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 1.Inleiding  
In het Technisch Beleidsplan Jeugd wordt niet alleen gesproken over hoe de speelwijze is. Het beleid 

moet verwijzen naar de speelwijze, de manier van trainen, het coachen van jeugdspelers en de 

spelvreugde. Dat laatste is namelijk de belangrijkste formule om uiteindelijk tot succes te kunnen 

komen. We kennen ze allemaal: ouders, trainers en begeleiders die staan te schreeuwen en te roepen 

dat het zo of zo moet. Dit leidt echter nooit tot betere resultaten. Teams die het meeste plezier in het 

spelletje hebben, boeken de beste resultaten. Dit plan is gericht op een stappenplan waarbij vanaf de 

JO8 ieder jaar een stap gemaakt wordt naar een betere ontwikkeling en een hoger plan. De basis 

moet goed zijn en een goede basis creëer je vanaf een jonge leeftijd, waarbij je stap voor stap zorgt 

voor een ontwikkeling naar een hoger niveau.  
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2. Hoofddoelstelling  jeugdopleiding  Soccer Boys  

De hoofddoelstelling van Soccer Boys is dat plezier boven prestatie moet staan en dat Soccer Boys 

de voorwaarden creëert dat alle voetballers zichzelf met plezier in het voetbal ontwikkelen. Plezier 

leidt namelijk tot betere prestaties.   

  

Daarbij wordt er binnen Soccer Boys wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegerichte 

voetballers. De frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waaraan een speler zich onderwerpt, zorgt 

uiteindelijk wel voor onderscheid. Immers, niet iedere jongen of meisje heeft dezelfde wil en kwaliteit 

om zich in de 13 jaar dat deze cyclus inneemt, zich te verbeteren.  

  

Soccer Boys heeft de volgende ambities binnen de jeugdopleiding:   

  

1. Een goede en gedegen voetbalopleiding voor de kinderen die ambities en vaardigheden 

hebben.   

  

2. Het brengen en behouden van plezier in het voetbal voor iedereen, door aandacht te geven 

aan de voetbalontwikkeling, maar ook aan de menselijke ontwikkeling.   

  

3. Betrokkenheid creëren waardoor spelers zich betrokken blijven voelen, zodat zij op latere 

leeftijd als speler voor Soccer Boys van waarde kunnen zijn. Dat kan als speler, coach, 

scheidsrechter, vrijwilliger en/of bestuurslid.   

  

4. Een goede sportmedische begeleiding is van groot belang, zodat blessures zoveel als 

mogelijk worden voorkomen. Als er toch blessures ontstaan, moeten de spelers op een 

verantwoorde wijze zo snel mogelijk herstellen. Hiervoor is er binnen Soccer Boys een 

medisch beleid opgesteld wat binnen de jeugdopleiding wordt uitgedragen.   

  

Soccer Boys geeft door bovenstaande voorwaarden te creëren de voetballende jeugd een goede kans 

op een gedegen voetbalopleiding. Maar ook waarbij iedereen zich als persoon/ mens kan ontwikkelen.   

  

2.1 Plezier  
Het doel van de begeleiders en/of trainers is de kinderen naar een hoger plan te brengen als de speler 

de capaciteiten daarvoor heeft. Dit dient altijd spelenderwijs te gaan in de lagere teams (onder 7 en 

onder 8), en dient langzaam maar zeker meer van recreatief over te gaan naar prestatief voetbal. Het 

uitgangspunt is daarbij de speler op een positieve wijze te stimuleren, met als doel de uiteindelijke 

vorming van de speler. Voor het eerste elftal is de doelstelling op een zo hoog mogelijk niveau te 

voetballen.  
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3. Uitgangspunten jeugdopleiding  Soccer Boys: van recreatie naar prestatie   

  

3.1 Uitgangspunten  
  

• Elke voetballer, of hij nu meer of minder aanleg heeft, krijgt bij Soccer Boys mogelijkheden om 

zich optimaal te ontwikkelen als voetballer, als wel in de beleving en het plezier die hij/zij 

zoekt tijdens die vrije tijdsbesteding.  

  

• Elk beleidsplan dat ten uitvoer wordt gebracht, is in een belangrijke mate afhankelijk van het 

kader. Het kader wordt gevormd door mensen, die bereid zijn om met elkaar samen te 

werken, zich in dit beleidsplan kunnen vinden en op de juiste wijze in het belang van de leden 

van Soccer Boys willen handelen.  

  

  

 

• We streven er naar dat elke categorie een hoofdtrainer heeft, die over voldoende kennis van 

zaken beschikt met betrekking tot het begeleiden, het trainen, het coachen en het selecteren 

van spelers. Dit aangepast aan de leeftijd en niveau van de spelers. Hij traint de 

selectieteams en hij fungeert als vraagbaak voor de overige trainers.  

  

• We streven naar een keeperstrainer vanaf de onder 9. De trainer per categorie bepaalt in 

overleg met deze keeperstrainer welke keeper(s) in de selectie worden opgenomen.  

  

 

 

• De trainers en andere begeleiding van de standaardelftallen werken ondersteunend naar de 

trainers en andere begeleiding van de overige elftallen. Zij moeten het te spelen spelconcept 

uitdragen en de "rode draad" in de gaten houden. Tevens onderhouden alle trainers van de 

jeugdgroepen goede contacten met de ouders van de jeugdspelers.  

  

• We streven naar 2 leiders/trainers per groep, om kennisoverdracht te stimuleren, elkaar aan 

te vullen en te stimuleren.  

  

• Bij de jeugd staat de opleiding centraal en dus boven het behalen van het resultaat en dus het 

resultaat van de wedstrijd! Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op leerdoelen.   

  

• Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke en 

mentale kwaliteiten van het talent. Een jeugdleider is verkeerd bezig als hij bijvoorbeeld in 

verband met het behalen van een kampioenschap een jeugdspeler tijdens het seizoen niet wil 

laten overgaan naar een hoger elftal, terwijl dat naar oordeel van de technisch 

jeugdcoördinator wel zou moeten. Van een trainer en leider wordt verwacht dat hij daarvoor in 
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aanmerking komende spelers stimuleert in een hoger elftal te gaan spelen, en hiervan 

melding maakt.  

  

• Door middel van goede begeleiding, training en coaching bij, met name de selectieteams, 

moeten wij proberen deze elftallen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, aangepast aan 

hun leeftijd. Het uiteindelijke doel is om de continuïteit in de vereniging te waarborgen en 

talentvolle spelers af te leveren voor de hoofdmacht van Soccer Boys.  

  

• Het selecteren van spelers gebeurt door overleg tussen afleverende en ontvangende trainer 

en leider. Komen zij niet tot overeenstemming dan zal de technisch jeugdcoördinator na 

overleg met beide partijen, en evt. speler en ouder(s) de beslissende stem uitbrengen. Bij het 

selecteren is de voetbalontwikkeling van de speler zélf de basis. Het selecteren gebeurt op 

een objectieve manier met behulp van de gegevens uit het beoordelingsformulier, dat 2x per 

jaar door trainers en leiders ingevuld wordt.  

  

• Na de winterstop zullen de daarvoor in aanmerking komende selectiespelers al regelmatig 

mee gaan trainen bij de selectie van een hogere categorie om een zo soepel mogelijke 

overgang te bewerkstelligen.  

  

  

 

  

  

  

  

Spelers die de wil en kwaliteit wel 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 maar de selectieteams 

zullen noemen. Deze groep streeft het doel na om met attractief aanvallend voetbal de doorstroom te 

garanderen. Deze groep wordt regelmatig geëvalueerd en het aantal voetballers dat in deze groep 

speelt, bepaalt uiteindelijk met hoeveel teams je dat prestatiegerichte voetbal gaat uitvoeren.  
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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.  

  

  

 

  

  

De overige groep spelers die minder tijd wil investeren en een lagere kwaliteit, krijgt een meer 

recreatieve benadering. Deze groep krijgt niet minder aandacht, maar wel een andere benadering. De 

groep zal meer op het recreatieve deel getraind worden (de circuittraining is daar een goed voorbeeld 

van) en heeft de gelegenheid om 2x in de week te trainen.   

  

Ook de coaches en begeleiders van deze groep worden deskundig benaderd en voorzien worden van 

materiaal waarmee ze een wedstrijdschema in elkaar kunnen zetten en spelers kunnen wijzen op het 

positiespel. De coaches en begeleiders van deze teams kunnen door een halfjaarlijkse rapportage 

aangeven welke spelers volgens hen naar een hoger plan door kunnen schuiven. Beoordelen wordt 

gedaan door een of meerdere wedstrijden en/of trainingen van het desbetreffende team bij te wonen.  

  

Binnen de club wordt het principe gehanteerd dat de opleiding centraal staat. Het leveren van 

resultaten komt na de opleiding. Indien dit niet het geval is, kan de opleiding te gronde gaan door 

resultaatzucht.  
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4. Visie op het opleiden van jeugdspelers  
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 het 

afgeleide van het voetbal moet worden getraind.  

  

 

  

  

Dit betekent dat er bij het ontwikkelen van een voetballer wordt worden ingezoomd op de 

voetbalwedstrijd en daarvan onderdelen moeten worden getraind. Dit is per leeftijdscategorie 

verschillend.   

  

Soccer Boys heeft per leeftijdsgroep andere accenten om de ontwikkeling van de jeugdvoetballer te 

bevorderen en de ontwikkeling ook daadwerkelijk gestalte te geven. Een belangrijk aandachtsgebied 

binnen de visie van Soccer Boys is de speelwijze en de uitvoering hiervan. Dit wordt ook wel de 

“oranje draad” genoemd.   

  

Met de visie op het jeugdvoetbal wil Soccer Boys een tweetal zaken bereiken:   

  

 Elke jeugdvoetballer heeft plezier in het beoefenen van de voetbalsport bij Soccer Boys.   

 Individuele ontwikkeling van een jeugdvoetballer gaat voor het winnen van wedstrijden en 

kampioenschappen.   

Opleiden is het structureel bijbrengen van de benodigde voetbalvaardigheden, daarbij 

rekeninghoudend met de leeftijdsspecifieke kenmerken en het niveau. Deze structuur wordt gevormd 

door het totaal van het jeugdvoetballeerproces.  

  

Per categorie is een hoofddoelstelling bepaald:    

 Onder 6 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. 
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4.1 Plezier   
Het doel van de visie is om de jeugdvoetballer van Soccer Boys naar een hoger niveau te tillen. 

Ongeacht of iemand talent heeft of niet. Dit dient altijd spelenderwijs te worden gedaan in de lagere 

teams (onder 7 en onder 8) en dient langzaam maar zeker meer over te gaan naar prestaties in het 

voetbal. Het uitgangspunt zal daarbij zijn de speler op een positieve manier te stimuleren, met als doel 

vorming van de speler.   

  

  

 
  

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

ontwikkelt. Dit betekent dat iedereen voetbalt op het niveau dat hij aankan en waarop de jeugdspeler 

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

binnen Soccer Boys.   

  

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.   
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4.2.1 Paradox individuele ontwikkeling   

Om individuele ontwikkeling goed te duiden binnen Soccer Boys, nemen we als voorbeeld 3 kinderen 

die op de leeftijd van 5 jaar binnenkomen. En we geven deze 3 kinderen voor talent en ontwikkeling 

een cijfer. We noemen de kinderen als een 5, 7 en een 9.   

  

Als een kind met niet al teveel talent (de 5) bij een club komt, is het de bedoeling dat binnen Soccer 

Boys door goede training en begeleiding een 7 wordt.  

  

Van het clubtalentje (de 7, zonder training al een behoorlijke voetballer) is het de bedoeling dat hier 

een 9 van gemaakt wordt. Het toptalent (de 9, met heel veel talent) dient door training en begeleiding 

uiteindelijk klaar te worden gemaakt voor een overgang naar een BVO. Ook zijn ontwikkeling is dus 

heel belangrijk bij Soccer Boys.   

  

Dit is het uiteindelijke doel. Het behalen van deze doelstelling wordt bereikt door het aanbieden van 

kwalitatief zeer goede activiteiten en een kwalitatief goede begeleiding.   

  

4.3 Ontwikkelingsgebieden   
Volgens de visie van Soccer Boys is er een 4-tal  die ervoor moeten zorgen dat elke jeugdspeler beter 

wordt in het voetbal. Dit zijn de volgende ontwikkelingsgebieden   

  

 Technische ontwikkeling  

 Tactische ontwikkeling   

 Mentale ontwikkeling   

 Fysieke ontwikkeling   

  

  

Om binnen de jeugdafdeling van Soccer Boys een betere voetballer te worden, is het van belang dat 

iedere jeugdvoetballer zich ontwikkeld op de vier gebieden.   
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4.3.1 Technische ontwikkeling   

Met technische ontwikkeling worden alle handelingen met de bal verstaan. Zoals bijvoorbeeld de bal 

spelen naar een teamgenoot, schieten op het doel en het passeren van een tegenstander. Binnen 

Soccer Boys is het van belang dat elke jeugdvoetballer leert zich in elke situatie met de bal te 

handhaven.   

  

4.3.2 Tactische ontwikkeling   

Met tactische ontwikkeling wordt verstaan situaties te herkennen in een voetbalwedstrijd en de 

afspraken te kunnen uitvoeren in een voetbalwedstrijd. Binnen Soccer Boys is het van belang dat elke 

jeugdspeler leert om volgens de ingevoerde speelwijze zijn/haar taak te kunnen uitvoeren.   

  

4.3.3 Mentale ontwikkeling   

Met mentale ontwikkeling wordt verstaan het gedrag van elke jeugdvoetballer. Van belang is dat elke 

jeugdvoetballer binnen Soccer Boys leert om te gaan met de gedragsregels die zijn afgesproken en 

een actieve houding heeft bij het jeugdvoetbal (aanwezig zijn op de training en bij de wedstrijden).   

 

4.3.4 Fysieke ontwikkeling   

Met fysieke ontwikkeling wordt verstaan het lichaam van een jeugdvoetballer optimaal voor te 

bereiden om de activiteiten binnen het voetbal te kunnen uitvoeren. Binnen Soccer Boys is een 

tweedelig belang binnen de fysieke ontwikkeling:   

 

 Tot aan de leeftijd van 12 jaar gaat het er voornamelijk om dat spelers leren hun algemene 

coördinatie te verbeteren.   

 Na de leeftijd van 12 jaar gaat het er voornamelijk om te zorgen dat spelers conditioneel de 

benoemde speelwijze kunnen uitvoeren en dat blessures worden voorkomen.   

  

  

• Wendbaar   
•  (handelings)snelheid   

• Conditioneel   
•  Fysiek sterk om duels  

te kunnen spelen.   

• Winnaarsmentaliteit  
• Posittief gedrag op de  

vereniging.   

• Juiste beslissingen  
kunnen nemen  

•  meermans-situatie  
kunnen herkennen.    

• Technische  
vaardigheden   

• tegen1 kunnen  1 
uitspelen.   

Technisch  Tactisch  

Fysiek  Mentaal  
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4.4 Doelstellingen  
Om de ontwikkelingsgebieden optimaal terug te laten komen, worden doelstellingen omschreven die 

richting geven aan de training en wedstrijd van elke leeftijdsgroep. Dit zijn geen bindende 

doelstellingen, maar geven de trainer, coach en/of leider richting aan het ontwikkelingsproces van de 

voetballer. Deze doelstellingen zullen per groep verschillend zijn en worden omschreven in de 

jaarplannen.   

  

Alle oefenvormen en andere activiteiten (wedstrijdbespreking of wedstrijd) moeten in het teken staan 

om de doelstellingen zoveel mogelijk te behalen. In de technische jaarplannen wordt omschreven 

welke doelstellingen er zijn bij leeftijdsgroepen.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 TECHNISCH BELEIDSPLAN JEUGD 

 

JEUGDOPLEIDING SOCCER BOYS: WAAR PRESTEREN EN PLEZIER SAMENGAAN 14 

 

5. Uitvoering van het Technisch Beleidsplan Jeugd  
Zoals in het voorwoord aangegeven, is schrijven van een plan één, maar de uitvoering is iets anders. 

Om de uitvoering van het Technisch Beleidsplan Jeugd te waarborgen en te realiseren moet een 

aantal acties worden ondernomen. Deze worden in dit plan omschreven, omdat het van essentieel 

belang is een goede uitvoering te hebben.   

  

5.1 Handboeken en jaarplannen  
De uitvoering van het technische gedeelte van het jeugdplan wordt per leeftijd omschreven in 

technische jaarplannen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen JO8 t/m JO13 (onderbouw) 

en de J15 t/m JO19 (bovenbouw). In de jaarplannen staat omschreven op welke manier invulling 

wordt gegeven aan de visie op opleiden.   

  

Het is van belang dat iedereen in de desbetreffende lettergroep op de hoogte is van de inhoud van de 

technische jaarplannen. Dit wordt gedaan door middel van presentaties en bijeenkomsten. Ook speelt 

het invoeren, het doen, het controleren en het evalueren een belangrijke rol. Hiervoor wordt een 

aantal vertegenwoordigers aangesteld.   

  

In het jeugdplan staan de grote lijnen van de voetbalvisie benoemd en per lettergroep wordt deze visie 

in het technische jaarplan verder uitgediept. Ook worden voor de training en voor de wedstrijd 

(coaching) aparte handboeken gemaakt waarin de methodiek en werkwijze wordt omschreven die 

ervoor zorgt dat de voetbalvisie tot uiting komt.   

  

5.2 Status van het technisch beleidsplan jeugd  
Het technisch beleidsplan jeugd van Soccer Boys schept een kader waarin de inhoudelijke uitwerking 

van de jeugdafdeling staat omschreven. Het technisch beleidsplan jeugd is een houvast voor iedereen 

die bezig is met het jeugdvoetbal. Het biedt de jeugdopleiding een koers en structuur. Doel is er 

uiteindelijk voor te zorgen dat iedereen conform het beleidsplan werkt.  

  

Het technisch beleidsplan jeugd schept structuur op voetbalinhoudelijk gebied (wat willen we dat 

iemand leert en hoe gaan we dat doen). Het technisch beleidsplan jeugd is ondergeschikt aan het 

beleidsplan van de jeugdafdeling en het beleidsplan van Soccer Boys. Het doel is dat door het 

technisch beleidsplan jeugd de voetbaltechnische doelstellingen welke zijn geformuleerd door de 

vereniging, worden gehaald binnen de jeugdopleiding van Soccer Boys.  
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5.3 Hoofd Jeugdopleidingen  
Voor de uitvoering van het technisch beleidsplan jeugd wordt een Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 

aangesteld. Deze HJO heeft als taak om het technisch beleidsplan jeugd uit te voeren en uit te dragen 

en waar nodig met oog op toekomstige ontwikkelingen aan te passen. De HJO wordt aangestuurd 

door het algemeen bestuur en specifiek door het bestuurslid voetbal technische zaken van het 

algemeen bestuur. De HJO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan.   

  

Belangrijkste taak naast de uitvoering van het technisch beleidsplan jeugd van Soccer Boys is het 

bijhouden en eventueel aanpassen van het technisch beleidsplan jeugd. Immers, het kan voorkomen 

dat het beleidsplan aanpassing nodig heeft omdat de situatie veranderd. Veranderingen worden altijd 

doorgesproken met het algemeen bestuur van Soccer Boys.   

  

Daarnaast stuurt de HJO direct de hoofdtrainers en begeleiding van de selectietrams aan binnen de 

jeugdopleiding van Soccer Boys. Dit betekent dat de HJO de trainers ondersteunt, direct de 

hoofdtrainers van de jeugd aanstuurt en ervoor zorgt da de selectieteams werken conform de 

afspraken binnen het technisch beleidsplan jeugd.   

  

Daarnaast zal de HJO verantwoordelijk zijn voor de voetbaltechnische inhoud van de overige teams, 

maar wordt hierbij bijgestaan door een aantal Technisch Jeugd Coördinatoren (TJC), welke per 

lettergroep verantwoordelijk is voor de uitvoering van het technisch beleidsplan jeugd.  

  

 

5.4. Technische Jeugd Coördinatoren en Technische Jeugd Commissie  
Om de HJO te helpen met ondersteunen van de uitvoering van het technisch beleidsplan jeugd wordt 

onder leiding van de HJO een aantal Technisch Jeugd Coördinatoren (TJC) aangesteld. Deze vormen 

samen de Technische Jeugd Commissie (TJC).   

  

De inhoud en de doelstelling van de TJC is uitvoering geven aan het beleidsplan jeugdopleiding. De 

HJO wordt de voorzitter en is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze commissie.   

  

• Hoofd Jeugdopleidingen Soccer Boys (voorzitter TJC).   

• Technische jeugd coördinator (TJC) JO8 t/m JO13 onderbouw  

• Technische jeugd coördinator (TJC) JO15 t/m JO19 bovenbouw  

 

De HJO kan eventueel in overleg met het algemeen bestuur van Soccer Boys een verdere uitbreiding 

wensen van deze TJC. Ook kan de taakverdeling erg verschillend zijn. Dit uiteraard naar toekomstige 

ontwikkelingen binnen Soccer Boys. De exacte inhoud van de TJC zal worden teruggevonden in de 

bijlage bij de functieprofielen.  
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Voordracht voor de TJC wordt gedaan door de HJO in overleg met het jeugdbestuur. De leden worden 

uiteindelijk benoemd door het algemeen bestuur na voordracht door het bestuurslid voetbal 

technische zaken.   

6. De Oranje draad: pressievoetbal bij Soccer Boys  
In dit hoofdstuk volgt een uitleg over het spelen van pressievoetbal, de speelstijl waar we met de 

jeugdopleiding naar toe willen en die als een rode draad door onze gehele vereniging moet gaan 

lopen. Hierbij moet worden aangetekend dat er altijd, in wat voor richting ook en door wat voor 

omstandigheid ook, van afgeweken kan worden!    

Bij de jongste jeugd moet altijd de spelvreugde voorop staan en daarbij gesproken worden over de 

"prestatie" per speler op zich, maar het wedstrijdresultaat is minder belangrijk. Wel is belangrijk dat de 

speelstijl gehanteerd wordt en spelers worden opgeleid om de speelstijl te kunnen hanteren.  

Komende bij de oudere jeugd (A-B Klasse) en de senioren wordt het resultaat van de wedstrijd steeds 

belangrijker. Ook de "spelvreugde" en de "prestatie" per speler in de speelstijl blijft heel belangrijk.  

 We gaan het eens hebben over pressievoetbal.   

Pressie betekent druk. Pressievoetbal is het soort voetbal waarbij de tegenstander onder druk wordt 

gezet. De kern van pressievoetbal is: Aanvallen is Noodzaak c.q. Hoofdzaak.       

6.1 Pressie-instelling        

In de uitvoering houdt dit in dat alle spelers inclusief de doelverdediger zoveel mogelijk voorwaarts 

spelen (aanvallen is immers hoofdzaak), zelfs als men niet in balbezit is (tegen de bal in verdedigen). 

Dit vereist van alle spelers een juiste "pressie"-instelling in de trend van "Wanneer wij de bal 

verspelen, dan proberen wij hem direct te heroveren". Indien wij voldoende spelers hebben, doen wij 

dat op de helft van de tegenstander. Zeker op het middenveld en pas als het echt niet anders kan op 

onze eigen helft.  

  

Het doel van pressievoetbal is:     

Door het opleggen van een druk, wellicht te zware druk op de tegenstander, deze te overspelen 

c.q. zo in het nauw te brengen, dat fouten maken onvermijdelijk wordt, waardoor 

scoringskansen geschapen en benut worden, zodat met plezier een positief wedstrijdresultaat 

bereikt wordt.     

          

Iedere voetbalkenner begrijpt meteen, dat deze wijze van spelen grote risico's inhoudt en bijvoorbeeld 

in flagrante tegenstelling is met bijvoorbeeld het Italiaanse "catenaccio" of het echte countervoetbal, 

speelwijzen die een minimum of een zeer beperkt risico in zich dragen.     

  

Om nu een juist inzicht te krijgen in het ontstaan van pressievoetbal en de noodzaak daarvan mag 

een kijkje in de ontwikkeling van het moderne voetbal niet ontbreken. Als er één fase in het moderne 

voetbal te noemen is, wat sterk benadrukt wordt, dan is het wel de "fysieke ontwikkeling". De conditie 

van de spelers heeft een enorme verbetering ondergaan, zodanig zelfs, dat de spelers in staat zijn 

gedurende een hele wedstrijd te blijven "gaan", vooral in defensief opzicht.    

  

Dit heeft tot gevolg dat ook de tegenstander in staat is 90 minuten lang een speler te volgen. Tevens 

kan men vaststellen dat de conditionele ontwikkeling het sterkst is bij de technisch/tactisch minder 

getalenteerde spelers.  
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Het is dan ook niet moeilijk te constateren, dat modern voetbal zich o.a. kenmerkt door:  

  

a. scherpe dekking.        

b. weinig speelruimte (kort dekken + snel inzakken).    

c. conditioneel zeer sterke spelers.      

          

Voor oplossingen bij balbezit zal een gunstige ontwikkeling in deze van de getalenteerde gewenst zijn. 

Verder leert de voetbalgeschiedenis ons, dat de weegschaal het ene moment doorslaat naar het 

aanvallende voetbal om het andere moment de kant van het verdedigende voetbal te kiezen.  

          

6.2 Voorwaarden        
Het zal een ieder nu duidelijk zijn, dat "pressievoetbal" bijzonder hoge eisen stelt aan de vaardigheden 

van de spelers. En daarom dus maar bepaalde periodes in een wedstrijd kan worden toegepast.  

Enkele van die voorwaarden worden nu bekeken:    

          

 De speler moet veelzijdig ontwikkeld zijn (de sterk plaatsgebonden speler zal niet in staat zijn 

een juiste bijdrage te leveren). Hij moet vaardig en temporijk zijn, zowel met als zonder bal.  

          

 De speler moet een sterke voetbalintelligentie bezitten. Hij zal leiderschapscapaciteiten 

moeten tonen. Deze spelers nemen veelal sleutelposities in, zij zijn dan ook degenen die deze 

speelwijze moeten aangeven en dragen in het veld. Zij moeten de positionele veranderingen 

in een team coördineren en het samenwerkingsverband binnen het team bewaken.  

            

 De speler zal "topfit" moeten zijn. Dat spelen van pressievoetbal veel energie vraagt, is een 

ieder duidelijk. Duurcapaciteit om in een bepaald tempo te kunnen blijven gaan, is niet 

voldoende. Snelheid vooral ook over korte afstanden en flexibel bewegen zijn onderdelen, 

welke zeker ook in de spelersbagage horen.  

          

 De buitengewoon vaardige speler moet in staat zijn om van speelstijl te veranderen (gebeurt 

dit niet dan leeft hij in een isolement binnen het team). De speler dient zich ondergeschikt te 

maken aan het belang van het team, van het collectief. Ook moet hij coachbaar zijn.    

          

 De speler moet vooral leren een scherpe dekking te tolereren en de moed behouden om 

duels aan te gaan. Hij moet in staat zijn zich optimaal te concentreren en onmiddellijk en 

positief op nieuwe situaties te reageren. Hij moet kunnen accepteren en incasseren.    

          

De trainer-coach die pressievoetbal op een juiste wijze in de praktijk gebracht wil zien, moet 

beschikking hebben over voldoende spelers, die min of meer aan genoemde voorwaarden voldoen 

(collectiviteit).      
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6.3 Uitvoering balbezit        
Bij balbezit spelen de volgende elementen een belangrijke rol:   

          

 Alle spelers moeten loskomen van hun dekking, zij moeten de ruimte vinden om aangespeeld 

te worden = "meer teambeweging".      

          

 De verdedigers opbouwend/aanvallend laten spelen (niet alleen beperken tot de 

vleugelverdedigers). Alle achterhoede spelers moeten in staat zijn om offensief mee te doen.  

          

 De spelers moeten de posities bezet houden. Dus steeds een juiste verdeling over het 

speelveld, wie waar speelt is veel minder belangrijk.      

          

 De spelers moeten tijdens de aanvalsopbouw vooral geen balverlies lijden. (Dit verlangt veel 

techniek en overzicht).  

          

 De spelers moeten in staat zijn in een kleine ruimte te spelen en onder volle weerstand.  

 Vooral de middenvelders dienen erg balvast te zijn.      

                  

 De aanvallers (spitsen) dienen voortdurend bezig te zijn diepte te creëren in de aanval, voor 

het scheppen van ruimte om in te spelen.      

          

 Voor de aanvallers is de kortste weg naar het doel nog altijd de beste weg. Dat dit niet altijd 

mogelijk is, lijkt voor de hand liggend. Daarom vragen de volgende belangrijke accenten in het 

aanvalsspel voortdurend om accenten en verdere ontwikkeling, zoals:   

    

* Goed vleugelspel.     * Breed aanvalsspel.     

* 1:1 op de vleugel.         * Gevarieerde 1-2 combinaties.  

   

* Variatie in de voorzet (lang, 2e paal / kort, 1ste paal / trekbal.   

* Gedurfde penetratie van middenvelders en verdedigers.    

* Het afstandsschot.        

          

 Goede aansluiting van de linies is noodzakelijk.    

  

  

Coachen tijdens het spel door de spelers onderling is een "MUST". Elk team dat pressievoetbal speelt 

heeft de beschikking over 2 à 3 leiders m.b.t. het handhaven van de spelorganisatie.  

          

Om pressievoetbal te kunnen spelen is balbezit noodzakelijk. Immers, dan kan men de tegenstander 

de wil opleggen. Doch hoe goed ook uitgevoerd, er zal ook balverlies worden geleden. Ook dan, dus 

bij balverlies is het mogelijk om extra druk op de tegenstander te leggen.  
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6.4 Uitvoering balverlies      

Bij balverlies spelen de volgende elementen een belangrijke rol.   

Hoofdzaak is om te trachten de bal zo snel mogelijk te heroveren. Het liefst op de helft van de 

tegenstander. De weg naar het doel van de tegenstander is dan het kortst.    

          

1. Bij optredend balverlies dienen alle spelers de dichtstbijzijnde tegenstander te dekken.  

  

2. Er moet direct een aanval op de man met de bal gedaan worden.    

  

3. De overige spelers in de directe omgeving van de bal geven steun aan de speler die de 

aanval op de bal doet en dekken kort opdat de kans van onderscheppen het grootst wordt.   

4. Van belang is dat de speler de tegenstander "leidt" naar de "kleine ruimte". Meeste kans op 

heroveren van de bal.   

    

5. Vaak zal de organisatie moeten veranderen of aangepast worden. Bijvoorbeeld verschuiven / 

doorschuiven van de vrije man / middenvelders. Tevens zal de doelverdediger uit de goal 

moeten komen bij het inschuiven van de vrije man.    

      

6. Zodoende is het wellicht mogelijk de weg naar de doelverdediger; van de tegenpartij af te 

schermen en te gaan "jagen" op de bal.  

        

7. De spelers dienen zo minimaal mogelijk gebruik te maken van de sliding bij het verdedigen. 

Men is zodoende in staat sneller over te schakelen na heroveren van de bal.    

  

8. De achterste lijn moet naar de middenlijn drukken / duwen (zelfs indien de doelverdediger van 

de tegenpartij in balbezit is).    

      

9. De achterste man moet de beslissingen op het allerlaatste moment nemen t.a.v.:   

1. Buitenspel zetten.        

2. Achteruit gaan - Rugdekking geven.     

3. Inschuiven op het middenveld en oppakken vrijkomende speler op het middenveld.   
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6.5 Pressievoetbal in de leeftijdsgroepen  
Binnen de jeugdopleiding van Soccer Boys worden in de leeftijdsgroepen verschillende accenten 

gelegd om het pressievoetbal goed te kunnen uitvoeren. Ook worden er wat voorbeelden van 

oefenvormen in de verschillende leeftijdsgroepen gegeven. De ontwikkeling van het pressievoetbal 

wordt in het handboek training, wedstrijd en in de technisch jaarplannen verder omschreven.   

        

Met de oefenvormen en met het aanleren van de vaardigheden wordt rekening gehouden met de 

kenmerken van de verschillende leeftijdscategorieën, en wordt er in de opbouw van de oefenstof van 

makkelijk naar moeilijk gewerkt. In de opbouw van de accenten wordt er vanuit gegaan dat de spelers 

in de leeftijdsgroep al vaardigheden op het gebied van pressievoetbal hebben meegekregen uit de 

andere leeftijdscategorieën. De trainer van de leeftijdscategorie is vrij om eventueel vaardigheden uit 

de vorige leeftijdsgroepen of volgende leeftijdsgroep toe te passen in zijn trainingsvormen.   

 7. Trainingen  
De training over de hele linie binnen de club van de Onder 19 tot aan de onder 7 moet goed en 

gestructureerd zijn. Ook de trainingen van de lagere teams dienen het beleid van de club uit te dragen 

(geen bezigheidstherapie). Trainingen draaien niet alleen om het leuke maar om het educatieve: we 

trainen de spelers om ze beter te maken.  

  

Een goede training wordt wel voorbereid en geëvalueerd, maar niet 'gemaakt'. Dat gebeurt namelijk 

pas op het veld. Belangrijk daarbij is in hoeverre een trainer in staat is om zijn doelstelling te 

formuleren en te realiseren. Er moet dus altijd een koppeling bestaan tussen doel en oefenstof. De 

doelstellingen, afgeleid van de wedstrijd, moeten duidelijk, meetbaar en gericht zijn op het te 

verbeteren van het spelonderdeel. Heb je visie, ga je van de juiste doelstelling uit en weet je die over 

te brengen naar de spelers? Dan wordt je oefenstof vanzelf wat het moet zijn: een hulpmiddel en 

geen doel op zich.   

  

Kortom: De voorbereiding gebeurt aan de hand van opleidingsdoelstellingen en de 

wedstrijdanalyse. Door voetbaltrainingen leren spelers de moeilijkheden overwinnen die ze tijdens 

de wedstrijden ontmoeten.  

  

Algemene eisen waaraan een voetbaltraining moet voldoen:  

  

 Voetbaleigen bedoelingen  

  

o doelpunten maken/voorkomen  

o opbouwen met als doel kansen te creëren  

o samenwerking (winnen of verliezen met zijn allen) 

o doelgerichtheid, spelen om te winnen o snelle 

omschakeling balbezit-balverlies  

  

 Veel herhalingen  

  

o veel oefenbeurten  

o geen lange wachtrijen  

o goede planning en organisatie o voldoende ballen 

en goed materiaal  
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 Rekening houden met de groep  

 rekening houden met de leeftijd  

 rekening houden met de vaardigheid  

 rekening houden met de beleving  

 De juiste coaching toepassen  

 spelers laten leren door ingrijpen/stopzetten, 

aanwijzingen geven, vragen stellen, oplossingen 

laten aandragen, voorbeelden geven, (laten) 

voordoen  

  

 Algemene eisen waaraan een voetbaltraining moet 

voldoen:  

  

Voetbaleigen bedoelingen o 

doelpunten maken/voorkomen  

o opbouwen met als doel kansen te creëren  

  

o samenwerking (winnen of verliezen met zijn allen) 

o doelgerichtheid, spelen om te winnen o snelle 

omschakeling balbezit-balverlies  

  

Veel herhalingen o 

veel oefenbeurten  

o geen lange wachtrijen  

o goed planning, organisatie o voldoende ballen en 

goed materiaal  

  

  

  

 Rekening houden met de groep  

· rekening houden met de leeftijd  

· rekening houden met de vaardigheid  

· rekening houden met de beleving  

  

· Juiste coaching  

· spelbedoelingen goed verduidelijken  

· spelers laten leren door ingrijpen/stopzetten, aanwijzingen geven, vragen 

stellen, oplossingen laten aandragen, voorbeelden geven, (laten) voordoen 

· constructieve aanwijzingen  

  

7.1 Handboek voetbaltraining  
Om continuïteit gedurende de dertien jaar voetbalopleidingsjaren te verkrijgen, wordt er gewerkt met 

een handboek voetbaltraining. In dit handboek staat omschreven op welke manier de training vorm 

krijgt per leeftijdsgroep. Ook worden hier de methoden omschreven waarmee gewerkt wordt. Waarin 

is vastgelegd welke oefenstof in een bepaalde fase van de voetbalopleiding wordt gegeven. Het 

jaarprogramma voor de ene groep sluit direct aan op het programma van de vorige.  

  

Er wordt gebruik gemaakt van diverse trainingsmethoden. Belangrijk is dat de trainer de groep laat 

spelen, laat oefenen. De trainer reikt aan en de spelers proberen, oefenen en beheersen na enige tijd 

iets wat zij daarvoor niet beheersten. Voorwaarde is wel dat het de jeugdspelers boeit. Er kan altijd 
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een beroep worden gedaan op de TJC als het gaat om het verkrijgen van oefenstof. De TJC zal 

daarnaast een belangrijke rol spelen in het maken van trainingsprogramma’s.   

  

7.2. Structuur van de trainingsprogramma’s  
Soccer Boys heeft een aantal uitgangspunten voor de opleiding. Soccer Boys heeft een aantal 

thema’s gemaakt voor de voetbaltraining. Deze thema’s zijn weer gekoppeld aan verschillende 

momenten in het voetbal. Aan de momenten zit weer een aantal doelstellingen. Het gaat erom dat 

deze handelingen centraal staan en zoveel mogelijk wordt gewerkt deze handeling om te zetten in een 

concrete doelstelling. De trainer kiest een betreffende oefenvorm onderwerp welke ervoor zorgt dat de 

handeling het beste wordt aangeleerd.   

  

  

 

    

Door de TJC wordt per lettergroep een jaarplanning gemaakt, waarbij de thema’s in een goede 

structuur terugkomen in het seizoen. De training binnen deze thema’s hangt aan de voetbalvisie van 

Soccer Boys en specifiek de manier van spelen in de wedstrijd. De hoofdtrainers van de selectieteams 

bieden deze aan het begin van het seizoen aan bij de TJC.   

  

 

 

 

 

 

Aanvallen   

Opbouwen  
van de keeper   

Opbouwen  

Kansen  
Creeren  

Scoren  

Verdedigen  

Storen helft  
tegenstander  

Kansen  
voorkomen   

Storen eigen  
helft   

Doelpunten  
voorkomen  

Omschakelen  

Omschakelen  
van aanvallen  

naar  
verdedigen  

omschakelen  
verdedigen  

naar  
aanvallen  
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7.3 Frequentie van de trainingen  
Soccer Boys wil betere voetballers opleiden. Daarom is het uitgangspunt van Soccer Boys ook dat 

iedereen meerdere keren kan trainen. Uitgangspunt is dat selectieteams 3x in de week gefaciliteerd 

worden om te kunnen trainen onder begeleiding van een deskundige trainer. De overige teams moet 

de mogelijkheid worden geboden 2x in de week te trainen.  

 

In onderstaand schema wordt aangegeven welke frequentie elk elftal heeft.   

  

Elftal  Trainingsmomenten  Extra  Aantal uur training in de week  

JO19 Selectie  3x    4.5 uur  

JO19 Overig  2x    3 uur  

JO17 Selectie  3x    4.5 uur  

JO17 Overig  2x    3 uur  

JO15 Selectie  3x    4.5 uur  

JO15 Overig  2x    3 uur  

JO13Selectie  3x    4,5 uur  

JO13 Overig  2x  1x 4tegen4   3 uur  

JO12 Selectie  2x  1x 

voetbalschool  

3 uur  

JO12 Overig  2x  1x 4tegen4  3 uur  

JO11/JO10 Selectie  2x  1x 

voetbalschool  

3 uur  

JO11/JO10 Overig  2x  1x 4tegen4  3 uur  

JO9 selectie   2x  1x 

voetbalschool  

3 uur   

JO9 Overig  2x      1x 4tegen4   3 uur  

JO8 Selectie   2x      1x 4tegen4   3 uur   

JO8 Overig  2x      1x 4tegen4  3 uur   

Overige jeugdelftallen  2x    3 uur  

  

 

7.4 Circuittrainingen  
Niet van elke trainer kan worden verwacht dat hij/zij de kennis en tijd heeft om een goede training 

zelfstandig te maken. Dit zal vooral gelden voor de training van de elftallen in de jongste 

leeftijdsgroepen (JO7 t/m JO11) welke niet in de selectie spelen. Om de kwaliteit van de training te 

waarborgen en ook de ontwikkeling van deze groep spelers te helpen, wordt er gewerkt in een 
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circuittraining. In een circuittraining wordt vanuit de TJC een planning gemaakt met oefenvormen, 

welke voorafgaand aan de trainers worden verstuurd.   

  

In het circuitmodel wordt een aantal oefeningen tegelijk uitgezet. De spelers doen in een uur alle 

oefeningen en doen een bepaalde oefening in een tijdsbestek. Het grootste voordeel van de invoering 

van de circuittrainingen is dat minder ervaren trainers houvast hebben in het geven van training. 

Verdere uitwerking van de circuittraining wordt gegeven in het handboek voetbaltraining. Deze wordt 

gegeven aan alle trainers welke starten met de circuittraining.  

8. Speelwijze  
Verzorgd en opbouwend voetbal uitgaande van eigen kwaliteiten op basis van technische 

vaardigheden.  

  

De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijke voetballers. Dit kan slechts dan 

als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen. Ook is het van het grootste belang ze de juiste 

informatie over de verschillende posities in het elftal te geven.   

  

De specifieke taken van bijvoorbeeld een vleugelverdediger en een middenveldspeler zijn wezenlijk 

anders. Door middel van groeps- en individuele aanwijzingen moeten deze taken op een voor de 

speler begrijpelijke manier duidelijk gemaakt worden. Voor elke positie is er een overzicht van de 

basistaken in aanvallend, opbouwend en verdedigend opzicht.  

  

Benadrukt moet worden dat we bezig zijn met opleiden. Het gaat daarbij om het leerproces; spelers 

mogen dus fouten maken.  

In principe is de manier van spelen van alle selectie elftallen gelijk d.w.z. aanvallend en op techniek 

gebaseerd. Geen ingewikkelde speelwijzen, maar herkenbaar waarbij 4:3:3 en 3:4:3 de belangrijkste 

rode draad is in de speelwijze vanaf de D-jeugd.   

  

Bij het 6:6 en 8:8 wordt de speelwijze aangepast aan het 4:3:3 en 3:4:3 systeem om de 

herkenbaarheid te vergroten.   

Het voetbalspel is tot drie hoofdmomenten terug te brengen:  

  

* Je hebt als team balbezit  

* Je raakt de bal kwijt en dus heeft de tegenstander balbezit  

* De omschakeling daarbij; het moment van balverlies of balverovering.  

  

De taak van de trainer is om de spelers ervan te overtuigen bij elk hoofdmoment als team te handelen.  

Aanvallen doe je met alle spelers, maar verdedigen ook!  

Een belangrijke rol in de opleiding is ook het type spel wat we willen spelen. De rode draad hierbij is 

het pressievoetbal. Het pressievoetbal houdt in dat we willen proberen om de bal zo snel mogelijk 

weer te veroveren op de tegenstander. Dit komt ook de opleiding ten goede, want pressievoetbal is 

leuk en geeft de spelers eerder de kans zich te ontwikkelen aan de bal.   
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In de bijlagen speelwijze en intentie van spelen wordt beschreven hoe de verschillende 

leeftijdsgroepen moeten omgaan met de speelwijze en het pressievoetbal.   

  

9. Selectiebeleid  
Afhankelijk van de leeftijdsgroep worden een of meerdere teams beschouwd als selectieteams. In elk 

geval moet het hoogste team per leeftijdsgroep als zodanig worden beschouwd. Ook de tweede 

teams zijn voor het continue op hoog niveau willen spelen zeer belangrijk. In de jongere 

leeftijdsgroepen zal in nog bredere zin de voetbalontwikkeling gestimuleerd kunnen / moeten worden.  

  

Met het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden 

op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. Daarbij wordt er 

niet gelet op of het om jongens of meisjes gaat. De doelstelling moet zijn dat ook in de hogere 

selectie-elftallen meisjes kunnen spelen en daar waar mogelijk tot aan de senioren met de jongens 

mee kunnen voetballen. De insteek hierbij is dat meisjes die prestatieve doelstellingen hebben in het 

voor hen beste elftal geplaatst worden en dat meisjes die willen voetballen met een recreatief karakter 

zo veel als mogelijk bij elkaar geplaatst worden in een team.  

9.1. Uitgangspunten bij selecteren  
  

• Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer dan wekelijks onder of 

boven je niveau te moeten spelen. Er moet realistisch gekeken worden naar de 

mogelijkheden van een speler. Er wordt door de technische opleiding commissie dan ook 

zoveel mogelijk zelf beoordeeld door middel van een standaard evaluatieformulier. Dit gebeurt 

op eigen initiatief gebeuren, maar kan ook plaatsvinden op aangeven van signalen van 

trainers/leiders.  

  

▪ Er wordt rekening gehouden met fysieke en mentale kwaliteiten en eigenschappen van een 

jeugdspeler. Tevens wordt er ook rekening gehouden met eventuele druk die school of 

opleiding met zich mee brengt.  

.  
• Bij het selecteren is ook doorstroming en continuïteit belangrijk. Voor de continuïteit is het 2de 

selectie elftal een belangrijk onderdeel. Dit elftal zal zoveel mogelijk bestaan uit 1ste jaars 

spelers van de leeftijdsgroep. Bij twijfel tussen een 2de jaars speler en een 1ste jaar speler zal 

de keuze vallen voor de 1ste jaar speler. Mocht er onvoldoende 1ste jaar spelers  beschikbaar 

zijn welke voldoen aan het niveau zal deze groepen worden aangevuld met gemotiveerde 2de 

jaars 

 

• Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen, 

krijgen de kans om met een hoger team te gaan meetrainen. En van daaruit na een seizoen 

(winter, zomer) eventueel de stap te maken naar een hoger team.  

  

• Bij niet-selectieteams kan, naast kwaliteitscriteria en ontwikkeling, ook worden ingedeeld naar 

eigen voorkeur van spelers of ouders (vriendenteams). Dit echter alleen in overeenstemming 

met de TJC en de duidelijke voorkeur van het gehele team. Dit soort zaken versterkt het 

verenigingsgevoel.   

  

• Een belangrijke ontwikkeling betreft het meiden/dames voetbal. Dit neemt een hele 

ontwikkeling door. Soccer Boys wil zoveel mogelijk meiden/dames laten voetballen. 

Uitgangpunt hierbij is dat de jeugdleden zoveel mogelijk worden ingedeeld in de 

jongensgroepen, maar als er voldoende aantal is en behoefte is aan eigen meidenteams kan 

dit worden gerealiseerd. Uitgangpunt hierbij is ook dat meiden/dames zoveel mogelijk spelen 

op hun eigen niveau.  

  



 TECHNISCH BELEIDSPLAN JEUGD 

 

JEUGDOPLEIDING SOCCER BOYS: WAAR PRESTEREN EN PLEZIER SAMENGAAN 26 

 

  

  

9.2 Teamindelingen per lettergroep  
  

JO8/JO9/JO10 Lettergroep  

JO10-1 7-8 spelers (selectie)   

JO10-2 7-8 spelers (selectie)   

JO9-1   7-8 spelers (selectie)    

JO9-2   7-8 spelers (selectie)  

JO8-1   7-8 spelers (selectie)    

 

De beste 14 – 16 spelers spelen in de selectie.   

  

JO10-3, JO9-3, JO8-2 en volgend 8-9 spelers (niet selectie).  

  

JO12/JO11 Lettergroep:  

JO12-1 9-10 spelers (selectie)   

JO11-1 9-10 spelers (selectie)    

JO11-2 9-10 spelers (selectie)  

  

De beste 18-20 spelen in de selectie. Er is gekozen voor één JO12-1 selectie. De betere voetballers 

uit de JO11 groep gaan in de JO13 selectie spelen.  

  

JO12-3 en JO11-3 en volgend 9-10 speler (niet selectie).  

  

JO13 Lettergroep:  

  

JO13-1 13-14 spelers (selectie)  

JO13-2 13-14 spelers (selectie)  

  

De beste 13/14 spelen in de JO13-1 en de overige selectiespelers spelen in de JO13-2. De JO13-2 is 

een mix van eerste JO13 spelers en JO12 spelers. In de JO12-1 spelen spelers die het volgende jaar 

de potentie hebben aan te sluiten bij de JO13-1 en de JO13-2. Deze spelen in de KNVB competitie 

8tegen8.   

  

JO13-3 en volgend 13-16 spelers (niet selectie).  
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JO15 Lettergroep:  

  

JO15-1 13-14 spelers (selectie)  

JO15-2 13-14 spelers (selectie)  

  

De beste 13/14 spelen in de JO15-1 en de overige selectiespelers spelen in de JO15-2. Ook een 1e 

jaars kan in de JO15-1 spelen als hij het talent bezit.   

  

JO15-3 en volgend 12-16 spelers (niet selectie).  

 

JO17 Lettergroep:  

  

JO17-1 14-16 spelers (selectie)  

JO17-2 14-16 spelers (selectie)  

  

De beste 14/16 spelen in de JO17-1 en de overige selectiespelers spelen in de JO17-2. Ook een 1e 

jaars kan in de B1 spelen als hij het talent bezit.   

  

JO17-3 en volgend 12-16 spelers (niet selectie).  

  

JO19 Lettergroep:  

  

JO19-1 14-16 spelers (selectie)  

JO19-2 14-16 spelers (selectie)  

  

De beste 14/16 spelen in de JO19-1 en de overige selectiespelers spelen in de JO19-2. Ook een 1e 

jaars kan in de JO19-1 spelen als hij het talent bezit.   

  

JO19-3 en volgend 14-18 spelers (niet selectie).  

 

Algemeen  

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat met betrekking tot volledigheid van de elftallen alle 

selecties ondergeschikt zijn aan de hogere c.q. hoogste selectie. Dit betekent in de praktijk dat de 

hoogste teams in iedere leeftijdsgroep uit de beste spelers bestaan. Daarnaast betekent dit dat in 

principe bijvoorbeeld het JO13-2 team ondergeschikt is aan het JO13-1 team en dus het JO13-1 team 

ondergeschikt is aan de JO15 selectie. Deze lijn doortrekkend is dus het JO17-1 team ondergeschikt 

aan het JO19-1 team.   

  

Iedere trainer en begeleider binnen Soccer Boys moet zich hiervan bewust zijn. Daarop aansluitend is 

dus iedere JO19 speler ondergeschikt aan Soccer Boys senioren selectie.   
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9.3. Selectiecriteria  
Het selecteren van jeugdspelers binnen de jeugd (JO8 t/m JO19) vindt plaats op basis van 

voetbalkwaliteiten, trainingsinzet en gedrag. De spelers worden geselecteerd door de selectietrainers, 

interne scouts en de TJC in overleg met andere trainers, elftalleiders en de hoofdtrainers jeugd. 

Nieuwe spelers die zich via andere clubs aanmelden, moeten altijd een of meerdere 

selectiewedstrijden spelen, alvorens zij definitief bij een team ingedeeld worden. Het is niet wenselijk 

dat door middel van beloftes door coaches, vrienden of bekenden een speler van te voren al denkt dat 

hij in een bepaald selectieteam terecht komt. Ook hier geldt dat de kwaliteit voor alles gaat.   

  

Het indelingsbeleid van Soccer Boys is erop gericht dat jeugdspelers op grond van hun sterkte worden 

ingedeeld. Zaken als technische kwaliteiten, tactisch inzicht, motivatie, spelinzicht etc. spelen hierin 

allemaal een rol. De grootste talenten worden ingedeeld in de standaardteams (JO8-1 t/m JO19-1).   

  

Daarna worden de tweede teams ingevuld. Bij de overige teams worden vaardige en minder vaardige 

spelers gemixt, zodat er redelijk gelijkwaardige teams zijn. Door de KNVB wordt bepaald welke teams 

1e klasse en welke teams 2e klasse spelen. Daardoor kan er wel nog verschil in niveau zijn per team 

(afhankelijk van het totaal aantal teams).  

Het geboortejaar van een kind geeft aan in welke leeftijdscategorie het gaat spelen.  

  

Het selecteren van de selectie elftallen wordt gedaan in overleg tussen de TJC van de desbetreffende 

lettergroep en de hoofdtrainer. De hoofdleider en TJC zullen in overleg met de andere elftallen de 

overige teams in. Bij twijfel heeft de HJO de beslissende stem.   

 Selectie gebeurt op grond van:  

Technische vaardigheid: schieten, dribbelen, duel 1:1, handelingssnelheid, l/r-benig.  

Inzicht in het spel: omschakeling, positiespel, combinatievermogen, druk zetten.  

Communicatie: Verstaan ze elkaar, oog hebben voor elkaar  

Beleving (mentaliteit) Bezieling, coachbaar, discipline, uitstraling, voetbalintelligentie Fysiek: 

Lichaamsbouw, duelkracht/durf, startsnelheid, looptechniek/coördinatie  
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9.4. Tijdspad en beoordeling van het selecteren  
Aan het einde van een lopend seizoen wordt gestart met de voorbereiding op volgend seizoen. Aan 

het einde van het seizoen worden extra trainingen ingelast, om zo goed mogelijk de teamindelingen 

voor te bereiden. Aan het einde van het seizoen, vlak voor de vakantie wordt bekend gemaakt welke 

spelers in aanmerking komen voor de selectie elftallen en welke voor de recreatie elftallen.   

  

Tijdsbalk met fasen “selecteren van spelers”:  

  

tot 1 sept  1 sept- 15 januari   15 okt – 31 okt  15 januari   Vanaf 15 januari   Vanaf 1 mei  

Voorbereiding    Herfstvakantie  Winterstop    Einde seizoen  

2e  

Selectiefase  

1e  

Ontwikkelingsfase  

1e  

Mutatiefase  

2e   

Mutatiefase  

2e   

Ontwikkelingsfase  

1e   

Selectiefase   

  

Dit kan betekenen dat spelers in andere teams worden ingedeeld voor de competitie na de winterstop. 

In extreme situaties kan een speler ook tijdens een ontwikkelingsfase naar een ander team overgaan.  

  

De selectieprocedure voor de teamindeling van het volgend seizoen is als volgt:  

  

• In november/december voert de TJC van Soccer Boys gesprekken met de hoofdtrainer van 

de selectieteams. Tevens krijgen de trainers/leiders van de overige teams een 

beoordelingsformulier om in te vullen. Alle informatie van leiders over ‘hun’ spelers wordt 

genoteerd.  

  

• Tijdens de tweede helft van het seizoen volgen leden van de TJC, ondersteund door een 

aantal interen scouts, de spelers tijdens wedstrijden. Deze zogenaamde interne scouts nemen 

het bekijken van teams uit bepaalde leeftijdscategorieën voor hun rekening. Zij zullen op dat 

moment ook opvallende zaken met leiders bespreken. En leiders zijn in de gelegenheid hun 

opmerkingen aan de interne scouts door te geven.  

  

• De interne scouts rapporteren aan de TJC. Hun bevindingen worden gelegd naast de 

informatie die de TJC zelf verzameld heeft.  
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• Aan de hand van alle gegevens over spelers wordt door de TJC in maart/april weer een 

beoordelingsformulier uitgereikt aan de leiders/trainers.  

  

• De TJC maakt I.S.W. met de hoofdtrainer (selectie) en sectie coördinatoren (niet selectie) een 

indeling voor volgend seizoen welke in concept wordt aan geboden aan de HJO. Dit concept 

moet medio mei klaar zijn.  

  

• Alle leiders en ouders worden aan het einde van dit seizoen (eind mei/begin juni) op de 

hoogte gebracht van de nieuwe teamindeling.  

  

• De indelingen worden medio juni (zeker voor de zomervakantie) bekend gemaakt op de 

website van Soccer Boys. Hierbij wordt een voorlopige indeling aangehouden, omdat de 

spelers zich in de zomervakantie sterk kunnen ontwikkelen. Bekendmaking gebeurt door de 

TJC.   

  

  

De TJC hoopt via deze procedure een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van alle spelers binnen 

Soccer Boys en op deze manier de teamindeling zo goed mogelijk vorm te geven. Uiteraard kunnen 

teams niet zonder trainers en leiders. De TJC moet daarom ook rekening houden met hun 

beschikbaarheid volgend seizoen.   

  

Medio november wordt er door TJC een begin gemaakt met de gesprekken met de hoofdtrainers. 

Deze gesprekken worden vastgelegd in een evaluatieformulier en de hoofdtrainer kan in deze 

gesprekken zijn voorkeur aangeven voor volgend seizoen.   

  

De TJC zal samen met de sectie coördinatoren en het jeugdbestuur ook gesprekken voeren met de 

selectietrainers en niet-selectie trainers rond december. De hoofdtrainers krijgen een vervolg gesprek 

met de TJC rond maart/april. De selectietrainers en niet-selectie trainers krijgen ook rond deze tijd een 

2de gesprek krijgen. De TJC streeft ernaar om de trainers eind mei/begin juni voor de trainers rond te 

hebben.   

9.5. Na de initiële indeling  
Eerste en tweede elftallen werken samen, trainen af en toe samen en bespreken regelmatig de 

voortgang van spelers van beide teams. Het belang van de spelers staat voorop! Spelers die zich niet 

goed ontwikkelen of juist andersom, kunnen in de loop van het seizoen overgeplaatst worden. 

Uiteraard in overleg en gebaseerd op ervaringen van een langere periode. Een overplaatsing vindt bij 

voorkeur rond de winterstop plaats.  

  

Wanneer een speler het niveau niet meer aan kan, of de motivatie niet meer heeft, wordt bekeken hoe 

(en dus niet of!) hij terug kan naar een ander team. Als een speler van het tweede elftal zich dermate 

goed ontwikkelt, dat hij een stap hoger zou kunnen zetten, worden die mogelijkheden besproken.  

Het is dus nadrukkelijk niet zo dat het presteren van het eerste team voorop staat.  

Alleen het presteren van individuele spelers is van belang. Er worden geen spelers uitgeleend aan 

andere teams om betere prestaties te leveren. ('Deze week hadden we graag jullie spits, en volgende 

week hebben we jullie keeper nodig...')  
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Als voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt er in de tweede competitie helft een overzicht gemaakt 

van alle spelers die alvast 1 keer per week gaan meetrainen met een hoger team, met meer 

weerstand, met andere spelers die al iets verder zijn en waar deze speler zich aan kan optrekken.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Doorstroming  
Binnen de opleiding vindt er zowel horizontale als verticale doorstroming plaats.  

  

Bijvoorbeeld:  

  

 Horizontaal van JO17-2 naar JO17-1  

 Verticaal van JO15-1 naar JO17-1  

  

Doorstroming is niet alleen goed voor de betreffende jeugdspeler door op een hoger niveau te gaan 

spelen, maar kan ook positief uitpakken naar andere spelers, doordat zij nadrukkelijk het spel naar 

zich toe trekken in plaats van de bal steeds af te spelen naar de betere speler. De speler die 

doorstroomt, leert met meer weerstand te spelen en leert te werken/'vechten'. De TJC (in het bijzonder 

de TJC) bepaalt in overleg met de (hoofd)trainer of een speler in aanmerking komt voor doorstroming. 

Bij doorstroming naar de selectie heeft de trainer van het 1e elftal hier ook een stem in.  

  

Het moge duidelijk zijn dat niet alleen maar naar de voetbaltechnische capaciteiten van de betreffende 

speler moet worden gekeken, maar ook naar zijn persoonlijkheid, ambitie, inzet.  

  

10.1 Overgang van klein naar groot veld  
“Van klein naar groot” is de naam die we gebruiken voor het oefenprogramma voor alle JO12 spelers  

die volgend seizoen overstappen naar het 11tegen11. En die dus ook overstappen van het spelen op 

een half veld met kleine goals naar het spelen op een heel veld met grote goals. Om iedereen goed 

voor te bereiden op deze overstap, organiseren we een drietal activiteiten.  

  

1. De spelers oefenen tijdens de circuittrainingen op een groot veld. We starten met een half 

veld in de breedte en maken dit veld steeds iets groter.  

  

2. Alle spelers spelen oefenwedstrijden tegen elkaar in het 9:9 en het 11:11.   
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3. Als laatste worden er een aantal externe oefenwedstrijden georganiseerd, waarbij de sterkste 

spelers geselecteerd worden om ook tegen de sterkste tegenstander te spelen. Ook voor de 

overige teams worden geschikte tegenstanders gezocht.  

 

10.2 Overgang van JO19 naar selectie/senioren:  
Verticale doorstroming naar de senioren komt in meerdere variaties aan de orde:  

  

Directe doorstroming  

Dit vindt plaats bij een zeer talentvolle speler. Hij beschikt over voldoende capaciteiten (technisch, 

tactisch, persoonlijk) om binnen de basisgroep van het 1e elftal te functioneren.  

  

Geleidelijke doorstroming  

De speler blijft spelen binnen de JO19, maar traint wel 1 keer per week mee met de 

selectie en gaat nagenoeg structureel mee met het 1e of 2e elftal, met als stelregel 

dat hij minstens 30 minuten speelt. Als deze speler in het 2e team een basisplaats 

krijgt, speelt hij bij voorkeur op zijn eigen positie.   

  

Tweedejaars A spelers  

Laatste jaars A spelers met de capaciteit om een plaats in de selectie te gaan bezetten, gaan na de 

winterstop 1 keer per week meetrainen met de selectie.  

  

11. Scouting  

Om bepaalde kwaliteiten te waarborgen, moet daar waar nodig zowel intern als extern gescout 
worden. Het is daarom wenselijk dat er door de TJC een aantal mensen met deze taak belast worden 
om zowel intern maar ook extern te scouten. De externe scouting moet nooit op financiële basis zijn, 
maar alleen om de gescoute speler de mogelijk te bieden op een hoger en prestatieve niveau te 
spelen.  
  

11.1 Interne scouting  
Het doel van de interne scouting is het in beeld brengen én houden van de voetbalkwaliteiten en 

ontwikkelingen. Tevens vormt dit de leidraad om de club naar een hoger plan te brengen.  

  

Interne scouting om te bepalen:  

  

 Hoe de voetbalontwikkeling van de jongens en meisjes is?  

 Of iedereen bij de juiste trainingsgroep ingedeeld is?  

 Of de teamindeling (nog steeds) goed is?  

 Of er redenen zijn om de samenstelling van de teams tussentijds te             veranderen?  

 De noodzakelijke informatie te verzamelen om aan het begin van het nieuwe seizoen goede 

indelingen te maken  

  

De TJC formeert aan het begin van ieder seizoen een scoutingteam. De technisch 

jeugdcoördinator zal hier leiding aan geven en de administratie van alle bevindingen  
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bijhouden. Hij rapporteert aan de TJC. De interne scouting zal worden geleid door een hoofd scouting 

welke regelmatig bij overleggen kan worden uitgenodigd door de Hoofd Jeugdopleidingen  

  

 

 

 

 

 

 

 

12.Technisch kader  
Grote aandacht wordt besteed aan het werven van technisch kader (trainers en leiders). Twee 

aspecten spelen hierbij een grote rol: de leeftijdsgroepen en de specifieke kenmerken van die groepen 

én het prestatieve of recreatieve karakter van de teams.  

  

Uitgaande van de leeftijdskenmerken wordt de juiste trainer bij de juiste groep aangesteld. Er is een 

wereld van verschil, ook op prestatief niveau, tussen kinderen van 9 jaar of bijna volwassenen van 18 

jaar. Tevens moet er gekeken worden welke afspraken er met het MBO Sport en Bewegen of andere 

opleidingscentra gemaakt kunnen worden om stagiaires aan te stellen om bepaalde groepen te 

trainen en te coachen 

Met het betaalde kader worden contractueel duidelijke afspraken gemaakt en deze worden gedurende 

het seizoen geëvalueerd. De TJC beslist in zijn geheel mee of een trainer uit het betaalde kader 

voldoet en hem eventueel op zijn tekortkomingen of contractafspraken die niet nageleefd worden 

aanspreken. Bij het vrijwillig kader geldt dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid mag betekenen. Met de 

kanttekeningen dat de club er wel voor moet zorgen dat het aan materiaal, kennis en ondersteuning 

niet ontbreekt.  

  

13.Trainers  
 

13.1. Hoofdtrainers van selectieteams  
De hoofdtrainers van de selectieteams kunnen zich vinden in het technisch beleidsplan jeugd en zijn 

bereid uitvoering te geven aan het voetbeleidsplan. De hoofdtrainer moet zich te allen tijde bereid 

vinden jeugdspelers de kans geven om met de selectie mee te trainen en/of eventueel mee te spelen.  

De trainer moet ook beschikbaar zijn voor voetbaltechnische en –tactische vragen van de overige 

trainers en leiders binnen de club en specifiek de lettergroep waar hij actief is.  

  

De hoofdtrainer zorgt dat bij de uitvoering van de trainingsonderdelen de aanwijzingen en 

aandachtspunten onderling zijn afgestemd. De hoofdtrainer ziet regelmatig wedstrijden van het 2e 

elftal van zijn leeftijdsgroep om de vorderingen van selectiespelers (en ook niet selectiespelers) te 

beoordelen. Zij moeten voldoende zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsbesef hebben om de 
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trainingen steeds nauwgezet voor te bereiden en uit te werken op papier. Aan het begin van het 

seizoen wordt in overleg met de TJC en de HJO een jaarplanning samengesteld conform het beleid 

rondom welke er zijn in de trainingen en conform de richtlijnen van het handboek trainingen.   

  

Dit mede in verband met de duidelijkheid over doelstellingen en aandachtspunten van de oefeningen 

voor de overige trainers/ouders uit die leeftijdscategorie. De hoofdjeugdtrainers hebben regelmatig 

onderling contact. Ook is er regelmatig overleg met de trainers en elftalleiders van de overige teams 

van zijn groep, o.a. door aanwezig te zijn bij de jaarlijkse vergadering welke door de jeugdcommissie 

wordt uitgeschreven. De trainers zijn gediplomeerd of hebben voldoende voetbalachtergrond. Ze 

hebben daarnaast een goede eigen vaardigheid en een duidelijke affiniteit met het jeugdvoetbal. Zij 

zijn te allen tijde de aanspreekpunten voor de trainers/ouders uit hun leeftijdscategorie. En bovenal 

zijn het mensen die de club een warm hart toe dragen.  

  

 

 

 

13.2. Overige trainers/ouders  
Zij volgen de adviezen van de hoofdtrainers en de TJC en zullen van hen voldoende materiaal, kennis 

en ondersteuning ondervinden. Tevens worden ze zoveel mogelijk betrokken bij mogelijke 

beslissingen betreffende hun team. Zij worden meerdere malen per jaar gehoord en gevolgd om te 

kijken waar en hoe het met hun team gaat. Zij beslissen mee in de ontwikkeling van een speler. En 

bovenal laat de TJC blijken door middel van begeleiding en een luisterend oor dat ze de backbone 

van de vereniging zijn.  

  

Voor functieomschrijvingen van het kader wordt verwezen naar de bijlage functieomschrijvingen.   

  

  

14. Leiders  
Elk team heeft één en bij voorkeur twee leiders. Iedere leider heeft informatie over de organisatie van 

de club en de verwachtingen van de vereniging t.a.v. de begeleiding van de kinderen. Het laatste 

betreffende de voetbal-, pedagogische- en sociale begeleiding. De leiders zijn bekend met de 

kenmerken van zijn leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan voor het begeleiden bij wedstrijden. De 

technische commissie is hun vraagbaak en ondersteunt hen daar waar nodig.  

Informatie voor de leiders is te vinden in het handboek wedstrijd en komt voor het organisatorische 

vanuit de jeugdcommissie komen. De leiders moeten daarbij ook het beleidsplan van de jeugd 

steunen.  

  

14.1. Coach en leiders voor selectieteams  

Voor de selectieteams wordt een onderscheid gemaakt tussen een coach en een leider. De coach 

richt zich bij de selectie-elftallen op het Z.G.N. technische aspect op de wedstrijddag. De coach 

bepaalt de opstelling en de tactiek en geeft tactische aanwijzingen. De coach wordt hierin 

ondersteund door de leider. De leider heeft een verantwoordelijkheid wat betreft de randzaken rond 

een selectie-elftal. Hierbij wordt bedoeld het invullen van het wedstrijdformulier en de zorgen voor de 

communicatie naar de spelers en ouders.   
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De verdeling gaat in overleg tussen een coach en leider. Een TJC kan hierbij aanwezig zijn om 

eventueel afspraken te sturen. Mochten leider en coach hier niet uitkomen, kan de TJC van de 

lettergroep een leidende afspraak maken op papier waar coach en leider zich aan moeten houden.   

  

De afspraken zoals in de functieomschrijvingen moeten hierin leidend zijn.   

 

 

 

 

 

 

  

15. Financiën  
Om ambities en doelstellingen te kunnen realiseren, zijn er plannen en middelen nodig. Plannen en 

ambities kosten geld. De wens bestaat binnen Soccer Boys om de benodigde budgetten voor langere 

tijd in beeld te brengen en beschikbaar te stellen. Trainersbenoemingen vinden immers meestal plaats 

voordat de begroting in concept is vastgesteld. Door budgetten voor langere tijd vast te bepalen kan 

een structureel en consequent beleid worden uitgestippeld en uitgevoerd. Ad hoc beslissingen en 

inspelen op toevalligheden worden zo veel mogelijk voorkomen.  

  

Het betreft het budget voor de technische staf (inclusief opleidingskosten voor beginnende trainers, 

exclusief de verzorging en de sociale lasten) wordt aangeboden in het budget technische staf.  

  

16.Randvoorwaarden  
Het al dan niet slagen van de opzet om tot blijvende kwaliteitsverbetering te komen door middel van 

deze voetbalopleiding hangt af van o.a. het volgende:  

  

 De voetbalopleiding moet onafhankelijk zijn van een bepaalde jeugdcoördinator, hoofd- of 

jeugdtrainer.  

  

 De TJC is gezamenlijk met de begeleiding en betrokkenen (ouders) verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de jeugdtrainers en de begeleiders van de elftallen. De TJC is bevoegd 

ingrijpend te handelen wanneer zij de kwaliteit als onvoldoende inschat.  

  

 Er moet door de TJC voortdurend controle worden uitgeoefend op de goede uitvoering van 

het plan, zowel op het technische- als op het organisatorische vlak. Het bestuur moeten 

zorgen voor continuïteit door in een vroeg stadium beslissingen te nemen die een goede 

voortzetting van het beleid waarborgen.  

  

 De club moet steeds zorgen voor vakbekwame trainers die dit beleidsplan kunnen en willen 

uitvoeren. Behalve kunde en kennis moeten de trainers flink wat enthousiasme moeten 

hebben voor het werken met jeugd.  
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 Binnen de vereniging moeten voldoende (financiële) middelen beschikbaar zijn om uitvoering 

te geven aan de voetbalopleiding.   

  

17. Uitstraling buiten de vereniging  
Om een goede opleiding te hebben, moet de club ook naar buiten treden als zijnde opleidingsclub. 

Soccer Boys heeft door uitstraling en goed opleidingen een grote aantrekkingskracht voor nieuwe 

leden. Zij zijn bij het functioneren van een goede opleiding eerder geneigd zijn om voor Soccer Boys 

te kiezen.  

  

 

 

 

 

 

18. Voetbalschool van Soccer Boys  
De opleiding van Soccer Boys krijgt een voetbalschool. De voetbalschool stelt zich ten doel om de 

selectiespelers JO9 t/m JO12 (voetbaltalenten) van Soccer Boys structureel en continue te trainen 

conform de Wiel Coerver c.q. René Meulensteen methode op te leiden. Door het opleiden volgens 

deze methode worden de voetbaltalenten voetbalvaardiger en zich individueel sterker ontwikkelen. 

Het streven is om de selectiespelers binnen de JO9 t/m JO13 lettergroepen op een doordeweekse 

avond verplicht aan deze voetbalschool te laten deelnemen. De voetbalschool staat onder leiding van 

een hoofdtrainer welke extern is geschoold in de opleidingsfilosofie van Wiel Coerver c.q. Rene 

Meulensteen.   

  

De voetbalschool en de hoofdtrainer krijgen een prominente rol krijgen in de opleiding van Soccer 

Boys. De voetbalschool richt zich hier vooral op de eerste 6 jaren van de voetbalopleiding. Hierbij kan 

worden gedacht aan het opleiden van de pupillentrainers in de filosofie van Wiel Coerver c.q. Rene 

Meulensteen. En de trainers ondersteunen in het geven van oefenstof aan de pupillentrainers. 

Verdere uitwerking over de filosofie en werking van de voetbalschool is te vinden in het beleidsplan 

voetbalschool van Soccer Boys.   

 

19. Wat mag worden verwacht van de voetbalopleiding?  
 In grote lijnen kan dit beleidsplan zijn waarde bewijzen in de komende jaren. Wel zullen in verband 

met maatschappelijke en/of voetbaltechnische ontwikkelingen op onderdelen bijstellingen mogelijk 

zijn. Men mag verwachten dat de resultaten van de opleiding op termijn duidelijk zichtbaar worden. De 

gewenning om het hele jaar door 1, 2, 3 of meer keer per week kwalitatief goed te trainen en het 

creëren van een goede voetbalsfeer moet de basis zijn voor een blijvende kwalitatieve verbetering.  

  

Deze kwaliteitsverbetering van de toekomstige senioren komt niet uitsluitend ten goede aan het 

eerste en tweede elftal. De spelers die deze selectie elftallen niet halen, zullen door de jarenlange 

training een niveauverbetering aan de overige elftallen geven. Talenten, die op dit moment en ook in 

de toekomst zeker aanwezig zijn, moeten de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Zowel 

voor de club als voor de speler is dit belangrijk. Spelers en ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat 

al het mogelijke wordt gedaan om de spelers hun "eigen top" te laten halen.  
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