
 

 

Soccer Boys Jeugdopleiding  

Missie 

Soccer Boys wil een toonaangevende, gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging met 
een regionale uitstraling zijn. 

Voor onze leden staat plezier voorop! Samen met de vrijwilligers, supporters, sponsoren en arbitrage 
voelen wij ons verantwoordelijk en betrokken. De vereniging biedt een sportieve en veilige 
accommodatie waar op een verantwoorde wijze voetbalplezier, op zowel recreatief als prestatief 
niveau, binnen teamverband wordt aangeboden en waarbij sportiviteit, trots en respect hoog in het 
vaandel staan. 

Spelers die de wil en kwaliteit hebben om zichzelf tot een betere voetballer te ontwikkelen, moet de 
mogelijkheid geboden worden een wat bredere voetbalopleiding te volgen. Dit stukje prestatiegericht 
voetbal resulteert in een groep spelers die we voor het gemak de selectieteams noemen. Deze groep 
streeft het doel na om met attractief aanvallend voetbal de doorstroom te garanderen. Deze groep 
wordt iedere 2 maanden geëvalueerd en het aantal voetballers dat in deze groep speelt, bepaalt 
uiteindelijk met hoeveel teams we prestatiegericht voetbal gaan uitvoeren. 
 
Deze groep heeft ook de noodzaak om meerdere keren per week op een bepaald niveau te trainen, 
waarbij vooral gelet wordt op leeftijd, zodat een doorstroom naar een hoger team gewaarborgd blijft 
(verdeling 1e jaars en 2e jaars team). 

Visie en ambitie  

Soccer Boys heeft een visie op het opleiden van jeugdvoetballers. Basis van deze visie is dat 
voetbal het beste kan worden geleerd door het spel zoveel mogelijk te spelen, maar de 
afgeleide van het voetbal moet worden getraind. 

Naast het plezier, dat op nummer één staat, is het van belang dat elke speler zich individueel 

ontwikkeld. Dit betekent dat iedereen voetbalt op het niveau welke hij of zij aankan en waarop de 

jeugdspeler zich kan ontwikkelen. De individuele ontwikkeling staat centraal bij alle trainingen en 

wedstrijden binnen Soccer Boys. Individuele ontwikkeling gaat boven het winnen van wedstrijden en 

het eventueel kampioen worden van een team. 

Voor de individuele ontwikkeling leiden we de spelers op volgens het TOVERSTAF principe. Er wordt 

geprobeerd om van elke speler een TOVERSTAF te maken: 

 

 

 



 Technische vaardigheden hebben om een man uit te spelen 

 Overzicht aan/zonder de bal 

 Vooruit willen verdedigen 

 Een gevoel hebben om zichzelf/het team te verbeteren 

 Ruggengraat hebben/mentaal sterk zijn 

 Snelheid  

 Toekomst goed willen invullen voor studie/thuis en omgeving 

 A-sociaal gedrag uitbannen en sociaal zijn in de normen en waarden 

 Fel in de duels/willen winnen 

Soccer Boys is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit 

Onze voetbalvereniging is een gemeenschap van mensen die elkaar vinden in het voetbal. Wij willen 
samen voetballen en het voetbal bevorderen. Daarbij zorgen wij dat jij je thuis voelt bij onze 
vereniging, geaccepteerd wordt zoals je bent en plezier de boventoon voert. Uitgangspunt is dat de 
vereniging financieel gezond is en blijft, maar wel werkt met professionele middelen. Wij zijn een 
vereniging waarin iedereen inspraak heeft en een bijdrage levert. Dit betekent dat informatie voor 
iedereen toegankelijk is, dat we discussies voeren om samen tot overeenstemming te komen en dat 
besluiten binnen de vereniging altijd breed gedragen worden. Vrijwilligers binnen onze vereniging 
worden gewaardeerd en ervaren eigenaarschap en waardering in de rol die ze binnen de vereniging 
invullen. 

Het is voor ons belangrijk dat er een gezond evenwicht tussen ontwikkeling (prestaties) versus sociale 
aspecten (gezelligheid) bestaat. Ons beleid is erop gericht om de leden zo lang mogelijk met plezier te 
laten voetballen en hen zoveel mogelijk te leren. Wij leren onze jeugd met plezier voetballen en 
bieden hen de mogelijkheid om op zijn of haar eigen niveau in een team te spelen. Met “zo lang 
mogelijk” bedoelen wij dat wij ernaar streven dat elk pupillen- en junioren lid tot en met de senioren 
blijft voetballen bij onze vereniging of op een andere wijze actief blijft voor de vereniging. Voor zowel 
jeugdleden als voor senioren bieden wij de mogelijkheid om in een selectieteam te voetballen. Door 
ambitieus en resultaatgericht te werk te gaan, wordt er op een zo hoog mogelijk niveau gevoetbald. 

Soccer Boys heeft een ambitieus technisch jeugdbeleidsplan. Deze geeft inzicht in hoe de 
jeugdopleiding het best kan functioneren en ervoor zorgt dat de ambities en de doelstellingen worden 
behaald. 

Het motto van onze vereniging is: 

 Voetballen inspireert onze mensen, 

 Voetballen boeit door strijd, 

 Voetballen bindt door respect. 

Doelstellingen 

Vanuit de missie en visie van Soccer Boys volgt een aantal “algemene doelstellingen”. 

 Soccer Boys geeft ieder jeugdlid de kans zich optimaal te ontwikkelen als voetballer door 
trainingen en wedstrijden. 

 Ieder jeugdlid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of ambitie voelt zich 
een volwaardig Soccer Boys lid. 

 Het clubbelang gaat voor het individuele belang. 

 Soccer Boys verzorgt trainingen, begeleiding, scheidsrechters etc., zodat de jeugdvoetballers 
goed opgeleid kunnen worden met behulp van trainers, ouders en vrijwilligers. 

 Jeugdspelers blijven zoveel als mogelijk verbonden bij Soccer Boys, als actieve voetballer, 
kaderlid, scheidsrechter of in andere vrijwilligersfuncties. 

 Er zijn voldoende jeugdscheidsrechters vanuit de eigen jeugdelftallen om de wedstrijden van 
onder 6 t/m onder 13 te fluiten. Hiertoe worden cursussen aangeboden. 



Doelstellingen voor jeugdselectieteams 

Naast bovenstaande algemene doelstellingen kent Soccer Boys een aantal onderliggende 
doelstellingen voor de jeugdselectieteams. 

Doelstelling voor selectieteams: 

 De selectie elftallen worden door gediplomeerde trainers getraind. 

 Soccer Boys heeft als doelstelling om haar jeugdselectieteams met de maximale hoeveelheid aan 
spelers uit de eigen jeugdopleiding te laten voetballen. Deze jeugdselectieteams bestaan uit 
zoveel spelers afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. 

 Een speler wordt gezien als eigen jeugdspeler als hij minimaal 1 jaar in de jeugdopleiding heeft 
gevoetbald. 

 Ontwikkeling staat naast plezier centraal. Soccer Boys wil dat jeugdselectiespelers zichzelf zo 
goed mogelijk kunnen ontwikkelen als voetballer.  

 Hieruit volgt de doelstelling om de selectieteams onder 17 en onder 19 op Hoofdklasse niveau te 
laten spelen. 

 Een Soccer Boys speler wordt opgeleid volgens de “Soccer Boys voetbalvisie en opleidingsvisie”. 
 Plezier in het spel en het creëren van een veilige leeromgeving. 

 Selectiespelers worden gefaciliteerd om 3x in de week te kunnen trainen.  

 Een constructieve samenwerking tussen trainers/coaches/begeleiders/coördinatoren, d.m.v. 
geplande formele contactmomenten en informele uitwisselingen. 

Doelstellingen voor recreatieteams 

Naast bovenstaande algemene doelstellingen kent Soccer Boys een aantal onderliggende 
doelstellingen voor de recreatie teams. 

 Ieder team heeft minimaal 1 coach/begeleider. Zij hebben voldoende vaardigheden, zodat zij 
bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de jeugdleden. 

 Recreatieteams worden door trainers getraind die de mogelijkheid krijgen om een interne cursus 
bij Soccer Boys te volgen. 

 Deze trainers worden door de TJC (technisch jeugdcoördinator) actief begeleid naar het gewenste 
niveau en zijn op de hoogte van Soccer Boys opledingsvisie en handelen hiernaar. 

 Plezier in het spel en het creëren van een veilige leeromgeving. 

 De jeugdleden worden vanaf onder 7 bij voorkeur minimaal 1 maal per week getraind. 
Uitzonderingen hierbij zijn de teams waarbij de trainingsopkomst gering is. 

 Een constructieve samenwerking tussen trainers/coaches/begeleiders/coördinatoren, d.m.v. 
geplande formele contactmomenten en informele uitwisselingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visie op voetballen 
 
Onze visie op voetbal is het spelen van verzorgd en aanvallend voetbal door een hoge balcirculatie. 
Dit gecombineerd met strijd en uitgaande van eigen kracht, waardoor het plezier en het zelfvertrouwen 
bij de spelers toeneemt. 
 
Wij willen elke wedstrijd binnen dezelfde filosofie spelen en gaan altijd uit van eigen kracht. Wij 
geloven erin dat het richten op ‘goed spelen’ uiteindelijk leidt tot resultaat. Om goed voetbal te kunnen 
spelen, moet een speler de basistaken uitvoeren. De basistaken geven aan wat de speler moet doen 
op zijn positie. De speler bepaalt zelf hoe hij dat gaat doen. Spelers nemen zelf initiatief en komen 
hierdoor tot creatieve oplossingen. Zo blijft een speler en het spel van Soccer Boys continu 
verrassend. 
  
Bij het uitvoeren van de basistaken moeten spelers wel handelen binnen de Soccer Boys 
Spelintenties. Deze beschrijven de manier waarop elk team van Soccer Boys wil voetballen. In onze 
visie is dit de manier hoe we te allen tijde willen voetballen en wat uiteindelijk leidt naar succes. Als de 
Soccer Boys Spelintenties elke wedstrijd en bij ieder team worden uitgevoerd, zal het Soccer Boys  
voetbal herkenbaar zijn. 
  

Visie op leren voetballen  
 
Uitgangspunten van de opleidingsvisie zijn een bepaalde logische manier waarop naar voetbal 
gekeken wordt en de overtuiging dat je voetballen leert door zoveel mogelijk te oefenen in situaties die 
afgeleid zijn van de wedstrijdvorm: voetballen leer je door zoveel mogelijk te voetballen. 
 

Techniek 

Binnen de visie van Soccer Boys wordt techniek gezien als een middel om uitvoering te geven aan 
bijvoorbeeld de teamtaken en spelintenties. Een belangrijke rol om de techniek te verbeteren van de 
jeugdvoetballers van Soccer Boys vormt de visie van Wiel Coerver. 
Techniek kan je ook leren in geïsoleerde vormen waarbij b.v. een pion de weerstand kan zijn. 
 

Conditie 

De conditie van de individuele speler verbeter je door veel te voetballen in voetbalvormen die een 
relatie hebben met de wedstrijd, waarin veel bewogen moet worden. 
 

Plezier 

Kinderen dienen oefeningen voorgeschoteld te krijgen die ze aankunnen. Dat geeft meer plezier en 
meer plezier betekent een grotere motivatie en dus een groter leereffect. 
 
Het jeugdvoetballeerproces 
Opleiden is het structureel bijbrengen van de benodigde voetbalvaardigheden, daarbij rekening 
houdend met de leeftijdsspecifieke kenmerken en het niveau.Deze structuur wordt gevormd door het 
totaal van de bouwstenen van het jeugdvoetballeerproces. 

 

Leerbaarheid vergroten door het vereenvoudigen van het spel 

De visie van Soccer Boys start met het voetballen in vereenvoudigde spelsituaties zoals 4-4 en later 7-
7 enz. De weerstanden die een speler tegenkomt in de echte wedstrijd zijn ook aanwezig in de 
vereenvoudigde spelsituaties, maar dan in aangepaste vorm. Bijvoorbeeld door minder (tegen)spelers 
en meer ruimte is er meer tijd om een bal aan te nemen en door te passen. De tekortkomingen die 
daarin zijn te zien, krijgen op de training aandacht in vereenvoudigde oefenvormen.Bovendien is het 
aantal balcontacten bij deze vereenvoudigingen vele malen groter dan bij de wedstrijdvorm. 
 

Het jeugdvoetballeerproces  

Per categorie is een hoofddoelstelling bepaald.Verder zijn er per categorie onderliggende 
doelstellingenper teamfunctie bepaald. 
 



Een en ander wordt gedetailleerd uitgewerkt in de technische leerplannen per categorie. Hierin 
komen de belangrijkste onderwerpen van een categorie aan bod: doelstellingen, teamorganisatie, 
taken, accenten, thema's, oefenstof etc. 
 

 Onder 7 t/m Onder 12: Ontwikkelen van basisvaardigheden. 

 Onder 13 t/m Onder 17: Ontwikkelen van de basis- en teamtaken. 

 Onder 19: Ontwikkelen van wedstrijd- en resultaatgericht werken. 
 
Opleiding 
In de opleiding is het belangrijk om spelers zelf keuzes te laten maken. 
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