om hun 

vaardigheden steeds te verbeteren. 

 

Het verschil tussen de diverse teams is niet te kwalificeren als minder of beter, maar is gericht 

op de doelstellingen die de spelers willen of kunnen halen. Zo staat bij de selectieteams het 

presteren meer op de voorgrond en hebben de basisteams meer aandacht voor het plezier en 

de sociale-aspecten. De overeenkomst is dat iedereen op de training komt om iets te leren en 

dit te kunnen toepassen in de wedstrijden. Iedereen kan op zijn eigen niveau presteren! 
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5 Interne scouting 
 

De doelstelling van het interne scouten is om alle jeugdspelers van SVW ‘27 met regelmaat te 

zien tijdens trainingen en wedstrijden. Het uiteindelijke resultaat moet een duidelijk beeld geven 

van de kwaliteiten die elke speler op zijn eigen niveau heeft. Aan de hand van die objectieve 

gegevens zullen de teamindelingen worden gemaakt, en zullen eventuele tussentijdse 

teamaanpassingen aan de orde kunnen zijn. Alles is erop gericht om de spelers op hun eigen 

niveau te laten spelen.  

 

6 Externe scouting 
 

Er zal door SVW ’27 niet extern worden gescout. Spelers die zich zelf bij SVW’27 melden zijn 

welkom. SVW ’27 kent namelijk geen ledenstop en elke speler hoort op een niveau te spelen 

dat bij hem past. Als het gaat om een ( potentiële ) selectiespeler is een trainingsstage mogelijk. 

In dat geval brengen wij de desbetreffende vereniging waar de speler actief is op de hoogte.  
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7      Hoofd Jeugdopleidingen SVW ‘27 

 

7.1  Plaats in de organisatie 

 

Het Hoofd Jeugdopleiding (hierna te noemen: HJO)  valt onder en rapporteert aan het 

Bestuurslid Voetbaltechnische zaken.  

 

Het HJO is verantwoordelijk voor de volgende selectieteams: 
 Onder 17-1 
 Onder 16-1 
 Onder 15-1 
 Onder 14-1 
 Onder 13-1 
 Onder 12-1 
 Onder 11-1 
 Onder 11-2 
 Onder 11-3 
 Onder 11-4 
 Onder 10-1 
 Onder 10-2 
 Onder 9-1 
 Onder 9-2 

 
 SVW’27 Onder 19-1 valt niet onder de verantwoordelijkheid van de HJO. Hiervoor zal 

een apart team worden geformeerd waaraan deelnemen de trainer / coach van SVW 
’27 I, de trainer van Onder 19-1 en het HJO. Dit team rapporteert periodiek aan het 
Bestuurslid Voetbaltechnische zaken. 

 

7.2 Taken. Het hoofd jeugdopleidingen ( hierna te noemen: HJO ):  

 
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugdopleidingsplan d.d. april 2017.  
 Rapporteert periodiek aan het Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. 

 Adviseert het bestuurslid Voetbaltechnische zaken bij het aanstellen van 

selectietrainers en over het te voeren technisch beleid. 

 Bewaakt de kwaliteit en het pedagogisch klimaat van de jeugdopleiding. 

 Instrueert, stimuleert en motiveert de trainers en coaches in de jeugdafdeling.  

 Zorgt voor een jaarplan aan het begin van elk seizoen. 

 Bespreekt aan het begin van een seizoen met elke selectietrainer: 

o De teamdoelstelling voor het seizoen. 

o De doelstelling van de trainer voor het seizoen. 

o De doelstelling per speler voor het seizoen.  

 Heeft minimaal 6x per seizoen een gezamenlijk overleg met de selectietrainers. 

 Houdt minimaal 1x per 6 weken individuele gesprekken met de selectietrainers. 

 Adviseert de trainers omtrent spelsystemen e.d.   

 Zorgt dat hij een goed overzicht heeft van de gehele jeugdafdeling door regelmatig bij 

trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. 

 Zorgt ervoor dat uiterlijk 15 mei van een jaar de voorlopige spelersindelingen van de 

selectieteams voor het daaropvolgende seizoen bekend zijn. 
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 Zorgt voor aansturing van en periodieke overleggen met het interne 

scoutingsapparaat van SVW ’27 om zodoende de doorstroming van de eigen jeugd 

naar de selectieteams te bevorderen. 

 Zorgt voor de implementatie en uitvoering door de selectietrainers van een door SVW 

’27 te bepalen Speler Volgsysteem. 

 Verzorgt aan het begin van een seizoen een voorbeeldtraining voor de basistrainers, al 

dan niet met behulp van selectietrainers, en ondersteunt de basistrainer gedurende het 

seizoen om het niveau van de basistrainers en zijn trainingen te helpen verbeteren. 

 

7.3   Functie eisen en competenties . Het HJO : 

 
 Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 Is minimaal in het  bezit van Trainersdiploma TC-3. 

 Heeft minimaal 5 jaar praktijkervaring als trainer, jeugdtrainer en/of hoofdtrainer 

Amateur Voetbal. 

 Beschikt over goede contactuele en sociale vaardigheden. 

 Heeft organisatietalent, analytisch vermogen en leidinggevende capaciteiten. 

 Is resultaatgericht. 

 Heeft mensenkennis, inzicht in groepsdynamica (bevorderen van teamgeest) 

 Heeft kennis van voetbaltactiek, trainingsvormen, speelvarianten, opstellingen en  

strategie. 

 Heeft vaardigheden met betrekking tot het motiveren en het begeleiden van individuen 

en teams (peptalks, groepsgesprekken e.d.). 

 

8 De Trainers 
 

8.1 Algemene taken en eigenschappen 

 

Algemene taakgebieden: 

 De eindverantwoording kunnen dragen over zijn team. 

 Het toepassen van de juiste oefenstof/oefeningen op basis van leeftijd en niveau. 

 Het in moeilijkheidsgraad kunnen opbouwen van trainingen. 

 

Algemene taken: 

 Voorbereiden en coachen van zijn team bij wedstrijden. 

 Houden van voor- en nabesprekingen aan de hand van wedstrijdanalyses. 

 Voorbereiden en het geven van trainingen aan zijn team. 

 Handhaaft de discipline tijdens de training en de wedstrijd. 

(kleedkamers schoon achterlaten, taalgebruik, sportiviteit, blessure preventie) 

 Onderhouden van contact met de keeperstrainer van zijn leeftijdsgroep. 

 Neemt deel aan de bijeenkomsten van trainers welke worden georganiseerd door het 

HJO of bestuurslid Voetbal(technische)zaken. 
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 Houdt voor aanvang van het seizoen een ouderbijeenkomst om visie en 

doelstellingen toe te lichten. 

  

 

Algemene eigenschappen: 
 Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 Heeft tactisch inzicht. 

 Is flexibel ingesteld. 

 Is geduldig, sociaal, communicatief en beschikt over didactisch vaardigheden. 

 Bezit organisatorisch vermogen. 

 Coacht op een positieve manier en is in staat spelers te motiveren. 

 Is vaardig, passend bij het te trainen niveau. 

 Bevordert de teamgeest. 

 Conformeert zich aan en is uitdrager van het Jeugdopleidingsplan. 

 

8.2 De Selectietrainer  

 
 Alle trainers van de jeugdselectieteams vanaf de leeftijdsgroep Onder 13-1 of ouder zijn 

in het bezit van minimaal TC 3 of studerende daarvoor. De trainers van Onder 12-1 of 
lager zijn in het bezit van het diploma junioren- of pupillen trainer van de KNVB. 

 
 Bespreekt aan het begin van het seizoen met het HJO: 

o De teamdoelstelling voor het seizoen. 

o De doelstelling van de trainer voor het seizoen. 

o De doelstelling per speler voor het seizoen.  

 
 Maakt gebruik van een door SVW ’27 te bepalen Speler Volgsysteem. 

 
 Heeft met elke speler minimaal 2 evaluatiemomenten gedurende het seizoen: 

o Het eerste gesprek vindt in de eerste 2 weken van december plaats. 
o Het laatste gesprek vindt in de laatste 2 weken van april plaats.  
o Extra gesprekken moeten plaatsvinden bij spelers die ter discussie staan, 

bijvoorbeeld qua gedrag of qua spelniveau.   
o In het eerste gesprek worden in ieder geval de volgende punten behandeld: 

 Plezier. 
 Ontwikkeling van de speler. 
 Relatie trainer / speler. 
 NB: Het gesprek gaat uit van tweerichtingsverkeer waarbij de speler 

zoveel mogelijk zelf aan het woord moet zijn. Het doel is dat de speler 
zelf zijn ontwikkeling kritisch volgt. De trainer speelt daarin en sturende 
rol. 

 Het laatste gesprek is tevens een eindevaluatie. Daarin moet het functioneren van de 
speler gedurende het gehele seizoen worden geëvalueerd. Tijdens dit gesprek wordt 
aan de speler bekend gemaakt in welk team hij volgend seizoen zal starten, met 
bijbehorende motivatie. 

 

8.3 De Basistrainer  

 

De basistrainer geeft training aan een basisteam. 
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Taken: 

 De basistrainer koppelt en toetst zijn oefenstof aan het HJO of de selectietrainer van de 

betreffende leeftijdsgroep. 

 Op wedstrijddagen probeert hij zijn team te coachen. Als dit niet kan, heeft hij contact 

met de teambegeleider. 

 Werkt samen met de scouting en rapporteert proactief de vorderingen volgens de 

hiervoor geldende procedure. 

 

8.4 De Keeperstrainer 

 

Ook bij de keeperstraining dient sprake te zijn van een methodische opbouw in oefenstof, zowel 

in de training als bij de begeleiding. 

 

Het inschakelen van de keeper bij de groepstraining alleen is niet voldoende: de keepers 

zullen in een vroege fase al specifiek getraind moeten worden, met name om de 

basistechnieken aan te leren.  

 

9 Trainingen 
 

9.1     De training 

De trainingen moeten worden verzorgd door vakkundige trainers die passen binnen de 

jeugdopleiding van SVW ’27. Het gaat daarbij niet alleen om het resultaat van de wedstrijd, 

maar meer om richting te geven aan de gehele jeugdopleiding. SVW ’27 streeft naar een 

optimale bezetting van trainers. 

 

In de fase van de pupillen, waarin het accent op de technische scholing ligt, moeten de groepen 

niet te groot zijn. Extra trainers kunnen gezocht worden bij oud jeugdspelers, stagiaires van een 

sportopleiding, spelers in de hogere leeftijdsgroepen of ouders die daarbij ondersteuning krijgen 

van gediplomeerde trainers. Deze trainers worden verder gestimuleerd om een trainerscursus 

te volgen. 

   

Ongeacht het niveau of team dient er tijdens de trainingen rekening te worden gehouden met 

de onderstaande randvoorwaarden van iedere training. Het is de verantwoording van de 

betreffende trainer hier rekening mee te houden bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren 

van de training.  

  

Randvoorwaarden: 

 Iedere training bezit voetbaleigen bedoelingen. 

 Iedere training heeft een thema (aanvallen, omschakelen, verdedigen). 

 Goede voorbereiding, planning en organisatie. 

 Voldoende ballen/materialen. 

 Rekening houden met de groep (leeftijd, vaardigheid, beleving, aantal). 

 Spelbedoeling uitleggen (praatje, plaatje daadje). 
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 Bij iedere oefening wordt het principe loopt het, lukt het, leert het 

toegepast. 

 Daar waar nodig wordt de oefenvorm aangepast (moeilijker / makkelijker). 

 Spelers beïnvloeden door; stop zetten, ingrijpen, aanwijzingen geven, vragen stellen, 

oplossingen laten aandragen door de spelers zelf(!), voorbeeld geven en voordoen of 

een speler laten voordoen. 

 Aangeven hoe te verbeteren. Belangrijk is hierbij zelfreflectie van het effect op de 

beïnvloeding! 

 Veel herhalingen met veel beurten en geen lange wachttijden. 

 

 

 

9.2 Trainingsfaciliteiten 

 

Bij een kwalitatief goede training horen goede faciliteiten. Iedere trainer is verantwoordelijk voor 

de materialen die worden gebruikt. Tevens bestaat er natuurlijk een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor alle trainers om zorgvuldig om te gaan met de materialen. 

 

Iedere trainer krijgt voorafgaand aan het seizoen de beschikking over ballen, hesjes en hoedjes. 

Doelen staan op het veld. Indien materialen niet meer de gewenste kwaliteit hebben, heeft de 

trainer de plicht dit te melden bij de Hoofd Jeugdopleiding. 

 

9.3 Spelintentie en Spelsysteem 

 

Hiervoor zijn de doelstellingen voor de komende drie seizoenen benoemd. Maar een goede 

opleiding die aansluit op deze doelstellingen vereist enerzijds een visie op het voetbal (als spel) 

en anderzijds de wijze waarop dit kan worden omgezet in een opleiding (het leren). 

 

In de eerste plaats moet er spelplezier en motivatie zijn. Alleen door goede, passende en 

uitdagende oefenstof aan te bieden, kan je de jeugd gemakkelijk en snel dingen aanleren. De 

ontwikkeling van de jeugdspeler staat in de opleiding centraal. 

 

Dit komt ook tot uitdrukking in de (competitie)wedstrijden. Hier moeten de spelers hun 

vaardigheden kunnen toepassen binnen het teamverband. Ook in de wedstrijden blijft het 

ontwikkelproces van de jeugdspeler centraal staan en worden wedstrijden niet geëvalueerd op 

basis van het resultaat, maar bepaalt de ontwikkeling, taakverdeling en de wijze waarop deze is 

uitgevoerd binnen het team de beoordeling. 

 

De beste resultaten worden verkregen door een vaste spelconcept te definiëren binnen de 

opleiding die binnen SVW ‘27 leidend is en de spelers daarmee vertrouwd te maken. Dit 

spelconcept heeft betrekking op het spelsysteem enerzijds en de spelintentie anderzijds.  

 

Spelsysteem 

Als spelsysteem kiezen we in de opleiding bij voorkeur voor het 1-4-3-3 systeem eventueel met 

een inschuivende laatste man. Dit is een typerend spelsysteem uit “De Nederlandse 
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voetbalschool“ dat voor de jeugd het beste is aan te leren en te begrijpen door de 

optimale veldbezetting. Naarmate de jeugd ouder wordt, zal de mogelijkheid om 

zelfstandig problemen op te lossen toenemen. Voor teams / spelers vanaf 16 jaar kunnen 

daarom andere spelsystemen worden toegepast, zodat ze later in de senioren eventueel ook 

andere spelsystemen herkennen en kunnen uitvoeren. 

10 De individuele speler 
 

In de visie van de KNVB op jeugdvoetbal ligt de nadruk op de inbreng van de individuele speler 

binnen het spel. Elf goede voetballers kunnen ook een winnend team vormen, waarin spelers 

elk hun specifieke taak vervullen, elkaars kwaliteiten aanvullen, elkaars zwakke punten 

compenseren, doelgericht met elkaar communiceren en zich gezamenlijk instellen op de 

kwaliteiten van de tegenpartij. De weg er naar toe wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

de ontwikkeling die jonge spelers fasegewijs doorlopen. Jeugdvoetbal kan zodoende niet een 

afspiegeling zijn van het volwassen voetbal; een volgende stap in het leerproces wordt ingezet 

als de ontwikkeling van de spelers dit toelaat.  

 

In de opleiding van jeugdspelers wordt rekening gehouden met leeftijdstypische kenmerken.  

Deze kenmerken worden hierna verder toegelicht. 

 

Doelstelling van de jeugdopleiding is de spelers te ontwikkelen in de voetbalvisie zoals SVW ‘27 

die nastreeft. Deze visie is hierboven beschreven onder “spelintentie en spelsysteem”.   

Een jeugdspeler maakt verschillende ontwikkelingsfasen door. De opleidingsdoelstellingen 

moeten dan ook worden afgestemd op de leeftijd typische kenmerken in de verschillende 

leeftijdsfasen. Het is daarom van belang allereerst inzicht te hebben in deze leeftijd typische 

kenmerken. Een juiste opbouw van de te ontwikkelen vaardigheden is van essentieel belang.  

 

11 Kabouters (5-6 jaar) 
 

Uitgangspunt bij het geven van training aan kabouters is dat het leuk moet zijn om te 

voetballen. Door de trainer wordt gekeken naar leeftijd en lichaamsgrootte bij het bepalen van 

de indeling bij partijspel. Het spelen van een 4 tegen 4 competitie geeft hier invulling aan.  

 

In deze fase is het doel: baas worden over de bal. Het spelen van allerlei voetbalspelletjes 

vormt in deze fase de training. Dat is echter geen vrijblijvende zaak. Het vereenvoudigen van 

het voetballen ligt niet in het ‘vergeten’ van weerstanden, maar in het verlagen van 

weerstanden.  

 

Binnen elk spelletje moet het volgende duidelijk zijn: 

 

 Wat is de bedoeling van het spel?  

Waar gaat het om, kan ik punten scoren. 

 Welke richting zit er in het spel? 

Het is altijd van het ene punt naar het andere, van hier naar daar. Nooit door elkaar 

heen of met doelen alle kanten op! 
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 Bewegingen worden niet opgedragen, kinderen zijn geen marionetten.  

Als een kind een bepaalde beweging niet kan uitvoeren, moet er een andere oplossing 

worden gebruikt of een andere technische vaardigheid aangereikt. Het spel moet leuk 

blijven. 

 Partijtjes beperken tot 2:2, 3:3 en 4:4.  

Grotere partijvormen hebben voor deze leeftijd geen zin.  

 

 

KNVB: 

De kleinste voetballers –onder 6 en onder 7 jaar- blijven onderling, bij voorkeur binnen de 

eigen vereniging, kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-

2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal 

en spelplezier staan hier centraal. 

 

 

12    O-8 en O-9 

 

Kenmerken 

 Baas worden over de bal. 

 Balgevoel krijgen in: 

 Techniek. 

 Richting. 

 Snelheid. 

 Nauwkeurigheid. 

 

De spelers in deze leeftijdscategorie zijn snel afgeleid en kunnen zich niet de volledige tijd 

concentreren. Hij is individueel gericht, kan nog weinig samen doen en is te speels om met een 

opdracht te voetballen.  Ze hebben een drang tot nabootsen en leren van (goede) voorbeelden 

van hun trainer en idolen. Tevens hebben ze nog weinig gevoel om dingen samen te doen en 

zijn ze nog niet in staat om aanwijzingen gericht op hun lijf om te zetten in daden. 

Geef deze speler niet te veel opdrachten: laat hem lekker spelen en dartelen in het veld. Hij is 

nog te speels om met een opdracht te voetballen. Coach vooral duidelijk en simpel! 

Lichamelijk Geestelijk Motorisch 

Gunstige lichaamsverandering. 

Harmonische indruk. 

Snel moe, maar ook snel 

herstelt. Even rusten en 

doorgaan. 

Bewegen en spelen is hetzelfde. 

Plezier en avontuur staat 

bovenaan en concentratie is 

moeilijk. 

Weinig sociaal. 

Balgevoel is nog matig 

ontwikkeld. Eenmaal de 

bal veroverd is het nog 

lastig hem bij je te 

houden. 

 

Opleidingsdoelstellingen 

 De bal is je vriend geworden (controle over de bal). 

 Basistechnieken: 
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 Stoppen en verwerken van de bal met de binnenkant van de voet. 

 Dribbelen en drijven met de bal, met als accent gewenning aan de bal. 

 Zuiver passen met de binnenkant voet langs de grond over korte afstand 

 Passeren met de binnenkant van de voet. 

 Herkent het verschil tussen aanvallen en verdedigen. 

 Durft een duel aan te gaan (De bal willen hebben). 

 Doorzetten als het even tegen zit. 

 Sportiviteit tijdens het voetbal. 

 Belangrijk: Steeds maar weer herhalen in vereenvoudigde voetbalvormen die de 

wedstrijd benaderen. 

 Coach bij deze leeftijdscategorie tijdens welke oefening dan ook vooral op de 

technische uitvoering van de basisvaardigheden (dribbelen, passen, trappen, 

aannemen, meenemen enz.). 

 

Mentale opbouw 

 Plezier in het voetbalspel. 

 Sportieve wedstrijdhouding( bijvoorbeeld omgaan met verlies ). 

 Vooral spelers individueel beter maken. 

 Leren omgaan met de medespelers, tegenstanders en leiding. 

 

 

KNVB:  
 

In de vernieuwde opzet voetballen vanaf het seizoen 2017/’18 pupillen onder 8 en onder 9 
jaar op een kwart voetbalveld partijtjes van 6 tegen 6. Spelen op een kleiner veld sluit beter 
aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt dribbelen en de rol 
van scheidsrechters wordt ingevuld door spelbegeleiders, om het spel voor kinderen in 
goede banen te leiden. In het huidige seizoen 2016-2017 spelen deze leeftijdscategorieën 
nog 7 tegen 7 op een half veld. 
  



 

 

 

H
o
o
fd

s
tu

k
: 
O

1
0

 e
n

 O
1

1
 

 15 van 25 

13     O10 en O11 
 

Kenmerken 

 Baas worden over de bal. 

 Balgevoel krijgen in: 

o Techniek. 

o Richting. 

o Snelheid. 

o Nauwkeurigheid. 

 

 Uitbreiding naar kort spel 

 Uitbreiding naar samenwerken. 

 

De spelers in deze leeftijdscategorie zijn al meer bereid om deel uit te maken van een 

groepsgebeuren. Even een balletje breed leggen voor een speler die er gunstiger voor staat 

wordt onderkend.  

Hij kan het opbrengen om wat langer een en dezelfde oefening te doen.  

Tevens kan er al wat meer accent op het samenspel gelegd worden.  

Lichamelijk Geestelijk Motorisch 

Groei naar verdere harmonie. 

Hebben een goed uithoudings-

vermogen, waardoor ze veel 

kunnen voetballen. 

Wordt meer sociaal en doelgericht 

en geeft aan wat hij wel en niet leuk 

vindt. Kennis van tijd en ruimte 

neemt toe. 

Langzame verbetering 

van het balgevoel. 

Leren door herhalen. 

Opleidingsdoelstellingen 

 Alles in een speelse vorm met veel balcontacten en herhalingen.  

  

 De volgende basistechnieken staan centraal ( ook onder enige weerstand ):  

 Aanname en verwerken van de bal in stand en beweging.  

 Passen met de binnenkant en wreef (links en rechts) over grotere afstand.  

 Gevoel voor juiste snelheid en richting van passing.  

 Dribbelen en drijven met richtingsveranderingen (met accent op 

balbeheersing) 

 

 Kappen (binnenkant en buitenkant voet)  

 Opendraaien (richtingverandering tbv aanvallend spel)  

 Wegdraaien met binnenkant en buitenkant van de voet  

 Passeren met balbeheersing  

 Omgaan met de ruimte (balbezit = groot maken, balverlies= klein maken).  

 Samen aanvallen en verdedigen (scoren en doel verdedigen).  

 Aandacht voor motoriek.  

Mentale opbouw 
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 Stimuleren van plezier in het spel en stimuleren van creativiteit en 

initiatieven geeft vertrouwen. 

 Sportieve wedstrijdhouding-omgaan met verlies. 

 Vooral spelers individueel beter maken. 

 Leren omgaan met de medespelers, tegenstanders en leiding. 

 Stimuleren om oefeningen technisch goed uit te voeren. 

 Succes laten ervaren. 

 

KNVB: 

 

Overgang 

In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 jaar met de 

nieuwe wedstrijdvormen. Door dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte 

de nieuwe opzet te leren kennen en gedegen in te voeren. 
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14  O 12 en O13 

 

Kenmerken 

 Wij en de bal 

Deze speler is meer geneigd zich te meten met de anderen, kritiek op eigen prestaties en die 

van anderen neemt toe. Kan het aan om in teamverband een doel na te streven. Beheerst 

bewegingen bewust en is bezig zijn eigen prestatie te verbeteren. Deze speler kan je al 

taakbewust maken en opdrachten meegeven. Ze zijn enthousiast en meestal goed 

aanspreekbaar en krijgen meer oog voor samenspel en combinaties. 

Lichamelijk Geestelijk Motorisch 

Lichaamsbouw is 

harmonisch (De controle 

over het lichaam is sterk). 

 

Wedijver en prestatiedrang nemen 

toe. 

Hij/zij moet zich zelf een plaats in de 

groep verwerven en contacten 

leggen. 

Ze zijn in staat om snel nieuwe 

bewegingen te leren, durven 

veel en het 

coördinatievermogen is goed. 

Opleidingsdoelstellingen  

 Spelers verder technisch ontwikkelen onder hoge 

weerstand 

 Het creëren van spelinzicht.  

 De spelers hebben zoveel mogelijk aanvallende 

intenties ( denken diep en spelen diep). 

 De spelers stralen vertrouwen uit in balbezit. 

 Invoeren van verdedigen, aanvallen en omschakelen 

naar balbezit en balverlies. 

 Ontwikkelen van het teambelang:samenwerken. 

 Basistechnieken: 

 

 Trainen op tweebenigheid: Aannemen en meenemen van de bal, spelen en 

schieten  (links en rechts)  

 Lange pas en schieten met binnenkant en wreef  

 Wegdraaien met binnenkant en buitenkant van de voet 

 Dribbelen en drijven met richtingsveranderingen (met accent op snelheid van 

handelen) 

 Kappen (binnenkant en buitenkant voet) 

 Ingooien 

 Heeft controle op (half)hoge ballen 

 Kan acties uitvoeren op snelheid  Kan taakbewust spelen 

 Lichaamsschijnbewegingen toepassen  Herkent posities in het veld 

 Gebruikt lichaam bij afschermen bal  Is niet bang om fouten te maken 

 Samen aanvallen, omschakelen,  

verdedigen  

 Aandacht voor 

lichaamscoördinatie 

 Heeft overzicht over gedeelte van het veld  
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Mentale opbouw 

 Succes laten ervaren en omgaan met winst en verlies ( rouwmomenten). 

 Accepteren van instructies en of correcties van trainers en leiders 

 Stimuleren van plezier in het spel en stimuleren van creativiteit en 

initiatieven geeft vertrouwen. 

 Vooral spelers individueel beter maken. 

 Stimuleren om oefeningen technisch goed uit te voeren. 

  

 

 

 

Tactisch 

Opleidingsdoelstellingen 

 Leren omgaan met het grote veld. 

 Veldbezetting bij balbezit ( veld groot maken). 

 Veldbezetting bij balbezit tegenpartij ( veld klein maken ). 

 Opbouw van achteruit. 

  



 

 

 

H
o
o
fd

s
tu

k
: 
O

1
0

 e
n

 O
1

1
 

 19 van 25 

15     O 14 en O 15 
 

Kenmerken 

 Benaderen van de wedstrijd 

Deze speler heeft het vermogen tot beoordelen en heeft een eigen mening. De inzet wordt 

mede bepaald door de motivatie. Hij weet heel goed wat van hem verwacht wordt en zal zich 

bij het juist (continue) aansturen door de begeleiding en/of de groep (beroepen op 

teamverantwoording) ook goed inzetten. Er wordt meer aandacht besteed aan de bedoelingen 

van de trainingen welke al beter worden vertaald naar de wedstrijden. 

Tevens kan in deze fase (de puberteit kondigt zich aan) blijken of de ontwikkeling stil staat (of 

zelfs achteruit gaat)  of dat hij vooruitgaat in zijn voetbalontwikkeling. 

Lichamelijk Geestelijk Motorisch 

Prepuberteit met 

lichamelijke ongemakken. 

(disharmonie).  

Enorme lengtegroei en 

lengteverschillen zijn geen 

uitzondering. 

Hij wordt eigenwijs, overschat 

zichzelf en zet zich meer af tegen 

het gezag. 

Toelaatbaarheidsgrenzen worden 

onderzocht of zelfs overschreden. 

De sport krijgt een (nieuwe) plaats 

in zijn leven. 

Beperkte belastbaarheid 

i.v.m. blessuregevoelig (vnl. 

aanhechtingen). 

Tijdelijke stilstand of 

achteruitgang in de 

motoriek.  

(stuntelig/slungelachtig) 

Opleidingsdoelstellingen 

 De speler moet inzicht hebben in de teamtaken. 

 De speler moet inzicht hebben in de taken per linie en per positie. 

 Basistechnieken verder verbeteren  en individuele tactische principes toepassen in 

wedstrijden 

 

 Beheerst passing en doelpogingen (incl. de wreeftrap) van langere afstand  

 Beheerst aanvalspatronen met het accent op opkomende spelers.  

  

 Beheerst het verdedigen in 2:1 en 3:1 situaties.  

 Beheerst de technische en tactische vaardigheden bij het duel 1:1 in alle positie- en 

partijspelen. 

 

  

 Snapt de ideeën van de positiespelen 4:2, 3:2, 5:3, 6:3, 8:4.  

 Weet onderling te coachen met name in balbezit.  

 Kan een 2:1 situatie uitspelen  

 Werkt aan zijn lenigheid en handelingssnelheid.  

Mentale opbouw 

 Controle over emotie  Omgaan met en accepteren van kritiek 

 Winnaars mentaliteit kweken  Accepteren van de positie in het elftal 

 Zelfvertrouwen stimuleren  Initiatief nemen en coaching van medespelers  

 Taakgericht kunnen werken  Gezonde lichaamsverzorging 
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Tactisch 

 

 Afstanden ten opzichte van elkaar overbrugbaar maken. 

 Veldbezetting bij balbezit ( veld groot maken). 

 Veldbezetting bij balbezit tegenpartij ( veld klein maken ). 

 Opbouw van achteruit. 

 Wedstrijdorganisatie bij voorkeur 1-4-3-3 
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16      O 16 en O 17 
 

Kenmerken 

 Presteren in de wedstrijd 

Voor deze speler is winnen belangrijker dan ooit. Een soms te fanatieke houding heeft er mee 

te maken dat deze junior op zoek is naar eigen grenzen. Het aantal incidenten en schorsingen 

in deze leeftijdsgroep neemt dan ook toe. 

Aspecten van de pubertijd dienen zich aan zoals; lusteloosheid, onredelijkheid en 

humeurigheid. Niettemin is winnen belangrijker dan ooit. Spelers zijn duidelijk op zoek naar 

hun eigen grenzen. Over het algemeen zijn ze zeer gemotiveerd en zijn ze in staat het spel 

kritisch te analyseren. Door de wisselvalligheid in stemming kunnen de prestaties soms 

tegenvallen. 

In deze periode dienen de eerste verleidingen aan van bijverdiensten en uitgaan en een studie 

kan een groot beslag leggen op de tijdbesteding voor de sport. 

Lichamelijk Geestelijk Motorisch 

Begin harmonische 

lichamelijke groei. Groei in 

de lengte zet door. Minder 

controle over ledematen lijkt 

daarvan het gevolg 

Ze zetten zich soms af tegen 

alles wat gezag 

vertegenwoordigt. 

Ze zijn individueel beter te 

beïnvloeden dan in de groep. 

Wil zichzelf bewijzen. 

De spieren kunnen de groei 

van de botten nauwelijks 

bijhouden. De 

blessuregevoeligheid wordt 

hoog. Een goede warming-up 

met strek oefeningen is zeker 

op zijn plaats. 

Opleidingsdoelstellingen 

 De speler moet inzicht hebben in de teamtaken. 

 De speler moet zich volwaardig hebben ontwikkeld op zijn positie. 

 De speler moet de individuele taakuitvoering herkennen in relatie tot het teamresultaat 

en doelmatig handelen.  

 De trainer moet spelers met veel inzicht en coachvaardigheden belangrijk maken. 

 De uitvoering van de basistechnieken zou perfect moeten zijn. 

 De speler kan zijn taak in de wedstrijd goed uitvoeren en kan zich handhaven op een 

spelniveau op hoge snelheid. 

 De speler kan omgaan met diverse wedstrijdweerstanden als tijd, ruimte, medespelers 

en tegenstanders. 

 De speler begrijpt de team tactische doelstellingen. 

 De speler moet leren omgaan met andere speelwijzen. 

 De speler beheerst aanvalspatronen (met name over de vleugels) met aandacht voor 

de veldbezetting. 

 De speler is in staat zijn medespelers juist te coachen in diverse situaties. 

 De speler beheerst de principes van het verdedigen in 3:2, 4:2 en 4:3 situaties. 

 De speler weet overtal situaties te creëren en uit te spelen 

 De speler kent de principes van de diverse positiespelen. 

Mentale opbouw 
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 Zelfkritisch zijn. 

 Prestatiebewust zijn. 

 Groepsgericht kunnen werken 

 Accepteren correctie van medespelers. 

 Zelfstandig zijn. 

 Winnaarsmentaliteit kweken 

 

 

Tactisch 

 

 

 Afstanden ten opzichte van elkaar overbrugbaar maken. 

 Veldbezetting bij balbezit ( veld groot maken). 

 Veldbezetting bij balbezit tegenpartij ( veld klein maken ). 

 Opbouw van achteruit. 

 Wedstrijdorganisatie 1-4-3-3 

 

 

 

 

Conditioneel 

 

 In deze leeftijdscategorie kan worden gestart met het systematisch voetbalconditioneel 

trainen door bijvoorbeeld intervalarbeid en circuits. 

 Specifieke trainingsvormen voor snelheid , kracht en uithoudingsvermogen zijn 

mogelijk. 

 De omstandigheden mogen net iets te zwaar zijn. 

 Bij voorkeur intensieve voetbalvormen gebruiken  met bal en gelijkend op 

wedstrijdsituaties. 

 

17     O 18 en O 19 
 

Kenmerken 

 Streven naar topprestaties. De weg naar de top. 

Zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht. Een fysieke groei in de breedte 

en een zakelijkere benadering van gebeurtenissen zijn kenmerkend. In deze leeftijdsfase wordt 

meestal een keuze gemaakt tussen prestatief of recreatief voetballen. 

Een geïndividualiseerde aanpak kan zorgen voor een vervolmaking van het opleidingsproces 

waarbij zwakke punten worden weggewerkt en de sterke punten geperfectioneerd.  

Deze speler krijgt meer moeite met de combinatie studie, sporten, uitgaan en werken. 

Lichamelijk Geestelijk Motorisch 

Goed functioneren van 

organen bereikt erfelijke 

grens 

Algemene stabiliteit van karakter 

toename prestatie en 

geldingsdrang. 

Hoogtepunt in het leven 

van motorische 

vaardigheden  
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Verbetering alleen mogelijk 

door doelbewuste en 

methodisch zorgvuldig 

geplande training 

 

Van groepvorming terug naar 

sterk uitgesproken zelfkritiek 

Streven naar medeverantwoording 

(wel afhankelijk van 

training) 

Opleidingsdoelstellingen 

 De speler moet een wedstrijd kunnen lezen.  

 De trainer moet de trainingen zo goed mogelijk op de wedstrijd afstemmen. 

 De trainer moet de spelers leren in dienst van het elftal ( de teamprestatie ) te spelen. 

 De trainer zorgt voor een taaktraining per positie. 

 De trainer zorgt voor verbetering van de onderlinge communicatie. 

 De speler O 19 moet lichamelijk en mentaal sterk genoeg zijn om in de senioren te 

kunnen voetballen. 

 De speler is stabiel in zijn prestaties. 

 De speler heeft een goede conditionele basis.  

 De speler weet wat te doen bij balbezit en balverlies, inclusief de omschakeling. 

 De speler weet taak- en positiebewust te trainen. 

 De speler O 19 verbetert zijn speelstijl zodanig, dat die aansluit bij het seniorenvoetbal. 

 

 

Mentale opbouw 

 Maximale prestatie kunnen leveren. 

 Perfectionisme nastreven met betrekking tot techniek, tactiek, mentaliteit en 

conditie. 

 Inzicht in realistische verwachtingen ten aanzien van de eigen voetballoopbaan 

 

 

 

Tactisch 

 Afstanden ten opzichte van elkaar overbrugbaar maken. 

 Veldbezetting bij balbezit ( veld groot maken). 

 Veldbezetting bij balbezit tegenpartij ( veld klein maken ). 

 Opbouw van achteruit. 

 Wedstrijdorganisatie 1-4-3-3 
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Conditioneel 

 De fysieke belastbaarheid is groot en naast het beter en vaker handelen moet in deze 

leeftijdscategorie ook aandacht worden besteed aan het volhouden van beter en vaker 

handelen. 

 Voor deze leeftijdsgroep is het systematisch voetbal conditioneel trainen onderdeel van 

de training. 

 De spelers kunnen worden belast tot maximaal prestatieniveau door middel van gericht 

trainen van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen door bijvoorbeeld intervaltraining 

en circuits. 

 Bij voorkeur intensieve voetbalvormen gebruiken  met bal en gelijkend op 

wedstrijdsituaties. 

 

18 Medische verzorging 
 

Alle jeugdspelers kunnen op dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 19.00 gebruikmaken 

van de verzorging. Op beide dagen vindt ook verzorging van de spelers van het eerste plaats, 

op afspraak, van 19.00 tot 20.00 uur.  

 

19 Studie en voetbal 
 

SWV ’27 is in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze 

jeugdspelers.  Maar het is de algemene taak van onze trainers en de club de spelers te 

stimuleren te studeren. Immers goede resultaten op school hebben een positieve weerslag op 

de voetbalopleiding. 

 

Aandacht voor de studie kan op de volgende manieren: 

 De trainingssessies worden gereduceerd tijdens de examenperiode zodat de spelers 

zich voluit aan hun studiewerk kunnen wijden zonder een training te moeten missen. 

 Wij tonen begrip voor de volle agenda van onze spelers. Jeugdspelers kunnen -door 

een seintje aan de trainer- eens afhaken voor een training wegens te veel aan huiswerk 

of lessen; 

20 Tot slot 
 

 Winnen en verliezen  
 

De spelbedoeling van voetbal is helder: meer doelpunten maken dan je tegenstander; winnen. 

We maken ons soms zorgen over het belang dat trainers, leiders en ouders toedichten aan het 

resultaat van jeugdwedstrijden. Bij welke ontwikkeling dan ook, hoort het maken van fouten. 

Door iets niet goed te doen, kan iemand leren hoe hij het wel moet doen. Dat kan er toe leiden 

dat een wedstrijd wordt verloren. Als de spelers er alles aan gedaan hebben wat binnen hun 

vermogen ligt, is het prima. Het uiteindelijk resultaat van de wedstrijd is onbelangrijk. Door het 

belang van het winnen van wedstrijden centraal te stellen en kinderen onder druk te zetten, 
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worden ze onzeker en bang om fouten te maken. Dit zal uiteindelijk ten koste gaan 

van het plezier dat ze beleven aan voetbal en van hun voetbalontwikkeling. 

 
 Leren winnen  

 

Winnen wordt wel steeds belangrijker naarmate de opleiding vordert. Mentaliteit is te trainen, 

bouw in zoveel mogelijk oefenvormen een wedstrijdelement in en verlang altijd maximale inzet, 

strijd en duelkracht.  

 
 Zelfvertrouwen  

 

Een speler met zelfvertrouwen functioneert beter. Laat spelers merken dat je vertrouwen in ze 

hebt. Laat ze merken dat het helemaal niet erg is als ze fouten maken. Laat merken dat je ze 

blijft steunen, als ze het maar blijven proberen! Leer spelers zelfvertrouwen te hebben en te 

durven voetballen. 

 
 Pingelen mag!  

 

Stimuleer spelers met een individuele actie deze telkens weer uit te voeren, zeker bij de jongste 

jeugd. Leer de spelers uitsluitend wanneer de actie wel en wanneer die niet te gebruiken, haal 

de actie er beslist niet uit. Vaak horen we, al voordat de pingelaar de bal aanneemt, van alle 

kanten roepen dat hij over moet spelen, Doe dat niet, dat strookt niet met onze opleidingsvisie, 

pingelen is prima. Vroegere pingelaars maken later vaak het verschil. Een passeeractie is een 

extra wapen dat je prima kunt gebruiken op welke leeftijd en welke positie dan ook. Naarmate 

de opleiding vordert komt het rendement van de actie aan bod.  

 
 Positief trainen en coachen is een absolute must! 

 

Voetbalplezier en zelfvertrouwen zijn cruciaal om een betere jeugdvoetballer te kunnen worden. 

Door spelers op een positieve manier aan te moedigen en de nadruk te leggen op de dingen die 

goed gaan, zal het spelplezier en het opleidingsresultaat groter zijn.  

 


