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Voorwoord 
 
 

Jarenlang droomt iedereen binnen de club Unitas ervan dat de standaardelftallen van de vereniging louter 

bestaan uit eigen opgeleide spelers. Talentvolle spelers die zich hebben kunnen ontwikkelen binnen de club en 

de kans hebben gekregen om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Maar ook minder talentvolle spelers die 

zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen en met plezier  op een lager niveau aan het voetballen zijn.  

 

Inmiddels is het besef gekomen dat daarvoor nadrukkelijk aandacht moet uitgaan naar de voetbalopleiding 

van de jeugd. Een goede voetbalopleiding leidt immers tot betere en slimmere voetballers en heeft bovendien 

een aanzuigende werking op nieuwe leden uit de regio. In dit kader  hebben wij vanuit de jeugdafdeling de 

volgende missie geformuleerd: 

 

“Iedere voetballer uit de regio moet bij Unitas willen voetballen, 

en ouders moeten bij een voetbalvereniging aan Unitas denken” 

 
Voor het realiseren van deze missie is het essentieel dat men - naast een goede voetbalopleiding - vooral ook 

denkt aan Unitas als een eerlijke, goed georganiseerde club met een goede sfeer. De afgelopen jaren hebben 

wij reeds stappen gemaakt in een betere structuur van de opleiding en de organisatie eromheen, maar wij 

beseffen dat we er nog lang niet zijn.  

 

Dit beleidsplan is een volgende stap om de organisatie en de jeugdopleiding kwalitatief een verdere impuls te 

geven. Aan de hand hiervan is het mogelijk een betere en transparantere uitvoering te geven van het 

algemeen beleid binnen de jeugd. Transparant voor iedereen die op enigerlei wijze bij het jeugdvoetbal van 

Unitas is betrokken: ouders, spelers, leiders, trainers, bestuursleden, enzovoort.  

 

Kort samengevat willen wij met dit jeugdplan de volgende doelen bereiken: 

 een meer professionele aanpak van de jeugdopleiding binnen GVV Unitas realiseren, met een heldere visie 

en gezamenlijke uitgangspunten; 

 bijdragen aan het ambitieniveau van GVV Unitas; 

 een kader scheppen, van waaruit zowel technische maatregelen als normen en waarden kunnen worden 

doorvertaald naar de jeugd; 

 duidelijkheid creëren in de structuur van de jeugdafdeling; 

 houvast bieden voor bestaande en nieuwe vrijwilligers binnen de jeugdopleiding;. 
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Dit beleidsplan is zeker geen statisch plan! In de toekomst wordt het beleid regelmatig geëvalueerd, waarna 

kan worden overgegaan tot wijziging en/of aanvulling van het plan, zodat het voor iedereen een actuele 

leidraad is en blijft bij de opleiding  en begeleiding van jeugdspelers. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 
 
 
Jeroen van Beek 
Voorzitter Jeugdcommissie GVV Unitas 



 
 

 
                                                                                                                                                                                    

3 

 

Inhoudsopgave 
 
 

pagina: 
 

1 GVV Unitas: verleden, heden en toekomst 5 

1.1 Een rijke historie 5 

1.2 De huidige situatie 6 

1.3 Ambities voor de toekomst 7 

 
2 Technisch beleid 9 

2.1 Algemene visie 9 

2.2 Kenmerken onderbouw, middenbouw en bovenbouw 9 

2.3 Reguliere training 11 

2.4 Voetbalschool 12 

2.5 Selectiebeleid 13 

2.6 Bevordering doorstroom 14 

2.7 De jeugdspelers, onze zorg! 16 

 
3 Wedstrijden, toernooien en activiteiten 20 

3.1 Wedstrijden 20 

3.2 Toernooien 21 

3.3 Activiteiten 21 

 
4 Organisatie Afdeling Jeugd 24 

4.1 Organigram 24 

4.2 Taken Jeugdcommissie 25 

4.3 Functieprofielen Jeugdcommissie 25 

4.4 Functieprofielen Jeugdopleiding 28 

4.5 Overlegstructuur 31 

4.6 Jaarplanning 32 

 
5 Onze normen en waarden 35 

5.1 Clubregels 35 

5.2 Teamregels 36 

5.3 Rol van de ouders 37 

 
6 Overige informatie 39 

6.1 Kleding GVV Unitas 39 

6.2 Sponsoring van kleding 39 

6.3 Administratieve zaken 39 

6.4 Boetereglement 41 

6.5 Contactgegevens 42 



 
 

 
                                                                                                                                                                                    

4 

 

Bijlage 1 F-pupillen 43 

Bijlage 2 E-pupillen 46 

Bijlage 3 D-pupillen 50 

Bijlage 4 C-junioren 54 

Bijlage 5 B-junioren 58 

Bijlage 6 A-junioren 62 

Bijlage 7 Onder 23 66 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                    

5 

 

1  GVV Unitas: verleden, heden en toekomst 
 

1.1 Een rijke historie 
 

Unitas is een van de oudere voetbalclubs van Nederland. In 2013 vierde de vereniging zijn 115-jarige jubileum. 

De vereniging kende in deze 115 jaar vele hoogte- en dieptepunten, zoals die voorkomen in de geschiedenis 

van alle clubs met zo'n rijk verleden. 

 

Unitas mag zich vasthouden aan het feit dat deze hoogte- en dieptepunten elkaar in rap tempo hebben 

opgevolgd in de voorbije eeuw. Unitas werd opgericht op 19 april 1898 en speelde in de eerste jaren alleen 

oefenduels en toernooien zonder in Gorcum over een vaste speelplaats te beschikken. Pas kort na het einde 

van de Eerste Wereldoorlog vond de club een accommodatie voor langere tijd; het veld " De Toekomst ". Dit 

veld was toen nog aan de Schelluinse Vliet gelegen. Nadat Unitas in 1967 naar het huidige sportpark 

Molenvliet verhuisde, was dit veld de plaats waar jarenlang handbalvereniging Achilles zijn wedstrijden 

speelde. Nu is op deze plaats het nieuwe Gymnasium gebouwd. 

 

Op het moment van het eerste jaar in competitieverband, 1905-1906, had Unitas zich opgewerkt tot de 

tweede KNVB-klasse, op dat moment de op een na hoogste klasse in het amateurvoetbal. "De Toekomst" leek 

Unitas geluk te brengen, want ruim een jaar na de verhuizing promoveerde de vereniging in 1924 voor de 

eerste keer naar de Eerste Klasse, het voelbalwalhalla in die tijd. Het verblijf duurde daarin slechts twee 

seizoenen. Pas halverwege de jaren '50 werden de "Roodbroeken" weer een stabiele Eersteklasser. 

 

Opvallend genoeg speelde juist in de periode daar tussenin de grootste Gorcumse voetballer ooit in het eerste 

elftal van Unitas. De grootste qua spel althans, want de befaamde rechtsbuiten die in 1926 debuteerde was 

slechts twee turven hoog. Frank Wels werd een grootheid in Gorcum door bijna een kwart eeuw te schitteren 

op "De Toekomst" en 36 keer uit te komen voor het Nederlands Elftal, waarmee hij onder meer speelde op de 

eindronde van het Wereldkampioenschap van 1934 in Italië en 1938 in Frankrijk. Met Unitas werd hij twee 

keer kampioen in de Tweede Klasse. 

 

Dat gebeurde onder andere in het seizoen 1943-1944, het jaar voordat de KNVB eindelijk besloot de 

competities stil te leggen in verband met de levensbedreigende situaties in de Tweede Wereldoorlog. Unitas 

liet zich in die duistere jaren van zijn beste kant zien door in 1941 te weigeren een NSB-er terug te nemen als 

bestuurslid. Toen de NSB stevig begon aan te dringen zegden alle Unitassers hun lidmaatschap op en hield de 

vereniging korte tijd op te bestaan. Een eervolle oplossing kwam in december 1942 toen Unitas weer mocht 

gaan voetballen, zonder NSB-er in het bestuur. Deze moedige houding oogstte overal bewondering en werd 

door Koningin Juliana bij het 75-jarig bestaan in 1973 beloond met de Erepenning van Verdienste, voor verzet 

in oorlogstijd. 

 

Na het kampioenschap in 1956 promoveerde Unitas naar de Eerste Klasse om vervolgens zelden meer een 

stapje terug te hoeven doen. Kampioen werden de Gorcumers in 1963 en 1967, maar wedstrijden om het 
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Nederlands kampioenschap leverden weinig op. Hoger kon de club niet klimmen totdat in 1974 de Hoofdklasse 

werd ingevoerd. Tot het einde van de jaren '80 was Unitas daarin een vertrouwd gezicht. Het grootste 

sportieve succes in het bestaan werd gevierd in het seizoen 1985-1986. Een gelijkspel in Utrecht tegen 

Elinkwijk hield in dat de champagne ontkurkt mocht worden op Molenvliet: Unitas was kampioen van de 

Hoofdklasse A. In de strijd om het algeheel amateurkampioenschap bleken TOP Oss en De Treffers echter te 

sterk. 

 

Unitas degradeerde opvallend genoeg het jaar daarop, kwam incidenteel nog eens terug in de Hoofdklasse, 

maar moest zich in de laatste jaren van de 20e eeuw tevreden stellen met de status van Eersteklasser. Ook die 

verloor het in het seizoen 1999-2000. In het tweede seizoen in de Tweede Klasse werd Unitas voor het eerst in 

14 jaar weer kampioen om zo terug te keren in de Eerste Klasse. In het seizoen 2005-2006 moest men weer 

een stapje terug doen. Het jaar daarop werd het verloren gegane terrein echter gelijk weer herwonnen door 

ongeslagen kampioen te worden. Sinds enkele jaren komt Unitas weer uit in de Tweede klasse. Hopelijk is men 

snel weer terug in de Eerste Klasse, daar waar Unitas hoort te zijn. 

 

1.2 De huidige situatie 
 

Sinds 1967 is GVV Unitas gevestigd aan Sportpark Molenvliet te Gorinchem en beschikt het over drie velden en 

een trainingsveld. Met ingang van 2014 beschikken alle velden over verlichting. Het hoofdveld beschikt over 

een overdekte tribune met zitplaatsen en rondom het veld staplaatsen. De accommodatie bestaat voorts 

uit acht kleedkamers, twee scheidsrechters kleedkamers, een materialenruimte, een bestuurskamer, 

een commissiekamer en een kantine. De kantine heeft in 2013 een facelift ondergaan. Voor de jeugd 

is een pannaveldje en een kleine speeltuin. Op het moment van schrijven van dit plan worden de 

voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe kleedaccommodatie.  

 

De vereniging is er trots op dat het veldvoetbal in zeer brede zin wordt beoefend. Unitas is immers actief met 

de volgende afdelingen: 

 

 Veldvoetbal zondag heren  

 Veldvoetbal zaterdag heren 

 Veldvoetbal zondag dames 

 Jeugdvoetbal zaterdag jongens 

 Jeugdvoetbal zaterdag meiden 

 Gehandicapten voetbal heren 

 Gehandicapten voetbal jeugd 

 7 tegen 7 voetbal zondag 

 

De club telt in het seizoen 2013/2014 in totaal ongeveer 850 leden, waarvan circa 275 jeugdleden. Deze 

jeugdleden zijn als volgt verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën. 
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Afdeling Aantal teams Aantal spelers Niveau 

Mini 3 28 3e klasse 

F 4 33 1e klasse – 4e klasse 

E 5 54 hoofdklasse – 4e klasse 

D 4 62 1e klasse – 5e klasse 

C 3 40 1e klasse – 4e klasse 

B 2 30 1e klasse – 3e klasse 

A 1 17 1e klasse 

MC 1 12 3e klasse 

Totaal 22 276  

 

De hoogste teams per leeftijdscategorie spelen dit seizoen overwegend 1e klasse, maar draaien het seizoen 

2013/2014 niet bovenin mee voor het kampioenschap.  

 

1.3 Ambities voor de toekomst 
 

Een gezonde voetbalvereniging heeft altijd ambities voor de toekomst! Deze ambities kunnen op verschillende 

gebieden liggen: groei van het aantal leden, verhoging van het niveau, verbetering van de accommodatie, 

enzovoort. Uiteraard hangt het een samen met het ander. Om onze missie, zoals geformuleerd in ons 

voorwoord, in de komende jaren te bewerkstelligen hebben wij  een aantal doelstellingen voor de korte 

termijn (1-2 jaar) en voor de lange termijn (3-5 jaar) geformuleerd.  

 

Korte termijn (1 - 2 jaar) doelstellingen zijn als volgt: 

 Gediplomeerde trainers voor de hoogste jeugdelftallen 

 Verhoging van de instroom van jeugdleden  

 Beperking van de uitstroom van jeugdleden 

 Verdere uitontwikkeling van de voetbalschool voor de onder- en middenbouw  

 Volledige invulling en behoud van functies binnen jeugdafdeling (technisch/didactisch opgeleid kader) 

 Betere communicatie binnen de jeugdafdeling (vastleggen van afspraken en tijdige evaluaties) 

 Invoering en opvolging van een gedegen jaarplan/kalender met duidelijke meetmomenten 

 Grotere betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders binnen de vereniging 

 

Lange termijn (3 - 5 jaar) doelstellingen zijn als volgt: 

 Verhoging van de instroom van jeugdleden  

 Beperking van de uitstroom van jeugdleden  

 Goede aansluiting naar senioren, ieder op zijn niveau 

 Kwaliteit 1e elftallen jeugd verhogen naar Hoofdklasse  niveau (aansluiting bij niveau 1e elftal senioren)  

 Monitoren van spelers via speler volgsysteem en historie aanleggen en gebruiken 

 KNVB-ster jeugdopleiding certificering 
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Om de kwaliteit van de teams en de doorstroming binnen de jeugd en van jeugd naar senioren te waarborgen 

willen we streven naar een optimale vulling van maximaal 5 mini teams (40 kinderen) in de onderbouw en 

door de jeugdopleiding heen komen tot minimaal 3 A-teams (42 spelers).  

 

 

Afdeling 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Mini 3/28 5/40 5/40 5/40 5/40 

F 4/33 5/45 5/45 6/54 6/54 

E 5/54 4/40 4/40 5/45 6/54 

D 4/62 4/56 4/56 4/56 5/70 

C 3/40 3/42 4/56 4/56 4/56 

B 2/30 3/42 3/42 3/42 4/56 

A 1/17 2/28 3/42 3/42 3/42 

Totaal 22/264 26/293 28/321 30/335 33/372 

 

Wanneer de jeugdafdeling van GVV Unitas deze omvang kent qua spelers en teams, is het mogelijk de kwaliteit 

te behouden, de onderlinge krachtsverschillen binnen en tussen teams te verminderen en ook gericht te 

zoeken naar kader. Bovenstaande ambitie betekent dat de jeugdafdeling in vijf jaar groeit met circa 40%.  
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2 Technisch beleid 
 
Met het Technisch Beleid willen wij aangeven hoe wij binnen Unitas invulling geven aan de ontwikkeling van 

de voetballende jeugd, van mini-pupil tot aan het moment dat ze overgaan naar de senioren. Wij willen daarbij 

zorgen voor een vaste opbouw met betrekking tot de organisatie structuur van de Unitas Jeugdopleiding, de 

doelstellingen per leeftijdscategorie, de trainingsstof, de begeleiding en de wedstrijdopvatting. Hierbij wordt 

rekening gehouden met het niveau en de leeftijd van de speler.  

 

2.1 Algemene visie 
 

Wij streven er naar dat elke jeugdvoetballer bij Unitas dezelfde opleiding als Roodbroek krijgt.  

 

Aan de basis van het Technisch Beleid liggen de volgende uitgangspunten: 

 

• Elke jeugdspeler, elke Unitasser moet plezier hebben in het voetbalspelen 

 

• Elke jeugdspeler, elke Unitasser moet voetballen op zijn of haar eigen niveau 

 

• Elke jeugdspeler, elke Unitasser moet zich kunnen ontwikkelen 

 

• Elke jeugdspeler, elke Unitasser moet zo lang mogelijk betrokken blijven 

 

Bij alles waar wij binnen Unitas mee bezig zijn moeten deze uitgangspunten te allen tijde in acht worden 

genomen. Wanneer wij hieraan voorbij gaan, doen wij onze jeugdleden tekort, kunnen we onze doelstellingen 

niet behalen en onze missie niet realiseren.  

 

Technische en tactische vorming! 

De technische vorming van jeugdvoetballers is een belangrijke doelstelling van Unitas. De coaches en trainers 

zijn hiervoor verantwoordelijk. Om hen te ondersteunen worden er regelmatig informatieavonden met 

demonstratietrainingen georganiseerd en zijn ze voorzien met trainingsvoorbeelden. Ook worden er 

regelmatig cursussen aangeboden om de coaches en trainers op een hoger niveau te krijgen. 

 

2.2 Kenmerken onderbouw, middenbouw en bovenbouw 
 

De Unitas-jeugd bestaat uit zeven verschillende leeftijdscategorieën, van mini-pupil tot A-junior. Omdat dit 

kinderen en jongeren betreft in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, zijn de onderlinge verschillen per 

leeftijdscategorie  groot. Iedere leeftijdscategorie vraagt dan ook om een andere benaderingswijze, andere 
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voetbaltechnische doelstellingen en derhalve om een andere aanpak. Ten behoeve van het Technisch Beleid 

maken wij onderscheid in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  

 

Onderbouw 

Kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar zijn naast het maken van doelpunten vooral gericht op het in bezit 

houden van de bal, dribbelen, het spelen van de bal naar een medespeler en schieten op doel. In de training 

ligt het accent op leren omgaan met de bal in basisvormen. Er wordt veel in kleine aantallen geoefend. Ze 

leren ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt, probeer je die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. 

E-pupillen leren dat steeds meer samen te doen. Op hoofdlijnen gelden de volgende doelstellingen: 

 

Mini onder  7 Beheersen van de bal 

F onder 9  Doelgericht handelen met de bal 

E onder 11 Doelgericht samenspelen 

 

In bijlage 1 en bijlage 2 van dit Jeugdplan hebben wij een uitgebreide beschrijving opgenomen van het 

technisch beleid voor respectievelijk de F-pupillen en de E-pupillen.  

 

Middenbouw 

Vanaf de D-pupillen wordt er 11:11 gespeeld. Kinderen beheersen hun eigen bewegingen en willen samen met 

hun teamgenoten wedijveren met anderen. Ze ontwikkelen inzicht in het spel 11:11, leren omgaan met een 

groot speelveld, spelregels en spelen in een opstelling. In de training ontstaat meer aandacht voor 

veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken per linie en positie. D-pupillen kunnen het 

voetballen nog vaak oefenen met kleine aantallen, met accenten op aanvallen en/of verdedigen. Als spelers 

ouder en vaardiger (C-junior) zijn, blijft het partijspel 4:4 een goed leermiddel, maar oefenen ook in meer 

complexe vormen als 7:7/8:8 op samenwerking tussen de linies. Voor deze groepen gelden de volgende 

doelstellingen: 

 

D onder 13 Spelen vanuit een basistaak 

C onder 15 Afstemmen basistaken binnen team 

 

In bijlage 3 en bijlage 4 hebben wij een uitgebreide beschrijving opgenomen van het technisch beleid voor 

respectievelijk de D-pupillen en de C-junioren.  

 

Bovenbouw 

In de laatste fase van leren voetballen als een Roodbroek wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden 

als doel. De laatste en eerstkomende wedstrijd worden belangrijk als uitgangspunt van de training. Spelers 

leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in de 

teamtaken waarin ze het best zijn. Ze maken zich ondergeschikt aan het teambelang en gaan om met spanning 

en de druk van de wedstrijd. Kort samengevat zijn de doestellingen: 

 

B onder 17 Spelen als team 
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A onder 19 Presteren als team in de competitie 

 

In bijlage 5 en bijlage 6 hebben wij een uitgebreide beschrijving opgenomen van het technisch beleid voor 

respectievelijk de B-junioren en de A-junioren.  

 

Voor de jeugd die de stap kan en wil maken naar een selectieteam bij de senioren is er de groep Onder 23. 

Deze groep, samengesteld uit voetballers van de A-jeugd en de jongere senioren, spelen in een aparte 

competitie tegen gelijkwaardige teams  van andere clubs. In bijlage 7 gaan wij hier nader op in.  

 

2.3 Reguliere training 
 

Alle jeugd krijgt minimaal twee keer in de week training volgens een geperiodiseerd programma waarbij er 

voor alle leden van de onder- en middenbouw gelegenheid is om op vrijdag deel te nemen aan de 

voetbalschool (zie paragraaf 2.4). Elke leeftijdscategorie traint wekelijks op dezelfde avonden (maandag en 

woensdag of dinsdag en donderdag), op hetzelfde tijdstip en  bij voorkeur ook op hetzelfde veld. Daarnaast 

worden voor de A1, de B1 en de C1 hersteltrainingen gegeven.  

 

Door het werken met een periodisering zorgen wij ervoor dat spelers zich stapsgewijs kunnen ontwikkelen. 

Met 'periodisering' bedoelen wij dat in blokken van een aantal weken training wordt gegeven in een aantal 

voetbalaspecten die de speler beïnvloeden  om de voetbalprestatie optimaal en duurzaam te ontwikkelen. Wij 

zijn ervan overtuigd dat als je spelers langere tijd volgens een bepaalde lijn begeleidt én ze laat focussen op 

een paar specifieke accenten dat dit uiteindelijk tot een groter leerresultaat leidt. Een voorbeeld hiervan is dat 

we in de middenbouw en bovenbouw in een 1:4:3:3 opstelling spelen met een dynamisch middenveld, mits 

het spelersmateriaal zich daarvoor leent.  

 

Bij elke training moeten wij ons zelf elke keer weer de volgende vragen stellen: 

 

1. Is de training voetbalecht? Is de oefenvorm een zinvolle vereenvoudiging van het voetballen? Is er 

sprake van aanvallen, verdedigen en omschakelen voor beide teams? Wordt er gespeeld om te 

winnen? 

2. Is er veel actie? Zijn er voldoende herhalingen van dat wat je wilt oefenen? Zijn er voldoende 

leermomenten, beurten en prikkels? Zijn de wachttijden niet te lang? Genoeg ballen? 

3. Is de training afgestemd op de groep? Heb je rekening gehouden met leeftijd, vaardigheden en 

beleving van de groep? 

4. Is de coaching afgestemd op de groep? Wordt de bedoeling van de oefenvorm duidelijk gemaakt? 

Wordt het voorgedaan, worden oplossingen aangedragen? Wordt er ingegrepen en zo nodig stilgezet? 

Wordt de boel op gang gehouden? Wordt het moeilijker of makkelijker gemaakt? 
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Per leeftijdscategorie hebben wij hoofdtrainers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technisch 

beleid en de invulling van de trainingen. De hoofdtrainers stemmen de trainingsactiviteiten, de doelen en de 

wijze waarop de trainingen worden gegeven af met de andere trainers op het veld.  

 

2.4 Voetbalschool 
 

Wij streven ernaar dat elke vrijdag onze jeugdspelers uit de onder- en middenbouw in de gelegenheid worden 

gesteld om een derde keer te trainen. Centraal staat dan de individuele technische ontwikkeling van de 

spelers. Er wordt gewerkt in cycli van zes weken waarin er elke twee weken een ander onderdeel wordt 

behandeld. Voor de echte voetbalkenner: de visie van Pepijn Linders (FC Porto) staat hierin centraal. Hij 

combineert Coerver met zijn eigen sausje net als Rene Meulensteen heeft gedaan. De betreffende onderdelen 

zijn: 

 

1. Individueel creëren (overleven in de moeilijke situaties 1:1 en penetreren) 

2. Verbinden (wegdraaien, combineren, doordraaien en injagen) 

3. Scoringscapaciteit (crossen in samenwerking met netgevoel) 

 

Elk onderdeel wordt begonnen met de voorwaarden waarmee de technische coördinatie en mobiliteit wordt 

bedoeld. Tevens staan er elk onderdeel twee ‘trucs’ centraal opdat er aan het eind van een cyclus een reeks 

van zes bewegingen is aangeleerd en/of verbeterd. 

 

Pepijn Linders: 

 

Individueel creëren  

Individueel creëren kent twee verschillende situaties: het overleven in de moeilijke situatie en het penetreren. 

Dit in combinatie met vrijkomen en kijken. Je kunt nog zo’n goede trainer zijn, maar als je geen spelers hebt die 

hun man links en rechts om kunnen uitspelen zal het rendement nihil zijn. Iedereen ziet bijvoorbeeld de dribbels 

van Robben, maar ik probeer onze spelers juist bewust te maken en hoe Robben ruimte maakt voor zichzelf, 

waardoor hij telkens in die perfecte situatie komt en hoe zijn medespelers hem die situatie aanbieden.  

 

Dat betekent elke keer op het juiste moment afhaken. Dus ruimte zoeken of creëren waar je je kwaliteiten 

optimaal kunt benutten. Het gaat in het individueel creëren om op het juiste momentinhouden en versnellen 

aan de bal. Tackles kunnen ontwijken en snel kunnen draaien. 

 

Verbinden, wegdraaien en injagen 

Het samen leren verbinden om spelers te installeren (spelers in de ideale situatie zetten) of de bal op de plek te 

brengen waar de tegenstander minder spelers heeft (door middel van de bal te laten lopen een natuurlijk 

overwicht over de tegenstander creëren). Ruimte creëren voor jezelf en voor je collega’s. Situaties groter 

kunnen maken. Steeds uitzakken en inschuiven. Lokken en door bewegen. Altijd steunen achter de bal. 
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Voordeel winnen met je eerste aanname of met een directe pass. Passen met een boodschap. Zo in gaan spelen 

dat je gelijk opties geeft. Vooraf kijken en slim positioneren. Met als doel om sneller te leren handelen in 

situaties onder grote druk. 

 

 Je wint heel veel aan handelingssnelheid, voordat je de bal daadwerkelijk krijgt. Door het slim positiekiezen en 

het vooraf kijken en weten wat je gaat doen. Je kunt het één dus nooit los zien van het ander. Ik werk aan het 

wegdraaien en vooruit meenemen dus altijd onder complete druk. Vooruit leren verbinden, iedereen op zijn 

manier. Hierdoor moeten spelers in verschillende situaties steeds wegdraaien, vooraf kijken en vrij komen. Dus 

nooit zonder echte druk. 

 

Scoringscapaciteit, crossen i.s.m. netgevoel 

Als we het netgevoel aan het perfectioneren zijn, gaat het erom vanuit alle situaties het doel te vinden zonder 

de spitsen en hun dieptebewegingen uit het oog te verliezen. Dus altijd oog houden om de spits vrij te spelen. Je 

moet spelen voor assists of om jezelf in scoringspositie te zetten in de meest moeilijke situaties. Dat betekent 

timing: inhouden, simuleren of snel spelen. Punteren, lobjes, jagen, met effect keeper omspelen, door de benen 

van de tegenstander, tegendraads inschieten, eerste paal hoog injagen, dreigen kappen en omspelen. Alles met 

richting, samenwerken, volle druk en vrijheid van expressie. In deze sessies zie je de meest geniale goals tot 

stand komen. De volgende stap is om via de zijkant ook te kunnen scoren of een assist te geven. Achterlijn 

halen, voor je tegenstander komen, jezelf zonder bal vrijmaken, afhaken, koppen schieten en volleren. 

Vanzelfsprekend werken de aanvallers meer aan deze accenten dan de verdedigers. 

 

2.5 Selectiebeleid 
 

Het indelen van de teams is elk jaar voor spelers (en ouders) een spannende periode. Het leidt helaas ook 

regelmatig tot discussies. De teamindeling c.q. het selecteren van spelers  vereist dan ook de nodige 

zorgvuldigheid van degenen die erbij betrokken zijn en van degenen die ervoor verantwoordelijk zijn. 

Zorgvuldigheid bij het selecteren én bij het communiceren! 

 

Organisatie 

Het Hoofd Jeugdopleiding is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het selectiebeleid; deze legt op zijn 

beurt verantwoording af aan het jeugdbestuur. Bij het indelen van de teams wordt overleg gevoerd met de 

hoofdtrainer, de leeftijdscoördinator, de trainers en de leiders. 

 

Al in de maanden maart/april vindt overleg plaats over de teamindelingen voor het volgende seizoen. Wij 

streven er vervolgens naar om uiterlijk twee weken voor de seizoensafsluiting (medio mei) de teamindelingen 

voor het volgende jaar bekend te maken. In de praktijk zal dit altijd onder voorbehoud zijn, want door 

inschrijvingen en uitschrijvingen kunnen wijzigingen noodzakelijk zijn. Voor de start van het nieuwe seizoen 

dienen de teamindelingen definitief te zijn.  
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Uitgangspunten selectiebeleid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens bovenstaande principes wordt elke jeugdspeler ingedeeld. De hoofdtrainers bepalen dit altijd in 

samenspraak met de HJO. Streefdatum is dat de voorlopige indelingen in de laatste week voor de 

overschrijvingsdatum op de website worden gepubliceerd. 

 

Doordat elke leeftijdscategorie op het zelfde moment traint en een aantal ook op hetzelfde veld, heeft elke 

hoofdtrainer alle spelers in beeld. Hierdoor kunnen de hoofdtrainers in samenspraak met de HJO eenvoudig 

aan de hand van de doelstellingen de voorlopige indelingen maken. 

 

Selectietrainingen 

De maand mei staat in het teken van het nieuwe seizoen. Gedurende het seizoen hebben er al spelers mee 

kunnen trainen met hogere teams en stagiaires met hogere leeftijdscategorieën. Nu gaat iedereen meetrainen 

met zijn nieuwe leeftijdscategorie en medespelers. De eerste trainingsavond van de week zal in het teken 

staan van het nieuwe seizoen, de tweede trainingsavond zal getraind worden met de oude selecties. 

 

Externe scouting 

GVV Unitas wordt met enige regelmaat geconfronteerd met externe scouting van betaald voetbalorganisaties 

(BVO’s). Talentvolle spelers kunnen geselecteerd worden door grotere clubs en/of door de KNVB. Ook dan is 

begeleiding belangrijk. In de tijd tot het eventuele vertrek dient de speler voorbereid te worden op de 

komende, waarschijnlijk moeilijkere situatie, alsook op eventuele teleurstellingen. De speler moet het gevoel 

hebben dat hij na een teleurstellende ervaring altijd weer welkom is op het oude nest. 

 

2.6 Bevordering doorstroom 
 

Behoud jeugdspelers voor Unitas (tegengaan leegloop) 

Alle voetbalverenigingen worden geconfronteerd met uitstroom van leden. Vooral in de pubertijd blijkt dat 

spelers besluiten te stoppen met voetbal. Ook de overgang van junioren naar de senioren is een moment dat 

spelers hun lidmaatschap opzeggen. 

 

De redenen zijn in het algemeen divers: 

 
 
• moet plezier hebben in het voetballen 
• moet voetballen op zijn of haar eigen niveau 
• moet zich kunnen ontwikkelen 
• moet zo lang mogelijk betrokken blijven bij Unitas 

Elke jeugdspeler, elke Unitasser… 
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 Andere sociale bezigheden 

 Niet thuis voelen in het team of bij de club 

 Werk c.q. bijbaantjes 

 Onzekerheid over toekomst 

 Slechte communicatie over teamindeling 

 Gevoel van niet welkom zijn in senioren 

 

Om de leegloop te beperken en spelers te behouden treft Unitas onder meer de volgende maatregelen: 

 Oudere jeugdspelers (C/B/A) betrekken bij jeugdopleiding jongste jeugd (trainer/ leider) en zo de 

betrokkenheid en verbondenheid met de club stimuleren (eventueel middels cursussen en interne 

opleidingen). 

 2e jaars A spelers gedurende het seizoen regelmatig laten meedoen met trainingen en wedstrijden van 

senioren om zo de overgang te verkleinen en betrokken te raken bij het senioren voetbal. 

 Tijdige en duidelijke communicatie over de teamindeling voor het volgende jaar.  

 Naar de spelers duidelijkheid creëren over de stap naar het senioren voetbal en hoe dit proces in zijn werk 

gaat. 

 Competitie van spelers onder 23 jaar 

 

Om het beleid ten aanzien van werving en behoud van spelers te kunnen optimaliseren is het wenselijk de 

(achtergronden van de) motieven voor zowel inschrijving als opzegging te inventariseren. Waarom wordt een 

speler bijvoorbeeld juist lid van Unitas? En waarom beëindigt een speler van Unitas zijn lidmaatschap? Had dit 

wellicht kunnen worden voorkomen? Zowel bij inschrijving als bij uitschrijving wordt het aankomend of 

vertrekkend lid derhalve gevraagd dit op een formulier aan te geven.  

 

Begeleiding overgang van junioren naar senioren 

Een belangrijke doelstelling van Unitas is het waarborgen van de continuïteit en het zorg dragen voor een 

goede overgang van jeugd naar senioren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de prestatief en de 

recreatief gerichte spelers. 

 

Prestatiegericht: 

Het is van belang de prestatief ingestelde speler met de nodige talenten tijdig te laten “proeven” aan het 

voetballen bij de senioren! Dit is altijd te bepalen in overleg met Technische Commissie (TC) en de 

hoofdtrainer(s). 

 

Dit kan worden gerealiseerd door: 

 Talentvolle jeugdspelers 1x per week mee te laten trainen met de A-selectie van de senioren. 

 Talentvolle jeugdspelers mee te laten spelen in (oefen)wedstrijden van het 1e, 2e of O23. 
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Hiermee kan bereikt worden dat: 

 jongere spelers zich beter kunnen profileren; 

 de overgang van junioren naar senioren wordt vergemakkelijkt; 

 alvast geoefend wordt voor spelen onder een grotere weerstand. 

 

Recreatiegericht: 

Ook aan deze groep dient tijdig en serieuze aandacht te worden besteed bij de overgang naar de senioren, 

want ook deze groep bepaalt mede het gezicht van onze vereniging. De spelers moeten niet het gevoel krijgen 

er maar “bij te hangen”. De aandacht dient erop gericht te zijn om te voorkomen dat deze spelers voor de 

vereniging verloren gaan. 

 

Dit kan worden gerealiseerd door: 

 tijdig een gesprek te regelen tussen deze spelers en de coördinator senioren teams; 

 zoveel mogelijk rekening houden met wensen bij teamindelingen; 

 zorgen voor goede trainingsmogelijkheden (trainer en materiaal). 

 

2.7 De jeugdspelers, onze zorg! 
 

Een speler is op zijn best als hij zich zowel fysiek als mentaal in goede gezondheid bevindt. In principe ligt de 

verantwoordelijkheid hiervoor primair bij de speler en/of zijn ouders. Wij beseffen ons dat Unitas hier terdege 

een belangrijk rol in kan en soms moet spelen.  

 

Sociale vorming! 

Unitas staat niet alleen voor voetbal, ook andere aspecten krijgen aandacht. Het sociale aspect van voetbal als 

teamsport is met name heel belangrijk. Niet alleen samen winnen, maar ook samen verliezen, samen een 

“prestatie” leveren en iedereen daarbij te betrekken en ook “teamgeest” is een belangrijk uitgangspunt bij 

Unitas. Een juiste mentaliteit, omgaan met verlies maar ook verantwoordelijkheid nemen, vinden we bij Unitas 

heel belangrijk, want dat hoort bij de vorming van een voetballer. Hierin zijn de coach/begeleider en trainer, 

maar zeker ook de medespelers en ouders, een onmisbare schakel om hier inhoud aan te geven. De 

voorbeeldfunctie speelt hierin een belangrijke rol. 

 

Ook het voorkomen van pestgedrag maakt hiervan onderdeel uit. In de komende periode wordt nader 

uitgewerkt hoe we hier optimaal invulling aan kunnen geven, opdat iedere speler zich thuis voelt bij de club en 

het team.  

 

School en thuissituatie! 

Het is belangrijk dat coaches en trainers op de hoogte zijn van eventuele problemen in de thuis- of 

schoolsituatie van jeugdleden. Het is daarom van belang dat kader een ‘open’ en benaderbare houding heeft 

ten opzichte van ouders en jeugdleden. In overleg kunnen afspraken gemaakt worden waarbij het belang van 
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het kind altijd voorop staat. Indien er dringende zaken zijn, is de leeftijdscoördinator of eventueel de voorzitter 

van het jeugdbestuur het aanspreekpunt. Een adequate en correcte opvolging en waar nodig terugkoppeling 

van zaken is essentieel. 

 

Lichamelijke gezondheid van de jeugdvoetballers 

Elke leeftijdsgroep heeft zijn voetbalkenmerken, zowel fysiek als sociaal. Trainers bij Unitas passen de 

oefenstof aan de doelgroep aan. Coaches en trainers zijn geïnformeerd omtrent de leeftijdskenmerken per 

groep, maar ook omtrent het “beschermen” van jeugdvoetballers. Hun allerbelangrijkste taak is het zorgen 

voor lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen die door de ouders aan hen zijn toevertrouwd. Dit 

vraagt constante waakzaamheid en ook vooruitdenken. 

 

De volgende aandachtspunten zijn van belang voor trainers: 

 

Rond de wedstrijd of training 

 Weersomstandigheden 

 Bespeelbaarheid van het veld 

 Gedrag onderling en toeschouwers 

 

Tijdens de wedstrijd of training 

 Alle spelers voldoende laten meespelen 

 Aansporen alle spelers in het spel te betrekken 

 Een oververmoeide speler wisselen 

 Blessures voorkomen 

 Monsterscores positief/negatief voorkomen 

 Sportief gedrag bevorderen 

 

Verzorging persoonlijk 

 Goed materiaal 

 Goede conditie 

 Goede warming-up 

 Goed hersteld zijn van een blessure 

 

Discipline en zelfbeheersing 

 Goede leefgewoontes 

 Juiste persoonlijke hygiëne 

 Goed aankleden 

 Voetbalschoenen juist aandoen 

 Douchen na de wedstrijd/training 
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 Op tijd rust nemen 

 Geen sieraden tijdens training/wedstrijd 

 

Op al deze bovengenoemde punten heeft een coach/trainer een controlerende en/of sturende taak. De coach 

of trainer kan tijdens de wedstrijd of training ook als verzorger moeten optreden. Bij ernstige blessures moet 

altijd deskundige hulp van een arts worden ingeschakeld. Bij minder ernstige blessures is altijd voorzichtigheid 

geboden. Niet alleen tijdens de wedstrijd of training is de lichamelijke gezondheid een aandachtspunt. Ook in 

de kleedkamers en kantine is dit belangrijk. Aan de trainers/ coaches en kader om hierop toe te zien. 

 

Wanneer jeugdspelers fysieke klachten hebben die hun beletten om met plezier te voetballen, kunnen zij 

aankloppen bij de fysiotherapeuten van Unitas. Deze zijn elke dinsdag en donderdag beschikbaar om naar de 

jeugdspelers te kijken en eventueel met hen aan de slag te gaan of door te sturen naar de juiste specialist. De 

trainer of de leider van de desbetreffende speler dient dan contact te leggen met de fysiotherapeut om een 

afspraak te maken. 

 

Medische hulpverlening 

Wij streven ernaar dat tijdens trainingen, wedstrijden, toernooien en bijzondere activiteiten altijd iemand 

aanwezig is die eerste hulp bij (sport)ongevallen kan verlenen. Zo is het de bedoeling dat trainers in de 

toekomst hiervoor een cursus gaan volgen.  

 

In het clubgebouw van Unitas bevindt zich een EHBO-doos en AED.  

 

Kleding en hygiëne op de training 

1. Scheenbeschermers verplicht, ook op de training; 

2. Lange broeken en lange mouwen bij (strenge) vorst;  

3. Geen gymschoenen maar kunstgras- of voetbalschoenen; 

4. Kettinkjes afdoen en ringen afplakken met tape; 

5. Bevorder het na afloop op de club douchen; 

6. Draag badslippers bij het douchen. 

 

Voorkom voetbalblessures 

Onderstaand hebben wij een aantal tips opgenomen om voetbalblessures te voorkomen.  

 

1. De juiste schoenen 

Pas en koop nieuwe schoenen overdag, dan zijn de voeten uitgezet. De zool moet buigzaam zijn, maar niet 

te slap. Kies niet te lange noppen op een harde ondergrond, dat leidt tot minder stabiliteit en 

enkelverstuikingen. Niet te kleine noppen op een glad, zacht veld, dat leidt tot wegglijden en 

verrekkingsblessures. Leer heeft de voorkeur omdat dit beter vocht opneemt en doorlaat. Loop schoenen 

eerst in tijdens de training. Droog ze op tijd, verwijder vuilresten, vet ze in. 
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2. Beschermende hulpstukken 

Keepershandschoenen bevorderen de grip op de bal en bieden bescherming. Speel je niet met een vaste 

keeper? Zorg ervoor dat jij altijd een paar handschoenen beschikbaar hebt. Trui en broek beschermen bij 

het vallen. Scheenbeschermers voorkomen heel veel blessures en worden ook tijdens trainingen gedragen. 

Ze moeten ook de achillespezen goed afdekken. 

 

3. Kleding die niet knelt 

Als de bloedsomloop wordt belemmerd. Stoort dit het bewegingspatroon. Kies voor kleding die lekker zit en 

vaak kan worden gewassen. Strak elastiek knelt af en veroorzaakt spierkramp. Oversized shirts, 

trainingshesjes voor volwassenen en openhangende jacks vergroten de kans op struikelpartijen. 

 

4. Pas kleding aan weersomstandigheden aan 

Zorg ervoor dat spelers bij kou in een trainingspak trainen en eventueel handschoenen en een muts dragen. 

Het is niet stoer om bij min vier graden in een korte broek te trainen. Anderzijds is het niet verstandig bij 

warm weer teveel kleding te dragen. (Richtlijn voor de onderbouw: lange broek en lange mouwen bij een 

temperatuur van minder dan 10 °C.) 

 

5. Knip teennagels regelmatig 

Daarmee voorkom je ingegroeide, gescheurde of blauwe nagels. Korte nagels geven ook een beter 

balgevoel. 

 

6. Draag badslippers 

Die voorkomen dat kinderen in de kleedkamer schimmels oplopen en dat ze ongemerkt in iets scherps 

stappen. 
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3 Wedstrijden, toernooien en activiteiten 
 

3.1 Wedstrijden 
 

Oefenwedstrijden 

Voor het begin van de competitie, maar ook tijdens de winterstop worden oefenwedstrijden gespeeld. Deze 

wedstrijden hebben aan het begin van het seizoen het doel om als team onder wedstrijddruk ingespeeld te 

raken. De spelers kunnen met deze wedstrijden de nodige wedstrijdritme opdoen, zodat zij aan het begin van 

het seizoen volledig ”in vorm” raken. Daarnaast worden tijdens het seizoen oefenwedstrijden gebruikt om 

bepaalde voetbaltechnische taken te oefenen of bepaalde speelstijlen te oefenen. 

 

Competitiewedstrijden 

Elk jeugdteam neemt deel aan competitiewedstrijden van de KNVB. De KNVB bepaalt in welke klasse een team 

speelt. GVV Unitas mag wel suggesties doen voor de indeling, maar heeft geen zeggenschap. Of jouw team 

tegenstanders treft uit de regio, of juist niet, en hoe sterk de tegenstanders zijn, dat kan de vereniging dus niet 

bepalen. 

 

Prestatieve teams spelen meestal een heel seizoen in dezelfde klasse. Voor de andere teams kent de KNVB 

halve seizoenen; in het najaar voetbal je in een competitie die eindigt voor de winterstop. In het voorjaar speel 

je in een nieuwe competitie. Competitiewedstrijden worden doorgaans op zaterdag gespeeld, in het geval van 

talrijke afgelastingen soms ook op doordeweekse dagen. Dat laatste geldt alleen voor de voorjaarscompetitie. 

 

Het competitieprogramma kun je op een aantal plaatsen vinden: 

 GVV Unitas website: www.gvvunitas.nl   

 KNVB website: www.voetbal.nl (ook als App verkrijgbaar)  

 

Bekerwedstrijden 

De KNVB heeft voor de standaardteams een bekertoernooi. Deze wedstrijden worden gedurende het seizoen 

gespeeld. Als een team verliest, eindigt het toernooi voor dit team (knock out systeem). 

 

Tijdstip waarop je aanwezig moet zijn 

Meestal geeft de leiding van het team een lijst waarop staat hoe laat je aanwezig moet zijn bij de wedstrijden. 

Of je ontvangt wekelijks een mail of app met het tijdstip voor aanwezigheid en het tijdstip voor aanvang van 

de wedstrijd.  Als dat niet is gebeurd, dan geldt de afspraak dat je bij thuiswedstrijden altijd 30 minuten voor 

het begin van de wedstrijd aanwezig moet zijn. Dan is er immers voldoende tijd voor omkleden en een 

warming-up. Bij uitwedstrijden is het afhankelijk van de plaats van bestemming. Ook voor uitwedstrijden 

verzamel je je altijd bij GVV Unitas. 

 

 

http://www.gvvunitas.nl/
http://www.voetbal.nl/
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Afgelastingen van trainingen of wedstrijden 

De wedstrijdvelden worden op wedstrijddagen in de ochtend om 07.30 uur gekeurd, waarna er wordt besloten 

of de geplande wedstrijden kunnen doorgaan. Op trainingsdagen vindt de keuring doorgaans in de middag 

plaats. 

 

Algemene regels rondom afgelastingen: 

 bij afgelastingen kunt u die het snelst vinden op de website www.gvvunitas.nl; 

 ga niet zelf naar Unitas bellen maar kijk dus eerst op de site; 

 de trainers van ieder elftal worden door een commissielid telefonisch op de hoogte gebracht; 

 als u niets op de website ziet en niets hoort van de leider/trainer mag u dus aannemen dat de wedstrijd 

door gaat; 

 omdat we ook afhankelijk zijn van de informatie van de verenigingen waar we uitwedstrijden moeten 

spelen is het niet altijd meteen aan het begin van de dag al duidelijk of het daar afgelast is; 

 als het bij Unitas is afgelast, wil dat niet zeggen dat het overal afgelast is, het kan zelfs zo zijn dat er bij ons 

niet gespeeld kan worden en bij andere Gorinchemse clubs wel; 

 ga ook niet zelf naar verenigingen bellen waar u en/of uw kind moet spelen; 

 vooral (langdurige) regenval en vorst zijn de belangrijkste redenen waarom er wordt over gegaan tot een 

afgelasting. 

 

3.2 Toernooien 
C1 seizoen 2004-2005 

Verenigingen organiseren aan het begin of aan het einde van het seizoen toernooien. Teams van GVV Unitas 

nemen meestal deel aan twee, soms meer toernooien deel. Aan hoeveel toernooien jouw team deelneemt 

wordt bepaald in overleg met de leiding. Aan de toernooien die GVV Unitas zelf organiseert, doen die teams 

mee die daartoe door de vereniging worden uitgenodigd. 

 

Jaarlijks organiseert Unitas zelf twee  veldtoernooien voor de jeugd, te weten: 

 het Arie Roza toernooi voor de E- en F-pupillen; 

 het Frank Wels toernooi voor de C-junioren en D-pupillen.  

 

3.3 Activiteiten 
 

Naast trainingen,  (oefen-)wedstrijden en de in de voorgaande paragraaf genoemde toernooien organiseert 

Unitas voor de jeugd door het jaar heen ook allerlei activiteiten. Een vereniging heeft immers meer te bieden 

dan de sport zelf en de activiteiten vormen een goede mogelijkheid om de band tussen de vereniging, spelers, 

ouders/begeleiders en vrijwilligers verder te versterken.  

 

Augustus Voorafgaand aan het nieuwe seizoen wordt gestart met een voetbalclinic in de laatste weken 

van augustus, afhankelijk van de schoolvakantieplanning. Op een zaterdagmorgen wordt een 

http://www.gvvunitas.nl/
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voetbal clinic verzorgd door de jeugdtrainers van Unitas. Deze clinic is vooral bedoeld om 

kinderen die nog geen lid zijn te interesseren voor het voetballen bij Unitas. De clinic wordt 

ook gebruikt als extra training voor de eigen jeugdleden.  

 

Oktober In de herfstvakantie wordt op woensdag de Unitas Goalmaster georganiseerd. Dat is een 

voetbalactiviteit voor spelers van de F tot en met de C. Ook deze dag is bedoeld voor zowel 

eigen leden als voor (nog) niet leden. De dag wordt georganiseerd door de jeugdtrainers van 

Unitas en ondersteund door de Jeugdactiviteiten Commissie van Unitas. Aan het einde van de 

clinic wordt per leeftijdscategorie de beste speler gekroond tot Goalmaster van het Jaar. 

 

Tijdens de herfstvakantie wordt tevens gestart met de Unitas jeugd loterij. Alle spelers en 

trainers van de vereniging wordt dan gevraagd om loten te verkopen. De trekking van de loterij 

vindt in november plaats en worden de prijswinnaars via de lokale media bekend gemaakt. De 

opbrengst van de loterij komt volledig ten gunste van de jeugd voetbal opleiding. 

 

November Ook Sinterklaas wordt op de vereniging uitbundig gevierd. Alle kinderen van de mini en F 

leeftijdsgroep worden voor het Sinterklaasfeest uitgenodigd. Uiteraard deelt de Sint aan alle 

spelers een cadeautje uit en gaan de kinderen met een zak vol pepernoten met een grote 

glimlach naar huis. 

 

December Net voor het einde van het jaar wordt in de kerstvakantie een zaalvoetbaltoernooi 

georganiseerd voor de mini’s tot en met de C-spelers. De naam oliebollentoernooi betekent 

dat er voor alle spelers en begeleiders lekkere oliebollen van een van de sponsors zijn. 

 

Januari In het begin van het nieuwe kalenderjaar wordt het tafelvoetbaltoernooi georganiseerd. De 

kantine van Unitas wordt op een van de eerste zaterdagen in een nieuw jaar omgebouwd tot 

een voetbalarena met zes tafelvoetbalspelen. Alle spelers van jong tot oud spelen de hele dag 

door om de felbegeerde Tafelvoetbaltrofee.  

 

Februari In februari wordt voor de D- en de C-spelers een spelregelavond georganiseerd met behulp 

van de Gorinchemse Scheidrechtersvereniging. De winnaars van deze Unitas avond kunnen 

deelnemen aan de regionale spelregelavond, waarbij ze het opnemen tegen andere regio-

teams. 

 

Maart In maart vindt de jaarlijkse FiFa game-avond voor de C en B spelers plaats. De jongens kunnen 

dan hun skills op het TV scherm vertonen. 

 

April In april neemt Unitas deel aan de Nationale Sportweek, welke wordt geïnitieerd door 

gemeente Gorinchem en Gorinchem Beweegt. In deze week worden alle jeugdtrainingen 

opengesteld voor alle kinderen en jongeren van Gorinchem en omgeving om kennis te maken 
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met voetbal en Unitas. Doelstelling is om meer jeugd in beweging te brengen en uiteraard 

leden te werven voor de club. 

 

Mei De Jeugdactiviteiten Commissie van Unitas verzorgt ook de niet-voetbal activiteiten rondom de 

toernooien in mei (Arie Roza en Frank Wels toernooi). Er wordt gezorgd voor gezellige muziek, 

er is een barbecue en een enveloppenloterij, waarvan de opbrengst weer wordt gebruikt om 

allerlei jeugdactiviteiten te organiseren. 

 

 Het seizoen wordt afgesloten met de seizoen afsluiting. Een keer in de twee jaar wordt een 

tentenkamp georganiseerd, van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag voor de mini-pupillen, de F-

pupillen, de E-pupillen en de D-pupillen. Er worden allerlei (voetbal-)activiteiten 

georganiseerd, het is een tweejaarlijks terugkerend groot feest voor kinderen en begeleiders. 

In het jaar dat er geen tentenkamp is wordt een ander soort seizoen afsluiting geregeld, 

waarbij een voetbalwedstrijd tussen ouders en kinderen meestal op het programma staat. Met 

een hapje en een drankje wordt het jaar dan feestelijk uitgeluid. 
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4 Organisatie Afdeling Jeugd 
 
Om wekelijks circa 300 jeugdspelers te laten trainen en hun wedstrijden te laten voetballen is een goede 

organisatie vereist. Een organisatie van mensen die zich (hoofdzakelijk) vrijwillig – maar niet vrijblijvend – 

willen inzetten voor de club. In dit hoofdstuk is een beschrijving opgenomen van de organisatiestructuur van 

de Jeugdafdeling van Unitas. Naast het organigram als aangegeven in paragraaf 4.1 worden de verschillende 

rollen en taken benoemd en de vaste overlegstructuren kort aangehaald. 

 

4.1 Organigram 
 

De Jeugdafdeling omvat alle activiteiten die met de jeugd te maken hebben. In onderstaande figuur is het 

organigram van de Jeugdafdeling opgenomen. 

 

 
 

 

De Jeugdafdeling heeft in principe een zelfstandige organisatie binnen de totale organisatie van Unitas, gericht 

op de opleiding, ontwikkeling en begeleiding van jeugdspelers en jeugdteams. Commissies die niet onder de 

Jeugdafdeling vallen, maar waar wel een directe relatie mee bestaat zijn de Technische Commissie, de 

Toernooiencommissie, de Jeugdactiviteiten Commissie en het Wedstrijdsecretariaat.  

 

Op hoofdlijnen komt de organisatie van de Jeugdafdeling op het volgende neer: de Jeugdcommissie stuurt 

enerzijds de leeftijdscoördinatoren aan, die op hun beurt de leiders van de verschillende teams begeleiden. 
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Anderzijds valt het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) direct onder de Jeugdcommissie. De HJO is verantwoordelijk 

voor het opstellen (in samenwerking met de Technische Commissie) en het uitvoeren van het technisch beleid. 

Dit laatste vindt plaats via de hoofdtrainers en de trainers.   

 

4.2 Taken Jeugdcommissie 
 

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het jeugdvoetbal en kent daarbij 

een grote zelfstandigheid. In samenwerking met de Technische Commissie, Toernooien commissie, 

Jeugdactiviteiten Commissie en het Wedstrijdsecretariaat zorgt de Jeugdcommissie voor een efficiënte en 

doelgerichte jeugd opleiding, waarbij het plezier in voetbal onder de jeugd als hoofddoel wordt verzekerd. 

Het hoofdbestuur van Unitas blijft echter eindverantwoordelijk en bepaalt jaarlijks het aan de Jeugdcommissie 

toe te kennen budget. 

 

De belangrijkste taken van de Jeugdcommissie zijn als volgt: 

 Is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het jeugdbeleid binnen GVV Unitas; 

 stelt de begroting op voor de jeugd en zorgt dat uitgaven binnen het door het hoofdbestuur goedgekeurde 

budget blijven; 

 zorgt voor een voor een goede communicatie naar het hoofdbestuur, overige aan jeugd gerelateerde 

commissies, trainers, coördinatoren en leiders; 

 adviseert en schept benodigde randvoorwaarden ten aanzien van een goede uitvoering van het jeugdplan;  

 zorgt voor de invulling van de organisatie, zodat de gehele voetbal opleiding soepel en doelgericht 

verloopt; 

 organiseert nevenactiviteiten (Pupil van de week, voorwedstrijd 1e elftal, jeugdloterij et cetera); 

 verstrekt (niet voetbaltechnische) informatie aan het jeugdkader (pasfoto’s, contributieachterstanden, 

schorsingen, boetes, et cetera); 

 beloont Fair-play (goed en positief gedrag stimuleren naar zowel jeugdleden, leiders, trainers en ouders); 

 houdt toezicht op normen en waarden; 

 werft nieuwe jeugdleden; 

 onderneemt op gepaste wijze actie bij blijde (vieren kampioenschap) en droevige gebeurtenissen; 

 is aanspreekpunt voor niet voetbaltechnische zaken met de spelers en ouders/verzorgers van de spelers. 

 

4.3 Functieprofielen Jeugdcommissie 
 

De Jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden: Jeugdvoorzitter, Coördinator Communicatie & PR, Jeugd 

Penningmeester en het Hoofd Jeugdopleiding. 

 

Profiel Jeugdvoorzitter: 

De Jeugdvoorzitter is het aanspreekpunt voor het jeugdbeleid binnen GVV Unitas. Hij zorgt voor de 

ontwikkeling van het jeugdbeleid en ziet toe op de uitvoering. Hij voert regelmatig overleg met het Hoofd 



 
 

 
                                                                                                                                                                                    

26 

 

Jeugd Opleiding, Hoofdtrainers, Coördinatoren en voorziet het hoofdbestuur op frequente basis van 

informatie over de jeugd afdeling. Hij onderhoudt tevens frequent contact met de Toernooien Commissie, 

Jeugdactiviteiten Commissie, Wedstrijd secretariaat en Technische Commissie, om ervoor te zorgen dat de 

gehele organisatie binnen de jeugd soepel en efficiënt verloopt. Hij is de contactpersoon extern voor 

voetbalverenigingen uit de regio en bezoekt KNVB bijeenkomsten ten aanzien van jeugd gerelateerde 

onderwerpen. Hij ziet toe op de naleving van de normen en waarden binnen de jeugdopleiding en treedt ook 

op bij calamiteiten. De Jeugdvoorzitter zorgt voor de algehele jeugd planning en ziet erop toe dat de acties 

binnen deze planning ook tijdig worden behaald. 

 

Profiel Hoofd Jeugd Opleiding (HJO): 

Het Hoofd Jeugd Opleiding is de bindende factor van de jeugdafdeling met betrekking tot de technische 

coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de oplossing van de meest voorkomende problemen. Het 

Hoofd Jeugd Opleiding is verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het technisch beleid jeugd 

en ziet toe op de uitvoering van dit plan. Zijn belangrijkste taken zijn: 

 

Techniek: 

 het opzetten, begeleiden en evalueren van de opleidingsdoelstellingen per leeftijdscategorie; 

 bewaken van de kwaliteit van de jeugdvoetbalactiviteiten; 

 volgt de grootste talenten via een Speler Volg Systeem in hun ontwikkeling tot aan de senioren; 

 in overleg met de Technische Commissie is de HJO verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en 

coördinatoren; 

 beslist samen met de jeugdtrainers, de coördinatoren over het selecteren en indelen van spelers in de 

teams. Bij de selectie van keepers spelen de keepercoördinator en de betreffende keeperstrainer een 

adviserende rol; 

 doet voorstellen en neemt initiatieven tot verbeteringen; 

 overleg met materiaalbeheer over kwaliteit en aankoop materiaal; 

 is contact voor KNVB trainingsopleidingen en bezoekt relevante bijeenkomsten; 

 beoordeelt alle inkomende informatie bedoeld om het jeugdvoetbal verder te ontwikkelen zorgvuldig en 

stelt dit binnen de vereniging aan de orde door:  

- zelf actie te ondernemen;  

- te zorgen dat de informatie bij de juiste personen terechtkomt;  

- te informeren en adviseren van jeugdcommissie en technische commissie. 

 

Communicatie: 

 zorgt voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd zoals beschreven in het 

jeugdbeleidsplan: het aantrekken van voldoende leeftijdscoördinatoren, leiders en het verstrekken van het 

jeugdbeleidsplan en oefenstof afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep; 

 is voor de Technische Commissie het aanspreekpunt namens de Jeugdcommissie; 

 bewaakt de communicatie tussen de trainers en de jeugdspelers; 
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 brengt met regelmaat verslag uit in de Jeugdcommissie met betrekking tot de gang van zaken op technisch 

gebied binnen de jeugdafdeling; 

 zorgt ervoor dat selectieprocedure volgens planning verloopt en tijdig wordt gecommuniceerd. 

 

Profiel Penningmeester: 

De Penningmeester vormt het financiële hart van de jeugdopleiding. Hij is het aanspreekpunt voor alle 

uitgaven die binnen de jeugd plaatsvinden en is daarin eindverantwoordelijk. 

 

Zijn taken zijn als volgt: 

 jaarlijks opstellen van Jeugd begroting in overleg met het hoofd bestuur; 

 keuren van alle uitgaven binnen de jeugd; 

 frequente toetsing van de uitgaven versus de begroting en verslaglegging binnen de jeugdcommissie; 

 opstellen en beheren van de vrijwilligers overeenkomsten; 

 bewaken van het “vergoedingshuis” binnen de jeugdopleiding; 

 inning van de contributie in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat; 

 zorgt voor de zaalhuur tijdens de winterperiode; 

 aanvraag van subsidies en vergunningen in overleg met het hoofdbestuur. 

 

Profiel Coördinator Communicatie & PR: 

De Coördinator Communicatie & PR is verantwoordelijk voor het interne communicatie beleid van de jeugd, 

alsmede de jeugd PR buiten GVV Unitas. 

 

Hieronder vallen de volgende taken: 

 bewaakt eenduidige communicatie vanuit leeftijdscoördinatoren naar leiders en ouders; 

 stimuleert frequente (minimaal 1x per seizoen) ouderbijeenkomsten tussen leeftijdscoördinatoren, leiders 

en ouders; 

 zorgt voor algemene communicatie middelen voor ouders (team informatie gids, was tas regeling, 

rijschema etc); 

 is tevens het aanspreekpunt voor alle leeftijdscoördinatoren; 

 organiseert regelmatig overleg tussen leeftijdscoördinatoren; 

 zorgt voor duidelijke communicatie binnen Unitas over de jeugd activiteiten en toernooien; 

 ontwikkelt jaarlijks een PR plan en zorgt voor de executie van het plan; 

 zorgt voor frequente publicatie over de jeugd in "De Unitasser"; 

 zorgt voor eenduidige jeugd communicatie op de GVV Unitas website. 
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4.4 Functieprofielen Jeugdopleiding 
 

De Jeugdopleiding bestaat naast de functie van Hoofd Jeugdopleiding tevens uit: Hoofdtrainers, Coördinator 

Keeperstrainers, Scheidsrechters coördinator, Jeugd/Keepers trainers, Leeftijdscoördinatoren en leiders. 

Hieronder volgt een profiel beschrijving van deze jeugd functies: 

 

Hoofdtrainer  

Elke leeftijdscategorie heeft een hoofdtrainer. De hoofdtrainer is de coach van het selectie team. De 

Hoofdtrainers zijn belast met de uitvoering van technisch jeugd beleid en het (samen met de 

leeftijdscoördinator) coördineren van de gang van zaken binnen hun leeftijdscategorie zoals vastgelegd in dit 

jeugdplan. Hij onderhoudt contacten met de jeugdtrainers, leiders, leeftijdscoördinator, spelers en 

hoofdtrainers van andere leeftijdscategorieën. Hij verzorgt trainingen conform het voetbaltechnisch 

beleidsplan en is verantwoordelijk voor het behalen van de technische doelstellingen voor de 

leeftijdscategorie. 

 

De algemene taakomschrijving is als volgt: 

 verzorgen van de training van de junioren en/of pupillen volgens de richtlijnen van het technisch jeugdplan 

(zie hoofdstuk 2 en bijlagen); 

 is tijdens trainingen en wedstrijden herkenbaar als trainer van GVV Unitas; 

 is eindverantwoordelijk voor de trainingsmaterialen; 

 registreert de opkomst voor de training; 

 in geval van afgelastingen van wedstrijden eventueel zorgen voor vervangende training; 

 eindverantwoordelijk voor de coördinatie van voetbaltechnische werkzaamheden rondom competitie, 

beker- en oefenwedstrijden en toernooien; 

 verantwoordelijk voor samenstelling van (selectie) team in overleg met de HJO; 

 zorgt voor goed overleg met de leeftijdscoördinator en andere (hoofd)trainers; 

 verantwoordelijk voor de doorstroom van talentvolle spelers naar andere teams; 

 het voeren van evaluatie gesprekken met de spelers; 

 ziet toe op correct gedrag van spelers in de kleedkamers, voor en na de trainingen en wedstrijden; 

 stimuleert de ontwikkeling van jeugdtrainers; 

• minimaal twee maal per seizoen in het clubblad “De Unitasser” communiceren over 

werkzaamheden/ervaringen. 
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Keepers coördinator  

De keepers coördinator coördineert de keeperstrainingen, verzorgt het trainingsplan voor het seizoen en 

begeleidt en ondersteunt de keepertrainers. De keeperstrainer verzorgt de trainingen van de keepers in de 

jeugd. Hij werkt niet met een specifieke leeftijdscategorie. 

 

Zijn belangrijkste taken: 

 binnen het voetbaltechnisch jeugdplan het beleid voor de jeugdkeepers formuleren; 

 keeperstrainers organiseren; 

 contact onderhouden met hoofdtrainers en trainers over ontwikkeling keepers; 

 begeleiden jeugdkeepers in hun ontwikkeling; 

 organiseren en coördineren beoordeling keepers; 

 adviseren indeling jeugdkeepers; 

 verzorgen en coördineren keeperstrainingen (leerdoelen per leeftijdscategorie en bijbehorende 

trainingsoefeningen); 

 contacten onderhouden met keepers over trainingen en wedstrijden; 

 trainingsschema opzetten voor de keeperstrainingen; 

 organiseren keepers clinics. 

 

Scheidsrechters coördinator 

De scheidsrechters coördinator zorgt ervoor dat er binnen GVV Unitas ieder seizoen voldoende 

scheidsrechters worden opgeleid om de wedstrijden van de jeugd te begeleiden. In overleg met het 

wedstrijdsecretariaat is hij verantwoordelijk voor de indeling van de club scheidsrechters voor de pupillen en 

junioren wedstrijden. 

 

Zijn belangrijkste taken zijn: 

 organiseert scheidsrechters voor de thuiswedstrijden; 

 onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand door middel van werving 

en behoud; 

 stimuleert het opleiden van scheidsrechters; 

 regelt informatieavonden voor de scheidsrechters; 

 is de contactpersoon met de Gorinchemse Scheidsrechters Vereniging; 

 werkt nauw samen met het wedstrijdsecretariaat; 

 speelt een actieve rol in het verbeteren van de spelregelkennis van de jeugd. 

 

Jeugd Trainers 

De Jeugdtrainers vormen op het veld het verlengstuk van de hoofdtrainer. Zij voeren de activiteiten uit van het 

technisch jeugdplan in overleg met de hoofdtrainers. De jeugdtrainers kunnen zich op die manier ontwikkelen 

in het trainerschap met het doel om op termijn door te groeien naar de rol als hoofdtrainer. GVV Unitas stelt 

als ondersteuning trainers cursussen ter beschikking om die ontwikkeling verder te begeleiden. 

 

De voornaamste taken van de jeugdtrainers zijn: 
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 is tijdens trainingen en wedstrijden herkenbaar als trainer van GVV Unitas; 

 is ruim voor aanvang van de trainingen en wedstrijden aanwezig en houdt toezicht op de voorbereidingen 

van de spelers; 

 zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer en ziet erop toe dat spelers douchen na de wedstrijd; 

 bewaakt de waarden en normen; 

 begeleiden en coachen lagere elftallen bij de jeugd; 

 overleg met hoofdtrainer over samenstelling jeugdelftallen; 

 bewaken en uitvoeren technisch jeugdbeleidsplan; 

 voorbereiden van oefenstof; 

 verzorgen trainingen eigen team; 

 contact onderhouden met Leeftijds- en keeperscoördinator; 

 overleg met spelers, leider en begeleiding overige elftallen; 

 mede verzorgen van oefenwedstrijden. 

 

Leeftijdscoördinatoren 

Binnen de jeugdafdeling is er per leeftijdsgroep een coördinator aangesteld. De leeftijdscoördinator heeft de 

gedeelde eindverantwoording over zijn leeftijdscategorie samen met de hoofdtrainers van de leeftijdsgroep. 

Hij is het aanspreekpunt voor de HJO, hoofdtrainers en teamleiders met betrekking tot alle niet 

voetbaltechnische zaken. Door deelname aan de trainers/leiders en ouders bijeenkomsten zorgt hij samen met 

de andere leeftijdscoördinatoren voor een goede aansluiting van de algemene jeugdzaken en de 

voetbaltechnische aspecten.  

 

Zijn belangrijkste taken zijn: 

 aanspreekpunt voor alle trainers en leiders van de onder hem ressorterende teams; 

 daar waar nodig het begeleiden van de leiders bij de organisatie binnen het team; 

 het wegwijs maken van de nieuwe leiders binnen de club; 

 beleggen en leiden van vergaderingen met de leiders en/of ouders van de leeftijdsgroep; 

 draagt zorg voor verslaglegging vanuit de vergaderingen aan de Jeugdcommissie; 

 tijdig informeren leiders en trainers over afgelastingen, wedstrijdwijzigingen (o.m. data, tijdstippen) in 

samenwerking met de wedstrijdsecretaris; 

 zorgdragen voor informatievoorziening naar alle betrokkenen binnen de leeftijdsgroep; 

 ondersteuning van trainers en leiders bij de uitvoering van disciplinaire en pedagogische maatregelen 

binnen de kaders van de vastgestelde reglementen; 

 minimaal twee maal per seizoen in het clubblad “De Unitasser” communiceren over 

werkzaamheden/ervaringen. 

 

Leiders 

De leider is het aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders van zijn/haar team en staat onder de directe 

verantwoordelijkheid van de leeftijdscoördinator. 
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Zijn belangrijkste taken zijn: 

 Is tijdens wedstrijden herkenbaar als leider van GVV Unitas; 

 aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders; 

 draagt zorg voor duidelijke en goede organisatie en communicatie met betrekking tot  zijn elftal; 

 zorgt voor verslaglegging op de site van GVV Unitas van de gespeelde wedstrijden; 

 spreekt de organisatorische regels en afspraken door met de spelers (of ouders) van zijn elftal; 

 is eindverantwoordelijk voor de spelersmaterialen van het team; 

 is verantwoordelijk voor het opstellen van was/vlag en rij schema en communicatie hiervan naar ouders 

en spelers; 

 is bij wedstrijden ruim op tijd aanwezig en verzorgt na afloop het (digitale) wedstrijdformulier; 

 fungeert als een voorbeeldfunctie voor zijn/haar spelers uit het team; 

 waarborgt de normen en waarden binnen het team; 

 treedt op bij storend gedrag team lid en schakelt eventueel de ouders in; 

 stelt zich te allen tijde positief op; 

 draagt zorg voor correct gedrag in de kleedkamers in samenwerking met de trainer; 

 heeft oog voor de „mindere goden‟ van het team en gaat hier motiverend mee om; 

 streeft ernaar om een zo gelijkwaardig mogelijk contact te hebben met de spelers van zijn team. 

 

4.5 Overlegstructuur 
 

Uit voorgaande profielen blijkt dat er veelvuldig tussen de verschillende actoren binnen de Jeugdafdeling 

gecommuniceerd wordt. Onderstaand overzicht geeft op hoofdlijnen aan welke overlegmomenten zich 

structureel voordoen. Daarnaast vindt uiteraard op ad hoc basis overleg plaats wanneer dit wenselijk of 

noodzakelijk wordt geacht.  

 

overleg deelnemers frequentie onderwerpen 

Jeugdcommissie voorzitter JC 

penningmeester JC 

hoofd Jeugdopleiding 

coördinator comm & pr 

(ad hoc derden) 

1x per maand jeugdbeleid 

organisatie 

jeugdopleiding 

materialen 

financiën 

jaarkalender 

communicatie 

Hoofdtrainersoverleg hoofd Jeugdopleiding 

hoofdtrainers 

4x per jaar jeugdopleiding 

materialen 

ontwikkeling van spelers 

Technische Commissie TC 

hoofd Jeugdopleiding 

1x per maand  
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overleg deelnemers frequentie onderwerpen 

Jeugdkader plenair hoofd Jeugdopleiding 

hoofdtrainers 

trainers 

leeftijdscoördinatoren 

leiders 

2x per jaar jeugdplan 

specifieke onderwerpen 

Jeugdkader per 

leeftijdsgroep A, B, C, D, E, F 

en/of Mini 

hoofd Jeugdopleiding 

leeftijdscoördinator 

hoofdtrainer 

leiders 

trainers 

2 à 3x per jaar 

(oktober, december en mei) 

evaluatie seizoenstart 

teamindeling  

bijzondere ontwikkelingen 

 

Bestuursoverleg bestuur 

voorzitter JC  

4x per jaar  

Seizoensaftrap A, B, C, D, E, 

F en/of Mini 

leeftijdscoördinator 

hoofdtrainer 

spelers/ouders  

hoofd Jeugdopleiding 

1x per jaar (aug/sep) doelstellingen  

regels 

Jeugd 

Activiteitencommissie 

jeugd activiteitencommissie 

coördinator comm & pr 

1x per maand organisatie activiteiten 

organisatie rondom 

toernooien 

  

 

4.6 Jaarplanning 
 

Om ervoor te zorgen dat we ieder seizoen een goede organisatie en invulling van het kader van de jeugd 

voetbal opleiding kunnen verzekeren, is er een strikte planning opgesteld. Deze planning bevat een aantal 

kritieke punten, welke moeten worden aangehouden. 

 

wanneer wat wie (leading) 

aug Definitieve vaststelling teamindeling JC 

aug Planning oefenwedstrijden wedstrijdsecretariaat 

aug Inventarisatie spelerspassen wedstrijdsecretariaat 

aug Start training selectie teams (twee weken voor aanvang beker/competitie) hoofdtrainers 

aug Start training recreatie teams (één week voor aanvang beker/competitie) hoofdtrainers 

aug Uitgifte wedstrijd en sponsorkleding aan de teams JC 

aug Trainersbijeenkomst onder leiding van HJO HJO 

aug Ouderbijeenkomst onder leiding van de leeftijdscoördinatoren (bij aanvang 

beker/competitie) 

leeftijdscoördinator 

aug Indeling TTT planning communiceren  

aug Unitas open jeugd dag (laatste weekend schoolvakantie) JAC 

sep Start competitie wedstrijdsecretariaat 
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sep Leidersbijeenkomst onder leiding van de HJO in samenwerking met de 

leeftijdscoördinatoren 

HJO 

sep Vaststelling jaarlijkse jeugd activiteiten kalender JAC 

sep Voorbereiding voetbal clinic in herfstvakantie JAC 

sep Reserveren sportzalen voor winter programma JC 

okt Voetbalclinic in herfstvakantie JAC 

okt Eerste voortgangsgesprek hoofdtrainers en leeftijdscoördinatoren onder 

leiding van de HJO 

HJO 

okt Voorbereiding jeugd Sinterklaasfeest JAC 

okt Start inschrijving externe jeugdtoernooien jeugdtoernooiencomm 

nov Sinterklaasfeest JAC 

nov Start voorbereiding Unitas Tafelvoetbaltoernooi JAC 

nov Start voorbereiding Oliebollen zaalvoetbal toernooi JAC 

nov Eerste voortgangsgesprek jeugdtrainers onder leiding van de HJO HJO 

dec Tweede voortgangsgesprek hoofdtrainers en leeftijdscoördinatoren HJO 

dec Eerste indeling technische jeugdstaf voor volgend seizoen HJO 

dec Oliebollentoernooi JAC 

dec Tussen inventarisatie materialen JC 

dec Viering winterkampioenen laatste competitie dag JC 

jan Unitas Tafelvoetbaltoernooi JAC 

jan Tweede voortgangsgesprek jeugdtrainers HJO 

jan Fifa game toernooi B en C junioren voorbereiden JAC 

jan Indeling TTT planning communiceren  

feb Definitieve indeling technische jeugdstaf voor volgend seizoen JC 

feb Start voorbereiding Arie Roza en Frank Wells jeugdtoernooien jeugdtoernooiencomm 

feb Spelregelavond D en C pupillen JC 

feb Fifa game toernooi B en C junioren JAC 

mrt Eerste opzet jeugdbegroting JC 

apr Start voorbereiding seizoen afsluiting activiteit JAC 

apr Eerste indeling leeftijd coördinatoren en jeugdtrainers volgend seizoen HJO 

apr Eerste indeling leiders voor volgend seizoen HJO 

apr Definitieve indeling jeugd teams JC 

apr Definitieve indeling leiders jeugd teams JC 

apr Definitieve indeling leeftijd coördinatoren en jeugdtrainers JC 

apr Start voorbereiding Meiden schoolvoetbal toernooi JC 

apr Voorbereiden grote schoonmaak einde seizoen bestuur 

mei Eerste indeling teams voor volgend seizoen HJO 

mei Jaarlijkse evaluatie resultaten en doelstellingen jeugdplan JC 

mei Frank Wels en Arie Roza toernooi jeugdtoernooiencomm 

mei Meiden schoolvoetbal toernooi jeugdtoernooiencomm? 

mei Start jeugd training in nieuwe team indeling hoofdtrainers 

mei Externe jeugd toernooien jeugdtoernooiencomm 

jun Seizoen afsluiting activiteit JAC 

jun Inname kleding team, leiders en trainers JC 
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jun Inventarisatie materialen JC 

jun Finale inventarisatie materialen + bestellen JC 

jun Finale jeugdbegroting JC 

jun Grote schoonmaak bestuur 
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5 Onze normen en waarden 
 

 

GVV Unitas staat in de regio bekend als een familiaire en gezellige voetbalvereniging. Wij zijn daar trots op en 

willen dit graag zo behouden. Om dat te kunnen realiseren en te bewaken hebben wij binnen de verenigingen 

met elkaar afspraken gemaakt. Echter, die afspraken hebben alleen maar nut als iedereen er zich aan houdt. 

Daarom is dat één van de belangrijkste afspraken die we binnen GVV Unitas maken: we houden ons aan de 

afspraken! 

 

De afspraken zijn vervat in verschillende gedragsregels. Daarbij kunnen wij onderscheid maken in regels die in 

het algemeen gelden binnen de vereniging GVV Unitas en regels die specifiek voor jouw team gelden. De 

clubregels hebben primair tot doel dat iedereen zich prettig voelt bij GVV Unitas. Als je lid bent van GVV Unitas 

betekent het dus dat jij met alle andere leden hebt afgesproken dat jij je zult houden aan deze regels.  En ook 

dat jij dat van alle andere leden mag verwachten. De teamafspraken worden in principe aan het begin van het 

seizoen bekend gemaakt. Het kan gaan over een rijschema, wasbeurten, wedstrijdverslagen schrijven en 

bijvoorbeeld hoe laat je aanwezig moet zijn. En nog veel andere zaken die vooral jouw team betreffen. 

 

Onze normen en waarden zijn dus vastgelegd in clubregels en teamregels. 

 

5.1 Clubregels 
 

De belangrijkste clubregels van GVV Unitas zijn als volgt: 

 

 Kwets niemand in woord of gebaar 

 Gedraag je altijd sportief 

 Laat de kleedkamers netjes achter 

 Toeschouwers achter de hekken 

 Moedig positief aan 

 

Deze regels gelden voor alle bezoekers van het Unitas terrein. Wij verwachten dat iedereen deze regels 

respecteert, zowel op het Unitas terrein als ook bij de uitwedstrijden op de accommodaties van onze 

tegenstanders. Daarnaast zijn ook de volgende algemene gedragsregels voor spelers en bezoekers van GVV 

Unitas van toepassing: 

 

 Roken en gebruik van alcoholische drank in en rondom het veld en de kleedruimten is niet toegestaan. 

Spelers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen op het sportcomplex; 

 Jeugdspelers die vernielingen aanrichten worden hiervoor financieel aansprakelijk gesteld; 

 Bij diefstal en/ of andere vergrijpen zal de politie worden ingeschakeld; 

 Een ieder dient respect te hebben voor scheidsrechters, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek; 
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 Voetbaltassen dienen in het daarvoor bestemde tassenrek geplaatst te worden en niet in de hal van het 

clubgebouw. Dit in verband met de brandveiligheid; 

 De contributie dient betaald te worden d.m.v. automatische incasso. Bij niet tijdig betalen wordt het lid 

verwijderd uit de administratie. De Contributie is van juni tot juni (heel seizoen) bij tussentijdse opzegging 

van het lidmaatschap, dient men wel tot juni te betalen. (het seizoen uit); 

 Het is voor ouders /verzorgers niet toegestaan zich in de rust pauze van een wedstrijd zich in de 

kleedkamer te bevinden, tenzij de trainer of leider daar eventueel anders over beslist. 

 

5.2 Teamregels 
 

Binnen het team gelden de volgende regels. 

 

 je toont respect voor medespelers: we steunen elkaar in en buiten het veld; 

 je toont respect voor de teamleiding en alle vrijwilligers van GVV Unitas; 

 je spreekt tijdens trainingen en wedstrijden Nederlands; 

 je gaat zorgvuldig om met alle materialen en het sportpark en maakt geen rommel 

 je draagt tijdens trainingen en wedstrijden altijd scheenbeschermers; 

 je gaat douchen na iedere training en wedstrijd; 

 je laat de kleedkamer netjes achter; 

 je plaatst je voetbaltas in het tassenrek; 

 heb je iets kapot gemaakt, dan meld je dat aan de leiding; 

 je accepteert zonder commentaar alle beslissingen van scheidsrechters; 

 je betaalt zelf de boete van een gele of een rode kaart; 

 je gedraagt je sportief;  

 je wilt winnen met goed voetbal en grote inzet; 

 je toont respect en sportiviteit naar de tegenstander; 

 als je een afspraak niet kunt nakomen, laat je dit altijd en tijdig weten aan je afspraakpartner; 

 je discrimineert of kwetst niemand en accepteert dat ook niet van anderen; 

 je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter; 

 je komt met een positieve instelling naar het sportpark. Dus geen gezeur. Ook jij bent belangrijk voor een 

prettige sfeer; 

 als je ergens mee zit, bespreek je dat met je elftalleiding; 

 als andere leden deze regels niet nakomen, spreek je ze daar positief op aan. 

 

Als je een probleem niet kunt bespreken met de elftalleiding, kun je altijd terecht bij de hoofdtrainer, 

leeftijdscoördinator of de jeugdcommissie.  
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5.3 Rol van de ouders 
 

Voor een jeugdspeler hebben ouders een beslissende rol de in het voetbalplezier bij de speler. Daarom is het 

belangrijk dat ouders meewerken aan de doelstellingen van GVV Unitas en aandacht hebben voor het 

voetballen van de eigen kinderen. 

 

Wat kunt u doen als ouder? 

 Moedig alle spelers aan. Voor (jeugdige) sporters is het fantastisch om aangemoedigd te worden. Het zou 

sneu zijn als alleen de kinderen aangemoedigd worden waarvan de ouders aanwezig zijn en luidkeels 

durven aan te moedigen; 

 Laat niet merken als u zich ergert aan het spel van uw kind of sportgenoten. Laat niet merken dat u 

ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker als u zelf sport weet u dat het niet altijd zo gaat als u zou 

willen. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is (door bijvoorbeeld grapjes als: "Deze week geen 

zakgeld" of ooooh-geroep) dan zal dat hun spel eerder negatief beïnvloeden dan positief. 

 Legt u zich direct bij de beslissingen van scheidsrechter neer. Realiseert u zich hierbij dat verschillende 

mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij het ziet. 

Protest van publiek heeft dan geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de scheidsrechter, die zo 

vriendelijk is om in zijn vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden. En niet in de laatste plaats is het voor 

de sporters en begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met de leiding van de wedstrijd gaat 

bemoeien. U denkt daar misschien de club mee te helpen, maar deze 'soms goed bedoelde hulp' werkt 

juist tegen de club. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren het slechte voorbeeld; 

 Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor toeschouwers; 

 Geef de trainer/coach geen adviezen met betrekking tot zijn taak, ook al zijn ze goed bedoeld; 

 Geef uw kind of andere kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. Buiten dat kinderen 

dit vaak niet waarderen, is het ook erg verwarrend om van twee verschillende personen aanwijzingen te 

krijgen. Bovendien is het voor een coach niet leuk als ouders zijn taak ongevraagd overnemen. Hebt u 

interesse om de kinderen aanwijzingen te geven, vraag dan aan de trainer/coach of u mee kunt helpen 

met training geven, coachen of andere zaken; 

 Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden, ook al zijn ze goed 

bedoeld; 

 Zijn er dingen die volgens u niet kunnen, praat hierover dan na de wedstrijd met de betrokkenen. Als u 

bijvoorbeeld uw kind ziet vals spelen, dan hoort u te laten merken dat dit niet kan. Hebt u vraagtekens of 

opmerkingen over het coachen, maak dan met de coach een afspraak om hierover te praten. Tijdens de 

wedstrijd is dit niet op zijn plaats en direct na de wedstrijd is de coach vaak met andere zaken bezig, zoals 

bijvoorbeeld een nabespreking met het team. Vraag daarom wanneer hij het liefste met u daarover praat; 

 Help indien mogelijk mee als een trainer/coach of andere begeleider dat vraagt. Bedenk dat binnen een 

vereniging vrijwel alles door vrijwilligers wordt gedaan.  

 Per toerbeurt meewerken aan vervoer en wasbeurten is verplicht ! 

 Bedank eens de trainer/coach en andere vrijwilligers die wedstrijden of andere activiteiten organiseren en 

leiden. 
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 Zorg dragen voor voldoende en tijdige aanwezigheid van spelers 

 Zorg dragen voor tijdige afmelding 
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6 Overige informatie 
 

6.1 Kleding GVV Unitas 
 

Wedstrijdkleding 

GVV Unitas heeft een kledingfonds ingericht van waaruit het standaard wedstrijdtenue voor alle jeugdteams 

wordt gefinancierd. Het standaard wedstrijdtenue bestaat uit een Unitas shirt, broek en kousen. Dit tenue 

ontvangen alle spelers in bruikleen en dient aan het einde van ieder seizoen weer te worden ingeleverd bij de 

leider van het team. 

 

Trainingskleding 

Voor trainingskleding moet iedere speler zelf zorgen. Voor de winter is een trainingspak noodzakelijk en 

worden een muts en handschoenen aanbevolen. 

 

Schoenen 

Bij wedstrijden en trainingen zijn voetbalschoenen verplicht. 

 

Scheenbeschermers 

Ook scheenbeschermers zijn verplicht bij wedstrijden en bij trainingen. 

 

6.2 Sponsoring van kleding 
 

"Zaterdagochtend. Wat een prachtig gezicht. Bijna 300 jeugdspelers van Unitas komen in dezelfde 

trainingspakken en met dezelfde tassen het terrein op. De tegenstander is nu al onder de indruk. Die zien er 

goed uit zeg."  

 

Dat is wat Unitas wil uitstralen. Dat is wat wij willen verwezenlijken. Uw bedrijf, ouders of begeleiders kunnen 

ons helpen om dit te verwezenlijken. Unitas neemt u alles uit handen. Wij zorgen voor de tassen, de 

trainingspakken, de bedrukking, alles! Heeft u interesse? Of wenst u aanvullende informatie? Stuur dan een 

mail naar: teamsponsor@gvvunitas.nl 

 

6.3 Administratieve zaken 
 

Voor alle administratieve zaken rondom het lidmaatschap van uw zoon of dochter kunt u zich wenden tot het 

wedstrijdsecretariaat van GVV Unitas. Op maandagavond en op zaterdagmorgen zijn de mensen van het 

wedstrijdsecretariaat op de vereniging aanwezig en kunnen zij u te woord staan. 
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Verzekering 

De KNVB heeft voor alle leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dat betekent dat bij vervoer 

door bijvoorbeeld ouders de spelers zijn verzekerd voor de gevolgen van ongevallen. Dat geldt uiteraard alleen 

als u zich aan de verkeersregels heeft gehouden. Een ongevallen inzittendenverzekering is dus niet nodig. 

 
Contributie  

Alle leden betalen contributie. Soms komt het voor dat er in een gezin onvoldoende geld is om de contributie 

te betalen. In dat geval kan de ouder een beroep doen op Stichting Leergeld. Deze stichting kan, na een 

bespreking met de ouders, besluiten om de betaling van de contributie voor rekening van de stichting te laten 

komen. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de ouders om de aanvraag in te dienen bij de Stichting 

Leergeld. Unitas maakt slechts deze mogelijkheid bekend bij de ouders. Als Stichting Leergeld de aanvraag 

afwijst of de ouders de stichting niet inschakelen, dan blijft het de verantwoordelijkheid van ouders om de 

contributie tijdig en volledig te betalen.  

Bij een contributieachterstand wordt eerst contact opgenomen met ouders om binnen een week de 

achterstand te voldoen. Zolang het achterstallige bedrag niet ontvangen is, mag de speler niet trainen of 

spelen. Als betaling achterwege blijft, wordt de speler geroyeerd. 

 

Stichting Leergeld Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

Postbus 50 

4200 AB  GORINCHEM 

0183-764707 

info@leergeldav.nl 

 

 
Aanmelden of afmelden als lid 

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij de GVV Unitas verplicht je jezelf, bij voortijdige beëindiging van het 

lidmaatschap, tot het betalen van de contributie tot het einde van het lopende voetbalseizoen. Het 

voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan de 

secretaris van de vereniging te worden doorgegeven en wel voor het einde van een verenigingsjaar, dat wil 

zeggen uiterlijk 30 juni. 

 
Overschrijving naar een andere vereniging 

Een lid, die in het nieuwe seizoen bij een andere vereniging wenst te spelen, en zijn lidmaatschap bij GVV 

Unitas uiterlijk 31 mei schriftelijk heeft opgezegd, dient dit uiterlijk voor 15 juni bij de KNVB kenbaar te hebben 

gemaakt.  

 

Voor het overschrijven van uw kind naar een andere voetbalvereniging geldt een vaste procedure: 

 

 De nieuwe vereniging levert een overschrijvingsformulier dat reeds gedeeltelijk ingevuld kan worden door 

deze vereniging én de betreffende speler / speelster.  

mailto:info@leergeldav.nl
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 Een ander gedeelte van dit formulier dient door de oude vereniging te worden ingevuld. Hierbij geeft de 

‘verlatende’ vereniging formeel aan dat aan alle verplichtingen voldaan is en er dus toestemming verleend 

wordt.  

 Het volledig ingevulde formulier, met de KNVB spelerspas, wordt door de nieuwe vereniging naar de KNVB 

gestuurd, waar het uiterlijk op 15 juni (00.00 uur) ontvangen moet zijn! 

 

Deze procedure geldt natuurlijk ook omgekeerd voor spelers/speelsters die van een andere vereniging naar 

GVV Unitas willen komen. Bij GVV Unitas zijn overschrijvingsformulieren beschikbaar. Voordat door GVV 

Unitas overschrijving wordt verleend, dient een lid aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging te 

hebben voldaan: dit betreft de volledige contributie én de eventueel nog openstaande, persoonlijke boetes 

door de KNVB opgelegd. Indien leden kleding of ander materiaal van de vereniging in bruikleen hebben, dient 

dit ter plekke (of reeds eerder) compleet en in goede staat te worden ingeleverd. Voor ontbrekende spullen zal 

een reële, financiële vergoeding worden gevraagd. 

 

Adreswijzigingen 

Adres wijzigingen of wijzigingen in de contact gegevens (telefoon nummer en/of e-mail adres) dienen altijd 

voor ingang van het seizoen aan het wedstrijdsecretariaat te worden doorgegeven. Op basis van deze 

gegevens worden de teamlijsten opgesteld en zijn we er zeker van dat we in het geval van calamiteiten / 

afgelastingen van wedstrijden of trainingen en overige belangrijke zaken de spelers en/of ouders kunnen 

bereiken. 

 

Ook bij wijzigingen van het e-mail adres is het van belang dit door te geven aan het wedstrijdsecretariaat.  

 

6.4 Boetereglement 
 

Wekelijks ontvangt UNITAS van de KNVB een overzicht per lid van de in rekening gebrachte boete inzake een 

overtreding van de KNVB regels. De kosten van deze boete wordt direct ten laste gebracht in de rekening 

courant van onze vereniging. Vervolgens wordt er maandelijks door de KNVB automatisch geïncasseerd. 

 

Enkele voorbeelden van boetes zijn: 

Gele, rode kaarten, niet opkomen als team bij wedstrijden, staken van wedstrijden, niet tijdig inleveren van de 

wedstrijdformulieren, niet tijdig inleveren van verweerschriften, belediging van scheidsrechter, trainer of 

assistent scheidsrechter.  

 

Als uitgangspunt geldt, de overtreder betaalt! Dat wil zeggen dat de speler, leider, assistent scheidsrechter of 

elftal de boete zal moeten betalen. Er komen situaties voor die bespreekbaar zijn, daarin beslist het 

jeugdbestuur. 
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Betaling a contant & Betalingstermijn. 

De opgelegde boete wordt contant betaald aan de wedstrijdsecretaris of een ander bestuurslid. Bij het 

verlaten van de vereniging worden niet betaalde boetes in rekening gebracht. Niet betalen van de boete 

betekent geen overschrijving. De betalingstermijn van de boete dient uiterlijk 30 dagen na overtreding aan de 

vereniging te zijn voldaan. Niet betaalde boetes zullen afgehandeld worden volgens dezelfde voorwaarden als 

bij de contributie betaling. Niet betalen = Niet spelen. 

 

Schorsing. 

Het bestuur behoudt, in het geval van niet betalen, altijd het recht tot schorsing van het desbetreffende lid op 

ieder moment. 

 

Boetereglement. 

Het boetereglement wordt jaarlijks bij aanvang van het seizoen opnieuw vastgesteld. De besluitvorming wordt 

te allen tijde in de Jeugdcommissie bekrachtigd en eventuele klachten en andere opmerkingen zullen ook in 

het Jeugdcommissie worden behandeld. 

 

6.5 Contactgegevens 
 

Locatie 
Sportpark Molenvliet 
 
Bezoekadres 
Bataafsekade 6 
GORINCHEM 
 
Postadres 
Postbus 220 
4200 AE  GORINCHEM 
 
Algemene contactgegevens 
0183-623984 
info@gvvunitas.nl 
www.gvvunitas.nl 
 
Contactgegevens Jeugd 
jeugd@gvvunitas.nl 
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Bijlage 1 F-pupillen 
 

 

F-pupillen • onder 9 

Doelgericht handelen met de bal 

 

Stabiele omgeving 

In de kern gaat het bij F-pupillen eigenlijk maar om één ding: ze moeten continu worden uitgedaagd om zo 

goed mogelijk de bal aan te nemen, te dribbelen, te schieten en te passen. Wanneer een F-pupil toe is aan 

meer weerstand dan gaan wij hem eens mee laten trainen met een hoger team of een oudere 

leeftijdscategorie. In de competitie zullen wij echter de teams intact houden opdat alle spelers zich in een 

vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. 

 

Geef F-pupillen de ruimte 

Mooi meegenomen als aanvallers meeverdedigen en andersom, maar verwacht het niet van ze. Bij F-pupillen 

gaat het om aannemen, dribbelen, schieten en passen. Die dingen staan dicht bij hun belevingswereld. 

Besteed verder vooral aandacht aan de gezelligheid: samen met vrienden een potje voetballen. Het lijkt soms 

alsof spelers al op heel jonge leeftijd voetballen als een vak moeten beleven. Laat de F-pupillen daarom het 

voetbalspel spelenderwijs ervaren in een veilige, stimulerende omgeving. 

 

Heb geen haast met een jong kind 

Onderschat F-pupillen niet, maar overschat ze ook niet. Vaders kijken graag samen met hun zonen naar de 

Eredivisie en Champions League. Beiden denken vaak dat profvoetbal het einddoel is. Heeft de zoon enige 

aanleg, krijgen ouders plots haast. Hij moet naar een hoger team, een grotere club of BVO. Alleen dan kan hij 

de volgende stap maken. Alles wat erin zit, moet er nú uit worden gehaald. Ze verliezen uit het oog dat het 

kind zich moet kunnen ontwikkelen in een veilige, vertrouwde omgeving. En dat de ‘beroepsopleiding’ tot 

profvoetballer tien, vijftien jaar duurt. Blijkt de stap te groot, raken kind en ouder gefrustreerd en verliezen ze 

het plezier in het voetballen. Is het misschien beter als het kind zelf op zoek gaat naar de eigen top? Die berg 

stapje voor stapje beklimt? Mist het, als het de top met reuzenstappen bestormt, het juiste perspectief? 

 

Teamfuncties 

• Verdedigen 

Wij gebruiken de teamfunctie verdedigen bij de F-pupillen voornamelijk om aanvallers uit te dagen en om 

verdedigers te motiveren mee te doen aan de aanval. 

 

• Omschakelen 

Voor het omschakelen geldt hetzelfde als bij het verdedigen, we gebruiken deze teamfunctie om de 

verdedigers te motiveren de bal af te pakken en het de aanvallers weer uitnodigend te maken. 

 

• Aanvallen 

We richten ons bij de F-pupillen op de aanvallende handelingen: 
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Opbouwen     Scoren 

1. Dribbelen en drijven 4. Schieten  

2. Aannemen en meenemen 

3. Passen 

 

Om deze voetbalhandelingen te verbeteren kiezen we oefenvormen die horen bij een van de volgende 

doelstellingen binnen het aanvallen waarin een of meerdere voetbalhandelingen worden behandeld: 

 

Aanvallen 

1. Verbeteren van het uitspelen van de één tegen één situatie om kansen te creëren.  

2. Verbeteren van het benutten van kansen 

3. Verbeteren van het positiespel in de opbouw 

 

De trainingen worden daarom als volgt ingedeeld: 

1. Warming-up met bal 

2. Oefenvorm gericht op een aspect van het aanvallen 

3. Partijvorm 4:4 om het geleerde onder 2 toe te passen 

4. Oefenvorm gericht op een aspect van het aanvallen 

5. Partijvorm 4:4 om het geleerde onder 4 toe te passen 

6. Nabespreking van de training 

 

 

Wedstrijd 

Rouleer 

Het is goed voor de lange-termijn-ontwikkeling van F-pupillen ze te rouleren langs posities. Laat 

voorhoedespelers af en toe achterin spelen – en andersom. Zo komt ieder ook toe aan evenveel speelminuten. 

Het is beter niet te suggereren dat de ‘beste’ spelers op de as of voorin staan. Benadruk geen verschillen 

onderling. Laat alle spelers ook kennis maken met het keepen. De wedstrijden worden gespeeld in een 1:3:3-

formatie. 

 

Warming-up 

Het doel van de warming-up voor F-pupillen is dat ze in de sfeer komen van de wedstrijd. Geef ze ieder een bal 

en laat ze veel dribbelen. Een tikspel met bal, wat overschieten of kleine partijtjes spelen. Laat ze geen rondjes 

warmlopen zonder bal. Dat heeft geen zin, hun spieren en pezen zijn nog heel soepel. 

 

Positief coachen 

“Spelers komen om te voetballen, niet om naar jou te luisteren.” 

 

Sluit in je coachopmerking aan bij het niveau en belevingswereld van de spelers. F-pupillen spreek je meer aan 

op hoe ze een spelsituatie kunnen oplossen: dribbelen of passen?  
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Tien gouden trainingstips voor F-pupillen 

 

F-pupillen • onder 9 

…willen spelen. Het is niet hun doel zichzelf te 

ontwikkelen tot voetballer, hun doel is spelen. 

Maak overal een spelletje van, ook het opruimen 

van de spullen 

...hebben weinig geduld. Ze willen bewegen, niet 

luisteren. Geef korte, precieze instructies. Bombardeer 

ze niet met informatie 

...zijn snel afgeleid.  Ze kunnen zich maar korte 

richten op eenzelfde activiteit. Een spanningsboog 

van tien minuten is al lang. Drijft er plots een 

luchtballon over, dan is de bal even niet 

interessant meer. Ga er bij liggen en geniet mee 

met de kinderen. 

...zijn gericht op zichzelf. Een jonge F-pupil is zijn 

kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en kan alles op 

zichzelf betrekken. Ik en de wereld. Verwar dit 

egocentrisme niet met egoïsme dat later de kop kan 

opsteken. Het is een natuurlijk ontwikkelingsproces en 

gaat vanzelf over. 

...willen de bal hebben. Het motto is: Ik en de bal. 

Wedstrijdjes draaien om dat ene ding. Eenmaal in 

balbezit, blijkt het voor sommigen toch nog heel 

lastig om de bal bij zich te houden. Voor anderen 

is de bal al meer een middel om doelpunten te 

maken of om kansen te creëren.  

…zijn visueel ingesteld. Aanwijzingen gericht op hun 

lichaam hebben geen zin. Ze zijn visueel ingesteld en 

leren een nieuwe beweging het snelst door nabootsing 

van idolen of hun trainer. Laat zien hoe je de bal kunt 

passen met binnenkant voet en hoe je de bal kan raken. 

…werken niet samen. Soms lijken ze dat even te 

doen, maar schijn bedriegt. Als je goed kijkt, zie je 

dat ze tegelijkertijd dezelfde dingen doen – 

onafhankelijk van elkaar. Bij sommige tweedejaars 

F-pupillen zie je de eerste tekenen van bewust 

samenspelen. 

…varen wel bij routine en structuur. Voer geleidelijk 

veranderingen door in de training. Bouw een structuur 

waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor 

verandering. F-pupillen wennen pas na enkele weken 

aan een nieuwe vorm. 

…leren door te herhalen. Ze willen niet steeds iets 

nieuws proberen. Ze hebben succes én uitdaging 

nodig, het moet kunnen lukken én soms 

mislukken. 

…krijgen graag aandacht. Laat ze hun vaardigheden 

voordoen en gebruik ze als (positief) voorbeeld bij een 

uitleg. Help elke speler in zijn eigen tempo. 
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Bijlage 2 E-pupillen 
 

 

E-pupillen • onder 11 

Doelgericht samenspelen 

 

Niet te veel voetbaltaken voor E-pupillen 

Vraag na een bespreking wat de coach heeft gezegd en ze reproduceren bijna niks. Twee staken er iets van op, 

de anderen zijn eerder murw dan scherp. Een opdracht als ‘elkaar coachen’ betekent nog weinig op deze 

leeftijd, pas in het handelen op het veld krijgt het betekenis. ‘Naam roepen’ en ‘elkaar helpen’ is al meer 

begrijpelijk. ‘Lekker fel starten’ heeft ook zin. Beperk je tot hoogstens drie tips over het aanvallen, en drie over 

het verdedigen. 

 

Heb geen haast met een jong kind 

Onderschat E-pupillen niet, maar overschat ze ook niet. Vaders kijken graag samen met hun zonen naar de 

Eredivisie en Champions League. Beiden denken vaak dat profvoetbal het einddoel is. Heeft de zoon enige 

aanleg, krijgen ouders plots haast. Hij moet naar een hoger team, een grotere club of BVO. Alleen dan kan hij 

de volgende stap maken. Alles wat erin zit, moet er nú uit worden gehaald. Ze verliezen uit het oog dat het 

kind zich moet kunnen ontwikkelen in een veilige, vertrouwde omgeving. En dat de ‘beroepsopleiding’ tot 

profvoetballer tien, vijftien jaar duurt. Blijkt de stap te groot, raken kind en ouder gefrustreerd en verliezen ze 

het plezier in het voetballen. Is het misschien beter als het kind zelf op zoek gaat naar de eigen top? Die berg 

stapje voor stapje beklimt? Mist het, als het de top met reuzenstappen bestormt, het juiste perspectief? 

 

Teamfuncties 

• Verdedigen 

Als een E-team de bal niet heeft, is het belangrijkste dat de tegenpartij geen doelpunten maakt. De meeste tijd 

is het team bezig om te voorkomen dat de tegenpartij daar kansen toe krijgt. Van E-pupillen mogen wij 

verwachten dat ze steeds beter doorkrijgen dat ze dit samen moeten doen. Dit doen ze door handelingen 

zonder en soms met bal. 

 

Bij elke poging tot storen die gezien wordt, moeten er vier dingen worden afgevraagd. Wordt de handeling 

vanuit de juiste positie uitgevoerd? Op het juiste moment? Met de juiste snelheid? En in de juiste richting? 

 

• Omschakelen 

Voor het omschakelen geldt het volgende, we gebruiken deze teamfunctie om de verdedigers te motiveren de 

bal af te pakken en het de aanvallers weer uitnodigend te maken 

 

• Aanvallen 

E-pupillen proberen door samenspel op de helft van de tegenpartij te komen en van daaruit kansen te creëren. 

Dit samenspel bestaat uit dribbelen, passen, aannemen en meenemen van de bal door de speler met bal en 

het vrijlopen en positie kiezen door alle andere spelers. 
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Binnen de teamfuncties komen dan de volgende voetbalhandelingen aan bod: 

 

Aanvallen Verdedigen 

Opbouwen   Storen 

1. Dribbelen en drijven 1. Druk zetten op de balbezitter 

2. Aan- en meenemen 2. Duel om de bal 

3. Passen 3. Scherp dekken in omgeving van de bal 

4. Positie kiezen en vrijlopen 4. Rugdekking, ruimtedekking, knijpen, nuttig blijven 

Scoren Voorkomen van doelpunten 

5. Schieten  5. Tegenhouden van de bal 

 

Om deze voetbalhandelingen te verbeteren kiezen we oefenvormen die horen bij een van de volgende 

doelstellingen binnen het aanvallen en één binnen de doelstelling verdedigen waarin een of meerdere 

voetbalhandelingen worden behandeld, waarbij er gerust vaker op het aanvallen getraind mag worden: 

 

Verdedigen 

1. Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en het op het juiste moment 

veroveren van de bal; 

2. Het verbeteren van het voorkomen van dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en het beter 

verdedigen nadat de bal door de tegenpartij is diep gespeeld; 

3. Het verbeteren van het verdedigen in de 1:1-situatie en het op het juiste moment veroveren van de 

bal; 

4. Het verbeteren van het voorkomen van doelpunten. 

 

Aanvallen 

1. Het verbeteren van het positiespel in de opbouw; 

2. Het verbeteren van het op de juiste momenten diepspelen in de opbouw; 

3. Het verbeteren van het uitspelen van de 1:1-situatie; 

4. Het verbeteren van het scoren, het benutten van kansen. 

 

De trainingen worden daarom als volgt ingedeeld: 

1. Warming-up met bal 

2. Oefenvorm gericht op een aspect van het aanvallen 

3. Partijvorm 4:4 om het geleerde onder 2 toe te passen 

4. Oefenvorm gericht op een aspect van het aanvallen 

5. Partijvorm 4:4 om het geleerde onder 4 toe te passen 

6. Nabespreking van de training 

 

Wedstrijd 

Rouleer 
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Het is goed voor de lange-termijn-ontwikkeling van E-pupillen ze te rouleren langs posities. Laat 

voorhoedespelers af en toe achterin spelen – en andersom. Zo komt ieder ook toe aan evenveel speelminuten. 

Het is beter niet te suggereren dat de ‘beste’ spelers op de as of voorin staan. Benadruk geen verschillen 

onderling. Laat alle spelers ook kennis maken met het keepen. De wedstrijden worden gespeeld in een 1:3:3-

formatie. 

 

Warming-up 

Het doel van de warming-up voor E-pupillen is dat ze in de sfeer komen van de wedstrijd. Het doel van de 

warming-up voor E-pupillen is dat ze in de sfeer komen van de wedstrijd. Laat ze vaak aan de bal komen door 

het spelen van kleine partijtjes, positiespelletjes, oefeningen met de bal of af te werken op doel. 

 

Positief coachen 

“Spelers komen om te voetballen, niet om naar jou te luisteren.” 

 

E-pupillen stimuleer je vooral door met ze te praten over hoe je met samenspel bij het doel van de tegenpartij 

kan komen en samen doelpunten kunt voorkomen. 

 

Vijftien gouden trainingstips voor E-pupillen 

 

E-pupillen • onder 11 

…zijn enthousiast en ongeduldig. Ze willen 

bewegen, niet luisteren. Geef korte, precieze 

instructies. Bombardeer ze niet met informatie. 

...hebben een grote speldrang.  Ze voetballen om het 

plezier. Spelenderwijs krijgen ze een grotere handigheid 

met en zonder de bal. 

...doen graag na.  Ze zijn visueel ingesteld en leren 

een beweging het snelst door nabootsing. Doe 

alles voor. 

...leren door te herhalen.  Ze willen niet steeds iets 

nieuws proberen. Ze hebben succes én uitdaging nodig, 

het moet lukken én soms mislukken. 

...krijgen graag aandacht. Laat ze hun 

vaardigheden voordoen en gebruik ze als 

voorbeeld bij een uitleg.  

…kunnen veel doen in weinig tijd. Ze spannen zich 

graag intens in om zich uit te leven. Laat ze veel 

voetballen  

…hebben veel verbeelding.  Laat ze 

experimenteren, moedig creativiteit aan, gebruik 

hun ideeën om de trainingen leuk te maken, zorg 

voor structuur. 

…kennen ook fysieke grenzen. Bij extreme 

temperaturen vertonen ze symptomen van 

onderkoeling en oververhitting. Zelf overschatten ze zich 

hierin. Laat ze handschoenen en mutsen dragen. Let op 

dat er voldoende wordt gedronken! 

…geven hun mening. Vraag ze na afloop van elke 

training wat ze er wel en niet leuk aan vonden en 

waarom. Maar niet na elke oefenvorm een 

hoorcollege. 

…willen samenwerken. Ze zien steeds meer het 

mogelijk gunstige effect in van het overspelen naar een 

speler die er beter voor staat. Moedig ze hiertoe aan. 

...zijn doelgericht. Het scoren van doelpunten en 

het voorkomen betekent veel voor ze. Laat dit in 

alle oefen- en partijvormen voorkomen. Geef 

…hebben een zwart-wit zelfbeeld. Zorg voor positieve 

feedback om het zelfvertrouwen op te bouwen. 

Kinderen moeten zich succesvol voelen om dingen te 
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duidelijk aan hoe beide partijen kunnen scoren. willen herhalen. Bouw op succesvolle pogingen. 

…varen wel bij routine en structuur. Voer 

geleidelijk veranderingen door in de training. 

Bouw een structuur waarin continuïteit centraal 

staat, maar ruimte is voor verbeteringen en 

veranderingen. 

…hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Alle 

kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn. Stel hoge 

verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat 

persoonlijke situaties en humeur geen effect hebben op 

jouw gedrag. 

…zijn prestatiegericht. Geef bij elke oefening aan 

hoe er punten kunnen worden gehaald of wat de 

beloning is. 
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Bijlage 3 D-pupillen 
 

 

 

D-pupillen • onder 13 

Spelen vanuit een basistaak 

 

Onzekere spelers in een volwassen spel 

D-pupillen, zeker de eerstejaars, worden plots geconfronteerd met een onoverzichtelijk spel van 11:11, een 

twee keer zo groot veld en vele nieuwe spelregels. Voor het eerst spelen voetbal zoals de volwassenen dit ook 

spelen (op de tijdsduur na). Daarbij komt ook nog eens dat de meeste tweedejaars op school met een nieuwe 

omgeving te maken krijgen. 

 

Als trainer/coaches moeten wij de D-pupillen daarbij ondersteunen. Soms lijkt het wel of ze in de E-pupillen 

niks geleerd hebben, maar ze moeten het in deze nieuwe omgeving gewoon opnieuw leren.  

 

We moeten ze als eerste duidelijk maken dat voetballen een teamsport is. In een team val je samen aan en 

verdedig je samen. Om dat goed te kunnen, is het belangrijk een aantal taken te verdelen. Elke speler moet 

een goed beeld krijgen van de inhoud van zijn taak en hoe hij deze het best kan uitvoeren. Het is de taak voor 

de trainer/coach om veel situaties te creëren tijdens wedstrijden en vooral tijdens trainingen waarin zij die 

basistaken kunnen ontwikkelen. 

 

Teamfuncties 

• Verdedigen 

Alle D-pupillen op het veld leveren een bijdrage aan het voorkomen van doelpunten. Ze werken ook daarin 

samen. Ze maken met elkaar de ruimte klein, in de lengte en in de breedte van het veld. Ze houden onderlinge 

afstanden klein en schieten elkaar te hulp. Ze proberen druk op de speler met de bal te krijgen en te houden. 

Ze dekken kort, in de buur van de bal en ze handelen binnen de spelregels. 

 

De handelingen die we dan willen zien: D-pupillen schatten het handelen van tegenstander en medespeler 

beter in. Ze bewegen zich bij het verdedigen naar de bal toe (pressen), naar het eigen doel toe (inzakken) of 

van de zijkanten af (knijpen). Ze houden druk op de tegenstander, dekken scherp in de omgeving van de bal, 

geven rug- en ruimtedekking verder van de bal af – en hebben daarbij geen overtredingen nodig. De tackle, de 

sliding, het blokkeren, het koppen en het jagen staan centraal. Het gaat erom die handelingen vanuit de juiste 

positie, op het juiste moment, in de juiste richting en met de juiste snelheid uit te voeren. D-pupillen stemmen 

die handelingen onderling goed af. 

 

• Omschakelen 

Alle D-pupillen leren dat ze na balverlies snel weer moeten meedoen om een tegenaanval te voorkomen. Na 

verovering van de bal moeten ze snel een aanval zien op te bouwen en tegelijk de bal in het team zien te 

houden. 
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De handelingen die we dan willen zien: Bij balverlies stappen D-pupillen snel over ‘treurmoment’ heen. Spelers 

dichtbij de bal blijven nuttig, zetten direct druk op de speler met bal, anticiperen op een lange bal. De rest van 

het team komt snel in positie. Na verovering van de bal kijkt iedereen of er direct een kans is te creëren door 

de bal snel diep te spelen – of toch balbezit te houden en te komen tot een goede opbouw. 

 

• Aanvallen 

Bij het opbouwen om kansen te creëren en bij het maken van doelpunten kiezen D-pupillen zelf tussen de 

‘eigen oplossing’ of een medespeler. Nog meer dan E-pupillen hebben ze oog voor medespelers en 

tegenstanders in de buurt van de bal. Gezamenlijk bezetten ze al aardig de ruimte in optimale onderlinge 

afstanden. Bij de opbouw maken ze met elkaar de ruimte groot, in de lengen en in de breedte van het veld. Ze 

denken diep – en spelen de bal zo mogelijk diep. Het breedtespel dient als voorwaarde voor dieptespel. Als het 

mogelijk is, dribbelen of spelen ze de bal vooruit, richting het doel van de tegenpartij. Tegelijk proberen ze de 

bal niet te verliezen. 

 

De handelingen die we dan willen zien: Voor D-pupillen is balbeheersing een middel geworden om samen op 

te bouwen en te scoren. Spelers zonder bal snappen dat ze daartoe moeten vrijlopen en zich aanbieden. Bij 

elke handeling met en zonder bal gaat het erom dat deze vanuit de juiste positie, op het juiste moment, in de 

juiste richting en met de juiste snelheid worden uitgevoerd. Ze stemmen onderling voetbalhandelingen op 

elkaar af. Ze relateren hun pass aan het vrijlopen van een medespeler. 

 

Binnen de teamfuncties komen dan de volgende voetbalhandelingen aan bod: 

 

Aanvallen Verdedigen 

Opbouwen   Storen 

1. Dribbelen en drijven 1. Druk zetten op de balbezitter 

2. Aan- en meenemen 2. Duel om de bal 

3. Passen 3. Scherp dekken in omgeving van de bal 

4. Positie kiezen en vrijlopen 4. Rugdekking, ruimtedekking, knijpen, nuttig blijven 

Scoren Voorkomen van doelpunten 

5. Schieten  5. Tegenhouden van de bal 

6. Koppen 

 

Om deze voetbalhandelingen te verbeteren kiezen we oefenvormen die horen bij een van de volgende 

doelstellingen binnen het aanvallen en één binnen de doelstelling verdedigen waarin een of meerdere 

voetbalhandelingen worden behandeld, waarbij er gerust vaker op het aanvallen getraind mag worden: 

 

Verdedigen 

1. Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en het op het juiste moment 

veroveren van de bal; 
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2. Het verbeteren van het voorkomen van dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en het beter 

verdedigen nadat de bal door de tegenpartij is diep gespeeld; 

3. Het verbeteren van het verdedigen in de 1:1-situatie en het op het juiste moment veroveren van de 

bal; 

4. Het verbeteren van het storen van de opbouw waardoor de tegenpartij niet zo eenvoudig een voorzet 

kan geven en het voorkomen van doelpunten wanneer de tegenpartij een kans krijgt; 

5. Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en het voorkomen van doelpunten. 

 

Aanvallen 

1. Het verbeteren van het positiespel in de opbouw; 

2. Het verbeteren van het op de juiste momenten diepspelen in de opbouw om van daaruit kansen te 

creëren; 

3. Het verbeteren van het uitspelen van de 1:1-situatie om zodoende kansen te creëren; 

4. Het verbeteren van het creëren en benutten van kansen wanneer een speler de achterlijn heeft 

gehaald; 

5. Het verbeteren van het scoren, het benutten van kansen. 

 

De trainingen worden daarom als volgt ingedeeld: 

1. Warming-up zonder bal 

2. Warming-up met bal 

3. Oefenvorm gericht op een aspect van het aanvallen of verdedigen 

4. Variatie 4:4 om het geleerde onder 2 toe te passen 

5. Grote partijvorm om het geleerde onder 3 toe te passen 

6. Nabespreking van de training met de spelers 

 

Wedstrijd 

Rouleer 

Bij de D-pupillen wordt steeds meer duidelijk voor welke posities spelers een voorkeur en aanleg hebben. Ze 

zullen steeds vaker op dezelfde positie spelen. Toch is het niet verkeerd ze nog af en toe op andere posities te 

laten spelen. Wij streven er naar een D-pupil op twee posities te laten spelen. 

 

Warming-up 

Het doel van de warming-up voor D-pupillen is tweeledig. Eerst warmlopen zonder bal daarna oefeningen met 

de bal. Op deze manier wordt het lichaam goed voorbereid op de te leveren inspanning. De wedstrijd blijft 

echter het belangrijkste. 

 

Doordeweeks en op de zaterdag gebruiken wij de FIFA 11+ waar we op zaterdag als verlenging hiervan nog 

een grote partij spelen waarin we de accenten waar we die week op hebben getraind terug laten komen. 

 

Positief coachen 

“Spelers komen om te voetballen, niet om naar jou te luisteren.” 
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D-pupillen stimuleer je vooral door met ze te praten over hoe je met samenspel bij het doel van de tegenpartij 

kan komen en samen doelpunten kunt voorkomen in relatie tot hun basistaak binnen het elftal 

 

Tien gouden trainingstips voor D-pupillen 

 

D-pupillen • onder 11 

…komen langzaamaan in de groeispurt. 

Eerstejaars D-pupillen hebben ideale 

lichaamsverhoudingen. Ze spannen zich graag 

intens in om zich uit te kunnen leven. Houd de 

wachttijden kort, zorg voor veel balcontacten. 

Maar de coördinatie van sommige tweedejaars D-

pupillen wordt soms houterig door snelle 

lichaamsgroei. Houd rekening met hun beperkte 

belastbaarheid 

...stellen hoge eisen aan zichzelf. De onzekerheid over 

eigen prestaties neemt toe. Tegelijk spiegelen ze 

zichzelf aan onbereikbare, beroemde idolen. Geef 

positieve feedback op concrete acties om het 

zelfvertrouwen op te bouwen. Kinderen moeten zich 

succesvol voelen om dingen te willen herhalen e 

nieuwe dingen uit te proberen. Bouw op succesvolle 

pogingen. 

...spelen steeds liever op een vaste positie in het 

veld. Dat geeft ze een gevoel van veiligheid. Gun ze 

dat, maar rouleer af en toe nog posities door ze 

bijvoorbeeld één linie op te laten schuiven. 

...krijgen graag individuele aandacht. Laat ze hun 

vaardigheden voordoen aan de groep en gebruik ze als 

voorbeeld bij een uitleg. Maar praat ook afzonderlijk 

met ze of trap even een balletje. 

...geven graag hun mening. Ze worden zich meer 

bewust van de eigen kwaliteiten in verhouding tot 

die van medespelers. Ze uiten meer kritiek op 

anderen. Pas daarom meer dan ooit op met 

vergelijkingen onderling. Stel niemand als negatief 

voorbeeld. Ook jij kunt onder vuur komen liggen. 

Vraag na afloop van elke training wat ze er wel en 

niet leuk aan vonden en waarom. 

…zijn doelgericht. Het scoren van doelpunten en het 

voorkomen van tegendoelpunten betekent veel voor 

ze. Laat dit in alle oefen- en partijvormen voorkomen. 

Geef steeds duidelijk aan hoe beide partijen kunnen 

scoren, hoe er punten kunnen worden gehaald en zorg 

ervoor dat de stand wordt bijgehouden. 

…willen samenwerken. Het team wordt 

belangrijker. Spelers tonen graag 

verantwoordelijkheid voor het team. Hou ze voor 

dat door goed samenwerken succes mogelijk is. 

…varen wel bij routine en structuur. Voer geleidelijk 

veranderingen door in de training. Bouw een structuur 

waarin continuïteit centraal staat, maar waar ruimte is 

voor verbeteringen en veranderingen. 

…zijn wedstrijdgericht. Ze kunnen wedstrijdgericht 

trainen en complexe voetbalsituaties overzien. 

Bied veel partijvormen aan. 

…hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Alle 

kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn. Stel hoge 

verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat 

persoonlijke situaties en humeur geen effect hebben op 

jouw gedrag. 
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Bijlage 4 C-junioren 
 

 

 

 

C-junioren • onder 15 

Afstemmen basistaken binnen een team 

 

De C-junioren categorie laat al kenmerken zien van hoe volwassenen het spel spelen. Er wordt op een heel 

veld gespeeld, 11:11, met alle ‘volwassen’-regels, er wordt in een bepaalde teamorganisatie gespeeld met 

een duidelijke taakverdeling. Kortom deze eerste junioren-categorie staat aan de start van de ontwikkeling 

naar de ‘grote mensenwereld’. 

 

Deze categorie onderscheidt zich doordat kinderen zich een eigen mening. Niet alles wordt nog zomaar 

aangenomen. Geldingsdrang en drang zich te meten en te vergelijken, manifesteren zich. De coach komt er 

niet meer uitsluitend instrueren en opdrachten geven. Het inzicht in taken behorend bij een bepaalde positie 

ontwikkelt zich verder. Dat wat bij pupillen zich reeds voorzichtig begon te ontwikkelen, namelijk samen 

verdedigen en samen  aanvallen krijgt hoe langer hoe meer vorm. Er ontstaat een beter gevoel om te koppen. 

Ook gerichter koppen, zowel verdedigend als aanvallend. Inzicht in bijvoorbeeld de noodzaak om te trainen, te 

oefenen om beter te worden, ontwikkelt zich. Ook de functie en noodzaak om een warming-up te doen wordt 

duidelijker.  

 

Uiterlijke kenmerken 

De werkelijke situatie wordt door de uiterlijke kenmerken echter verdoezeld. De junioren zijn in deze periode 

door een aantal biologische en sociale veranderingen veel minder volwassen dan dat ze zich aan hun omgeving 

voordoen. We hebben het hier natuurlijk over de groeispurt, de puberteit. Er treden veranderingen op die de 

nodige tijd vragen om hier adequaat mee om te gaan. Voor kinderen vaak een lastige periode maar ook zeker 

voor de omgeving. Met name de relatie naar volwassenen loopt in deze periode niet altijd soepel. Motorisch 

gezien wil dit nog wel eens lijden tot ‘struikelen over de middenlijn’ of ‘in de grond trappen’. 

 

Teamfuncties 

• Verdedigen 

De bal mag niet in het eigen doel, proberen de bal, het liefst zo snel mogelijk, weer in bezit te krijgen. Het 

leren herkennen van die momenten in de opbouw van de tegenpartij waar een kans is om de bal terug te 

winnen. Bij de pupillen waren dit vaak individuele initiatieven of basis van individuele waarnemingen en 

schattingen. Soms ging er dan nog een medespeler mee in het initiatief, maar van een gecoördineerde 

teamactie was nog geen sprake. En daar gaat het nu juist wel om bij de C-junioren, namelijk het als team – elf 

spelers dus – herkennen van die momenten dat er actief verdedigd kan worden met het resultaat dat er geen 

tegendoelpunt wordt geïncasseerd, dat er geen scoringskansen ontstaan en dat de bal weer wordt 

teruggewonnen. Het inzicht in de taak, het handelen zonder bal (positie kiezen, dekken, knijpen en dergelijke) 
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en het mee kunnen lezen met medespelers op andere posities – communicatie dus – worden hoe langer hoe 

belangrijker om het verdedigen verder te ontwikkelen. 

 

• Omschakelen 

Het inzicht in de problematiek van het omschakelen meer en meer ontwikkeld worden in relatie tot het 

afstemmen van de verschillende spelers ten opzichte van elkaar. Communiceren door blijk te geven dat de 

situatie wordt herkend, dat er gegeven positie en taak juist gehandeld wordt, zal het beoordelingscriterium 

voor de coach zijn. Het resultaat van omschakelen is dat er zo snel mogelijk kan worden vervolgd met 

aanvallen of verdedigen. Het liefst met het uitbuiten van de desorganisatie van de tegenpartij, die meestal 

ontstaat bij een omschakelmoment. Dit vraagt ‘teamwork’. Hetzelfde willen, hetzelfde herkennen, hetzelfde 

interpreteren en hetzelfde anticiperen. Door elf spelers, die gegeven positie en taak de juiste beslissingen 

nemen. 

 

• Aanvallen 

Datgene wat in de D-pupillen is gestart moet in deze leeftijdscategorie – met de groeistuipen in ogenschouw 

genomen - verder worden uitgebouwd. Het besef verantwoordelijk te zijn voor een bepaalde taak moet meer 

en meer gaan blijken uit handelen van de spelers. Duidelijk zal worden dat spelers begrijpen wat opbouwen 

tot doel heeft en hoe scoren het best gerealiseerd kan worden. Het spel om de tegenpartij af te troeven wordt 

steeds meer een spel van inzicht (waarnemen van de dingen die er voor doe, herkennen, interpreteren en 

anticiperen, communiceren (alle 11 spelers interpreteren de situatie hetzelfde, geven er een zelfde betekenis 

aan) en handelen overeenkomstig tijd-ruimtelijke factoren (het juiste moment, de gewenste snelheid, de 

goede positie en de juiste richting). De principes van aanvallen blijven, evenals bij de D-pupillen onverminderd 

van kracht. Dus de ruimte zo groot mogelijk maken, zowel in de lengte als in de breedte van het speelveld. 

Diepte gaat voor breedte en spelen in de breedte of terugspelen dient als inleiding op de dieptepass. De 

onderlinge afstanden tussen de verschillende spelers moet een optimale verdeling van het speelveld en een 

moeilijkheidsfactor voor de tegenpartij betekenen (niet te dicht bij elkaar, zodat 1 tegenstander 2 aanvallers 

kan dekken en zoveel mogelijk uit het gezichtsveld van de tegenstander komen). 

 

De aantrekkelijkheid, de uitdaging van het spel, de spanning heeft men nodig om het beste in de speler op te 

roepen. Zeker bij C-junioren moet de motivatie en noodzaak om nuttig te handelen niet direct van de coach 

komen, maar zal de situatie zo gearrangeerd worden dat dit bepaald handelen (in dit geval opbouwen/scoren) 

oproept. De coach als arrangeur (hij heeft een bedoeling met het arrangement/oefening) en als vraagbaak, 

probleemoplosser en steun in de rug. 

 

 

 

Binnen de teamfuncties komen dan de volgende voetbalhandelingen aan bod: 

 

Aanvallen Verdedigen 

Opbouwen   Storen 

1. Dribbelen en drijven 1. Druk zetten op de balbezitter 
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2. Aan- en meenemen 2. Duel om de bal 

3. Passen 3. Scherp dekken in omgeving van de bal 

4. Positie kiezen en vrijlopen 4. Rugdekking, ruimtedekking, knijpen, nuttig blijven 

Scoren Voorkomen van doelpunten 

5. Schieten  5. Tegenhouden van de bal 

6. Koppen 

 

Om deze voetbalhandelingen te verbeteren kiezen we oefenvormen die horen bij een van de volgende 

doelstellingen binnen het aanvallen en één binnen de doelstelling verdedigen waarin een of meerdere 

voetbalhandelingen worden behandeld, waarbij er gerust vaker op het aanvallen getraind mag worden: 

 

Verdedigen 

1. Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en het op het juiste moment 

veroveren van de bal; 

2. Het verbeteren van het voorkomen van dieptespel in de opbouw van de tegenpartij en het beter 

verdedigen nadat de bal door de tegenpartij is diep gespeeld; 

3. Het verbeteren van het verdedigen in de 1:1-situatie en het op het juiste moment veroveren van de 

bal; 

4. Het verbeteren van het storen van de opbouw waardoor de tegenpartij niet zo makkelijk een voorzet 

kan geven en het voorkomen van doelpunten wanneer de tegenpartij een kans krijgt; 

5. Het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en het voorkomen van doelpunten. 

 

Aanvallen 

1. Het verbeteren van het positiespel in de opbouw; 

2. Het verbeteren van het op de juiste momenten diepspelen in de opbouw om van daaruit kansen te 

creëren; 

3. Het verbeteren van het uitspelen van de 1:1-situatie om zodoende kansen te creëren; 

4. Het verbeteren van het creëren en benutten van kansen wanneer een speler de achterlijn heeft 

gehaald; 

5. Het verbeteren van het scoren, het benutten van kansen. 

 

De trainingen worden daarom als volgt ingedeeld: 

1. Warming-up zonder bal 

2. Warming-up met bal 

3. Oefenvorm gericht op een aspect van het aanvallen of verdedigen 

4. Variatie 4:4 om het geleerde onder 2 toe te passen 

5. Grote partijvorm om het geleerde onder 3 toe te passen 

6. Nabespreking van de training met de spelers 

 

Wij willen echter al wel met ons selectieteam (C1) richting de junioren gaan werken waardoor wij binnen de 

C1 en later eventueel binnen de andere C-elftallen al werken met de “fase-training”. Aan de hand van de 5 W’s 
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en de teamfunctie die centraal staat binnen de periodisering zal de training door de hoofdtrainer worden 

samengesteld. 

 

Oriëntatiefase 

De spelers worden geconfronteerd met hun voetbalprobleem 

Leerfase 

De trainer stimuleert de spelers mee te denken over het oplossen van het voetbalprobleem en al oefenend in 

vereenvoudigde vormen worden oplossingen voor het voetbalprobleem geoefend. 

Toepassingsfase 

In een partijvorm, die de wedstrijd benaderd, wordt getoetst of de oplossingen door de spelers benut worden. 

 

Wedstrijd 

Rouleer 

Bij de D-pupillen werd steeds meer duidelijk voor welke posities spelers een voorkeur en aanleg hebben. In de 

C-junioren zullen ze nog vaker op dezelfde positie spelen. Toch is het niet verkeerd ze nog af en toe op andere 

posities te laten spelen. Wij streven er naar ook een C-junior op twee posities te laten spelen. 

 

Warming-up 

Het doel van de warming-up voor C-junioren is tweeledig. Eerst warmlopen zonder bal daarna oefeningen met 

de bal. Op deze manier wordt het lichaam goed voorbereid op de te leveren inspanning. De wedstrijd blijft 

echter het belangrijkste. 

 

Doordeweeks en op de zaterdag gebruiken wij de FIFA 11+ waar we op zaterdag als verlenging hiervan nog 

een grote partij spelen waarin we de accenten waar we die week op hebben getraind terug laten komen. 

 

Positief coachen 

“Spelers komen om te voetballen, niet om naar jou te luisteren.” 
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Bijlage 5 B-junioren 
 

 

B-junioren • onder 17 

Spelen als team 

 

De ontwikkeling van het individu staat nog steeds centraal en dat vraagt zeker in een teamsport als 

voetballen nog  de nodige aandacht, takt en overredingskracht. B-junioren bewegen zich in een periode in 

hun ontwikkeling die bij de C-junioren in gang is gezet waarbij ze heel erg met zichzelf in de clinch kunnen 

liggen en waar ze een weg zoeken om hun plek te veroveren. Dit geldt zowel voor de plek in het gezin, als de 

school en de voetbalclub. Het zichzelf bewijzen en ‘apart’ willen zijn ontwikkelt zich tot bewustwording van 

wat belangrijk gevonden wordt, welke verantwoordelijkheid ze nemen, welke kwaliteiten ze hebben, waar 

men zich in kan onderscheiden binnen een groep of team. Een bewuster en evenwichtiger omgaan met de 

omgeving (medespelers, tegenstanders, coach, scheidsrechter) zit eraan te komen 

 

Ingezet kan worden op het nastreven van resultaten als team. Niet dat nu een evenwichtig beeld geeft binnen 

een wedstrijdenreeks. Nee, de ene keer lukt alles, en de volgende wedstrijd is er door het ‘de kont tegen de 

krib gooien’ van één of twee spelers compleet niets meer van het ‘team’ terug te vinden. De doelstelling waar 

B-junioren aan werken is het verder uitbalanceren van de samenwerking van 11 spelers als team. Betere 

afstemming van de verschillende taken op elkaar. Een beroep doen op medeverantwoordelijkheid voor het 

team en ook het stimuleren en corrigeren van teamgenoten. De hiërarchie in een team gaat zich aftekenen en 

ook daarin moet iedereen zijn positie weer vinden. 

 

De coach als leider 

De coach is hierin een belangrijk observator en indien noodzakelijk een ‘bemiddelaar’ en ‘corrigeerder’. 

Belangrijk binnen het leerproces is hoe de coach omgaat met de beste speler die géén leider is, de 

‘branieschopper’ die geen teamspeler is, de teamspeler die niet zo goed kan voetballen en de ‘leider’ die erg 

kortzichtig is en veel te wart-wit denkt. Kortom, de coach gaat er een team van maken. Het ene jaar lukt het, 

het volgende jaar blijft het passen en meten. Het belangrijkste wapen in de strijd voor de coach is het kunnen 

terugbrengen van verschillen van mening in een team tot voetbalproblematiek. De coach heeft het meeste 

resultaat wanneer hij de spelers kan bewegen het te hebben over het handelen als voetballer. Veelal is de 

jeugd van deze leeftijd hier gevoelig voor. Argumenten over hun eigen handelen en aanwijzingen en vragen 

over hoe één en ander beter moet. Kenmerkend voor het handelen van deze leeftijdscategorie is tevens dat 

alles in een hoog tempo plaats vindt, erg onstuimig en ongecontroleerd. Met een vleugje overschatting van de 

eigen mogelijkheden. Niet erg, maar kenmerkend en soms lastig vooral voor de betrokkene zelf. 

 

Teamfuncties 

• Verdedigen 

Alle spelers hebben een rol in het verdedigen. Bij B-junioren kan het nogal eens voorkomen dat dit onderdeel 

van het spel, voor de meeste spelers het minst aantrekkelijke, onvoldoende wordt opgepakt. Het is de 

leeftijdsfase van zich willen onderscheiden, niet in de pas willen lopen, overdreven actie ondernemen. Binnen 
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het voetballen gaat het vooral om de juiste beslissing te nemen op het juiste moment. Welke beslissing en 

welk moment kan over het algemeen niet zelf worden bepaald en gekozen. De spelsituatie – met daarin de 

onvoorspelbaarheid door met name de rol van de tegenstanders – bepaal welke actie er van spelers wordt 

gevraagd. Vaak is gedrag te zien dat waarbij het lijkt dat alles tegen de speler is gericht.  

 

Het ligt aan alles en iedereen, behalve aan de speler zelf. Uiteraard komt dit gelukkig niet bij iedereen en bij 

voortduring voor, maar is zeker te zien bij het onderdeel verdedigen. Het gaat dan ook vooral om de 

doelstelling – ‘het spelen als een team’ – heel nadrukkelijk, vertaald naar het verdedigen, extra accent te 

geven. Ondanks individuele verschillen zal iedere speler deel moeten uitmaken van een team dat ook 

verdedigt. Niet op eigen houtje, maar als collectief met een individuele positie en taak, in onderlinge 

samenhang met elkaar, gericht op zaken die er toe doen. Een moeilijke klus voor de coach, maar ook wel een 

uitdaging en meestal, na en paar keer duidelijk te zijn geweest, ook wel een periode waar met voldoening op 

kan worden terug gekeken. Spelers ervaren dit over het algemeen ook wel zo. 

 

• Omschakelen 

Het zal zo langzamerhand voor iedereen duidelijk zijn dat het omschakelen van aanvallen naar verdedigen en 

omgekeerd een zeer belangrijke plaats in het spelen op resultaat van een team inneemt. Het is de periode dat 

er geen plaats meer is voor stilstaan bij teleurstelling na een mislukte actie, het mopperen op medespelers 

en/of de scheidsrechter. Het gaat om alertheid, wakker zijn, proactief handelen, medespelers positief 

beïnvloeden. Bij de les zijn dus! Het gaat er bij het omschakelen om dat er hoe langer hoe meer vooruit 

gelezen wordt. Sneller interpreteren en anticiperen op wat zich voordoet en voor gaat doen. Al met al moet 

het omschakelen meer en meer geleid worden door het beter herkennen van omschakelsituaties, het 

interpreteren en adequaat anticiperen door juist te handelen en dat allemaal door 11 spelers. 

 

• Aanvallen 

Binnen aanvallen moet individueel en collectief handelen op zijn minst een doelpoging en als het enigszins kan 

een doelpunt opleveren. Makkelijker gezegd dan gedaan, vandaar dat de teamfunctie aanvallen is opgesplitst 

in de teamtaken opbouwen en scoren. Opbouwen kan op eigen helft plaats vinden met een terugwijkende 

tegenpartij. En op met een druk uitoefende tegenpartij of het kan rond de middenlijn of rondom het 

strafschopgebied van de tegenpartij plaats vinden. Elke situatie kent zo zijn eigen weerstanden. 

 

Over het algemeen komt het in de eindfase van het opbouwen aan op het creëren van kansen en het komen 

tot doelpogingen en scoren. Binnen deze onderverdeling construeert de coach trainingssituaties, waarbij de 

spelers vanuit een bepaalde positie in het elftal het handelen vanuit hun taak verder kunnen ontwikkelen. Het 

gaat erom dat alle spelers van elkaar door gaan krijgen wat ze van elkaar kunnen verachten en waarop ze aan 

te spreken zijn. Steeds meer wordt aandacht besteed aan tijd-ruimtelijke factoren. Wordt de bal op het juiste 

been aangespeeld? Is de balsnelheid goed> Staat de ontvangende speler in de goede uitgangshouding? 

Schermt hij de bal goed af? Komt de speler voldoende vrij/los van de tegenstander? Vraagt de speler op het 

juiste moment om de dieptepass? 
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De coach is ook hier weer de arrangeur van de oefensituaties waar bepaalde handelingen gevraagd worden en 

tevens is hij degene die de vinger op de zere plek legt ten aanzien van de uitvoering van de verschillende 

opgeroepen handelingen. Het doel waaraan alle acties worden afgemeten is voor aanvallen of er gescoord 

wordt met als subdoel voor opbouwen of de bal zo in de buurt van het doel van de tegenpartij kan worden 

gebracht dat er een scoringskans kan worden gecreëerd.  

 

De coach moet niet te snel tevreden zijn in relatie tot wat aanvallen moet opleveren. Dus opmerkingen als 

‘goed schot’ en ‘jammer net over’ of ‘prima gelopen maar de bal komt er nooit’, relativeren en vervangen door 

een wat realistischer benadering in relatie tot wat het wel moet opleveren. Handelingen met en zonder bal 

functionaliteit uitstralen in plaats van te beantwoorden aan meer cosmetische (‘hoe het eruit ziet’) criteria. 

 

Periodisering 

Bij de B-junioren gaat het om de teamprestatie: de wedstrijd is het doel. Het is zo langzamerhand duidelijk dat 

elf spelers gezamenlijk een prestatie moeten leveren vanuit elf posities en de daarbij behorende taken. 

Gemeenschappelijkheid in het nastreven van hetzelfde doel, het op een zelfde wijze interpreteren en 

betekenis geven aan alle kenmerkende situaties in het spel en het adequaat handelen gegeven de positie en 

de taak in het elftal, worden de uitdaging van de coach. Het heeft nu geen zin meer om in algemeenheden te 

blijven steken, dus zoals in de middenbouw over alleen de teamtaken. 

 

In de B-junioren worden ‘man en paard’ genoemd en ‘de vinger op de zere plek’ gelegd. Vandaar dat de 

analyse van het handelen van de spelers in de wedstrijd zeer precies en inzichtelijk moet gebeuren. De coach 

moet in staat zijn om de problematiek van het team, de linies en de verschillende posities concreet te 

benoemen ten opzichte van zijn speelvisie en de speelwijze van GVV Unitas.  

 

Als hulpmiddel voor het benoemen van voetbalproblemen en het komen tot een concrete doelstelling voor de 

training maakt de coach gebruik van een vijftal vragen: 

 

Wat? Welke teamtaak moet verbeterd worden? 

Waar? Op welk speelveldgedeelte? 

Wie? Wie zijn de hoofdrolspelers en wat zijn hun basistaken? 

Wanneer? In welke situatie vindt het plaats? 

Welke? Speelwijze tegenpartij, teamorganisatie tegenpartij? 

 

Doelstelling: Het verbeteren van het opbouwen door de keeper, laatste linie. Middenvelders en de spits, 

wanneer er balbezit is bij de keeper en de tegenpartij (in de zone) verdedigt rondom de middenlijn. 

Voetbal conditionele periodisering (VCT) 

Eveneens een nieuw element in deze leeftijdscategorie is het integreren van voetbal conditionele prikkels als 

onderdeel van de periodisering. Om wat de wedstrijd vraagt van de spelers te kunnen volhouden. 

 

Training  

Oriëntatiefase 
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De spelers worden geconfronteerd met hun voetbalprobleem 

Leerfase 

De trainer stimuleert de spelers mee te denken over het oplossen van het voetbalprobleem en al oefenend in 

vereenvoudigde vormen worden oplossingen voor het voetbalprobleem geoefend. 

Toepassingsfase 

In een partijvorm, die de wedstrijd benaderd, wordt getoetst of de oplossingen door de spelers benut worden. 

 

Wedstrijd 

Rouleer 

Bij de C-pupillen werd steeds meer duidelijk voor welke posities spelers een voorkeur en aanleg hebben 

waarbij ze ook vaker op deze positie speelden. In de B-junioren gaan de spelers zich specialiseren voor een 

positie waar ze aanleg en wellicht ook voorkeur voor hebben. 

 

Warming-up 

Het doel van de warming-up voor B-junioren is tweeledig. Eerst warmlopen zonder bal daarna oefeningen met 

de bal. Op deze manier wordt het lichaam goed voorbereid op de te leveren inspanning. De wedstrijd blijft 

echter het belangrijkste. 

 

Doordeweeks en op de zaterdag gebruiken wij de FIFA 11+ waar we op zaterdag als verlenging hiervan nog 

een grote partij spelen waarin we de accenten waar we die week op hebben getraind terug laten komen. De 

FIFA 11+ is tevens voor de bovenbouw een middel dat blessurepreventief moet werken. 
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Bijlage 6 A-junioren 
 

 

A-junioren • onder 19 

Presteren als team in de competitie 

 

De spelers beginnen zich zo langzamerhand als volwassen spelers voor te doen. De plaats is ‘bevochten’, de 

kwaliteiten, tekortkomingen, karaktertrekken, hebbelijk- en onhebbelijkheden zijn bekend en de positie op 

het veld in het team heeft en meer definitief karakter gekregen. Ook de lichamelijk ontwikkeling kent niet 

meer van die onstuimige kenmerken. Hierdoor kunnen spelers zich ook meer gaan richten op waar ze talent 

en passie voor hebben. Ze kunnen zich ook meer op verder weg gelegen doelen richten en overzien dingen 

beter. 

 

De spelers van het team zetten zich met ziel en zaligheid in voor het bereiken van een bepaalde doelstelling 

(bijvoorbeeld kampioen worden). Het wordt duidelijk dat ze ergens in willen investeren. Er wordt begrepen 

dat je eert moet trainen om daar in een later stadium profijt van te krijgen. Ook is het voor de coach prettig 

dat de zin van bepaalde trainingsarbeid of –oefeningen, wordt herkend, geaccepteerd en gewaardeerd. 

Gegeven de grotere weerstand, het belang van het resultaat gedurende een gehele competitie is de noodzaak 

aanwezig om door een goede planning en invulling van wedstrijden en trainingen (periodiseren) spelers 

optimaal voor te bereiden. 

 

Wanneer, zoals de doelstelling voor deze leeftijdscategorie aangeeft, het zo hoog mogelijk eindigen in de 

competitie wordt nagestreefd, hoort daar zeker aandacht voor de speelwijze, kwaliteiten en tekortkomingen 

van e tegenpartij bij. Uiteraard afhankelijk van het prestatieniveau is het kennis hebben van de 

eigenaardigheden van een tegenpartij een factor die kan helpen in de voorbereiding op een wedstrijd. Deze 

informatie kan op verschillende wijzen worden verkregen. De coach is de bepalende factor als het gaat om 

duidelijkheid te verschaffen in de verschillende details van de analyse. Ook de controle of het begrepen is en 

of er naar wordt gehandeld is een typische taak van de coach. In trainingen en in het begin van de wedstrijd 

laten spelers zien of de essentie begrepen is. Of de uitvoering in alle 100% is, kan nog niet worden verwacht. 

De coach kneedt tot de gewenste vorm is bereikt. A-junioren begrijpen waar het om gaat en vinden het stoer 

wanneer het positief uitwerkt. 

 

Bij het rekening houden met een tegenpartij wordt zeker ook de eigen speelwijze en teamorganisatie 

onderwerp in deze fase van het jeugdvoetballeerproces. Het kan voorkomen dat op basis van de kwaliteiten of 

tekortkomingen van de tegenpartij de eigen speelwijze wordt aangepast. Bijvoorbeeld hoe speel je ten 

opzichte van twee aanvallers? Eventuele aanpassingen hebben dan ook consequenties voor de bezetting van 

het middenveld en de aanval. 

 

Over het algemeen kan worden gesteld dat het waarom van een bepaalde teamorganisatie bij A-junioren aan 

de orde moet komen. Het inzicht in de voor- en nadelen van het spelen in een bepaalde formatie en variaties 

daarbinnen en andere mogelijkheden moet verder tot ontwikkeling worden gebracht. Niet door het klakkeloos 
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aan spelers op te dragen, maar door ze te laten meedenken in wat het nut is en op welke wijze ze hun rol 

dienen te spelen. Relevante vragen zijn wat er van vleugelspelers wordt gevraagd in een 1:4:3:3 of wat de 

taken verdedigend zijn als er achterin op lijn word gespeeld.  

 

Teamfuncties 

• Verdedigen 

Het ontwikkelen van de verdedigende teamfunctie biedt de mogelijkheid om de contouren van een hecht 

team neer te zetten, Het verdedigen is een zaak en taak voor alle spelers. Binnen dit gegeven is voor een coach 

duidelijker en makkelijker aan te geven dan bij aanvallen hoe hij het wil hebben. Het waarom ligt in het feit dat 

het instellen op de tegenpartij relatief gemakkelijker is dan het spel moeten maken, het initiatief moeten 

ontplooien en risico’s moeten nemen. Het ontwikkelen van de verdedigende teamfunctie is dan ook de basis 

van het teambuildingsproces van A-junioren en het vervolg in het seniorenvoetbal. 

 

Eigenlijk zijn nu alle elementen bijeengebracht die het voetballen maken zoals het eigenlijk bedoeld is. De 

regels, de bedoeling die er in een competitie wordt nagestreefd, de bekendheid van de spelers met de taken 

en eisen die dit stelt aan hun handelen, kortom alle ingrediënten zijn aanwezig op de drempel naar het 

senioren voetbal. Binnen het verdedigen worden de verschillen die er zijn wanneer er in een andere, 

gewijzigde teamorganisatie wordt gespeeld aan de orde gesteld en geoefend. Wat is het verschil in verdedigen 

met linie van vier of met een linie van drie? Wanner en waar moeten de spits verdedigen of druk gaan zetten? 

 

Deze en andere vragen komen aan de orde en de antwoorden hierop zullen door de coach worden gegeven. 

Van daaruit kan het handelen van de betreffende spelers verder worden ontwikkeld. De regels en 

bijbehorende stappen in het ontwikkelen van een teamfunctie bieden hiervoor de nodige houvast. 

 

• Omschakelen 

Omschakelen betekent hoe langer hoe meer een moment dat betekenis krijgt in een bredere context dan of 

aanvallen of verdedigen. Het gaat om het resultaat van het team. De bal verliezen kan betekenen: 

 eerst met alle spelers dicht bij het eigen doel reorganiseren en koste wat het kost het eigen doel 

verdedigen 

 wanneer de bal na een doelpoging verloren is gegaan, onmiddellijk met man en macht de bal proberen 

terug te winnen door de tegenstander direct onder druk te zetten 

Uiteraard zijn er meerdere voorbeelden te geven maar in principe gaat het bij omschakelen steeds meer en 

meer om de context waarbinnen het plaats vindt. Zoals bij aanvallen en verdedigen ook is besproken gaat het 

er bij het omschakelen, zowel van aanvallen naar verdedigend als andersom, ook om het handelen in 

specifieke teamorganisaties. 

 

Het omschakelen krijgt er dus weer een dimensie bij, gegeven de verschillende teamorganisaties. Door de 

grotere betekenis van het resultaat van de wedstrijd en de grotere weerstanden die een tegenpartij kan 

mobiliseren, is het trainen van het volhouden van beter en vaker handelen een onderdeel in de wekelijkse 

trainingsarbeid (VCT). 
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• Aanvallen 

Er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome. De bedoeling van aanvallen is altijd dat er doelpunten worden 

gescoord. Of dit nu gebeurt door vloeiend combinatiespel met een dribbel van een vleugelspeler die een 

voorzet op maat aflevert waaruit de spits met een schot of een kopbal scoort of dat een lange bal vanuit de 

verdediging wordt gespeeld op een sterke, elk duel winnende spits die de bal zo teruglegt dat de opkomende 

middenvelder hem direct tot een doelpunt kan omzetten, het maakt in wezen niks uit. Wat wel uitmaakt is of 

spelers op deze leeftijd in staat zijn elkaars mogelijkheden, ondergebracht in taken binnen een bepaalde 

teamorganisatie, te onderkennen, te herkennen en te benutten. En dit niet één keer als toevalligheid, nee 

systematisch als onderdeel van een speelwijze, een speelplan. Een taak voor de coach om hier structuur in aan 

te brengen en dit onderdeel zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen. In trainingen en aan de hand van het 

presteren in wedstrijden komen de verschillende aanvallende onderwerpen aan de orde. Het gaat om het 

juiste moment van handelen met en zonder de bal en de juiste opeenvolging van de verschillende handelingen 

van de overige spelers. Zeker in de A-junioren worden de spelers ‘afgerekend’ op het feit of het team  tot 

doelpunten maken komt. De onderlinge afstemming is per definitie in het spelen van het voetbalspel een 

voortdurend onderwerp van aandacht, maar in de A-junioren wordt het spel van tijd en ruimte een 

hoofdthema in het leerproces. In de uitvoering van alle aanvallende handelingen wordt niet verwacht dat alles 

zoals bedoeld gerealiseerd, echter de intentie moet wel duidelijk aan het handelen af te lezen zijn. 

 

Overigens kan nooit gesteld worden dat men ‘het aanvallen’ nu onder de knie heeft. Rinus Michels zei jaren 

terug reeds: ‘de prestatie in het voetballen is nooit een constante’. De ene week lukt alles in een wedstrijd, 

terwijl de volgende week tegen een vele sterkere tegenpartij er niets meer van over is. Dat is voetballen, zeker 

bij de jeugd! 

 

Periodisering 

Bij de A-junioren gaat het om de teamprestatie: samen als team zo goed mogelijk presteren in de competitie. 

Het is zo langzamerhand duidelijk dat elf spelers gezamenlijk een prestatie moeten leveren vanuit elf posities 

en de daarbij behorende taken. Gemeenschappelijkheid in het nastreven van hetzelfde doel, het op een zelfde 

wijze interpreteren en betekenis geven aan alle kenmerkende situaties in het spel en het adequaat handelen 

gegeven de positie en de taak in het elftal, worden de uitdaging van de coach. Het heeft nu geen zin meer om 

in algemeenheden te blijven steken, dus zoals in de middenbouw over alleen de teamtaken. 

 

In de B-junioren worden ‘man en paard’ genoemd en ‘de vinger op de zere plek’ gelegd. Vandaar dat de 

analyse van het handelen van de spelers in de wedstrijd zeer precies en inzichtelijk moet gebeuren. De coach 

moet in staat zijn om de problematiek van het team, de linies en de verschillende posities concreet te 

benoemen ten opzichte van zijn speelvisie en de speelwijze van GVV Unitas.  

 

Als hulpmiddel voor het benoemen van voetbalproblemen en het komen tot een concrete doelstelling voor de 

training maakt de coach gebruik van een vijftal vragen: 

 

 

Wat? Welke teamtaak moet verbeterd worden? 



 
 

 
                                                                                                                                                                                    

65 

 

Waar? Op welk speelveldgedeelte? 

Wie? Wie zijn de hoofdrolspelers en wat zijn hun basistaken? 

Wanneer? In welke situatie vindt het plaats? 

Welke? Speelwijze tegenpartij, teamorganisatie tegenpartij? 

 

Doelstelling: Het verbeteren van het opbouwen door de keeper, laatste linie. Middenvelders en de spits, 

wanneer er balbezit is bij de keeper en de tegenpartij (in de zone) verdedigt rondom de middenlijn. 

Voetbal conditionele periodisering (VCT) 

Eveneens een nieuw element in deze leeftijdscategorie is het integreren van voetbal conditionele prikkels als 

onderdeel van de periodisering. Om wat de wedstrijd vraagt van de spelers te kunnen volhouden. 

 

Training  

Oriëntatiefase 

De spelers worden geconfronteerd met hun voetbalprobleem 

Leerfase 

De trainer stimuleert de spelers mee te denken over het oplossen van het voetbalprobleem en al oefenend in 

vereenvoudigde vormen worden oplossingen voor het voetbalprobleem geoefend. 

Toepassingsfase 

In een partijvorm, die de wedstrijd benaderd, wordt getoetst of de oplossingen door de spelers benut worden. 

 

Wedstrijd 

Rouleer 

In de B-junioren gaan de spelers zich specialiseren voor een positie waar ze aanleg en wellicht ook voorkeur 

voor hebben. In de A-junioren krijgt dit steeds meer een definitief karakter. 

 

Warming-up 

Het doel van de warming-up voor A-junioren is tweeledig. Eerst warmlopen zonder bal daarna oefeningen met 

de bal. Op deze manier wordt het lichaam goed voorbereid op de te leveren inspanning. De wedstrijd blijft 

echter het belangrijkste. 

 

Doordeweeks en op de zaterdag gebruiken wij de FIFA 11+ waar we op zaterdag als verlenging hiervan nog 

een grote partij spelen waarin we de accenten waar we die week op hebben getraind terug laten komen. De 

FIFA 11+ is tevens voor de bovenbouw een middel dat blessurepreventief moet werken. 
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Bijlage 7 Onder 23 
 

 

Tijdens de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zullen de hoofdtrainers van de zaterdag/zondag om de tafel 

zitten met de trainer/coördinator van de A-junioren. Als vertegenwoordiger van Unitas zal de technische 

jeugdcoördinator daarbij plaats nemen om het gesprek te leiden. 

 

Spelers die de potentie hebben om zich in de zaterdag- of zondagselectie te ontwikkelen zullen tijdens dit 

overleg worden besproken. Mocht er worden besloten een speler voor een bepaalde '‘stage-periode'’ mee te 

laten te trainen, dan zal dit wel enkele voorwaarden met zich meenemen: 

 

 Speler moet zich op alle vlakken positief inzetten, zowel bij zijn eigen jeugdelftal als bij zijn '‘stage-

team'’. 

 Een keer in de week meetrainen, dus een keer minder met zijn jeugd-elftal i.v.m. arbeid- en 

rustverhouding 

 In oefenwedstrijden altijd een helft voetballen 

 Altijd een hele wedstrijd voetballen in het elftal onder de 23 (O<23) 

  

In de situatie hierboven zou het ook gewoon een speler van de zaterdag-selectie kunnen betreffen die met de 

zondag-selectie meetraint (welbedoelde springplank). 

 

De speler dient tijdens deze periode goed begeleid te worden. Dus extra aandacht is vereist, dit is in deze de 

verantwoordelijkheid van de desbetreffende hoofdtrainer. 

 

Evaluatiemoment 

Spelers die een stage periode hebben afgelegd moeten natuurlijk geëvalueerd worden en vervolgstappen 

moeten worden besproken. Trainers van de selectieteams moeten dus periodiek (vier weken) samen met de 

technisch coördinator jeugd en een lid van de technische commissie dit doen. 

 

Randvoorwaarden 

- Medische begeleiding voor onze jeugdspelers 

- Wedstrijd bezoek van hoofdtrainers aan jeugdwedstrijden 

- Naleving van de gemaakte afspraken... 

 

Allerbelangrijkste, de speler moet onder alle omstandigheden het plezier bewaren! De uiteindelijke keuze ligt 

dan ook bij hem. Bij het maken van deze keuze zal hij echter wel zo goed mogelijk begeleid moeten worden 

door de betrokkenen. 

Onder de 23 • O<23 

Jeugd in de overgang 
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