
Een jeugd lang 
samen 
leren 
spelen



Jong beginnen 
met plezier

Bij VDZ vinden we plezier het allerbelangrijkste van het voetbal. 

Voor de één betekent dat recreatief spelen en gezelligheid. Voor 

de ander betekent dat presteren op het hoogst mogelijke niveau. 

Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen bij VDZ zich op zijn/

haar eigen niveau kan ontwikkelen. En over ontwikkeling hebben 

wij bij VDZ ook een duidelijk beeld. Wat zien wij als belangrijke 

ontwikkelpunten voor een jeugdspeler? Welk gedrag en welke spe-

lontwikkeling past bij het DNA van onze club? Dat heeft een aantal 

experts bij VDZ met veel enthousiasme en toewijding onderzocht 

en uitgewerkt. Het resultaat vind je in dit VDZ FUNdament. Hierin 

laten we zien wat wij in welke leeftijdsfase belangrijk vinden als 

club in de ontwikkeling van een voetballer/voetbalster. En ook wel-

ke houding en welk gedrag we stimuleren in de ontwikkeling als 

speler, mens en als teamgenoot. Kortom: een duidelijke basis om 

onze jeugd laten voetballen met meer plezier. Want bij VDZ vinden 

we dat je daar niet jong genoeg mee kunt beginnen.
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VISIE JEUGDVOETBAL
Ontwikkelen op je eigen niveau

O16 - O19

O13 - O15

O8 - O10 
O11 - O12

5,5 - 7 JAAR

LEREN OM SAMEN  
HET SPEL TE BEPALEN 

TE VOLHARDEN EN 
 TE WINNEN

SAMEN VOORUIT, 
IEDER VANUIT ZIJN 
KRACHT EN POSITIE 

LEREN SPELEN 

SPELEND 
ONTWIKKELEN EN 

ER SAMEN VOOR 
LEREN GAAN

SPELEND HET
 VOETBAL 

ONTDEKKEN
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CHAMPIONSLEAGUE

ONDERBOUW

MIDDENBOUW

BOVENBOUW
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HOUDING

Spelen Samen Leren

Wat je ontwikkelt

• Spelen met overtuiging
• Spelen met energie
• Spelen in vrijheid

• Spelen met creativiteit
• Spelen met energie
• Spelenderwijs trainen
• Spelend (blijven) proberen

• Spelend bewegen
• Spelen: meer dan voetbal
• Spelend keuzes maken
• Spelend op ontdekkingsreis

   
 

• Samen elkaar aanspreken
• Samen succes vieren
• Samen winnen en verliezen
• Samenspel binnen en 
   buiten het veld
 

• Samen coachen
• Samen succes vieren
• Samen teleurstellingen 
   overwinnen
• Samen volharden
• Samen aan staan

  

• Samen (nieuwe) vriendjes 
   maken
• Samen elkaar helpen
• Samen winnen en verliezen

• Leren samen winnen
• Leren kritisch naar mezelf 
   te kijken
• Leren mijzelf te ontwikkelen 
   als persoon en karakter
• Leren volharden
• Leren vragen, helpen en 
   om mij heen kijken

• Leren mijn kracht en kwaliteit  
   ontdekken
• Leren kritisch naar mezelf 
   te kijken 
• Leren lef en zelfvertrouwen 
   te tonen
• Leren te vragen, helpen 
   en om mij heen kijken

• Leren vragen stellen
• Leren mezelf te presenteren
• Leren afspraken te maken 
   en na te komen

• Spelen samen met anderen,    
   plezier hebben, bewegen en 
   voetbal ontdekken

• Samen plezier hebben • Samen plezier hebben
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SPEL
Wat we als team laten zien 

• Bij balverlies geven we direct agressief druk op de bal    
• We verdedigen in de zone dicht bij elkaar. (30 lang, 40 breed)   
• We zijn dominant in 1op1 situaties    
• We creëren altijd een overtal situatie     
• Na balverovering creëren we binnen 15s een kans    
• We durven mensen in de dekking aan te spelen     
 

     

• Bij balverlies geven we direct agressief druk op de bal    
• We verdedigen dicht bij elkaar (30 lang, 40 breed)    
• Na balverovering creëren we gelijk een kans    
• We durven 1op1 situaties aan te gaan    
• We creëren altijd een overtal situatie    
• We durven mensen in de dekking aan te spelen      

• Aanvallen doen we met zijn allen   
• We durven tegenstanders uit te spelen
• We pakken samen zo snel mogelijk de bal af  
 

• We hebben plezier in het samen spelen   
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Voetbal met 
meer plezier

www.vdz-arnhem.nl
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