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1 Resultaten jeugdbeleidsplan 2011- 2014 

De jeugdcommissie constateert dat het beleidsplan 2011 – 2014 een realistisch plan is geweest.  Bij deze wil 

de jeugdcommissie dan ook een compliment maken aan de makers van het plan. In het navolgede de 

belangrijkste resultaten die tot stand zijn gebracht in de afgelopen periode. 

1.1 Organisatie 

1.1.1 Omvang van de jeugdafdeling 
VDZ is, in tegenstelling tot wat het marktonderzoek indertijd voorspeld had (een ledenaantal van maximaal 

1350 leden), inmiddels doorgegroeid naar meer dan 1500 leden. De prognose van maximaal 26% groei bleek 

in werkelijkheid ruim 41% in de afgelopen 5 jaren.  

 

Inmiddels zijn we met het totaal aantal leden de 1350 ruimschoots gepasseerd en zijn we doorgegroeid tot 

14 F, 14-E, 12-D, 12-C, 8-B en 5 A-teams (jongens en meisjes). Hiermee zitten we bij de huidige capaciteit 

aan trainings- en wedstrijdfaciliteiten aan ons maximum. Over de volledige breedte blijven aanmelding 

binnenkomen en voor de jongere jeugd blijft de wachtlijst groeien. Voor sommige geboortejaren heeft zelfs 

de wachtlijst zijn maximum bereikt. Het toelatingsbeleid is geactualiseerd en vastgesteld op een maximum 

aantal spelers per leeftijdsjaar. 

1.1.2 Meisjes 
In de afgelopen jaren heeft het meidenvoetbal een enorme groei doorgemaakt. Inmiddels is de meisjestak 

gegroeid in volwassenheid. Meisjes spelen vanaf de D zoveel mogelijk in aparte meisjesteams. Tot en met 

de E spelen de meisjes nog bij de jongens. Er is een aparte technische commissie voor de meisjes aangesteld. 

Wat betreft de algemene coördinatie vallen de meisjes sinds seizoen 2015-2016 direct onder de algemeen 

coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Daarvoor was er 1 algemeen meisjes-coordinator. 

1.1.3 Behoud en doorstroom van jeugdleden 
VDZ is uniek in het behoud van jeugdleden. De grootste uitval vindt plaats bij de 2e jaars B en 1ste jaars A-

junioren. Zij gaan veelal studeren in een andere stad, maar gaan daar gelukkig ook weer voetballen (een 

leven lang voetballen). Studeren in de Regio Arnhem is natuurlijk ook een optie. Als jeugdcommissie zijn we 

daarom ook beretrots dat onze dames- en herenselectie jaarlijks aangevuld worden met meer dan 

uitstekende spelers uit onze eigen jeugdopleiding. Alleen al bij de herenselectie zijn de afgelopen 5 jaar zo’n 

20 jeugdspelers aangesloten. Bij grotere verenigingen in de regio is dit aantal aanzienlijk lager. 

1.1.4 Scheidsrechters 
Afgelopen jaren zijn diverse jeugdscheidsrechters opgeleid voor het fluiten van E en F wedstrijden. Behoud 

van deze scheidsrechters vraagt nog extra aandacht. Invulling van scheidsrechters voor de oudere 

leeftijdsteams blijft een zeer moeizaam traject. Ouders zijn vaak niet bereid om deze taak in te vullen en het 

aantal vrijwilligers om deze wedstrijden te fluiten is beperkt. 
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1.2 Voetbal 

1.2.1 Niveau van het voetbal 
Tijdens het schrijven van het vorige beleidsplan bleek VDZ ver achter te lopen op de grotere verenigingen 

uit de regio m.b.t. het speelniveau. VDZ streefde ernaar om met alle selectieteams minimaal 1e Klasse te 

spelen. De doelstelling wordt bijgesteld en we mogen verwachten dat alle selectieteams minimaal 

hoofdklasse gaan spelen binnen nu en vier jaar. De schaduwteams zullen op 1e klasse niveau komen te 

spelen. Hiernaast is het minstens zo belangrijk dat ook de “lagere” teams zich optimaal kunnen ontwikkelen 

binnen VDZ. Plezier en gezelligheid blijven de belangrijkste pijlers. De kans dat onze leden van “een leven 

lang voetballen” kunnen genieten moet hiervoor de basis vormen.  

 

1.2.2 Technisch kader 
De trainers- en leidersgroep van de selectieteams van VDZ bestaat uit mensen die zich graag willen inzetten 

voor de vereniging en waarvan een aantal jarenlange ervaring heeft als voetballer. Zowel bij het A1 – B1 – 

C1 – C2 als D1 staan inmiddels gekwalificeerde trainers met een TC3 opleiding. A2 , B2 , D2, E1 en E2, 

alsmede de MB en MC-selecties werken met trainers die (bijna) de KNVB Junioren Cursus hebben afgerond. 

De overige teams worden hoofdzakelijk begeleid door ouders en enthousiaste vrijwilligers.  Afgelopen 

seizoenen zijn er steeds vaker selectiespelers bereid gevonden om als jeugdtrainer bij VDZ actief te zijn. 

 

De afgelopen seizoenen zijn meer dan 60 jeugdtrainers opgeleid. Deze opleidingen zijn verzorgd door Mark 

de Horn van Voetbalopleiding.nl en Bert Spekking die namens de KNVB  een aantal keren de cursus 

Juniorentrainer heeft verzorgd. Alle deelnemers aan de trainerscursussen van voetbalopleidingen.nl hebben 

een zeer uitgebreid pakket aan oefenstof ontvangen voor elke leeftijdscategorie, daarnaast zijn deze 

trainers in het bezit van een voetbaljaarplan, dat een handvat biedt in de planning van de technische en 

tactische ontwikkeling van de individuele voetballer. Ook op de website van VDZ is de oefenstof terug te 

vinden. (http://www.vdz-arnhem.nl/1082/oefenstof/).  

 

1.3 Tot slot 
De jeugdcommissie heeft de overtuiging dat we in de afgelopen beleidsperiode als vereniging enorm 

gegroeid zijn in volwassenheid. Daar willen we eenieder, maar vooral de trainers en leiders geweldig voor 

bedanken. Ook de overige vrijwilligers (kantine, accommodatie, clubblad, sponsoring, enz.) die het mogelijk 

maken dat we dit samen voor elkaar krijgen. VDZ is een “vereniging” en geen “club”. Bij de laatste betaal je 

contributie en kun je sporten, bij de eerste streef je een gemeenschappelijk belang na, en dat is VDZ; een 

duurzame vereniging waar je je leven lang terecht kunt! 

 

http://www.vdz-arnhem.nl/1082/oefenstof/
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2 Jeugdbeleid 2016 - 2021 

2.1 Doelstelling jeugd 
“VDZ Arnhem wil een voetbalvereniging zijn waar een ieder op eigen niveau en met respect voor  elkaar  

de sportieve doelstellingen (prestatief en/of recreatief) kan halen die hij of zij zich heeft gesteld. Door  

het faciliteren van verschillende voetbalactiviteiten en  activiteiten naast het voetbal streven we 

een prettige voetbalcultuur na waar prestaties  en plezier hand in hand gaan”. 

2.2 Organisatie jeugdafdeling 
Voor het organogram van de jeugdafdeling wordt verwezen naar de bijlages 4 en 5. 

 

Organisatie en afkortingen 

JC   = Jeugdcommissie 

VZ  = Voorzitter 

VVZ  = Vicevoorzitter 

Lid  = Communicatie 

 

TCJ  = Technische Commissie Jeugd 

VTCJ  = Voorzitter Technische Commissie Jeugd 

 

TJC  = Technisch Jeugdcoördinator 

TC  AB  = Technisch coördinator junioren A& B 

TC  C  = Technisch coördinator junioren C 

TC  D  = Technisch coördinator D-pupillen 

TC  E  = Technisch coördinator E –pupillen 

TC  F  = Technisch coördinator F-pupillen  

TC  CL  = Technisch coördinator Champions League en Mini’s 

TC  M  = Technisch coördinator Meisjesvoetbal 

TC  K  = Technisch coördinator Keepers jeugd 

 

AJC  = Algemeen Jeugdcoördinator 

AC AB  = Algemeen Coördinator Junioren A & B 

AC C  = Algemeen Coördinator Junioren C 

AC D  = Algemeen Coördinator D-pupillen 

AC E  = Algemeen Coördinator E-pupillen 

AC F  = Algemeen Coördinator F-pupillen  

AC CL   = Algemeen Coördinator Champions League & Mini’s 
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2.3 Jeugdcommissie 
De JC draagt zorg voor het scheppen van de voorwaarden voor een goed en samenhangend functionerend 

jeugdkader. De uitvoering van het jeugdbeleid moet worden gestuurd en gecoördineerd.  De JC voert 

voornamelijk de sturende taken uit. De coördinatie wordt verzorgd door de technische jeugdcoördinator 

(TJC) en de algemeen jeugdcoördinator (AJC), die zitting hebben in de JC. De TJC wordt in de uitvoering 

ondersteund door technische coördinatoren (TC’s) en de AJC door algemeen coördinatoren, die zijn 

ingedeeld per leeftijdscategorie. De TJC is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte waartoe 

de trainers behoren en de AJC is verantwoordelijk voor het algemene gedeelte waartoe de  leiders behoren.  

 

De JC moet een stimulerende sfeer creëren, de commissieleden zullen hierop worden geselecteerd. Een lid, 

bij voorkeur de voorzitter, van de jeugdcommissie moet als vertegenwoordiger zitting hebben in de 

algemeen dagelijks bestuur. 

2.4 Technisch kader 

2.4.1 Technische Commissie Jeugd (TCJ)  
De TCJ is verantwoordelijk voor het mede vormgeven en uitvoeren van het technisch beleid voor de jeugd. 

Hieronder vallen onder andere de teamindeling, niveau van teams, trainers en trainingen en overige 

voetbaltechnische zaken. De TCJ bestaat uit een voorzitter (VTCJ), de TJC, AJC en alle TC’s.   

 

De VTCJ en de TJC hebben zitting in de  Algemene technische commissie VDZ waarin alle technische 

commissies zijn vertegenwoordigd en het technische beleid van VDZ wordt afgestemd. 

2.4.2 Technische coördinatie 
De TJC is het aanspreekpunt voor TC’s. Primair zijn de TC’s per leeftijdscategorie het eerste aanspreekpunt 

voor trainers en spelers alsmede voor ouders wat betreft voetbaltechnische aangelegenheden in de 

betreffende leeftijdscategorie.   

2.4.3 Trainers 
De jeugdtrainers dienen te beschikken over voldoende kennis, vaardigheid en instelling om jeugd van de 

betreffende leeftijd en niveau te kunnen opleiden en/of begeleiden. Jeugdkaderleden moeten zoveel 

mogelijk op basis van deze aspecten worden ingedeeld. Teneinde het gewenste niveau te bereiken en te 

consolideren, is begeleiding en opleiding van het jeugdkader nodig, alsmede een stimulerende werksfeer. 

Hiervoor ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de TCJ. 
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2.5 Algemeen kader 

2.5.1 Algemene coördinatie 
De AJC is het aanspreekpunt voor AC’s. Primair zijn de AC’s het eerste aanspreekpunt voor leiders/coaches 

en spelers alsmede voor ouders wat betreft niet-voetbaltechnische aangelegenheden in een specifieke 

leeftijdscategorie.   

2.5.2 Leiders/coaches 
Elk team heeft een leider en een coach.  Leiders/coaches begeleiden de teams bij de wedstrijden en dragen 

zorg voor de communicatie vanuit VDZ naar ouders en spelers.  

2.6 Omvang jeugd 
De jeugdcommissie zet in op stabilisatie van het aantal jeugdleden. Doordat jeugdleden langer blijven 

voetballen zal het aantal teams in de bovenste leeftijdscategorieën nog licht stijgen. Instroom van onderaf 

blijft stabiel. Terugloop van het aantal jeugdleden is voorlopig niet te verwachten. Dit betekent dat we per 

geboortejaar maximaal 55/56 jongens en 22/23 meisjes plaatsen. Er zijn echter twee uitzonderingen die dit 

aantal kunnen verhogen; een speler die terugkeert naar VDZ vanuit een Betaald Voetbal Organisatie zullen 

we altijd plaatsen. Daarnaast zullen we altijd kinderen plaatsen waarvan al een ouder, broertje of zusje lid 

is van VDZ. Uiteindelijk willen we toegroeien naar een  jeugdafdeling van 20-25 mini spelers, 14 F-teams, 14 

E-teams, 11 D-teams (waaronder 3 meisjesteams), 11 C-teams (waaronder 3 meisjesteams), 11 B-teams 

(waaronder 3 meidenteams) en 9 A-teams (waaronder 2 meidenteams).  Bij een aantal van 10 spelers in E/F 

en 15 in A/B/C/D komt dit neer op een maximum van 930 jeugdleden.  

 

Met in totaal 22 kleedkamers en 5 velden, waaronder 3 kunstgrasvelden met verlichting, hebben we op 

zaterdag nog net voldoende capaciteit om alle teams in competitie te laten spelen, mits een deel van de 0e 

en 1e jaars F op de zondag spelen. Een verdere groei van de jeugd kan alleen nog maar plaatsvinden bij 

capaciteitsuitbreiding of door het verplaatsen van activiteiten naar de zondag.  

2.7 Niveau jeugd 
VDZ streeft ernaar om zijn jeugdselectieteams, jongens en meisjes, minimaal in de hoofdklasse te laten 

spelen en waar mogelijk divisie. De meidenselectieteams van C- en D-jeugd spelen waar mogelijk in een 

passende jongenscompetitie. De schaduwteams (A2, B2, C2 en D2) minimaal 1e klasse, de 2e schaduwteams 

(A3, B3, C3, D3) minimaal 2e klasse. Voor de E en F pupillen wordt per jaar op basis van het niveau ingeschat 

in welke klasse deze teams kunnen worden ingedeeld, waarbij ook hier gestreefd wordt zoveel mogelijk de 

eerste teams in de hoofdklasse te laten spelen. 
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2.8 Jeugdopleiding 
Er zal volgens het opleidingsplan (zie bijlage 3) worden getraind, waarin per leeftijdscategorie wordt 

aangegeven aan welke elementen van de basisvaardigheden aandacht zal worden geschonken. In het 

opleidingsplan zijn de technische elementen van de basisvaardigheden opgenomen. Per leeftijdscategorie  

en per element van de basisvaardigheid zullen oefenprogramma's worden uitgewerkt. Deze worden voor 

trainingen gebruikt, en als voorbeeld dienen voor zelf uit te werken oefenstof. 

 

Van elk team (trainer en coach) willen we dat er per speler minstens tweemaal per jaar een beoordeling 

wordt opgesteld om zodoende de spelers in hun ontwikkeling te kunnen volgen. Maar zeker ook als 

reflectie: “waar moeten we aan werken om een speler/speelster een betere voetballer te maken”? 

 

Spelers die bij aanvang van het seizoen bij de jeugd zijn ingedeeld staan onder de volledige verantwoordelijk 

van de JC.  Eventueel vervroegd doorschuiven naar de senioren kan alleen in overleg met de JC. Hierbij staat 

de individuele ontwikkeling van de betreffende speler voorop.  
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3 Uitvoeringsplan 

3.1 Algemeen 
VDZ zal een vervolg geven aan het naar een hoger niveau brengen van het voetbal van haar jeugd, zowel 

voetbaltechnisch als organisatorisch. De jeugdcommissie zal ten behoeve van het welslagen van dit 

jeugdbeleidsplan, steeds zorgen voor een heldere en effectieve verenigingsorganisatie en zoveel mogelijk 

zorgen voor voldoende materiaal, capaciteit en middelen. ‘Het Jeugdbeleidsplan 2016 – 2021’ wordt voor 

vijf jaar vastgesteld in de ALV van VDZ (april 2016), als kompas voor de komende vijf jaar. De Jeugdcommissie 

en het Bestuur evalueren jaarlijks jeugdbeleidsplan aan de hand van de gestelde doelen voor het afgelopen 

seizoen en zullen prioriteiten voor het komende seizoen opnemen in ‘doelstellingen en speerpunten’ voor 

het volgende seizoen (vgl. hoofdstuk 4 in dit beleidsplan). 

3.2 Organisatiestructuur  
Voor de JC is een taakomschrijving opgesteld, die in de komende periode geactualiseerd moet worden met 

functieprofielen waarin aandachtsgebieden per commissielid worden benoemd. Te denken valt aan de 

scheidsrechters, activiteiten, toernooien, wedstrijdsecretariaat, accommodatie, voorzieningen & kleding, 

ICT, communicatie en betrokkenheid etc etc. 

 

De JC stelt de VTCJ, TJC, AJC en alle coördinatoren aan.  De AC’s en de TC’s dragen de leiders/coaches en 

trainers voor. Ook deze worden geaccordeerd door de JC.  

 

De TJC zorgt voor de begeleiding van de TC’s en trainers door middel van periodiek overleg, 

trainersbijeenkomsten, bijscholing en observaties van trainingen. De AJC zorgt voor de begeleiding van de 

AC’s en leiders/coaches door middel van periodiek overleg, leidersbijeenkomsten en observaties van 

wedstrijden.  

 

Voor het organogram van de jeugdafdeling wordt verwezen naar de bijlages 4 en 5. 

3.3 Indeling, begeleiding en opleiding technisch jeugdkader 
Om een hoger niveau te bereiken en te consolideren is het van belang dat de TC’s en trainers op een 

gestructureerde wijze worden ingedeeld en begeleid. Bij de indeling zal gelet moeten worden op de 

kwaliteiten van de betreffende kaderleden, de verantwoordelijkheid die zij kunnen dragen en de wijze 

waarop zij zich presenteren aan de betreffende leeftijdsgroep. Vermeden moet worden dat er kaderleden 

trainingen geven die onvoldoende voorbereid zijn (o.a. leeftijd, ervaring) om een bepaalde leeftijdsgroep of 

niveau op een verantwoorde wijze te leiden of begeleiden. VDZ heeft de ambitie om op elk selectieteam 

een verantwoordelijk trainer te plaatsen die geen directe betrokkenheid heeft met één van de spelers. De 

gewenste situatie is dat alle trainers van de selectieteams zijn gekwalificeerd conform onderstaande eisen 

( zie kader). Het streven voor 2017 en volgende jaren is dat alle trainers van de selectieteams aan de criteria 

voldoen of gelijkwaardig door ervaring.  
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Gewenst kwalificaties trainers per categorie 

Trainer A1 UEFA cat C, Trainer/Coach 3       voorkeur UEFA cat B / TC2  

Trainer A2 Minimaal Juniorentrainer 

Trainer MA1 Minimaal Juniorentrainer          voorkeur UEFA cat C  /TC 3 

Trainer B1 UEFA cat C, Trainer/Coach 3      voorkeur UEFA cat B  / TC 2 

Trainer B2 Minimaal Junioren trainer 

Trainer MB1 Minimaal Junioren trainer         voorkeur UEFA cat C  /TC 3 

Trainer C1 UEFA cat C 

Trainer C2 Minimaal Junioren trainer 

Trainer hoogste meisjes C Minimaal Junioren trainer         voorkeur UEFA cat C  /TC 3 

Trainer D1 Minimaal Juniorentrainer          voorkeur UEFA cat C  /TC 3 

Trainer D2 Minimaal Junioren trainer 

Trainer E1 Minimaal Junioren trainer 

Trainer E2 Minimaal Junioren trainer 

Trainer F1 Minimaal Junioren trainer 

Trainer F2 Minimaal Junioren trainer 

Trainers Keepers selectieteams Keepercoach niveau 2  

Trainers Keepers Interne keeperscursus 

Overige trainers Minimaal interne trainerscursus 

  

  

Na een overwogen indeling, dient de begeleiding van de trainers een voortdurend punt van aandacht te zijn 

voor de TC’s. De TC’s zullen de trainers bekendmaken met het opleidingsplan, de trainingsaanpak en de 

wedstrijdbegeleiding en zullen nieuwe trainers opvangen en begeleiden. De TJC zal zich regelmatig op de 

hoogte stellen van het functioneren van de trainers en TC’s en de TC zal eventueel benodigde 

verbeterpunten met de desbetreffende trainers bespreken. Voorts zal de TJC regelmatig overleg voeren met 

TC’n en trainers over de voortgang m.b.t. het trainingsprogramma en indien nodig instructies geven over de 

te volgen handelswijze.  

 

Gediplomeerde trainers zullen indien nodig worden vergoed conform de wettelijke regels m.b.t. het 

verstrekken van vrijwilligersvergoedingen. Alle jeugdtrainers zullen een VDZ trainingspak verstrekt krijgen 

waarmee een uniforme uitstraling wordt bewerkstelligd.  
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3.4 Indeling, begeleiding en opleiding algemeen jeugdkader 
Ook de AC’s en leiders/coaches dienen op een gestructureerde wijze te worden ingedeeld en begeleid. Bij 

de indeling zal gelet moeten worden op de kwaliteiten van de betreffende kaderleden, de 

verantwoordelijkheid die zij kunnen dragen en de wijze waarop zij zich presenteren aan de betreffende 

leeftijdsgroep. De AJC zal zich regelmatig op de hoogte stellen van het functioneren van de leiders/coaches 

en AC’s. De AC zal eventueel benodigde verbeterpunten met de desbetreffende leiders/coaches bespreken. 

Voorts zal de AJC regelmatig overleg voeren met AC’s over de te volgen handelswijze bij de begeleiding van 

de teams.  

 

Alle jeugdleiders zullen een VDZ coachjack verstrekt krijgen waarmee een uniforme uitstraling wordt 

bewerkstelligd. 

3.5 Opleidingsplan 
Het plezier en de gezelligheid blijven te allen tijde voorop staan bij de opleiding. De wijze van trainen zal 

aangepast worden aan de kenmerken per leeftijdscategorie van de jeugd (zie bijlage 3), alsmede op het 

niveau. Alle technische elementen op voetbalgebied zullen worden opgenomen in de opleiding van de 

jeugd. Ook aan zaken als houding ten aanzien van andere verenigingen en gedrag rond de trainingen en 

wedstrijden, etc. wordt aandacht besteed. 

 

Per leeftijdscategorie worden aan voor deze leeftijdsgroep relevante aspecten aandacht besteed, dit is 

samengevat in de schema's "opleidingsplan" (zie bijlage 3). De TJC zorgt ervoor dat trainingsprogramma's 

worden verzameld, opgesteld, geactualiseerd, gerangschikt en gedistribueerd. Alle trainers moeten 

beschikken over de schema's "leeftijdskenmerken" en "opleidingsplan", teneinde de jeugd van de 

betreffende leeftijd en vaardigheid optimaal te kunnen begeleiden. Deze schema's worden via de TJC 

verstrekt. 

 

Voor de junioren selectiejeugdteams (A t/m C) is het een wens om een derde training per week te verzorgen. 

Met gelijkblijvende capaciteit is hier geen ruimte voor. 

 

Het opleidingsplan moet gezien worden als een hulpmiddel voor de jeugdtrainers. Via een gestructureerde 

opleiding en georganiseerde begeleiding van de jeugdtrainers, zal op termijn een hoger niveau bereikt 

moeten worden. De TJC en TC’s evalueren jaarlijks de effectiviteit van de opleiding en brengen zo nodig 

wijzigingen aan. 

3.6 Waarborgen goede doorstroom naar seniorenteams 
Naast het waarborgen van een goede kwaliteit van de jeugdopleiding en het jeugdkader, is het van belang 

om jeugdleden te behouden om een goede doorstroom van jeugdspelers naar de senioren te kunnen 

garanderen. Hiertoe zijn de spelerevaluaties van belang maar ook een nauwe samenwerking tussen TJC en 

de TC’s senioren. Daarnaast is het van groot belang wedstrijden te spelen met elftallen onder 21 en 23 jaar. 
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3.7 Indeling teams 
De TJC deelt de (selectie)teams in, in overleg met TC’s en trainers en leiders op basis van een tweejaarlijkse 

spelers-evaluatie. Bij de indeling wordt zowel met het niveau als met sociale aspecten rekening gehouden. 

De beste en/of meest talentvolle spelers worden in de selectieteams ingedeeld.  

 

Selecteren gebeurt in de eerste plaats op basis van voetbalcapaciteiten, echter naast technische, tactische 

en fysieke vaardigheden behoren ook zaken als gedrag en inzet tot de voetbalcapaciteiten. Selecteren vindt 

voornamelijk plaats bij de indeling voor het nieuwe seizoen. Selectie per leeftijdsklasse gebeurt op basis van 

de volgende kenmerken: 

- technische vaardigheden; 

- samenspel; 

- tactische vaardigheden; 

- fysieke gesteldheid; 

- spelvreugde; 

- gedrag tijdens trainingen en wedstrijden en 

- veldbezetting. 

Talentvolle meisjes worden indien dit past bij hun ontwikkeling waar mogelijk ingedeeld een geschikt 

jongensteam. 

 

Voor de niet-selectieteams wordt naast leeftijdsklasse en voetbalcapaciteiten ook gekeken naar wensen als 

vriendjes, klasgenoten en dergelijke. Nieuwe spelers worden in principe op niveau ingedeeld (indien 

mogelijk); door selectie kunnen zij mogelijk in een selectieteam komen. Hier dient opgemerkt te worden 

dat bij twijfel de eigen jeugd voor gaat. Hiermee willen we voorkomen dat we met spelers te maken krijgen 

die een paar “jaartjes” op een goed niveau komen voetballen om vervolgens in de senioren weer elders hun 

heil te gaan zoeken. 

 

Procedure indeling voor een nieuwe seizoen: 

 publicatie indelingsbeleid en procedure op de website; 

 inventarisatie/evaluatie wensen trainers en leiders door TC via beoordelingsformulieren; 

 voorstel voor indeling door de TC per leeftijdscategorie; 

 bespreken eerste concept indeling in TCJ april 

 tweede concept wordt opgesteld door TC en besproken in TCJ uiterlijk 1 mei 

 verwerken opmerkingen TCJ en verspreiden naar leider(s) en trainer(s) (derde concept); 

 verwerken opmerkingen leiders/trainers in vierde concept voorstel en voorleggen aan TCJ; 

 voorstel definitieve indeling van TCJ naar JC 

 vaststellen definitieve indeling door JC  

 definitieve indeling wordt gepubliceerd op de website (1 juni). 
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3.7.1 Herindeling tijdens seizoen 

Als tijdens het seizoen blijkt dat een speler uit een lager team zich boven verwachting goed ontwikkelt, kan 

dat beloond worden met een indeling in het hoger team. Andersom als het er naar uitziet dat de 

voetbalcapaciteiten aan het begin van het seizoen verkeerd zijn ingeschat of dat ze zich duidelijk 

onvoldoende ontwikkelen dient de TC, de leider en de trainer de betreffende speler, eventueel ook de 

ouders, in een gesprek hiervan op de hoogte te brengen en zal de speler in een lager team worden geplaatst. 

Herindeling tijdens het seizoen dient alleen in uitzonderlijke gevallen plaats te vinden om zoveel mogelijk 

wisselingen tijdens het seizoen te voorkomen. 

3.8 Beleid jeugdscheidsrechters 
Doelstelling voor de komende jaren is het verder ontwikkelen van de scheidsrechtercoördinatie. Deze wordt 

verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van scheidsrechters en het indelen van scheidsrechters 

op wedstrijden. Het streven is om de arbitrage van de wedstrijden van selectieteams door door de KNVB 

opgeleide scheidrechters te laten verzorgen. De spelers van de A en B teams en de eerste en tweedejaars 

senioren zullen hiernaast zoveel als mogelijk worden ingezet als scheidsrechter op wedstrijden in het kader 

van de vrijwilligersregeling. 

 

Op dit moment kent VDZ een actief beleid m.b.t. jeugdscheidsrechters (leeftijdscategorie C/D). Al drie 

seizoenen wordt de cursus jeugdvoetbalscheidsrechter binnen VDZ georganiseerd. Dit zal de komende jaren 

worden voortgezet. 

3.9 Wedstrijdsecretariaat 
De JC gaat de taken en verantwoordelijkheden van het wedstrijdsecretariaat opnieuw duidelijk definiëren. 

Dit om onduidelijkheden weg te nemen (wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het keuren van velden 

en wanneer doe je dat) en om er actief mee te kunnen werven. Ouders zullen in de gelegenheid worden 

gesteld hun vrijwilligersregeling middels een bijdrage aan het wedstrijdsecretariaat in te vullen en ook de 

A/B spelers zullen hier voor worden ingezet. 

3.10 Beleid activiteiten en toernooien 
Naast voorgaande (prestatie)doelstellingen om de jeugd sportief uit te dagen, is het creëren van een goede 

sfeer en het borgen van gezelligheid een van de kerntaken van het jeugdkader.  

3.10.1 Teamactiviteiten  
Jaarlijks worden diverse evenementen voor teams georganiseerd (zie hiervoor de activiteiten kalender in 

bijlage 6). Deze teamactiviteiten worden vanuit de activiteitencommissie of jeugdcommissie geregeld. Voor 

de F- en E- categorie worden in elk geval oliebollentoernooi (E en F), slaapmutsentoernooi (E) en Sinterklaas 

(F) georganiseerd. Voor de D wordt de bitterballencup georganiseerd, bij voorkeur in combinatie met een 

avondwedstrijd van VDZ 1. 
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Daarnaast is het voor de categorieën D, C, B en A per team mogelijk activiteiten te organiseren in het kader 

van teambuilding. Per team wordt rekening gehouden met een budget, dit zal jaarlijks vastgesteld worden.  

De leiders van de A, B en C--categorie hebben mede een initiërende rol bij deze activiteiten. Het doel is de 

binding met de club te blijven behouden. De leiders zullen door de AC’s gestimuleerd worden zich meer 

bewust te worden van de rol die zij bij allerlei activiteiten kunnen spelen. 

3.10.2 Toernooien 
VDZ organiseert 4 jeugdtoernooien waarbij het streven is dat alle VDZ teams aan minimaal één toernooi 

deel kunnen nemen. 

 Commandeur toernooi: selectieteams A, B, C en D; 

 Henk Evers toernooi: alle E- en F- teams; 

 Geert Egging toernooi: niet selectieteams A, B, C en D (jongens en meisjes); 

 Internationaal toernooi: F t/m C selectieteams en schaduwteams en D meisjes 

 

Het Geert Egging Toernooi en Henk Evers Toernooi worden gehouden in mei, na afloop van de competitie. 

Het Commandeur toernooi wordt gehouden in augustus ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het 

internationaal jeugdtoernooi met C-, D-, E- en F- teams wordt in principe gehouden eind mei gelijk met de 

Bankholiday in Engeland.  

 

Aan begin van ieder seizoen wordt in overleg met bestuur en barcommissie de exacte agenda voor 

genoemde toernooien vastgesteld. 

3.11 Accommodatie, materialen en middelen 
Voor het welslagen van het jeugdbeleidsplan is de inzet van de betrokken personen alléén niet voldoende 

om tot het gewenste resultaat te komen. De beschikbaarheid over een goede accommodatie, voldoende 

goede materialen en hulpmiddelen draagt ertoe bij dat de gestelde leerdoelen gemakkelijker te realiseren 

zijn. 

 

Alle teams worden voorzien van een set trainingshoedjes, hesjes, wedstrijdballen, ballenzak, 

scheidsrechtersfluitje, stopwatch, waterzak en bidon. Alle teams (of een combinatie van teams) hebben een 

eigen afsluitbare opslagruimte voor hun materialen bij VDZ. Belangrijk is om ook de kaderleden duidelijk te 

maken, dat we zuinig moeten zijn op de beschikbare materialen. 

 

De JC zal een uitwerking maken met het aantal benodigde ballen en materialen een voorziening realiseren 

voor de opslag van materialen. Dit om verlies en diefstal zoveel mogelijk te voorkomen. 
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3.12 Communicatie 
Een goede communicatie binnen de vereniging is van groot belang. Deze volgt uit de indeling van de 

jeugdafdeling. De sleutelfunctionarissen op de functies van de jeugdcommissie dienen veel aandacht te 

besteden aan goede en tijdige communicatie naar jeugdkader,  jeugdleden en ouders. Communicatie kan 

verlopen via vergaderingen, via de Volharder en de website van VDZ. Het regelmatig houden van 

vergaderingen is belangrijk, maar ook de trainers/leidersavonden, het organiseren van een seizoens kick-

off,  informatiebijeenkomsten en ouderavonden is onderdeel van die communicatie.  

3.13 Financieel beleid 
De jeugdafdeling beschikt over een eigen taakstellend budget dat op de jaarlijkse ledenvergadering wordt 

vastgesteld en loopt van november tot en met oktober van het volgende jaar. Dit gebeurt op basis van de 

financiële evaluatie van voorgaande jaren door de jeugdcommissie en op basis van de verenigingsbegroting 

die door de penningmeester van het hoofdbestuur wordt opgesteld. Dit budget moet dekkend zijn voor alle 

in dit plan genoemde activiteiten. 

 

Het taakstellend budget wordt een keer per jaar tussentijds geëvalueerd, dit gebeurt in december. De 

penningmeester maakt hiervoor een tussentijds overzicht, zodat de jeugdcommissieleden inzicht krijgen in 

de financiële situatie. De eindevaluatie vindt plaats in oktober.  

3.14 Jaarlijkse evaluatie v.h. jeugdbeleidsplan 
Gedurende het seizoen zullen er zich altijd feiten en omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken  

om gemaakte plannen en/of afspraken te wijzigen. Het is daarom noodzakelijk het jeugdbeleidsplan jaarlijks 

te evalueren. De JC zal elk jaar aan het einde van het seizoen het jeugdbeleidsplan doornemen aan de hand 

van de gestelde doelen voor het afgelopen seizoen. Voor het nieuwe seizoen worden nieuwe prioriteiten 

vastgesteld. De evaluatie en nieuwe doelstellingen worden voorgelegd aan het bestuur, die deze weer voor 

een seizoen zal accorderen.  
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4 Speerpunten voor seizoen 2016 – 2017 

In dit hoofdstuk wordt het beleidsplan vertaald in doelstellingen en speerpunten voor het aankomend 

seizoen. Dit zal ieder seizoen opnieuw plaatsvinden. Alleen de speerpunten worden voorgelegd aan het 

bestuur. 

4.1 Voetbaltechnisch  

- Doorstroomplan jeugd naar de seniorenteams i.s.m. senioren inclusief beleid t.a.v. deelname aan 

overgangscompetities onder 21/23 voor zowel vrouwen als mannen; 

- Verbetering jeugdopleiding door verplicht karakter aan te brengen in trainerscursussen conform profiel 

voorgaande hoofdstukken; 

- Verbeteren coachingsvaardigheden door coaching van leiders, Introductie van het coach de coaches 

programma;1 

- Implementatie van digitaal spelervolgsysteem; 

- Talent herkennen en begeleiden; 

Op veld 8 en 10 worden camera’s bevestigd om video-analyses van wedstrijden te kunnen maken.  Ook 

zijn deze camera’s te gebruiken bij het vastleggen van oefenstof en kunnen zij gebruikt worden als 

ondersteuning bij trainers- en scheidsrechterscursussen.  Deze camera’s zijn ook te koppelen aan een 

aan te schaffen speler-volgsysteem.  

- Op niveau houden organisatie voetbaltoernooien;  

- Volgen en periodiek contact houden met spelers die opgenomen worden in selecties van Betaald 

Voetbal Organisaties (BVO’S). 

4.2 Organisatie rondom het voetbal 

- Herijking aandachtsgebieden jeugdcommissie; 

- Taakomschrijving aanpassen/opstellen voor de verschillende rollen binnen de JC op basis van de 

geformuleerde aandachtsgebieden; 

- Invullen van de vacatures binnen het jeugdkader met daarvoor gekwalificeerde personen; 

- Aanstellen vertegenwoordiger jeugdcommissie in bestuur; 

- Creëren van eenduidigheid in beleid vergoedingen vrijwilligers binnen de jeugd; 

- Stroomlijnen beleidsplannen senioren & jeugd; 

- Op niveau brengen accommodatie en voorzieningen in relatie tot jeugdbeleidsplan; 

  

                                                 
1 Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot die einde seizoen 2016 zal worden gehouden. 
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- Ontwikkelen en implementeren scheidsrechtersbeleid; 

In seizoen 2015 – 2016 is een start gemaakt met een deel van de A & B junioren hun verplichte 

vrijwilligerstaken als scheidsrechter bij F, E, D laag en C laag uit te laten voeren. In seizoen 2016 – 2017 

wil de JC deze vrijwilligersregeling tevens invoeren voor spelers die eerste of tweedejaars senior zijn. 

Deze groep is in staat om ook A, B, C en D wedstrijden te fluiten. Hiervoor vraagt de JC om een aanpassing 

van de vrijwilligersregeling.2  

- Vergroten van de betrokkenheid van ouders; 

- Inrichten VOG voor relevante functies binnen de jeugd en aanstellen van een vertrouwenspersoon; 

- Definiëren en uitdragen “wat betekent lidmaatschap van VDZ?” – wat mag een jeugdlid van VDZ 

verwachten en wat verwacht VDZ van haar jeugdleden en ouders. 

 

4.3 Randvoorwaarden 
Randvoorwaardelijk voor dit beleidsplan zijn drie belangrijke elementen: 

1. Aanpassen van de vrijwilligersregeling zodat de jongste senioren verplicht kunnen worden om 

wedstrijden van A, B, C en D junioren te fluiten; 

2. Realiseren van een trainingsaccommodatie van voldoende omvang. De huidige situatie bestaat 

momenteel uit 3 verlichte kunstgrasvelden. Met het verwachte aantal teams zoals verwoord in dit 

beleidsplan is dit aantal niet toereikend. Het probleem kan opgelost worden door een vierde 

kunstgrasveld met verlichting in gebruik te nemen.  

3. Realiseren van een uitbreiding van de accommodatie met een  vergaderruimte, leslokaal en een 

materiaalruimte.   

 

Tenslotte is de jeugdcommissie van mening dat de accommodatie (kantine, commissie/bestuurskamer, 

kleedkamers etc) moet voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Op dit moment is dit naar de mening van 

de jeugdcommissie niet het geval. De jeugdcommissie spreekt de uitdrukkelijke wens uit dat modernisering 

van de accomodatie als cadeau aan alle leden in het jubileumseizoen 2016-2017 wordt gerealiseerd. De 

jeugdcommissie wil graag al haar jeugdleden en hun ouders activeren om hier een bijdrage aan te leveren. 

Samen zijn wij tenslotte VDZ!  

 

 

 

  

                                                 
2 Hiervoor zal de vrijwilligersregeling moeten worden aangepast. 
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Bijlage I Taakomschrijving Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie is een commissie die zich bezighoudt met het belang van de jeugdleden van VDZ. 

Hiertoe ontwikkelt de JC samen met de Technisch Commissie Jeugd (TCJ) het beleid voor de 

jeugdafdeling van VDZ. Daarnaast ziet de JC toe op de uitvoering van het beleid en zorgt zijn voor de 

coördinatie en afstemming tussen de verschillende geledingen binnen de jeugd. 

 

Onder de verantwoordelijkheid van de JC valt  

 het uitvoering geven aan en het uitdragen van het jeugdbeleid;  

 het leiding geven aan de gehele jeugdafdeling; 

 het opstellen van regels voor de jeugdafdeling en er op toezien dat deze regels in acht worden 

genomen en uitgevoerd worden; 

 het gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekken aan het bestuur over 

jeugdaangelegenheden; 

 het organiseren van alle (organisatorische) aspecten rond jeugdwedstrijden. 

 het bewaken van het afgestemde taakstellend budget 

 het coördineren van acties t.b.v. de jeugd 

 het aansturen van de subcommissies die zijn aangesteld voor de uitvoering van specifieke 

taken zoals scheidsrechterscoördinatie, toernooien, wedstrijdcoördinatie, activiteiten 
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Bijlage 2 Taakomschrijving Technische Commissie jeugd 

 

De Technische Commissie Jeugd is: 

 verantwoordelijk voor de bewaking en borging van de kwaliteit van de technische uitvoering. 

 verantwoordelijk voor selectie- en doorstoombeleid van alle jeugdspelers die vanaf de start 

van het seizoen geregistreerd zijn 

 ondersteunen, zorgen voor opleiding, stimuleren en motiveren van trainers  

 verantwoordelijk voor opleiding en begeleiding van (selectie)trainers. 

 verantwoordelijk voor het coördineren van alle trainingsplanningen 

 verantwoordelijk voor het opmaken en coördineren van het opleidingsplan; 

 verantwoordelijk voor voordragen teamsamenstellingen  

 verantwoordelijk voor het aantrekken en opleiden  van vrijwilligers op voetbaltechnisch 

gebied 
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Bijlage 3 Opleidingsplan - Doelstellingen per leeftijdcategorie 

Mini’s (O6-O7 jaar)   

“Bal is doel” 
Wedstrijden 4:4 

 

Doelstelling: Leren beheersen van de bal 

 

Algemene uitgangspunten 

 

Dominante voetbalhandelingen 

 

 
  

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Ervaren wat de bal is, wat de 

bal doet en welke richting je 

op met de bal 

- Medespelers zijn soms 

tegenstanders en proberen 

de bal af te pakken 

- Beperkt besef rol 

tegenstander 

- Zo snel mogelijk weer 

betrokken zijn  bij de bal 

 

- Voorkomen van doelpunten 

 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Het gaat om de bal te 

verplaatsen richting het doel 

van de tegenpartij 

- Proces van  vallen en 

opstaan 

- Snelle betrokkenheid van 

een ieder 

- Bal mag niet in het eigen doel 

en getracht moet worden om 

de bal af te pakken 

- Alle spelers doen mee 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Dribbelen 

- Passen 

- Aannemen 

- Enig inzicht in de bedoeling 

wordt nagestreefd 

Moment van balverovering 

- Zo snel mogelijk in de buurt 

van de bal zijn 

Moment van balverlies 

- Zo snel mogelijk in de buurt 

van de bal zijn 

- Doel  afschermen 

- Schot blokkeren 

- Tegenstander achterna zitten, 

inhalen en tot staan brengen 

- Voorkomen van doelpunten 

- Enig inzicht in de bedoeling die 

wordt nagestreefd 
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F-Pupillen (O8-O9 jaar)  

“Bal is middel” 
Wedstrijden 7:7 (5:5 twin games) 

 

Doelstelling: Doelgericht leren handelen met de bal 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Nastreven van de bedoeling - 

doelgerichtheid (richting) 

- Individueel handelen met de 

bal 

- Handelingen met bal staan 

meer  in relatie tot positie, 

richting, moment en snelheid 

- “Medespelers zijn geen 

tegenstanders meer” 

- Meer besef rol van de 

tegenpartij 

- Zo snel mogelijk weer 

betrokken zijn bij de bal 

 

- Voorkomen van doelpunten 

 

 

Algemene uitgangspunten 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Het gaat om het winnen van 

de wedstrijd 

- Eerste contouren van een 

teamorganisatie 

(achterin/voorin) 

- Proces van vallen en opstaan 

(letterlijk soms) 

 

- Snel en doelgericht 

omschakelen (V-A en A-V) 

- Snelle betrokkenheid van een 

ieder 

- Bal mag niet in het eigen doel 

en getracht moet worden om 

de bal af te pakken 

- Alle spelers doen mee 

- Tussen bal en eigen doel 

verdedigen 

- Handelen binnen de 

spelregels 

 
Dominante voetbalhandelingen 

 
 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Dribbelen 

- Passen 

- Aannemen 

- Schieten 

- In relatie tot bedoeling die 

wordt nagestreefd 

 

Moment van balverovering 

- Eerste handelingen moeten 

doelgericht zijn 

Moment van balverlies 

- Terugveroveren van de bal 

- Snel tussen de bal en eigen 

doel komen. (Positie kiezen) 

- Juiste positie innemen 

- Doel  afschermen 

- Andere richting op dwingen 

- Schot blokkeren 

- Bal afpakken 

- Bal tegenhouden 
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Algemene aandachtspunten t.a.v. training, coaching en begeleiding 

Leeftijdseigenschappen Praktische opmerkingen Technische oefenvormen 

- Speels, alles is nieuw 

- Individueel gericht 

- Snel afgeleid 

- Leergierig 

- Balgevoel is zwak ontwikkeld 

- Sterke fantasie 

- Gebrekkige motoriek 

- Snel vermoeid    

- Matige coördinatie 

- Gewenning staat voorop 

- Korte trainingsonderdelen 

- Veel kleine pauzes 

- Speelse aanpak gewenst, 

spelplezier staat voorop 

- Profiteer van leergierigheid 

 

 

- Dribbelen 

- Plaatsen met de nadruk op 

de binnenkant van de voet 

- Partijspel 

- Correct leren ingooien 

- Alle oefenvormen met bal 
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E-Pupillen (O10-O11 jaar)  

“Bal is middel in samenwerken” 
Wedstrijden 7:7 

 

Doelstelling: Leren samen doelgericht te spelen 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Nastreven van de bedoeling - 

doelgerichtheid (richting) 

- Individueel handelen met de 

bal 

- Handelingen met bal staan 

meer  in relatie tot positie, 

richting, moment en snelheid 

- “Medespelers zijn geen 

tegenstanders meer” 

- Meer besef rol van de 

tegenpartij 

 

- Zo snel mogelijk weer 

betrokken zijn bij de bal 

 

- Samen storen om kansen van 

de tegenpartij te voorkomen 

- Samen doelpunten 

voorkomen 

- Verdedigende  voetbalhan-

delingen zijn meer gerela-

teerd aan een rol als speler 

achterin of voorin 

- Handelingen met bal en 

zonder bal staan in relatie tot 

positie, richting, moment en 

snelheid 

 

Algemene uitgangspunten 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Keuze tussen zelf de 

oplossing zoeken of gebruik 

maken van een medespeler  

- Meer oog voor spelers  in de 

buurt van de bal  

- Ruimte met elkaar groot 

maken (lengte / breedte) 

- Dieptespel gaat voor 

breedtespel  

- breedtespel en terug-  spelen 

zijn (mogelijk) voorwaarden 

voor dieptespel  

- bal houden  

- veldbezetting - niet meer 

allemaal dicht bij elkaar 

(afstanden) 

- Snel en doelgericht 

omschakelen (V-A en A-V) 

- Snelle betrokkenheid van een 

ieder 

 

- Iedereen levert een  

bijdrage in het 

verdedigen  

(=teamfunctie) gericht 

op het voorkomen van  

doelpunten (wat)  

- Ruimte met elkaar klein  

maken (lengte/ breedte  

(= knijpen) / onderlinge  

afstanden  

- Druk op de bal-

bezittende speler 

krijgen / houden 

- Kort dekken in de buurt  

van de bal 

- Nuttig blijven 

- Handelen binnen de  

spelregels  
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Dominante voetbalhandelingen 

 

Algemene aandachtspunten t.a.v. training, coaching en begeleiding 

Leeftijdseigenschappen Praktische opmerkingen Technische oefenvormen 

- Individuele prestatiedrang 

- Grotere zelfstandigheid 

- Individu boven 

groepsresultaat 

- Motoriek neemt toe 

- Leergierig voor technische 

vaardigheden. 

- Groeiend 

doorzettingsvermogen 

- Leren door te spelen 

- Maar ook bewust oefenen 

van technische vormen 

- Trainingsonderdelen mogen 

niet te lang duren 

- Eisen niet te hoog stellen 

- Kritisch benaderen (vanuit 

pedagogisch aspect gericht) 

- Spelregels introduceren 

 

- Aan- en meenemen van de 

bal 

- Dribbelen en drijven 

- Kappen en draaien 

- Koppen 

- Stoppen met name 

balcontrole 

- Plaatsen en trappen 

- Schijnbewegingen 

- Combineren 

- Partijspel 

- Afwerken 

- Correct leren ingooien 

 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Het beheersen van de bal 

wordt steeds meer een 

middel om samen op te 

bouwen en te scoren 

- Voor de spelers zonder bal 

krijgt vrijlopen en positie 

kiezen steeds meer 

betekenis (voorwaarde voor 

samenwerken) 

- Handelingen met en zonder 

bal staan in relatie tot 

positie, richting, moment en 

snelheid (rol 

tegenstander(s)) 

- Eerste stappen in onderlinge 

afstemming van voetbal 

handelingen (bv. het passen 

in relatie tot vrijlopen wel of 

geen passeeractie etc.) 

 

Moment van balverovering  

- 1 e handelingen moeten 

doelgericht zijn 

- Overige voetbalhandelingen 

(zie aanvallen)  

Moment van balverlies  

- Bal terugveroveren door 

dichtstbijzijnde speler(s) - 

voorkomen dieptepass 

- Snel tussen de bal en het 

eigen doel komen (positie 

kiezen) 

- Voor de overige voetbal- 

handelingen (zie verdedigen) 

- Juist inschatten van het 

handelen van de 

tegenstander(s) en het 

handelen van medespeler(s) -> 

dus niet meer iedereen in de 

buurt van de bal  

- Tackelen, de sliding, het 

blokkeren, het koppen, 

rugdekking geven, het jagen 

etc. zijn handelingen  die 

centraal staan 

- Handelingen met en zonder 

bal staan in relatie tot positie 

(tussen tegenstander(s) en 

doel), richting. moment en 

snelheid (rol tegenstander) 

- Betere onderlinge afstemming 

van voetbalhandelingen 

binnen een bepaald deel van 

het veld 
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- Mikvormen (mikken, 

- Scoorvormen (scoren en doel 

verdedigen) 

- Pingelvormen (pingelen en 

afpakken) 

- Partijvormen(samenspelen 

en afpakken) 
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D-pupillen (O12-O13 jaar)   

“Wedstrijd is middel” 
Wedstrijden 11:11 

 

Doelstelling: Leren spelen vanuit een basistaak 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Aanvallende voetbalhande-

lingen zijn gerelateerd aan 

een taak in een elftal 

(basistaak) 

- Handelingen met en zonder 

bal staan steeds meer in 

relatie tot positie, richting, 

moment en snelheid 

- Heroriëntatie op inzicht en 

communicatie (meer opties, 

grotere afstanden en nieuwe 

spelregels) 

- Zo snel mogelijk weer 

betrokken zijn bij de nieuwe 

situatie 

- Verdedigende voetbalhande-

lingen zijn gerelateerd aan 

een taak in een elftal 

(basistaak) 

- Handelingen met en zonder 

bal staan steeds meer in 

relatie tot positie, richting, 

moment en snelheid 

- Heroriëntatie op inzicht en 

communicatie (meer opties, 

grotere afstanden en nieuwe 

spelregels  

 

 
Algemene uitgangspunten 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Ruimte met elkaar groot 

maken / houden (lengte / 

breedte) 

- Dieptespel gaat voor 

breedtespel (richting) 

- Breedtespel en terug-  

spelen zijn (mogelijke)  

voorwaarden voor  

dieptespel 

- Bal houden 

- Optimale veldbezetting  

(onderlinge afstanden)  

 

- Snel en doelgericht 

omschakelen (V-A en A-V) 

- Snelle betrokkenheid van een 

ieder 

- Iedereen levert een bij-

drage in het verdedigen 

- Ruimte met elkaar klein 

maken / houden 

(lengte / breedte, = 

knijpen), onderlinge 

afstanden 

- Druk op de balbezit-

tende speler krijgen / 

houden 

- Kort dekken in de buurt 

van de bal 

- Rug- ruimtedekking 

verder van de bal 

vandaan 

- Nuttig blijven 

- Handelen binnen de  

spelregels 
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Dominante voetbalhandelingen 

 

Algemene aandachtspunten t.a.v. training, coaching en begeleiding. 

Leeftijdseigenschappen Praktische opmerkingen Technische oefenvormen 

- Idoolvorming 

- Hebben zeer goed voorbeeld 

nodig 

- Geldingsdrang 

- Kritischer 

- Zeer grote prestatiedrang 

- Beleeft plezier aan eigen 

kracht en prestatie. 

- Doet aan prestatievergelijking 

- Overschatting eigen prestatie 

- Motoriek wordt stabieler 

- Zeer leergierig 

- Fijngevoelig reactievermogen 

- Leren door te spelen 

- Goede afspraken maken over 

het gedrag tijdens trainingen 

en wedstrijden en afloop 

daarvan 

- mede verantwoordelijk laten 

zijn voor bijv. materiaal, 

achterlaten kleedruimte, etc. 

- Stimuleren van een gezonde 

manier van leven. Attent 

maken op het verband tussen 

gezond leven en sport-

prestaties 

- Ontwikkelen va het balgevoel 

(bijv. jongleren) 

- Aan- en meenemen van de 

bal 

- Dribbelen en drijven 

- Kappen en draaien 

- Koppen 

- Stoppen van de bal 

- Plaatsen en trappen met alle 

delen van de voet 

- Schijnbewegingen  

- Combineren 

- Afwerken 

- Duel 1 tegen 1 

 

 

  

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Voetbalhandelingen zijn  

taakspecifiek (verdediger,  

middenvelder of aanvaller)  

- Handelingen met en  

zonder bal staan steeds  

meer in relatie tot positie,  

richting, moment en  

snelheid (rol tegenstanders)  

- Betere onderlinge afstem-  

ming van voetbalhandelin-  

gen (bv het passen in  

relatie tot vrijlopen, wel of 

geen passeeractie) 

- Voetbalhandelingen zijn  

taakspecifiek  

Moment van balverovering 

- Eerste handelingen  

moeten doelgericht zijn 

- Voor de overige voetbal-  

handelingen (zie aanvallen)  

Moment van balverlies  

- Bal terugveroveren 

- Snel tussen de bal en het  

eigen doel komen (positie  

kiezen) 

- Voor de overige voetbal-  

handelingen (zie verdedigen) 

- Voetbal handelingen zijn  

taakspecifiek 

- handelingen met en zonder 

bal staan steeds meer in 

relatie tot positie tussen 

tegenstander(s) en doel), 

richting, moment en  

snelheid (rol tegenstander) 

- etere onderlinge afstemming 

van voetbalhandelingen (bv 

samenwerking tussen de 

laatste linie en keeper in het 

verdedigen van de ruimte 

tussen laatste linie en keeper)  

 



  Jeugdbeleidsplan 2016-2021 
 

 

 28 

C-Junioren (O14-O15 jaar)  

“Teamorganisatie is middel”  
Wedstrijden11:11 

Doelstelling: Afstemmen van  basistaken binnen team   

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Aanvallende voetbalhande-

lingen zijn gerelateerd aan 

een positie in een elftal 

(basistaak binnen een 

bepaalde teamorganisatie) 

- Spelers gaan zich steeds meer 

specialiseren voor een 

bepaalde positie 

- Om kansen te kunnen 

creëren en doelpunten te 

maken moeten basistaken op 

elkaar worden afgestemd 

- Handelingen met en zonder 

bal staan in relatie tot positie, 

richting, moment en snelheid 

- Naast beter handelen komt 

ook het vaker handelen 

nadrukkelijk aan de orde 

- Zo snel mogelijk weer 

betrokken zijn bij de nieuwe 

situatie 

- Verdedigende voetbalhande-

lingen zijn gerelateerd aan 

een positie in  een elftal 

(basistaak binnen een 

bepaalde teamorganisatie) 

- Spelers gaan zich steeds meer 

specialiseren voor een 

bepaalde positie 

- Om te storen en doelpunten 

te voorkomen moeten 

basistaken op elkaar worden 

afgestemd 

- Handelingen met en zonder 

bal staan in relatie tot positie, 

richting, moment en snelheid 

- Naast beter handelen komt 

ook het vaker handelen 

nadrukkelijk aan de orde 

 

Algemene uitgangspunten 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Spelers worden zich meer 

bewust van rol tegenpartij in 

het aanvallen 

- Ruimte met elkaar groot 

maken / houden  (lengte / 

breedte) 

- Dieptespel gaat voor 

breedtespel (richting) 

- Breedtespel en terugspelen 

zijn (mogelijk) voorwaarde 

voor dieptespel 

- Bal houden 

- Optimale veldbezetting  

(onderlinge afstanden) 

- snel en doelgericht 

omschakelen (V-A en A-V) 

- snelle betrokkenheid van een 

ieder 

- Spelers worden zich meer 

bewust van rol tegenpartij in 

verdedigen 

- Iedereen levert een bijdrage 

in het verdedigen (= 

teamfunctie) 

- Ruimte met elkaar klein ma-

ken / houden (lengte/ 

breedte (= knijpen) / 

onderlinge af-standen 

- Druk op de balbezittende 

speler krijgen / houden 

- Kort dekken in de buurt van 

de bal 
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- Rug- ruimtedekking verder 

van de bal vandaan 

- Nuttig blijven 

- Handelen binnen de spel-

regels 

 

 
Dominante voetbalhandelingen 

 

  

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Voetbal handelingen zijn  

taakspecifiek (positie binnen 

het team -> basistaak) 

- Handelingen met en  

zonder bal staan in relatie  

tot positie, richting,  

moment en snelheid (rol 

tegenstanders / tegenpartij) 

- Onderlinge afstemming  

van voetbalhandelingen  

(bv. het passen in relatie  

tot vrijlopen / wel of geen  

passeeractie etc.) -> team  

is meer dan de optelsom  

van 11 individuen 

- Ondanks het feit dat nog  

niet alles lukt wordt steeds  

duidelijker welke spelers in  

staat zijn om de juiste  

keuzes binnen opbouwen  

en scoren te herkennen  

(=spelinzicht)  

 

- Voetbal handelingen zijn  

taakspecifiek (verdediger,  

middenvelder of aanvaller)  

Moment van balverovering:  

- Eerste handelingen moeten 

doelgericht zijn 

- Voor de overige voetbal-  

handelingen (zie aanvallen)  

Moment van balverlies:  

- Bal terugveroveren 

- Snel tussen de bal en het  

eigen doel komen (positie  

kiezen) 

- Voor de overige voetbal-  

handelingen (zie 

verdedigen)  

 

- Voetbalhandelingen zijn taak-

specifiek (positie binnen het 

team -> basistaak) 

- Handelingen met en zonder 

bal staan in relatie tot positie, 

richting, moment en snelheid 

(rol tegenstanders 

/tegenpartij) 

- Onderlinge afstemming van 

voetbalhandelingen (bv de 

spitsen werken samen in het 

storen) -> team is meer dan de 

optelsom van 11 individuen 

- Ondanks het feit dat nog niet 

alles lukt wordt steeds duide-

lijker welke spelers in staat zijn 

om de juiste keuzes binnen 

storen en doelpunten voor-

komen te herkennen 

(=spelinzicht)  
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Algemene aandachtspunten t.a.v. training, coaching en begeleiding 

Leeftijdseigenschappen Praktische opmerkingen Technische oefenvormen 

- Grote verandering in 

lichaamsbouw (groeispurt) 

- Bewustwording van het eigen 

lichaam 

- Grote geestelijke en speciale 

spanningen 

- Gebrek aan motivatie 

- Kritische instelling tegenover 

gezag 

- Veel wisselende prestaties 

- Behoefte aan vaste afspraken 

- Hechten aan rechten en 

plichten. 

- Disharmonie in 

lichaamsgroei. 

- Onstabiele motoriek. 

- Eigen belang van spelers 

ondergeschikt maken aan 

teambelang 

- Spelers vertrouwen geven 

- Elke speler even consequent 

behandelen 

- Oog hebben voor de grote 

verschillen die er kunnen 

bestaan tussen 1e en 2e jaars 

spelers 

- Positief coachen Rekening 

houden met fysieke verschil-

len en problemen. 

- Rekening houden met 

beperk-te belastbaarheid 

(blessures, arbeid- en 

rustverhouding). 

- Aandacht voor lichaams-

scholing en een goede 

warming-up 

- Jongleren 
- Dribbelen 
- Duel: 1 tegen 1 
- Functionele schijnbeweging 
- Plaatsen en trappen met alle 

delen van de voet 
- Aan- en meenemen/ 

stoppend meenemen 
(balcontrole) 
 

Tactische oefenvormen 

- Combinatievormen 

- Positiespel 

- Partijspel 
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B-Junioren (O16–O17 jaar)  

“Wedstrijd is doel” 
Wedstrijden 11:11 

 

Doelstelling: Spelen als een team 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- (hogere) Eisen aan het 

rendement van handelen  

gekoppeld aan de taak in het 

elftal (basistaak) 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door positie,  

richting, moment en 

snelheid, meer en meer 

gericht op de juiste keuze op 

het juiste moment 

- Rendement van handelen 

binnen opbouwen en scoren  

wordt bepaald door afstem-

ming van onderlinge (basis)  

taken 

- manier van opbouwen en 

scoren wordt steeds  

nadrukkelijker bepaald door 

speelveldgedeelte en  

speelwijze / rol tegenpartij 

- Naast beter en vaker hande-

len ook aandacht voor het 

volhouden van vaker en beter 

handelen (voetbalconditie)  

- Zo snel mogelijk weer betrok-

ken zijn bij de nieuwe situatie 

- (hogere) Eisen aan het 

rendement van handelen  

gekoppeld aan de taak in het 

elftal (basistaak) 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door positie,  

richting, moment en 

snelheid, meer en meer 

gericht op de juiste keuze op 

het juiste moment 

- Rendement van handelen 

binnen opbouwen en scoren  

wordt bepaald door afstem-

ming van onderlinge (basis)  

taken 

- Manier van storen en 

doelpunten voorkomen 

wordt  

steeds nadrukkelijker bepaald 

door speelveldgedeelte  

en speelwijze / rol tegenpartij 

- Naast beter en vaker hande-

len ook aandacht voor het 

volhouden van vaker en beter 

handelen (voetbalconditie)  
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Algemene uitgangspunten 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Ruimte met elkaar groot 

maken / houden (lengte I 

breedte)  

- Dieptespel gaat voor 

breedtespel (richting) 

- Breedtespel en terugspelen 

zijn (mogelijke) voorwaarde 

voor dieptespel 

- Bal houden 

- Optimale veldbezetting -> 

spelen binnen een bepaalde 

teamorganisatie 

- Het kunnen hanteren en 

reguleren van speltempo  

(temporiseren)  

 

- Snel en doelgericht 
omschakelen (V-A en A-V) 

- Snelle betrokkenheid van een 
ieder  

 

- Iedereen levert een bijdrage 

in het verdedigen 

(teamfunctie) 

- Ruimte met -elkaar klein ma-

ken / houden (lengte en 

breedte), onderlinge afstan-

den 

- Druk op de bal bezittende 

speler krijgen / houden 

- Kort dekken in de buurt van 

de bal 

- Rug- ruimtedekking verder 

van de bal vandaan 

- Nuttig blijven 

- Handelen binnen de 

spelregels  

 
 
Dominante voetbalhandelingen 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Voetbalhandelingen zijn 

taak-specifiek en spelers 

specialise-ren zich meer voor 

een be-paald takenpakket 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door positie,  

richting, moment en 

snelheid, meer en meer 

gericht op de juiste keuze op 

het juist mo-ment (hogere 

eisen aan het spelinzicht van 

de individuele spelers) 

- Rendement van handelen 

binnen opbouwen en scoren  

wordt bepaald door afstem-

ming van onderlinge (basis)  

taken en elkaar aanspreken 

op het uitvoeren hiervan  

- Voetbalhandelingen zijn 

taakspecifiek en spelers  

specialiseren zich meer voor 

een bepaald takenpakket 

- Omschakelen is meer een 

team aangelegenheid  

Moment van balverovering  

- Tijdens het verdedigen 

anticipeert een deel van het  

team al op de mogelijkheid 

dat de bal kan worden  

veroverd (loeren/positie 

kiezen)  

- Eerste handelingen moeten 

doelgericht zijn 

- Voor de overig 

voetbalhande-lingen (zie 

aanvallen)  

- Voetbalhandelingen zijn 

taakspecifiek en spelers  

specialiseren zich meer voor 

een bepaald takenpakket 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door positie,  

richting, moment en snelheid, 

gericht op de juiste  

keuze op het juist moment 

(hogere eisen aan het  

spelinzicht van de individuele 

spelers) 

- Rendement van handelen 

binnen storen en doelpunten  

voorkomen wordt bepaald 

door afstemming van 

onderlinge (basis) taken en 

elkaar aanspre-ken op het 
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Algemene aandachtspunten t.a.v. training, coaching en begeleiding 

Leeftijdseigenschappen Praktische opmerkingen Oefenvormen 

- Toenemende zelfkennis 

- Emotionele aanpassing 

- Streven naar prestatiever-

betering 

- Grote verantwoording t.o.v. 

elftal en training 

- Skelet en spierstelsel gaan 

beter harmoniëren, nog wel 

groeistuipen 

 

- Eigen belang spelers 

ondergeschikt aan 

teambelang. Elke speler even 

consequent behandelen 

- Spelers vertrouwen geven 

- Zorgen voor een goede 

prestatiesfeer 

- Geen vedetteneigingen 

accepteren 

- Soms spelers in bescherming 

nemen, goed communiceren: 

duidelijk overbrengen wat de 

eisen en de  verwachtingen 

zijn 

- Rekening houden met fysieke 

verschillen en problemen 

- Oog hebben voor de grote 

verschillen die er nog kunnen 

zijn tussen de 1e  en 2e  jaars 

spelers. (groeispurt, dus 

verschil in belastbaarheid) 

- Rekening houden met 

beperkte belastbaarheid 

Technisch 

- Combinatievormen 

- Positiespel. 

- Spelhervattingen 

- Voortzetten van algemene 

basisvormen, maar in hoger 

tempo 

- Aan- en meenemen van de 

bal, dribbelen/drijven, 

stoppen, plaatsen, kappen, 

draaien, trappen en afwerken 

- Oefenvormen onder meer 

weerstand van een 

tegenstander 

- Aanvallend en verdedigend 

koppen 

- Afwerken op het doel 

(looplijnen). 

 

Tactisch 

- Ingaan op individuele tactiek 

in wedstrijdsituatie 

- Leren positie kiezen in 

verdedigend opzicht 

(hogere eisen aan het 

spelinzicht op teamniveau =  

communicatie)  

 

Moment van balverlies  

- Tijdens het aanvallen antici-

peert een deel van het team  

al op de mogelijkheid dat de 

bal kan worden verloren  

(restverdediging) 

- Bal terugveroveren 

- Snel tussen de bal en het 

eigen doel komen (positie 

kiezen) 

- Voor de overige 

voetbalhandelingen (zie 

verdedigen)  

uitvoeren hiervan (hogere 

eisen aan het spel-inzicht op 

teamniveau = communicatie)  
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(blessures, arbeidsrust 

verhouding) 

- Aandacht voor 

lichaamsscholing en goede 

warming-up 

- Werken vanuit een 

vastomlijnd idee 

- Spelers betrekken bij de 

doelstellingen van het team, 

zodat medeverantwoordelijk-

heid wordt gekweekt 

- Spelers mee laten denken 

over speelwijze, tactische 

grondbeginselen (linie- en 

teamtactiek) 

- Differentiatie toepassen in 

oefenstof 

- Goede afspraken maken over 

het gedrag tijdens trainingen 

en wedstrijden 

- Verantwoordelijk laten zijn 

voor bijvoorbeeld materialen 

en kleedruimtes 

- Tijd reserveren voor persoon-

lijke gesprekken waarin uitge-

legd wordt waarom bepaalde 

beslissingen zijn genomen 

- Aandacht voor taken eigen 

positie per linie en per hele 

team. 

 

Conditioneel 

- Scholing van snelheid en 

uithoudingsvermogen 
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A-Junioren (O18–O19 jaar)  

“Competitie is doel” 
Wedstrijden 11:11 

 

Doelstelling: Presteren als team in de competitie 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- (hoge) Eisen aan het rende-

ment van handelen 

gekoppeld aan de taak in het 

elftal en de gekozen 

speelwijze (strategie) 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door positie,  

richting, moment en snelheid 

- Steeds gericht op de juiste 

keuze op het juiste moment 

- Spelers herkennen en 

benutten elkaars kwaliteiten 

- Rendement van handelen 

binnen opbouwen en scoren  

wordt bepaald door afstem-

ming van onderlinge (basis)  

taken binnen de gekozen 

speelwijze 

- Manier van opbouwen en 

scoren wordt bepaald door  

speelveldgedeelte, speelwijze 

tegenpartij, stand in de  

wedstrijd / competitie 

- Team is in staat om op basis 

van stand wedstrijd compe-

titie speelwijze eigen team 

aan te passen 

- Naast beter en vaker hande-

len ook aandacht voor het 

volhouden van vaker en beter 

handelen (voetbalconditie) 

- Zo snel mogelijk weer 

betrokken zijn bij de nieuwe 

situatie 

- Tijdens het verdedigen anti-

cipeert een deel van het 

team al op de mogelijkheid 

dat de bal kan worden 

veroverd (loeren I positie 

kiezen)  

- Tijdens het aanvallen anti-

cipeert een deel van het 

team  

al op de mogelijkheid dat de 

bal kan worden verloren 

(restverdediging)  

 

- (hoge) Eisen aan het 

rendement van handelen 

gekoppeld aan de taak in het 

elftal en de gekozen 

speelwijze (strategie) 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door positie, 

richting, moment en snelheid 

- Steeds gericht op de juiste 

keuze op het juiste moment  

- Spelers herkennen en 

benutten elkaars kwaliteiten 

- Rendement van handelen 

binnen storen en doelpunten  

voorkomen wordt bepaald 

door afstemming van  

onderlinge (basis) taken 

binnen de gekozen speelwijze 

- Manier van storen en doel-

punten voorkomen wordt  

bepaald door speelveld-

gedeelte, speelwijze tegen-

partij, stand in de wedstrijd / 

competitie 

- Naast beter en vaker hande-

len ook aandacht voor het 

volhouden van vaker en 

beter handelen 

(voetbalconditie) 
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Algemene uitgangspunten 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Ruimte met elkaar groot 

maken / houden (Lengte / 

breedte) 

- Dieptespel gaat voor breed-

tespel (richting) 

- Breedtespel en terugspelen 

zijn (mogelijk} voorwaarde 

voor dieptespel 

- Bal houden 

- Optimale veldbezetting -> 

spelen in een bepaalde  

teamorganisatie 

- Het kunnen hanteren en 

reguleren van het speltempo  

(temporiseren)  

 

- Snel en doelgericht 

omschakelen (V-A en A-V) 

- Snelle betrokkenheid van een 

ieder 

- Het herkennen van de 

cruciale momenten in 

aanvallen 

en verdedigen en daarop 

tijdig leren anticiperen (‘lezen 

van het moment van balvero-

vering of balverlies') 

- Stand in de wedstrijd I 

compe-titie is mede bepalend 

in de manier van 

omschakelen  

 

- Iedereen levert een bijdrage 

in het verdedigen 

(teamfunctie) 

- Ruimte met elkaar klein 

maken I houden (lengte / 

breedte (= knijpen) I 

onderlinge afstanden 

- Druk op de balbezittende 

speler krijgen / houden 

- Kort dekken in de buurt van 

de bal 

- Rug- ruimtedekking verder 

van de bal vandaan 

- Nuttig blijven 

- Handelen binnen de 

spelregels  

 

 

 
Dominante voetbalhandelingen 

Aanvallen Omschakelen Verdedigen 

- Voetbalhandelingen  zijn 

taakspecifiek en spelers 

specialiseren zich voor voor 

een bepaald takenpakket 

binnen de gekozen  

speelwijze 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door positie, 

richting, moment en snelheid 

- Steeds gericht op de juiste 

keuze op het juiste moment  

(hogere eisen aan het spel-

inzicht van de individuele  

spelers) 

- Rendement van handelen 

binnen opbouwen en scoren 

wordt bepaald door afstem-

- Voetbalhandelingen zijn 

taakspecifiek en spelers  

specialiseren zich voor een 

bepaald takenpakket binnen 

de gekozen speelwijze 

- Omschakelen is een 

teamaangelegenheid 

(communicatie)  

Moment van balverovering:  

- Tijdens het verdedigen 

anticipeert een deel van het 

team al op de mogelijkheid 

dat de bal kan worden vero-

verd (loeren / positie kiezen) 

en herkent de cruciale mo-

menten (communicatie) 

- Voetbalhandelingen zijn taak-

specifiek en spelers speciali-

seren zich voor een bepaald 

takenpakket binnen de 

gekozen speelwijze 

- Rendement van handelen 

wordt bepaald door moment,  

snelheid. positie en richting 

- Steeds gericht op de juiste 

keuze op het juiste moment  

(hogere eisen aan het 

spelinzicht en communicatie) 

- Rendement van handelen 

binnen storen en doelpunten 

voorkomen wordt bepaald 

door afstemming van 

onderlinqe (basis) taken 
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Algemene aandachtspunten t.a.v. training, coaching en begeleiding 

Leeftijdseigenschappen Praktische opmerkingen Oefenvormen 

- Stabiliseren van het 

karaktergeldingsdrang voor 

plaats in de maatschappij en 

op het voetbalveld 

- Toenemen prestatiedrang 

- Streven naar 

medeverantwoordelijkheid 

- Negatief kritisch t.o.v. eigen 

prestatie en instelling 

- Voltooiing van de lichaams-

groei 

- Vermogen tot een maximaal 

persoonlijk prestatieniveau 

- Motoriek is maximaal 

gevormd 

 

- Individuele ontwikkeling staat 

centraal 

- Eigen belang spelers zijn on-

dergeschikt aan teambelang 

- Ontwikkeling van teamgeest 

(teambuilding) 

- Spelers vertrouwen, vrijheid 

en verantwoordelijk geven 

- Spelers betrekken bij doel-

stellingen van het team, 

zodat 

medeverantwoordelijkheid 

gekweekt wordt 

- Goed communiceren: duide-

lijk overbrengen wat de eisen 

en de verwachtingen zijn 

- Aandacht besteden aan moti-

vering van de spelersgroep 

- Wedstrijdelement staat 

centraal 

-  Werken vanuit een vastom-

lijnd idee 

- Oefenstofkeuze gericht op 

plezier, beleving, 

persoonlijke ontwikkeling en 

wedstrijd. 

Technisch 

- Bijbrengen van 

automatismen 

- Training gericht op specifieke 

plaats in het elftal 

- Testen en ontwikkelen 

beheersing van techniek. 

Tactisch 

- Aanscherpen van het tactisch 

inzicht 

ming van onderlinge (basis) 

taken binnen een gekozen 

speelwijze (communicatie) 

- Spelers spreken elkaar aan 

op de uitvoering hiervan  

(communicatie) 

- Eerste handelingen moeten 

doelgericht zijn 

- Voor de overige voetbalhan-

delingen (zie aanvallen)  

 

Moment van balverlies:  

- Tijdens het aanvallen 

anticipeert een deel van het 

team al op de mogelijkheid 

dat de bal kan worden ver-

loren (restverdediging) en 

herkent de cruciale momen-

ten (communicatie) 

- Bal terugveroveren 

- Snel tussen de bal en het 

eigen doel komen  

positie kiezen) 

- Voor de overige voetbalhan-

delingen (zie verdedigen)  

binnen een gekozen speelwijze  

(communicatie) 

- Spelers spreken elkaar aan op 

de uitvoering hiervan  

(communicatie)  
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- Tijd reserveren voor persoon-

lijke gesprekken waarin be-

paalde beslissingen worden 

uitgelegd 

- Evaluatiegesprekken houden 

d.m.v. een vragenlijst 

- Spelers die mogelijk kunnen 

doorstromen naar de 

Senioren-selectie extra 

aandacht geven 

 

 

- Aanleren van tactische 

varianten (aanvallend / 

verdedigend 

- Eigen positie, per linie en per 

team 

Fysiek 

- Trainen op snelheid, kracht 

en uithoudingsvermogen 

- Hoog rendement halen uit 

conditie en balbeheersing. 

Mentaal 

- Vergroten prestatie door 

persoonlijke reflectie 

- Bijbrengen van realistische 

verwachtingspatroon t.a.v. 

overgang naar senioren 

- Ontwikkeling van gezonde 

zelfkritiek t.a.v. eigen 

prestaties 

- Ontwikkelen van de (echte) 

wil om te winnen 

- Nadruk op beter willen 

worden. 
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Bijlage 4  Organogram algemene jeugdcoördinatie VDZ  
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Bijlage 5  Organogram technische jeugdcoördinatie VDZ  
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Bijlage 6 Jaarplanning activiteiten (globaal en inidcatief) 

Activiteit Wanneer gereed Bijzonderheid 

Start training selectie 2 weken voor start eerste bekerwedstrijd Bij voorkeur 1e week augustus 

Start training overige teams 2 weken voor start competitie Bij voorkeur vanaf 15 augustus 

Commandeurtoernooi Derde weekend augustus  

Start bekertoernooi selectieteams Derde weekend augustus Uitstel aanvragen?? 

Kick Off bijeenkomst seizoen jeugd 1e vrijdag van september Kantine tussen 19:30 uur en 22:00 uur gesloten 

Start interne trainerscursussen September  

Start KNVB trainers opleidingen September Aanmelden voor 1 apri!!! 

Start Champions League 3e zondag september  

Herfstvakantie / Slaapmutsentoernooi 1e week oktober Activiteiten commissie 

Grote Clubactie Half oktober Communiceren voor de zomerstop 

Invullen spelersbeoordelingen 1 december Demonstratie Dotsport.com 

Programma winterstop bekend maken 1 december  

Inschrijven toernooien Januari  

Leiders/trainersavonden Augustus/September en  Januari/februari  

Spelers met hogere teams mee laten trainen 1 maart  

Vastleggen selectietrainers 1 maart  

Invullen spelersbeoordelingen 2 15 maart  

Concept teamindeling TC VS 1 1 april Eerste grove indeling  

Concept teamindeling TC VS2 1 mei  

VDZ Toernooien Mei /juni  

Concept teamindeling verspreiden trainers 14 mei  

Definitieve indeling op de website 31 mei  

Trainen in de nieuwe teams (onder voorbehoud) 1 juni Volgens nieuwe trainingschema’s / trainers 

Laatste trainingen 3e week van juli Afhankelijk van de schoolvakanties 

 


