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Hoofdstuk 1  Voorwoord en inleiding 
De drang naar een beter en gestructureerde organisatie binnen de vereniging en om de 
verwachte groei van het aantal jeugdleden goed te kunnen verwerken en begeleiden, 
heeft sv S.D.O.O. doen besluiten om te komen tot een jeugdbeleidsplan.  

Het jeugdbeleidsplan dient de komende drie seizoenen  als richtlijn  voor een ieder die 
met het jeugdvoetbal van sv S.D.O.O. te maken heeft. Dit geldt ten aanzien van leiders, 
trainers, spelers, commissies, bestuur, ouders, vrijwilligers en supporters.  

Het jeugdbeleidsplan is zo opgesteld dat er een zo compleet mogelijk beeld gegeven 
wordt van alle zaken op organisatorisch en technisch voetbalgebied. Dit alles ter 
verbetering van de kwaliteit van het voetbalspel. 

Een beleid staat nooit vast, maar moet elk jaar worden geëvalueerd, aangepast en 
bijgesteld worden. Dit aan de hand van recente ontwikkelingen.  

Daar waar in dit jeugdbeleidsplan gesproken wordt over spelers, worden er zowel 
jongens als meisjes mee bedoeld. 
 
Tot slot! Bij de jeugd zijn onze inspanningen echter ook gericht op overwegingen van 
ouders die een teamsport als voetbal niet alleen als doel maar ook als middel zien. Wij 
pogen dat waar te maken in onze omgang met de jeugd en door het organiseren van 
allerlei activiteiten als: 
 

• Sinterklaas; 
• Zaalvoetbaltoernooi E en F pupillen  
• Kerstontbijt; 
• Jeugddisco; 
• Pasen; 
• Eieractie; 
• Jeugdkamp. 

 
Heteren, 1 december 2008. 
 
Douwe Beijaard, voorzitter jeugdcommissie. 
Tonny Jansen, voorzitter bestuur 
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Hoofdstuk 2  Doelstelling 
Heel algemeen luidt de doelstelling dat iedereen bij sv S.D.O.O. zo goed mogelijk en 
met veel plezier moet kunnen voetballen!  

Dit komt neer op uitvoering van o.a. onderstaande punten: 

� Optimale trainingssituatie 

� Bevorderen spelvreugde 

� Kwaliteit(en) van spelers / begeleiders benutten 

� Stimuleren van opleiding / begeleiding 

� Uitvoering vanaf de jongste jeugd 

 

Om deze doelen te kunnen realiseren is er een 
organisatie vereist met verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. Hiervoor is een structuur 
nodig die gevormd wordt door een jeugdkader. 

 

 

 

Doelstellingen jeugdvoetbal sv S.D.O.O. 2008-2011 

 

� Begeleiding en ondersteuning trainers en leiders door leden jeugdcommissie 

 

� Begeleiding en ondersteuning jeugdscheidsrechters door leden jeugdcommissie 

 

� Het invoeren van het jeugdbeleidsplan 
 

� Ontwikkeling beleidsplan voor jeugdkeepers en hun trainers 

  

� Het streven om de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen. 
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Hoofdstuk 3  Organisatiestructuur 
Hierin worden in paragraaf 3.1 de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
de leden van de jeugdcommissie omschreven. Vervolgens worden de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de trainer en leider in paragraaf 3.2 en 3.3 
uiteengezet. Tot slot in 3.4 de belangrijkste procedures die gelden voor trainers, leiders, 
spelers en ouders. Hieronder om te beginnen het organigram. 

 

 

 

Organigram jeugdafdeling sv S.D.O.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks bestuur 
sv S.D.O.O  

Voorzitter 
jeugdcommissie 

Wedstrijdsecretaris 
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Technisch 
jeugdcoördinator  

Aanspreekpunten 
A-B-C-D-E-F 

Trainers en leiders Trainers en leiders Trainers en leiders 
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3.1  Taakverdeling jeugdcommissie 

De jeugdcommissie van sv S.D.O.O. wordt gevormd door: 

• Voorzitter 

• Wedstrijdsecretaris 

• Technische jeugdcoördinator 

• Aanspreekpunten 
 

 
3.1.1 Functieomschrijving Voorzitter 
 
Plaats in de vereniging 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdafdeling van   
sv S.D.O.O. 
 
Legt verantwoording af aan 
Voorzitter van het dagelijks bestuur. 
 
Taakgebieden 

• Is aanspreekpunt naar en vanuit het hoofdbestuur als vertegenwoordiger van de 
jeugdafdeling; 

• Belangenbehartiging van de jeugdafdeling; 
• Ontwikkeling van het jeugdbeleid; 
• Toetsing van het jeugdbeleid aan de algemene doelstelling van de vereniging; 
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleid; 
• Vormt samen met de wedstrijdsecretaris, de technisch jeugdcoördinator en de 

aanspreekpunten de dagelijkse leiding van de jeugdafdeling; 
• Stimuleert en motiveert jeugdcommissieleden en jeugdkader; 
• Heeft een representatieve functie. 

 
Taken 

• Heeft 1x per maand overleg met de wedstrijdsecretaris en de technisch 
jeugdcoördinator van de jeugdcommissie; 

• Heeft 1x per 3 maanden overleg met de aanspreekpunten; 
• Heeft 1 x per 3 maanden overleg met het dagelijks bestuur over de realisatie van 

het jeugdbeleid; 
• Draagt zorg voor een juiste taakverdeling binnen de jeugdcommissie; 
• Heeft regelmatig contact met de wedstrijdsecretaris en de technisch 

jeugdcoördinator; 
• Geeft alle informatie van het dagelijks bestuur door aan de jeugdcommissie; 
• Behandelt de voor de jeugdcommissie bestemde post en draagt zorg dat deze  

de uitvoerende functionaris bereikt; 
• Draagt zorg voor een adequate bezetting van de jeugdcommissie; 
• Maakt in samenwerking met de wedstrijdsecretaris een jaarverslag van de 

jeugdafdeling; 
• Maakt in samenwerking met het jeugdcommissie een jaarplan; 
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• Voert kwaliteitscontrole uit over alle binnen de jeugdafdeling te verrichten   

werkzaamheden; 
• Draagt zorg voor contacten met andere verenigingen; 
• Onderhoudt contact met ouders van spelers indien dat bij problemen vereist is. 

 
 
Bevoegdheden 

• Is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur; 
• Werkt binnen de in het jeugdbeleidsplan vastgelegde doelstellingen, 

uitgangspunten en randvoorwaarden; 
• Neemt beslissingen binnen het raamwerk van het jeugdbeleidsplan; 
• Overlegt met de technisch jeugdcoördinator bij opleidingstechnische 

aangelegenheden. 
 
Verantwoordelijkheden 
Hoofdverantwoordelijk voor de algehele jeugdafdeling binnen sv S.D.O.O. 
 
 
3.1.2 Functieomschrijving wedstrijdsecretaris 
 
Plaats in de vereniging 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdafdeling van sv S.D.O.O. 
 
Legt verantwoording af aan 
Voorzitter van de jeugdcommissie 
 
Taken 

• Is onderdeel van de dagelijkse leiding van de jeugdcommissie; 
• Kwaliteitsbewaking; 
• Toetsing van het jeugdbeleid; 
• Informatievoorziening; 
• Ondersteuning; 
• Organiseren van oefenwedstrijden; 
• Organiseren van toernooien; 
• Regelen van scheidsrechters; 
• Heeft 1x per maand overleg met de andere leden van de jeugdcommissie; 
• Heeft 1x per 3 maanden overleg met de aanspreekpunten; 
• Ondersteunt de technisch jeugdcoördinator en voorzitter bij het aanstellen van 

jeugdtrainers met betrekking tot de zakelijke aspecten. 
 
 
Bevoegdheden 

• Is verantwoording verschuldigd aan de jeugdcommissie; 
• Werkt binnen de, in het jeugdbeleidsplan sv S.D.O.O. vastgestelde 

doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden; 
• Neemt beslissingen binnen het raamwerk van het jeugdbeleidsplan sv S.D.O.O. 
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3.1.3 Functieomschrijving Technisch Jeugdcoördinato r  
 
Plaats in de vereniging 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdafdeling van sv S.D.O.O. 
 
Legt verantwoording af aan 
De technisch jeugdcoördinator legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur via de 
voorzitter van de jeugdcommissie. 
. 
Taken 

• Trainingsintensiteit bepalen; 
• Oefenstof aanreiken; 
• Bewaking van de voetbalvisie van sv S.D.O.O.; 
• Samenstellen selecties junioren en pupillen, in overleg met trainers; 
• Trainersoverleg organiseren; 
• Periodiek evalueren met de trainers; 
• Vaststellen aanvang en einde trainingsperiode; 
• Herselecteren; 
• Het begeleiden van jeugdspelers; 
• Bezoeken vergaderingen; 
• Voorstellen doen t.a.v het technisch beleid; 
• Bezoeken jeugdwedstrijden; 
• Analyses maken van bekeken wedstrijden; 
• Voorwaarden scheppen om prestaties te leveren. 

 
Bevoegdheden 

• Heeft de bevoegdheid om trainers ter verantwoording te roepen; 
• Kan in overleg met aanspreekpunt en trainer spelers vervroegd door laten 

stromen. 
 
Verantwoordelijkheden 

• Bewaken van het technisch jeugdbeleid; 
• Overleggen voeren met jeugdcommissie en hoofdbestuur; 
• Overleg voeren met trainers. 
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3.1.4   Functieomschrijving Aanspreekpunten 
 
Plaats in de vereniging 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdafdeling van sv S.D.O.O. 
 
Legt verantwoording af aan 
Technisch jeugdcoördinator en de voorzitter van de jeugdcommissie 
 
Taken 

• Aanspreekpunt voor trainers, leiders, spelers en ouders; 
• Zorgen voor leiders en trainers bij de jeugdteams; 
• Zorgen voor nevenactiviteiten bij zijn/haar leeftijdscategorie. 

 
Verantwoordelijkheden 

• Aanspreekbaar zijn voor trainer, leiders, spelers en ouders en oplossingen 
zoeken voor mogelijke problemen; 

• Aansturen van leiders en/of trainers; 
• Inventariseren en bespreken van zaken, voortkomend uit de betreffende 

categorie, in de jeugdcommissie; 
• Coördineren de teamsamenstelling en is samen met de betrokken trainer(s) / 

leider(s) verantwoordelijk; 
• Werken binnen de in het jeugdbeleidsplan van sv S.D.O.O. vastgestelde 

doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden; 
• Ondersteunen bij nevenactiviteiten.  

  
  

3.2     Taakomschrijving Trainer 

 
Plaats in de vereniging 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdafdeling van sv S.D.O.O. 
 
Legt verantwoording af aan 
Aanspreekpunt en technisch jeugdcoördinator. 
 
Taken 
Het verbeteren van de spelers in zijn elftal op voetbalgebied: 

• Het coachen(begeleiden) van de spelers tijdens wedstrijden; 
• Trainingen geven op de daarvoor bestemde trainingsdagen; 
• Het geven van trainen volgens de richtlijnen van het jeugdbeleidsplan; 
• Het houden van een voor-/nabespreking aan de hand van de wedstrijdanalyse is 

wenselijk. 
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Zorgen voor een goede doorstroming van de getrainde spelers: 

• Gesprekken hebben met andere trainers en technisch jeugdcoördinator over de 
ontwikkeling van de spelers. Het adviseren met betrekking tot het doorschuiven 
van spelers naar een hoger elftal is daar mede een onderdeel van. 

 
Het beleid uitleggen aan ouders en spelers: 

• Gesprekken hebben met ouders en spelers om aan te geven waar sv S.D.O.O. 
mee bezig is. 

• Het positief uitdragen van het beleid van sv S.D.O.O   naar buiten toe. 
 
Bevoegdheden 

• Eigen invulling geven aan de trainingen; 
• Eigen invulling geven aan de voorlichtingsavonden voor ouders; 
• Eigen invulling geven aan de jaarplanning m.b.t. trainingen en wedstrijden in 

overleg met technisch jeugdcoördinator. 
 
 
Verantwoordelijkheden 

• Zorg dragen voor het beschikbare trainingsmateriaal tijdens trainingen; 
• Zorg dragen voor het achterlaten van schone kleedkamers na training/wedstrijd; 
• Zorg dragen voor een goede communicatie tussen begeleiding, spelers en 

ouders; 
• Zorg dragen voor een goede begeleiding van jeugdspelers. Te denken valt aan 

taalgebruik, het niet dragen van sierraden tijdens training/wedstrijd, het dragen 
van scheenbeschermers tijdens training/wedstrijd ter voorkoming van blessures, 
etc.; 

• Het begeleiden/doorsturen van spelers naar verzorger. 

 

3.3     Taakomschrijving Leider 

 
Plaats in de vereniging 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdafdeling van sv S.D.O.O. 
 
Legt verantwoording af aan 
Trainer, aanspreekpunt, technisch jeugdcoördinator. 
 
Taken 
Aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders: 

• Bij problemen of vragen is de leider het aanspreekpunt, kan mensen met de 
vraag naar de betreffende persoon sturen of het probleem zelf oplossen. 

 
Draagt zorg voor duidelijke en goede organisatie en communicatie m.b.t. zijn/haar elftal: 

• Is gastheer/vrouw voor de leider(s) en trainer(s) van bezoekende verenigingen; 
• Zorgt voor verslaglegging op de site  van de gespeelde wedstrijden; 
• Spreekt de regels en afspraken door met de spelers van zijn/haar elftal; 
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Draagt zorg voor goede communicatie richting ouders en spelers. 
 
Zorgen voor de uitvoering van nevenactiviteiten: 

• Organiseren van jeugdkamp (D, E en F) in samenwerking met organisator; 
• Ondersteunen bij de organisatie van nevenactiviteiten. 

 
Bevoegdheden 

• Heeft de bevoegdheid om een speler bij ongewenst gedrag, in overleg met de 
trainer, te wisselen of om hem/haar wissel te zetten. 

 
Verantwoordelijkheden 

• Om een voetbalteam zo optimaal mogelijk te begeleiden, is het van belang dat er 
goed en duidelijk met de spelers van het team gecommuniceerd wordt; 

• Een leider heeft een voorbeeldfunctie voor zijn/haar spelers uit het team. 
Derhalve dient hij/zij zich ervan bewust te zijn van eigen gedragingen en 
uitlatingen; 

• Een speler heeft naast de thuis- en schoolsituatie ook op het sportveld duidelijke 
richtlijnen nodig waar hij/zij zich binnen kan en mag bewegen. Deze kaders 
dienen door de leider op een duidelijke doch uitnodigende manier te worden 
aangegeven. Dit alles heeft te maken met normen en waarden die in de huidige 
maatschappij een belangrijke rol spelen; 

• Bij storend en/of ongewenst gedrag dient de leider dit met de desbetreffende 
speler in eerste instantie op te lossen. Zo nodig samen met de ouder(s). 
Wanneer noodzakelijk kan de aanwezigheid van het aanspreekpunt in dit 
gesprek gevraagd worden; 

• De leider stelt zich ten alle tijden zo positief mogelijk op; 
• De leider is niet alleen resultaat gericht, maar ook gericht op plezier in het spel 

en onderling contact tussen de spelers; 
• De leider heeft oog voor de ‘mindere goden’ van het team en gaat hier 

motiverend mee om. Een speler moet zich ten alle tijden thuis en geaccepteerd 
voelen in een team. De leider heeft in deze een duidelijke signaalfunctie; 

• De leider streeft ernaar om een zo gelijkwaardig mogelijk contact te hebben met 
de spelers van zijn/haar team. 
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Hoofdstuk 4 Procedures 
 
Binnen sv S.D.O.O. gelden bepaalde procedures en communicatielijnen. Deze 
paragraaf beschrijft door wie, wat en waar, de meest voorkomende zaken geregeld 
moeten worden. Elke betrokkene dient zich aan deze richtlijnen te houden en kan indien 
nodig door de jeugdcommissie en / of dagelijks bestuur ter verantwoording worden 
geroepen.  

 

4.1     Afgelasting van wedstrijden / trainingen 
 

• Wanneer de KNVB het besluit heeft genomen om wedstrijden af te lasten, dan 
wordt hier op teletekstpagina 603 (Ned. 1, 2 en 3) melding van gemaakt. In de 
regel staat dit op vrijdag in het begin van de avond vermeld. Voor sv S.D.O.O. 
betekent dit regio Oost.  
Categorie A (in deze categorie valt S.D.O.O. 1)  
- A-, B- en C-junioren t/m 1e klasse; 
- D-pupillen top- en hoofdklasse. 
Categorie B (in de categorie vallen alle overige elftallen/teams.): 
- Elftallen/teams die spelen in de overige klassen 

• Wanneer er een kruisje staat zijn de wedstrijden afgelast en hoeft men hiervoor 
niet naar de kantine te bellen. 

• Ook sv S.D.O.O. of de vereniging waar we op bezoek gaan, kan tot afgelasting 
besluiten. Er kan dan gebeld worden vanaf 08.00 uur naar de kantine. (tel. 026-
4722649) 

• Wanneer geen wedstrijd gespeeld kan worden, wordt door de leider(s) 
onderzocht of er een activiteit in de kantine plaats kan vinden. Dit moet vooraf 
overlegd worden met het kantinepersoneel; 

• Bij afgelasting van de training door (weers) omstandigheden neemt de 
trainer/leider contact op met de spelers en de kantinecommissie. 

 
 
4.2       Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)  voor traine r en leider  
 
Om goed met ouders te communiceren zijn de volgende zaken van belang: 

• De leider probeert tijdens trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk open te 
staan voor de ouder(s). Wanneer dat op dat moment niet lukt, is het verstandig 
om een ander moment te plannen; 

• Probeer zoveel mogelijk coöperatief te zijn wanneer een ouder/ouders aangeven 
waar eventuele pijnpunten liggen. Bekijk samen of er een win-win oplossing te 
behalen is; 

• Wanneer er een dreigend conflict tussen ouders en leider lijkt te ontstaan, dient 
de leider dit aan te geven bij het aanspreekpunt die dan desgewenst bij het 
gesprek komt zitten; 

• De leider pikt signalen op die worden aangegeven door derden en geeft dit door 
aan het aanspreekpunt. Die zorgt er in tweede instantie voor dat dit bij het  
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verantwoordelijk orgaan komt te liggen. Het aanspreekpunt rapporteert terug 
naar de leider wat er met het signaal is gedaan. 

 
 
4.3       Instructie voor wedstrijden voor trainer en leider 
 
Wanneer een team een wedstrijd speelt zijn de volgende zaken van belang: 

• Afmeldingen voor een wedstrijd worden aan de leider gemeld; 
• Bij te weinig spelers zorgt de trainer/leider, zonodig in overleg met het 

aanspreekpunt, voor vervanging; 
• De trainer/leider heeft aangegeven wanneer en waar het team speelt; 
• Bij een thuiswedstrijd is het team minimaal een half uur voor aanvang van de 

wedstrijd aanwezig in de kantine; 
• Het wedstrijdformulier bij thuiswedstrijden ligt in de commissiekamer, samen met 

consumptiebonnen voor begeleiding van beide teams en de scheidsrechter; 
• Voor de voetbaltenues van het team wordt door de trainer/leider gezorgd. Aan de 

tas hangt een label met daarop de naam van het team; 
• Sleutels voor de kleedkamers kunnen worden afgehaald in de commissiekamer 

of bij het kantinepersoneel; 
• Op het publicatiebord buiten aan de muur staat aangegeven waar het team kan 

omkleden en op welk veld de wedstrijd gespeeld wordt; 
• Eén van de leiders vangt de tegenstander op en begeleidt deze naar de 

kleedkamer; 
•  De trainer/leider blijft gedurende het omkleden bij de spelers in de kleedkamer. 

Zowel voor aanvang van de wedstrijd als daarna; 
• De trainer/leider ziet erop toe dat de spelers hun tenues op een juiste manier 

aantrekken; 
• De trainer/leider spreekt de spelers in de kleedkamer toe. Hij/zij geeft aan wat de 

geldende afspraken zijn; 
• De trainer/leider ziet erop toe dat er zoveel mogelijk gerouleerd wordt met 

wissels; 
• Tevens is dit de gelegenheid om de motivatie van de spelers op een hoger 

niveau te krijgen. 
• De trainer/leider gaat gezamenlijk met de spelers naar het veld. 
• De trainer/leider heeft een aantal ‘eigen ballen’ in zijn/haar beheer voor het 

inspelen. 
• De trainer/leider zorgt ervoor dat de doelen op het veld staan en vastgezet 

worden (E en F-pupillen); 
• Voor aanvang van de wedstrijd neemt de trainer/leider de opstelling met zijn/haar 

team door; 
• De trainer/leider coacht van de zijkant van het veld het team. Houdt rekening met 

eigen stemgeluid en woordgebruik. Wees ervan doordrongen dat een 
trainer/leider een voorbeeldfunctie heeft; 

• In de rust komen de spelers bij de trainer/leider. Deze spreekt de spelers toe in 
“wat gaat goed en wat kan beter” termen. Wees altijd positief!; 

• De leider zorgt voor limonade of thee (ook voor de tegenstander), kan dit afhalen 
in de kantine; 
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• Na de wedstrijd worden bij de E en F-teams strafschoppen genomen ter 
afsluiting; 

• De trainer/leider gaat gezamenlijk met de spelers naar de kleedkamer. De vuile 
kleding gaat in de tas terug. De shirts moeten binnenste buiten in de tas gedaan 
worden i.v.m. wassen; 

• Eén van de leiders blijft tot de laatste speler klaar is in de kleedkamer. Deze 
checkt de kleedkamer op achtergebleven spullen en laat deze netjes achter; 

• De leider gaat samen met de leider(s) van de tegenstander het wedstrijdformulier 
invullen; 

• Het wedstrijdformulier kan in het postvakje ‘wedstrijdformulieren’ gedeponeerd 
worden in de commissiekamer; 

• De trainer/leider brengt de tas met vuile spullen naar de desbetreffende persoon 
om gewassen te kunnen worden. 

 
 
4.4 Instructie voor training, de trainer 
 

• Bereid de training goed voor; 
• Is minimaal 15 minuten voor de training aanwezig; 
• Houdt zich aan het beleidsplan; 
• Traint op de afgesproken tijd op een aangegeven gedeelte van het trainingsveld; 
• Maakt aan het begin van het seizoen, samen met de leider, afspraken met de 

spelers over de training; 
• Gebruikt trainingsballen voor de betreffende leeftijdscategorie; 
• Neemt een vast aantal ballen in een net mee naar en van het trainingsveld; 
• Zet voor de training het veld uit met pionnen; 
• Gebruikt in overleg met andere trainers doelen naar behoefte; 
• Houdt zich aan de afgesproken trainingstijden; 
• Zorgt na de training voor het netjes opruimen van de ballen en materialen in het 

ballenhok; 
• Ziet er op toe dat spelers binnen 15 minuten gedoucht zijn.  

 
4.5  Regels en afspraken voor training voor spelers  
 
Op een avond / middag in de week zal jouw team getraind worden door één van de 
trainers van sv S.D.O.O.. Daarbij gelden de volgende afspraken: 
 

• Zorg dat je trainingskleding in orde is 
• Bij koud weer trainingspak verplicht 
• Bij extreem slecht weer leider/trainer bellen (telefoonlijst) of als laatste kantine 

bellen 
• Is verlichting fiets/bromfiets in orde 
• 15 min. voor de training aanwezig zijn 
• Als je niet op tijd kunt komen, laat dit via een medespeler aan de trainer weten 
• Waardevolle spullen afgeven in de kantine 
• Dragen van horloge/ketting verboden 
• Geen kauwgum tijdens training 
• Wees zuinig op kleedruimtes 
• Help trainer mee met ballen/hesjes/pionnen 
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• Ga samen naar het trainingsveld 
• Op het trainingsveld niet door andere ‘veldjes’ lopen 
• Zet materiaal (doeltjes/pionnen) samen met trainer snel klaar 
• Goede warming-up 
• Train altijd scherp 
• Luister goed naar je trainer 
• Wees altijd correct naar elkaar, zorg samen voor een goede sfeer 
• Ballen die buiten het veld komen direct ophalen 
• Gezamenlijk terug naar kleedkamer 
• Ballen/pionnen netjes opbergen 
• Voetbalschoenen BUITEN schoonmaken 
• Iedereen douchen / slippers verplicht 
• Binnen 15 min. kleedkamer verlaten 
• Trainer/leider controleert of kleedkamer netjes is achtergelaten 
• Veilig gezamenlijk naar huis rijden 
 

 
4.6      Regels en afspraken voor wedstrijden voor spelers  
 
De volgende regels en afspraken gelden voor jeugdspelers van sv S.D.O.O. 
 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent (kom je te laat zonder goede reden, dan ben je 
wissel); 

• Bij het omkleden zorgen je ervoor dat kleding netjes is opgehangen in de 
kleedkamer; 

• Je gaat met z’n allen tegelijk naar het veld en blijft bij elkaar; 
• Voordat de wedstrijd begint wordt gezamenlijk een warming-up gedaan;. 
• De aanvoerder van het team geeft de scheidsrechter en de aanvoerder van de 

tegenstanders bij het begin van de wedstrijd een hand; 
• Tijdens de wedstrijd wordt er niet gescholden. Er wordt geluisterd naar de 

scheidsrechter en de leider(s); 
• Sportief spelen, dus respect voor scheidsrechter en tegenstander (bij onsportief 

gedrag volgt direct wissel); 
• In de rust komt iedereen bij de trainer/leider; 
• Na de wedstrijd geeft de aanvoeder de scheidsrechter en de aanvoerder van de 

tegenstanders een hand en bedankt hem/haar voor het fluiten; 
• Bij het nemen van de penalty’s (F en E teams) blijft het team bij elkaar en 

moedigt elkaar aan. Na afloop geven alle spelers van alle teams elkaar een 
hand; 

• Voordat je de kleedkamer ingaat, worden de voetbalschoenen buiten 
schoongemaakt (bij de borstels); 

• Iedereen gaat na de wedstrijd, maar ook na het trainen, douchen!! 
• Je zorgen ervoor dat de kleedkamer keurig netjes wordt achtergelaten! 
• Bij uitwedstrijden blijf je bij je team (leider telt en controleert het aantal spelers. 

Mocht een speler met iemand anders meerijden moet de leider dit weten); 
• Na de thuiswedstrijden is het voor de teambuilding goed om met je team en evt. 

ouders minimaal 15 minuten samen even iets te drinken in de kantine; 
• Alcoholische consumpties; conform regels begeleiding en het barpersoneel; 
• Ruim altijd de tafels in de kantine op voordat je weggaat, stoelen op de plaats; 
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• Het in bezit hebben of gebruiken van middelen, die onder de narcoticawet vallen, 
is ten strengste verboden; 

• Straffen opgelegd door de K.N.V.B gaan altijd gepaard met boetes. Deze dienen 
door de betreffende speler zelf te worden betaald. 
 

4.7       Format overzicht wedstrijden voor op de w ebsite 
 
Begeleiders krijgen elk seizoen een competitieprogramma van hun team. Aan de hand 
van dit programma kan het onderstaande schema samengesteld en op de website 
geplaatst worden. 
 
Voetbaloverzicht team …. Seizoen 200. – 200. 
 
 
Datum Wedstrijd Uit/thuis Aanwezig Wie rijdt? 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 -.  
 
 
4.8 Toernooien 

• Toornooien worden door de wedstrijdsecretaris, in overleg met de 
aanspreekpunten, gepland. 
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Hoofdstuk 5  Activiteiten 

Aan dit hoofdstuk wordt gewerkt! Het doel is om alle activiteiten, die bij de jeugd van s.v. 
S.D.O.O. worden georganiseerd, te beschrijven.  

 
5.1  Draaiboek herfstweek 
5.2  Draaiboek zaalvoetbaltoernooi Bongerd 
5.3  Draaiboek sinterklaas 
5.4  Draaiboek pepernotenbingo 
5.5  Draaiboek kerst 
5.6  Draaiboek paasactiviteit 
5.7  Draaiboek eieractie 
5.8  Draaiboek Grote Clubactie 
5.9  Draaiboek jeugdkamp 
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Hoofdstuk 6 Realisatie jeugdplan 

6.1      Theoretische verantwoording jeugdplan   

Wat belangrijk is, is dat de begeleiding (trainer, leider) inziet hoe de kinderen het 
voetbalspel beleven. Wat ze wel en wat ze gezien hun leeftijd en / of ontwikkeling nog 
niet kunnen. Dus dingen leren begrijpen en gestimuleerd worden om beter en vooral met 
steeds meer plezier aan het voetbalspel deel te nemen. In de trainingen zoveel mogelijk 
voetballen en gericht zijn op voetballeerprocessen. 

Binnen sv S.D.O.O. zal de begeleiding vanaf de F pupillen dan ook in staat zijn om het 
voetbal te lezen. Zij zullen probleemstellingen en doelstellingen aan de hand van 
gespeelde wedstrijden kunnen formuleren. Hierbij rekening houdend met leeftijd en 
ontwikkeling van de individuele speler en van het team. De voetbalproblemen en 
specifieke ontwikkeling van de individuele speler en het team tijdens de training aan de 
orde laten komen tijdens oefensituaties. Dit zijn voor de jeugdspelers juist de 
motiverende leerprocessen. 

Binnen sv S.D.O.O. staan wij ervoor om de volgende zaken als leidraad te nemen voor 
trainingen en wedstrijden. 
 
 
6.1.1     Optimale beleving 

Optimale beleving wordt bereikt wanneer de speler het idee heeft dat er gevoetbald 
wordt, net zoals vroeger het partijtje op straat werd gespeeld. Door deze motivatie 
kunnen de spelers meer opsteken, dus beter leren voetballen. 
 
  
6.1.2     Veel herhalingen 

Evenals bij andere zaken geldt ook bij voetbal dat je heel veel moet herhalen om iets 
goed te leren. Daarom kan bij voetbaltrainingen in principe volstaan worden met een 
beperkt aantal oefenvormen waar alles in zit wat het spel aantrekkelijk en tot voetballen 
maakt. Een bal, een veld van bepaalde afmetingen, doeltjes waar je lekker in kunt 
scoren, medespelers, tegenstanders en natuurlijk de regels van het voetbalspel. 
 
  
6.1.3     Coaching 

Zowel bij trainingen als wedstrijden wordt het spel begeleid door leiders en trainers. 
Daarbij is het van belang dat deze begeleiders begrijpen hoe de jeugd het voetballen 
beleeft om vervolgens die opmerkingen te maken waardoor ze beter gaan voetballen. 
De trainer is in staat om de trainingen en wedstrijden zo te benaderen dat hij/zij de 
spelers kan beïnvloeden op het voetbalgedrag. En wel zo dat de spelers hierdoor beter 
leren om voetbalsituaties op te lossen, waardoor ze beter gaan voetballen. Tijdens de 
trainingen en wedstrijden zijn de trainers en leiders in staat om op de juiste wijze te 
coachen waarbij geconstateerde voetbalproblemen in de wedstrijden herkenbaar zijn. 
Deze voetbalproblemen worden opgenomen in de planning, zodat deze periodiek 
behandeld kunnen worden ter verbetering. 
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6.2     Algemeen E + F pupillen 
Voor deze spelers is voetbal vaak nog niet echt een sport maar meer een spel, waarbij 
het voetbal een speelmiddel is en de vereniging een speelplaats. 
De verschillen op sociaal, geestelijk en lichamelijk gebied zijn meestal kleiner dan in de 
hogere klassen (D t/m A). 
Het leerproces verloopt vooral via het patroon van avontuur, imitatie, fantasie en minder 
via het patroon van concentratie, werkelijkheid en leervastheid. 
Om deze reden moet er dan ook nauwelijks onderscheid gemaakt worden tussen 
prestatie- en recreatievoetbal. De indeling van de spelers in de teams moet niet puur op 
voetbalprestaties of kwaliteiten gebaseerd zijn, lichamelijke en sociale kenmerken 
dienen hierin ook een rol te spelen. 
Bij de F pupillen zal het accent meer moeten liggen op de lichamelijke en sociale 
kenmerken, bij de E pupillen echter al wat meer op de voetbalkwaliteiten.  

 

 

 

6.3     Algemeen D pupillen 
Voor deze spelers wordt voetbal al meer sport dan spel. 
De sociale, geestelijke en lichamelijke kenmerken vormen een conditie die geschikt 
wordt voor een meer voetbalgerichte ontwikkeling. 
Het leerproces verloopt nu op basis van het voetbalspel, het gaat nu niet meer om 
verschillende spelletjes, maar om een georganiseerd spel.  
Door het plezier in het georganiseerde spel kan en moet de voetbalvaardigheid tot 
ontwikkeling komen, de motivatie wordt gehaald uit trainingen en wedstrijden. 
Om deze reden kan er ook begonnen worden met het invoeren van een selectiebeleid 
waardoor deze spelers voorbereid worden op het junioren voetbal.  

 

 

 
6.4     Algemeen A - B en C junioren 
Vanaf de junioren gaan de spelers prestaties van zichzelf en van anderen steeds meer 
en beter beoordelen en wordt er gerichter gestreefd naar verbetering als individu in 
teamverband.  
De talentvolle junior wenst bij de vereniging een goede voetbalopleiding te krijgen en de 
vereniging heeft de sociale verplichting hierin te voorzien. Hierdoor is het noodzakelijk 
dat de junioren teams (C > B > A) naadloos op elkaar aansluiten qua trainingswerkwijze 
en trainingsaanpak. 
Voor de prestatie gerichte junior vormt de ontwikkeling een stimulerende factor. Gerichte 
voetbaltraining is hiervoor een voorwaarde en wordt dan door de spelers geaccepteerd 
en vindt zijn waarde wanneer de spelers van een dusdanig niveau zijn dat ze elkaar 
kunnen inspireren ten behoeve van het wedstrijddoel. 
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6.5 F pupillen (5 - 8 jaar) 

 
  
6.5.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

− Snel afgeleid 

− Moeite met concentratie 

− Speels 

− Individueel gericht 
 
 

6.5.2 Het voetballen 

− Spelers in een kluit om de bal en achter de bal aan 

− Keeper en 1 of 2 spelers worden gemaand om achter te blijven 

− Van echt voetbal nauwelijks sprake 
 
 
6.5.3 Consequenties voor de trainingen 

− Spelers moeten voetbal nog leren 

− Wennen aan voetbaleigen dingen zoals: 
� De bal 
� Medespelers 
� Tegenstanders 
� Toeschouwers 
� Spelregels 

 
 
6.5.4          Probleemgebied 

Voor F pupillen levert de bal een probleem op. Het wennen aan het gedrag 
van de bal onder alle omstandigheden en het verbeteren van de 
voetbalprestaties moet daarom in het teken van de ontwikkeling voor het 
gevoel van de bal staan.  

Een goede manier om het balgevoel te ontwikkelen is om oefeningen te 
bedenken waarbij de spelers ieder een bal hebben. Hierdoor is er een 
constant balcontact waardoor het gevoel voor de bal verbeterd wordt.  

Ook het veel spelen van “kleine” partijtjes (3 x 3 of 4 x 4) draagt bij aan een 
op spelende wijze krijgen van het balgevoel en het leren van de “techniek”. 

Belangrijk na een bepaalde periode: 

− Spelers hebben kennis gemaakt met balvaardigheid 

− Spelers hebben een begin gemaakt met het samenspelen 

− Spelers zijn angst voor de bal kwijt 

− Spelers moeten plezier hebben in voetbal 



 
 

Jeugdbeleidsplan sv S.D.O.O. Heteren, November 2008                            

 
 
6.5.5 Oefenstof 

 

Algemeen: 

− Korte trainingsonderdelen (concentratie) 5 – 10 minuten 

− Korte pauzes inlassen, om dingen voor te doen / uit te leggen 

− Niet perfectioneren, gewenning aan de bal is belangrijk 

 

Dribbelen: 

− Eenvoudige vormen 

− Overzichtelijke situatie 

− Spelvormen op korte afstand 

− Afwerken op klein doel 

 

Trappen: 

− Vanuit stand 

− Vanuit een laag looptempo 

− Over korte afstand 

− In spelvorm 

 

Partijtjes: 

− Kleine teams 

− Kleine veldjes 

− Kleine (niet te kleine!) doeltjes 

− Spelregels toepassen 
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6.6 E pupillen (8 - 10 jaar) 
  
 
6.6.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

− Minder snel afgeleid 

− Beginnende teamgeest 

− Vorm van concentratie wordt zichtbaar 

− Oordeel over kwaliteit(en) medespelers 
 
 
6.6.2 Het voetballen 

− Vorm van samenspelen worden zichtbaar 

− Balbehandeling wordt gerichter / beter 

− Individuele niveau neemt vorm aan 

− Voetbal neemt vorm aan 
 
 
6.6.3 Consequenties voor de trainingen 

− Spelers moeten technische vaardigheden leren 

− Spelers laten wennen aan samenspelen via speelse oefeningen 

− Spelers coachen op juiste uitvoering van bepaalde technieken 
 
 

6.6.4 Probleemgebied 

Naast dat de bal een probleem kan vormen bij een E-pupil, gaan de 
medespelers en tegenstanders door het te vormen inzicht ook een 
probleem worden.  

Er kan nu ook begonnen worden om, naast het ontwikkelen van de 
techniek, het inzicht te ontwikkelen. 

 

Belangrijk na een bepaalde periode: 
− Spelers beheersen de grondbeginselen 

− Spelers beginnen inzicht te verwerven 

− Spelers zijn aan het samenspelen gewend 

− Spelers durven vrijuit te voetballen  

− Spelers tonen het geleerde uit de training tijdens de wedstrijden 

− Spelers blijven plezier houden in voetbal 
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6.6.5 Oefenstof 

 

Algemeen: 

− Korte trainingsonderdelen (concentratie) 5 – 15 minuten 

− Afstanden vergroten bij technische oefeningen 

− Beginnen met perfectioneren, niet te hoge eisen stellen (voorbeelden) 

 

Dribbelen: 

− Wisselend tempo 

− Overzichtelijke situatie 

− Spelvormen op grotere afstand 

− Afwerken op klein doel met organisatie vormen (slalom) 

 

Trappen: 

− Vanuit stand en beweging 

− Uitsluitend over de grond 

− Over grotere afstand 

− In spelvorm 

 

Partijtjes: 

− Grotere teams 

− Grotere veldjes / doeltjes 

− Samenspel verduidelijken 

− Spelregels verduidelijken 
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6.7 D pupillen (10 – 12 jaar) 
  
 
6.7.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

− Uitvoering in teamverband 
− Eigen prestaties verbeteren 
− Gaan de concurrentie met medespelers aan 

 
 
6.7.2 Het voetballen 

− Samenspelen met echte combinaties 
− Balbehandeling neemt steeds meer vorm aan 
− Individuele niveau wordt bewuster en doelgerichter 
− Voetbalinzicht neemt vorm aan 

  
 
6.7.3 Consequenties voor de trainingen 

− Spelers balbeheersing aanleren in de diverse voetbalsituaties 
− Spelers tijdens de wedstrijd laten uitvoeren wat ze op de training 

hebben geleerd  
− Spelers coachen op positiespel zonder aanwezigheid van de bal 

  
 
6.7.4 Probleemgebied 

Naast dat de bal, de medespelers en tegenstanders wordt nu ook de 
coaching een probleem.  

Er kan nu ook begonnen worden om het coachen van de medespeler te 
ontwikkelen. 

 

Belangrijk na een bepaalde periode: 
− Spelers hebben redelijke tot goede balbeheersing 

− Spelers hebben redelijke tot goede tactische basis 

− Spelers kunnen tijdens samenspelen eigen taak uitvoeren 

− Spelers kunnen voetballende oplossing vinden  

− Spelers kunnen het geleerde (training) tijdens de wedstrijden brengen 

− Spelers durven acties te maken en vrijuit te voetballen 

− Spelers krijgen meer plezier in voetbal 
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6.7.5 Oefenstof 

 

Algemeen: 

− Langere trainingsonderdelen 15 – 20 minuten met specifieke 
oefenvormen 

− Goede voorbeelden laten zien 

− Geduldig en perfectionistisch werken, aanleren goede technische 
uitvoering is van groot belang 

− Aandacht voor coaching tijdens de trainingpartijtjes 

 

Dribbelen: 

− Wisselend tempo 

− Binnen- en buitenkant voet 

− Veranderen van richting, wenden en keren 

− Afwerken op klein doel vanuit verschillende posities 

 

Trappen: 

− Vanuit stand en beweging, technische uitvoering 
wreeftrap 

− Over de grond en door de lucht 

− Over grotere afstand met stilliggende bal en aanrollende bal 

− In 2 of 3 tallen 

 

Koppen: 

− Vanuit stand met en zonder opsprong 

− Vanuit beweging zonder opsprong 

− Afwerken op doel 

 

Partijtjes: 

− Duel 1 tegen 1, Positie 2 tegen 1, Positie 3 tegen 1 

− Kleine partijen met doeltjes, tactische aspecten 

− Grote partijen met doeltjes, combinatiespel  

− Aandacht voor coaching medespelers 
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6.8 C junioren (12 - 14 jaar) 
 
  
6.8.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

− Uitvoering in teamverband kan tot problemen leiden (pubertijd) 

− Eigen prestaties verbeteren, kritisch op zich zelf 

− Gaan steeds meer de concurrentie met medespelers aan 
  
 
6.8.2 Het voetballen 

− Samenspelen en positie kiezen wordt hoofdzaak 

− Balbehandeling wordt serieuzer 

− Voetbalinzicht wordt vertaald naar de verschillende taken die 
zichtbaar worden tijdens wedstrijden/trainingen 

  
 
6.8.3 Consequenties voor de trainingen 

− Wedstrijden worden uitgangspunt voor de trainingen met oefeningen 
op tactische en technische aspecten 

− Individuele tekortkomingen en problemen behandelen, deze zijn vaak 
van tijdelijke aard 

− Niet gaan grijpen naar kracht- / looptrainingen 
 
 
6.8.4 Probleemgebied 

Naast dat de bal, de medespelers, de tegenstanders en de coaching kan 
de ontwikkeling van het eigen lichaam een tijdelijk probleem gaan vormen. 
Vaardigheden die reeds beheerst werden kunnen hierdoor in het gedrang 
komen. 

 

Belangrijk na een bepaalde periode: 

− Spelers hebben goede balbeheersing 

− Spelers hebben goede tactische basis 

− Spelers krijgen kennis en inzicht in het samenspelen 

− Spelers vinden voetballende oplossingen  

− Spelers brengen het geleerde (training) tijdens de wedstrijden  

− Spelers krijgen een ontwikkeld conditioneel vermogen 

− Spelers krijgen een voetbalsport geschikte wedstrijdmentaliteit 
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6.8.5 Oefenstof 

 

Algemeen: 

− Bij herhaling oefenen van de techniek op een gave en juiste wijze 

− Goede voorbeelden laten zien 

− Perfectionistisch werken, maar niet te veel willen doen 

− Aandacht voor coaching tijdens de trainingpartijtjes per individu 

 

Dribbelen: 

− Hoog tempo 

− Binnen- en buitenkant voet met schijn- en kapbewegingen 

− Veranderen van richting, wenden en keren 

− Met en zonder afwerken doel vanuit verschillende posities 

 

Trappen: 

− Technische uitvoering wreeftrap, volley en drop-kick 

− Over de grond en door de lucht vanuit de dribbel 

− Over grotere afstand met stilliggende bal en aanrollende bal 

− Oefeningen waarbij direct spelen centraal staat 

 

Koppen: 

− Vanuit beweging met en zonder opsprong 

− Vanuit aangeworpen / aangeschoten ballen 

− Afwerken op doel eventueel met zweefsprong 

− Koppend jongleren in tweetallen 

 

Partijtjes: 

− Duel 1 tegen 1, Positie 2 tegen 1, Positie 3 tegen 1 

− Kleine partijen met doeltjes, tactische aspecten 

− Grote partijen met doeltjes, combinatiespel  

− Zonder doeltjes in afgebakende ruimte, positiespel 

− Aandacht voor coaching medespelers 
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6.9 B junioren (14 - 16 jaar) 
  
 
6.9.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

− Uitvoering in teamverband leidt vaak tot problemen (pubertijd) 

− Winnen is belangrijker dan ooit 

− Fanatisme leidt tot zoeken van eigen (of andermans) grenzen 
  
 
6.9.2 Het voetballen 

− Spelers zijn in staat om echte wedstrijdsport te beoefenen 

− Individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor het team 
gaan opleveren 

− Voetbalinzicht in de wedstrijden lijkt op wat er geleerd is tijdens de 
trainingen 

  
 
6.9.3 Consequenties voor de trainingen 

− Wedstrijden zijn uitgangspunt voor de trainingen met oefeningen op 
tactische en technische aspecten 

− De individuele tekortkomingen en problemen beginnen door de 
spelers zelf opgelost te worden 

− Coaching en begeleiding is heel belangrijk 
  
 
6.9.4 Probleemgebied 

Naast dat de bal, de medespelers, de tegenstanders, de coaching en de 
ontwikkeling van het eigen lichaam nog een probleem kunnen vormen, kan 
het evenwicht zoeken tussen de eigen geldingsdrang en het leveren van 
rendement voor het team een moeilijke taak zijn voor deze spelers. 

Belangrijk na een bepaalde periode: 

− Spelers hebben goede balbeheersing en tactische vaardigheden 

− Spelers hebben kennis en inzicht in het samenspelen 

− Spelers vinden voetballende oplossingen  

− Spelers leren tijdens de wedstrijden  

− Spelers hebben een ontwikkeld conditioneel vermogen 

− Spelers hebben een voetbalsport geschikte wedstrijdmentaliteit 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

Jeugdbeleidsplan sv S.D.O.O. Heteren, November 2008                            

 
6.9.5 Oefenstof 

 

Algemeen: 

− Gericht gaan werken bij het oefenen van de technische, tactische, 
conditionele en mentale onderdelen  

− Individueel gaan werken 

− Prestatiegericht gaan werken aan de vooruitgang in de persoonlijke 
ontwikkeling 

− Als doel het verbeteren van de wedstrijdresultaten 

− Jongleren met technische oefeningen, eventueel voetvolley 

 

Dribbelen: 

− Hoogste tempo onder weerstand, binnen- en buitenkant voet 
met schijn- en kapbewegingen 

− Veranderen van richting, wenden en keren met versnellingen 

− Met en zonder afwerken doel vanuit verschillende posities 

− Duidelijk maken van het nut van de dribbel in tactisch opzicht 

 

Trappen: 

− Technische uitvoering wreeftrap, volley en drop-kick (grote afstand), 
over de grond en door de lucht vanuit hoog dribbeltempo 

− Oefeningen waarbij direct spelen centraal staat 

− Specifiek oefenen: eind-/dieptepass, voorzet, terugleggen, diagonaal 

− Vrije trap en corner 

 

Koppen: 

− Vanuit aangespeelde ballen met en zonder opsprong 

− Verschil maken in aanvallend en verdedigend 

− Afwerken op doel vanuit voorzet 

− Koppend jongleren in twee- tot viertallen 

 

Partijtjes: 

− Duel 1 tegen 1, Positie 2 tegen 1, Positie 3 tegen 1, aanvallend moet 
in beweging blijven 

− Kleine en grote partijen met doeltjes, tactische en combinatiespel, 

− Zonder doeltjes in afgebakende ruimte, positiespel 

− Aandacht voor coaching medespelers 
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6.10 A junioren (16 – 18 jaar) 
  
 
6.10.1 Leeftijdsspecifieke kenmerken 

− Uitvoering in teamverband is hoofdzaak 

− Winnen is en blijft belangrijk  

− Fysieke groei in de breedte en een zakelijker benadering 
  
 
6.10.2 Het voetballen 

− Spelers letten op het spel van elkaar 

− Individuele mogelijkheden worden volledig gebruikt 

− Voetbalinzicht wordt nu nog een kwestie van rijpen 

− Ontstaat een zelfcontrole binnen de groep 
  
 
6.10.3 Consequenties voor de trainingen 

− Veel aandacht besteden aan tactiek in relatie met de wedstrijd  

− De speler streeft naar verbetering van zijn individuele tekortkomingen 
en problemen (erkenning) 

− Bewuster en evenwichtige houding 
  
 
6.10.4 Probleemgebied 

Als het goed is heeft de A junior de problemen van andere leeftijds-
categorieën doorlopen en doorstaan.  
Het enige wat nog over blijft is rijping en uitgroeien tot een complete 
voetbalspeler 

 

Belangrijk na een bepaalde periode: 

− Spelers hebben goede voetbaltechnische beheersing en uitvoering 

− Spelers hebben een goed tactische inzicht en organisatievermogen  

− Spelers hebben een goed ontwikkeld gevoel voor samenspel tussen 
de elftalposities en de linies 

− Spelers analyseren eigen spel en dat van de tegenstanders  

− Spelers hebben een optimaal conditioneel vermogen 

− Spelers hebben een voetbalsport geschikte wedstrijd- en 
winnaarsmentaliteit 
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6.10.5 Oefenstof 

 

Algemeen: 
− Veel wedstrijden spelen  
− Individueel richten op kwaliteiten en/of tekortkomingen 
− Plaats in het elftal, speelwijze van het elftal, wedstrijdgerelateerd 
− Tecnische en tactische aspecten perfectioneren 

− Jongleren met technische oefeningen, eventueel voetvolley 

 

Dribbelen: 
− Hoogste tempo onder weerstand 
− Binnen- en buitenkant voet met schijn- en kapbewegingen 
− Veranderen van richting, wenden en keren met versnellingen 
− Met en zonder afwerken doel vanuit verschillende posities 
− Duidelijk maken van het nut van de dribbel in tactisch opzicht 

 

Trappen: 
− Technische uitvoering wreeftrap, volley en drop-kick (grote afstand) 
− Over de grond en door de lucht vanuit hoog dribbeltempo 
− Oefeningen waarbij direct spelen centraal staat 
− Specifiek oefenen: eind-/dieptepass, voorzet, terugleggen, diagonaal 
− Vrije trap en corner 

 

Koppen: 
− Vanuit aangespeelde ballen met en zonder opsprong 
− Verschil maken in aanvallend en verdedigend 
− Afwerken op doel vanuit voorzet 

− Koppend jongleren in groepen 

 

Partijtjes: 
− Duel 1 tegen 1, Positie 2 tegen 1, Positie 3 tegen 1, aanvallend moet 

in beweging blijven 
− Kleine en grote partijen met doeltjes, tactische en combinatiespel 
− Zonder doeltjes in afgebakende ruimte, positiespel 
− Nadrukkelijk verwijzen naar wedstrijdsituaties en onderlinge coaching  
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6.11 Keeperstraining  

Keepers worden vaak onderschat voor wat betreft de functie die ze binnen 
het team uitvoeren. Keepers zijn net (misschien nog wel belangrijker) zo 
belangrijk als de overige spelers binnen het team. Ze kunnen een wedstrijd 
verliezen maar ze kunnen er ook aan bijdragen dat de wedstrijd niet 
verloren gaat. De keeper moet gewaardeerd worden binnen het team, 
waardoor deze met steeds meer zelfvertrouwen aan de wedstrijden zal 
beginnen. 
 

6.11.1 Doelstelling 

Door middel van trainingsarbeid de keepers inzicht geven in het uitoefenen 
van de functie binnen het team. De keepers basistechnieken aanleren om 
ze op een hoger niveau te brengen. En bovenal om ze meer plezier te 
geven in alle aspecten van het keepersvak waardoor ze beter zullen gaan 
functioneren. 
 

6.11.2 Trainingsaspecten  
Techniek  

� Verdedigend zonder bal 
� Verdedigend met bal 
� Opbouwend / aanvallend 

                     Tactiek  
� Opstelling en positiespel tijdens het spel 
� Opstelling en positiespel tijdens spelhervattingen 
� Eén tegen één duel 

Coachen, leidinggeven en organiseren 
� Tijdens het spel 
� Tijdens spelhervattingen 

Lichamelijk 
� Uithoudingsvermogen 
� Snelheid 
� Lenigheid 
� Kracht 
� Coördinatie 

Mentaal 
� Motivatie 
� Instelling 
� Inzet 
� Doorzettingsvermogen 
� Zelfvertrouwen 
� Concentratie 
� Anticipatie 
� Durf, moed,lef 
� Reageren op publiek, ouders etc. 
� Spelregelkennis 

Algemeen 
� Sportiviteit 
� Gedrag 
� Zorg voor het materiaal 
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6.12 Overgang tussen leeftijdsgroepen 
  
6.12.1 A junioren naar senioren 

 
Doel: 
Om zoveel mogelijk A-junioren te laten instromen in de selectie, zodat zij 
een volwaardige en vaste kracht van het 1e elftal worden. 
 

 We maken hierbij onderscheid in twee categorieën: 

1. Op leeftijd over naar senioren (selectie / andere teams) 
2. Op kwaliteit over naar de selectie 

Bepalende punten indeling speler bij de senioren (selectie / ander team) 

1. Techniek (balvaardigheden) 
2. Tacktiek  (spelinzicht, positiespel) 
3. Coaching medespelers (opbouwend, verdedigend) 
4. Fysiek (lichaamsbouw, snelheid, conditie) 
5. Mentaliteit (omgaan met kritiek, gedrag) 
6. Persoonlijkheid (uitstraling, omgang medespelers) 

In de winterstop kan er overleg plaatsvinden tussen de hoofdtrainer,  
trainer/aanspreekpunt A junioren en de Technisch Coördinator waarin het 
volgende kan worden besproken: 

� Welke spelers kunnen volgend seizoen doorstromen naar de selectie 
� Welke spelers stromen volgend seizoen door naar de senioren 
� Kunnen mogelijk spelers nu al aan de selectie toegevoegd worden 

 
Aanpak: 

� Goede opvang/begeleiding van de spelers door de trainer(s)/leider(s) van 
het betreffende senioren elftal. 

� Gesprek voeren met speler(s) die overgaan omtrent de verwachtingen bij 
de senioren 

� Betreffende A junioren regelmatig al betrekken bij de wedstrijd/training van 
het senioren elftal 

� Ouders bij behoefte erbij betrekken 
� Duidelijk aangeven waar de speler terecht kan bij problemen (studie/ werk) 

 
Het is van groot belang dat iedere speler die de ov erstap maakt  
vanuit de jeugd naar de senioren, zijn plezier in h et voetbal niet 

                 gaat verliezen, ongeacht het elfta l waarvoor hij gaat spelen. 
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6.12.2 Overige leeftijdsgroepen 

Om aanpassingsproblemen voor spelers die overgaan naar hogere 
leeftijdscategorie zo beperkt mogelijk te houden zal er op een 
gestructureerde wijze aandacht aan besteed moeten worden. 

� Het maken van concrete afspraken met spelers (en hun ouders) die 
tussentijds overgaan naar een hogere leeftijdscategorie gezien hun 
voetbalcapaciteiten 

� Het maken van concrete afspraken met spelers die in het nieuwe seizoen 
overgaan naar een hogere leeftijdscategorie 

� Aan het eind van het seizoen deze spelers mee laten spelen in wedstrijden 
en bij trainingen in de “nieuwe” leeftijdscategorie 

 
6.12.3 Selecteren 

Spelers die in een 1e team van de leeftijdscategorie uitkomen, zullen aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. 

� Spelers zullen in principe altijd op de training aanwezig moeten zijn 

� Spelers dienen zich correct en conform de “regels” binnen SDOO te 
gedragen naar, medespelers, begeleiding, tegenstanders etc. 

� Spelers zullen goed moeten scoren in de onderdelen die bij alle 
categorieën in dit jeugdplan vermeld staan onder de sub hoofdstukken :  

� 6.3.1 t/m 5 ,   F pupillen 
� 6.4.1 t/m 5 ,   E pupillen 
�  6.6.1 t/m 5 ,   D pupillen 
� 6.8.1 t/m 5 ,   C junioren 
� 6.9.1 t/m 5 ,   B junioren 
� 6.10.1 t/m 5 , A junioren 
� De spelers die aan bovenstaande punten kunnen voldoen worden 

opgenomen in het 1e team (uitkomend in hun leeftijdscategorie). 
� Bij de E en F pupillen wordt echter ook nog rekening gehouden met 

leeftijd. 
� Bij de overige categorieën wordt er concreet geselecteerd. 
� Aan het eind van het seizoen worden de indeling voor het nieuwe seizoen 

bekend gemaakt. 
� Spelers die niet aan de selectiecriteria willen of kunnen voldoen zullen niet 

worden opgenomen in een 1e team. 
� Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens het seizoen de samenstelling 

van 1e teams te wijzigen, spelers die beter worden of nieuwe spelers 
krijgen op deze manier de kans om zich te bewijzen. 

� De teams vanaf de F1- pupillen trainen bij voorkeur 2 keer per week. 
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Hoofdstuk 7  Jeugdteams  s.v. S.D.O.O. 
 
7.1 Nieuwe leden 

Jongens en meisjes die zich aanmelden als lid, worden afhankelijk van de 
leeftijd in de onderstaande categorieën geplaatst. 
Meisjes kunnen vanaf de F tot aan de D gemixed meevoetballen met de 
jongens of kunnen als team meedoen in de competitie bij de jongens. 
Bij de C junioren worden ze ingedeeld bij de jongens in de competitie. 
Vanaf de B junioren spelen ze in een eigen competitie. 

� A junioren leeftijd 16 t/m 18 jaar (11 tal) 
� B junioren leeftijd 14 t/m 16 jaar (11 tal) 
� C junioren leeftijd 12 t/m 14 jaar (11 tal) 
� D pupillen leeftijd 10 t/m 12 jaar (11 of 7 tal) 
� E pupillen leeftijd   8 t/m 10 jaar (7 tal) 
� F pupillen leeftijd   6 t/m   8 jaar (7 tal) 
� F mini’s  leeftijd   5 t/m   6 jaar (7 tal) 

� Meisjes A leeftijd 16 t/m 18 jaar (11 tal) 
� Meisjes B leeftijd 14 t/m 16 jaar (11 tal 
� Meisjes C leeftijd 12 t/m 14 jaar (11 tal) 
� Meisjes D  leeftijd 10 t/m 12 jaar  (11of 7 tal)  

De peildatum betreffende de leeftijd is 1 januari v an het kalenderjaar 
  

7.2 E + F pupillen 
De E en F pupillen spelen op een half speelveld (circa 50 bij 40 meter) met 
6 veldspelers en een keeper. De duur van een wedstrijd is voor de  
F pupillen 2 x 20 minuten en voor de E pupillen 2 x 25 minuten. 
  

7.3 D pupillen 
De D pupillen spelen op een heel veld (circa 100 bij 80 meter) met 10 
veldspelers en een keeper of op een half veld bij een 7-tal.. De duur van 
de wedstrijd is 2 x 30 minuten. 
   

7.4 A + B + C junioren 
De C junioren spelen op een heel veld (circa 100 bij 80 meter) met 10 
veldspelers en een keeper. De duur van de wedstrijd is 2 x 35 minuten. 
De B junioren spelen op een heel veld (circa 100 bij 80 meter) met 10 
veldspelers en een keeper. De duur van de wedstrijd is 2 x 40 minuten. 
De A junioren spelen op een heel veld (circa 100 bij 80 meter) met 10 
veldspelers en een keeper. De duur van de wedstrijd is 2 x 45 minuten. 
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7.5 D pupillen + meisjes  7 tallen 

De 7 tallen bij de D pupillen spelen tussen de strafschopgebieden (circa 70 
bij 80 meter) met 6 veldspelers en een keeper, de doeltjes worden op de 
16 meterlijn gezet. 
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Hoofdstuk 8 Algemeen jeugdvoetbal s.v. S.D.O.O.   

 
  

8.1 Ouders 
Het plezier van de spelers wordt vergroot als ouders zich regelmatig laten 
zien tijdens de trainingen en wedstrijden. Het aanmoedigen van de spelers 
werkt zeer stimulerend. Bedenk wel dat een ieder fouten maakt, bemoeien 
met de opstelling, wissels of scheidsrechtelijke beslissingen kan averechts 
werken op de spelers waardoor de teamgeest verstoord kan raken. 
In sommige gevallen zal de trainer/leider een beroep op u doen, bijv: 

� Het rijden bij uitwedstrijden; 
� Het invallen als leider bij verhindering van deze; 
� Het wassen van de tenues; 
� Het meedenken en praten over de gang van zaken. 

 
8.2  Communicatie   

’t Doelletje is de titel van ons clubblad dat diverse keren per seizoen 
verschijnt en gratis bij de leden wordt bezorgd. Daarnaast wordt ook een 
nieuwsbrief onder de leden verspreid. Hierin bevinden zich naast 
wedstrijdverslagen en programma’s ook mededelingen en oproepen die 
voor een ieder belangrijk of interessant kunnen zijn. 
  
Verder is internet een niet meer weg te denken medium om informatie te 
verkrijgen en te plaatsen. Denk aan: speelschema’s, uitslagen, standen, 
wedstrijdverslagen, foto’s, etc.  
Het mag dan ook duidelijk zijn dat de meest actuele informatie direct 
beschikbaar is op de website www.sdoo.nl   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


