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Voorwoord 
 
Beste leden van SV Valkenswaard, 
 
Je leest nu in het Jeugd Voetbal Beleids Plan (JVBP) van SV Valkenswaard. Een beleidsplan dat op verzoek 
van ons Hoofdbestuur is opgesteld. 
 
Na een zestal maanden van schrijven en praten met alle geledingen van SV Valkenswaard en experts 
daarbuiten is het JVBP tot stand gekomen. 
 
Wij als commissie kunnen dus wel stellen dat dit geen JVBP van de commissie is, maar van en voor de 
(jeugd)leden van SV Valkenswaard. 
 
Ik wil hierbij dan ook alle (kader)leden en ouders die een bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken 
voor hun inbreng. 
 
Een plan schrijven is één, maar belangrijker is de in- en uitvoering van dit plan in de komende periode. 
Ook hier heeft het Hoofdbestuur jullie steun hard nodig. Laat hen dus niet in de kou staan, maar omarm 
dit plan bij het in- en uitvoeren zoals het beschreven staat. 
 
Als laatste wil ik mijn mede-commissieleden Mirjam, Betteke, Ralph, Krijn, Michel, Jos en Jacques 
bedanken voor de uitwerking van alle verkregen input. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
John Ooms 
Voorzitter commissie JVBP 
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1. Inleiding 
 
Plezier + beleving = resultaat voor iedereen! 
 
Hoe kunnen we zorgen voor zoveel mogelijk eigen jeugdspelers in onze seniorenelftallen? 
 
Er zijn veel factoren die van invloed zijn op jeugdspelers, voordat ze de leeftijd bereiken dat ze in een 
van de seniorelftallen van SV Valkenswaard hun kunsten kunnen gaan vertonen. Deze 
omgevingsfactoren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een jeugdspeler en kunnen zowel 
stimulerend als belemmerend werken. Plezier en beleving op en rond het voetbalveld zijn daarbij 
zeer belangrijk. 
 
Een goede jeugdopleiding is allesbepalend voor het succes van een voetbalclub. Het biedt spelers 
maar ook staf, kader en iedereen rondom de club houvast. Een jeugdopleiding wordt bepaald door 
constante factoren zoals speelprincipes en ontwikkelroutes. Een speler zal ontwikkeld moeten 
worden op technisch, tactisch fysiek en mentaal gebied. Daarnaast kunnen we ook houvast en 
stevigheid bieden door een thuisgevoel & saamhorigheid te creëren. Samen kunnen we zorgen voor 
een beter eindresultaat: langer met plezier voetballen op een niveau wat jou past. 
 
Voor je ligt het Jeugdvoetbalbeleidsplan (hierna: JVBP) 2020-2025 van SV Valkenswaard. Dit JVBP 
geeft aan hoe de komende jaren zal worden getracht vorm te geven aan de (jeugd) voetbalopleiding 
van SV Valkenswaard. Het plan geeft inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling en hoe we onze 
doelstellingen gaan realiseren. 
 
Het doel van dit plan is een groeiend ledenaantal, waarbij leden zolang mogelijk blijven voetballen. 
Daarnaast zou het mooi zijn als er, door de verbetering van de kwaliteit van trainingen en 
organisatie, 7 spelers van de selectie van het eerste team uit onze eigen jeugdopleiding komen. Het 
mooiste zou het zijn als deze spelers de gehele jeugdopleiding, van Mini naar JO 19 doorlopen. 
 
Dit JVBP is een leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter ondersteuning van de door 
hen uit te voeren taken en beschrijft ieders verantwoordelijkheden. Ook wordt verwachtingen en 
gedragingen toegelicht. E.e.a. is van toepassing voor jongens- en meisjesvoetbal. Er wordt ook 
specifiek ingegaan op meisjesvoetbal, omdat er enkele zaken alleen specifiek betrekking hebben op 
het meisjesvoetbal. 
 
Het JVBP is een basisplan, het geeft een manier van werken aan. Dit JVBP heeft alleen kans van 
slagen als we er met zijn allen voor gaan. Het zal bestuurlijk, organisatorisch en financiële steun 
moeten hebben, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde toekomst voor SV 
Valkenswaard met veel spelplezier en een daarbij passend voetbalniveau. 
 
Dit JVBP zal elk jaar moeten worden getoetst of het nog voldoet aan de ontwikkeling van de 
jeugdafdeling. Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen moeten leiden tot een aanpassing 
van het JVBP om dit actueel te houden. 
 
Dit document is samengesteld door een commissie die op verzoek van het Hoofdbestuur is 
aangezocht om dit JVBP, samen met alle actoren, te ontwikkelen. Er is gewerkt op basis van de 
blauwdruk(ken) van de KNVB en het stappenplan van NMC Bright om een “gedragen” en “eigen” 
JVBP op te stellen. 
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2. Ontwikkeling Jeugdvoetbalbeleidsplan 
 
De vereniging is de laatste jaren erg gegroeid en heeft gekozen voor een meer gestructureerde en 
professionelere aanpak voor de jeugd, die aansluit bij het ambitieniveau. 
 
Ook heeft SV Valkenswaard deelgenomen aan het Kwaliteits-en Performanceprogramma van de 
KNVB. Uit de rapportage van de KNVB kwam ook naar voren dat het beleid, visie en uitgangspunten 
op de jeugd niet zijn verankerd in een vastgesteld beleidsplan. 
 
Om die redenen is nu de stap gezet om een JVBP op te stellen. 
 
Te meer omdat binnen de vereniging nog geen (gecertificeerd) JVBP aanwezig is, waardoor besturing 
van de vereniging meer gericht is op inzicht en creativiteit in plaats van het daadkrachtig uitvoeren 
van een beleid. Door middel van een JVBP wil de vereniging een meer gestructureerde omgeving 
creëren waar, zowel jeugd, senioren, kader en andere belanghebbenden, voordeel uit kunnen halen. 
We willen bereiken dat de jeugd met heel veel plezier speelt en dat de vereniging positief bijdraagt 
aan de sociale vorming van onze jeugd en dat zij daarbij behouden blijven voor de vereniging. 
 
Wij willen de jeugd van de vereniging een goede jeugdopleiding bieden, waarbij de ambitieuze 
talentvollere jeugd de kans krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen in een selectie, terwijl de meer 
recreatieve jeugdleden ook op hun niveau kunnen trainen en op zaterdag kunnen spelen. Beide 
pijlers zijn gelijk, waarbij recreatie (niet selectie) de norm is. Prestatie (selectie) wordt alleen apart 
benoemd als er een uitzondering wordt gemaakt op de norm. 
 
Met dit JVBP willen we bereiken dat de jeugd op een hoger niveau komt te spelen en daardoor 
gemakkelijker kan doorstromen naar de senioren. Op langere termijn heeft dit alles een positieve 
uitwerking op de gehele vereniging. 
 
Het doel van het schrijven van een JVBP en de certificering hiervan: 
- Een meer professionelere aanpak van de jeugdopleiding binnen SV Valkenswaard, met een 

heldere visie en gezamenlijke uitgangspunten. 
- Duidelijkheid in structuur en besturing. 
- Bieden van houvast voor nieuwe functionarissen. 
- Bijdragen aan het ambitieniveau van SV Valkenswaard. 
- Zorgen voor een duidelijk jeugdbeleid, waaruit zowel technische maatregelen en normen en 

waarden kunnen worden vertaald naar de jeugd. 
- Door de certificering een verankering van het JVBP creëren, omdat dit plan periodiek door een 

onafhankelijk bureau zal worden geëvalueerd. (hierdoor blijft de vereniging scherp op de 
jeugdopleiding). 

- Het vastleggen van informatie bevordert immers de communicatie. 
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3. De club SV Valkenswaard 
 
SV Valkenswaard is opgericht in 1934 en heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in Valkenswaard. 
Met bijna 1000 leden, spelend in ongeveer 50 teams wordt er van maandag t/m donderdag getraind 
en worden op zaterdag en zondag wedstrijden gespeeld. 
 
SV Valkenswaard is een echte amateurclub. De vereniging drijft op de vrijwilligers die trainingen 
verzorgen, elftallen begeleiden, zorgen voor de kantine, kleedlokalen, alle andere randvoorwaarden 
en ‘niet-voetbal’ activiteiten. Het is een mooie betrokken club mensen, met een geel/blauw hart, die 
zich met ziel en zaligheid inzet voor deze gezellige vereniging. Daarnaast heeft de vereniging zich 
opengesteld voor sociale activiteiten zoals dagbesteding voor cliënten van Lunetzorg en worden er 
regelmatig stageairs begeleid. 
 
Plezier hebben en mooie resultaten behalen op sportief en niet-sportief vlak staan hoog in het 
vaandel. Er heerst een Brabants familiegevoel. Het elkaar op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen op de diverse fronten is erg belangrijk. 
 
Voor de complete historie verwijzen we je graag naar onze website. 
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4. KERNWAARDEN 
 
Hieronder de vier kernwaarden die gelden voor de jeugd van SV Valkenswaard, deze zijn vastgesteld 
naar aanleiding van de DNA avond waar we met een afvaardiging van SV Valkenswaard leden 
bepaald hebben wat we belangrijk vinden voor (de ontwikkeling van) onze jeugdleden. Zie ook 
bijlage 3. Met deze kernwaarden geven we aan waarom en hoe we de dingen doen, het gaat niet 
over wat we doen. 
 
Veiligheid 
Dit gaat over de fysieke veiligheid van de mensen die bij ons komen voetballen, trainen, begeleiden 
en kijken. Fysieke veiligheid is een randvoorwaarde. Maar de kernwaarde veiligheid gaat ook over je 
‘veilig voelen’ bij SVV. Je hoeft je geen zorgen te maken over zaken als discriminatie, seksisme, 
pesten of uitsluiting. Bij SV Valkenswaard bestaat de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon en het 
bestuurslid “sociale zaken” van SV Valkenswaard in te schakelen (zie hoofdstuk 13, punt 6). 
 
Plezier met elkaar 
Eerst en vooral zijn we bij SVV lid omdat we daar plezier aan beleven. Werken doen we ergens 
anders, voetbal is onze gezamenlijke hobby. En dus willen we plezier hebben. Met elkaar op en langs 
het veld en met elkaar in de kantine. 
 
Ontwikkeling 
Gaat over het continue streven naar groei. Van mini tot senior, iedereen wil het maximale uit  
zichzelf halen. Wij voelen het als onze taak om alle leden van SVV hierbij te stimuleren en 
begeleiden. 
 
Prestatie 
Als club, als team spelen we om te winnen. We willen verder komen, doelen bepalen én bereiken. 
Winnen is geen doel dat alle middelen heiligt, zeker niet. Maar we spelen ook niet voor spek en 
bonen. 
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5. Missie, organisatie, ambities en verantwoordelijkheden 
 
5.1. Missie, Visie, Algemeen, Doelstellingen 
 
Algemeen 
SV Valkenswaard wil in de komende jaren een breed platform bieden aan jeugdspelers die de 
voetbalsport willen beoefenen. Voornamelijk ten aanzien van het dragen van de organisatie en het 
bewaken / bewaren van de verenigingsnormen en waarden, zoals deze staan beschreven op onze 
website, en de ‘clubcultuur’ speelt de jeugd een belangrijke rol. 
 
VISIE: 
Sportende jeugd heeft het meeste baat bij een combinatie van plezier, continue ontwikkeling en 
prestatiedrang. Als we deze combinatie kunnen aanbieden in een veilige omgeving worden 
voetballertjes niet alleen betere voetballers, maar vooral ook betere mensen. Het worden mensen 
die actief betrokken zijn bij “hun club”, mensen die het sportplezier en bijbehorende waarden 
overdragen op volgende generaties. 
 
MISSIE: 
Met een actief en gezellig verenigingsleven wil SV Valkenswaard een brede sociaal-maatschappelijke 
functie vervullen voor de regio Valkenswaard. Als mensen in de regio van Valkenswaard aan voetbal 
denken, denken ze aan SV Valkenswaard. 
Ons jeugdbeleid is er op gericht om uiterlijk in 2025 op structurele basis zeven jeugdleden in het 
eerste elftal te hebben. Om invulling te geven aan deze missie, willen we onze organisatie (trainers, 
leiders, bestuursleden, vrijwilligers) en faciliteiten (clubhuis, kleedruimte en velden) per 2023 laten 
voldoen aan de standaarden van Regionale Jeugdopleiding zoals bepaald door de KNVB. 
 
Subdoelstellingen. 
- Er wordt plezier beleefd aan de voetbalsport, zowel op de training als in de wedstrijd. 
- Alle spelers kunnen zich ontwikkelen op hun eigen niveau. 
- Professionalisering van de jeugdopleiding, jeugdkader en de faciliteiten (accommodatie). 

Jeugdspelers binden zich aan de club (als speler, coach, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, 
etc.). 

- Het vorm geven aan de gekozen spelsystemen en speelwijze. 
- Het geven van kwalitatieve trainingen die gelieerd zijn aan de visie van SV Valkenswaard, door 

trainers die opgeleid zijn door SV Valkenswaard en door trainers van buitenaf die zich kunnen 
liëren aan het jeugdplan van SV Valkenswaard. 

- Jeugdspelers worden opgeleid om door te stromen naar een zo hoog mogelijk niveau. 
- Elftallen voetballen op een zo hoog mogelijk niveau. 
- Extra investeren in de “Meidenlijn” dit op dit moment de sterkst groeiende afdeling. Hierbij 

kunnen wij mogelijk gebruik maken van de uitstraling die Danielle van de Donk heeft. 
- Alle teams worden voorzien van een adequate organisatie en voldoende trainers, 

materialen/faciliteiten om de voetbalsport te beoefenen namens SV Valkenswaard. 
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5.2. Ambities 
 
Algemeen 
SV Valkenswaard heeft kennis van de jeugdspelers en hun ontwikkeling. Het kennen en volgen van 
de jeugdspelers binnen de vereniging is een belangrijk aandachtspunt. Door zicht te hebben in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden en de omgeving (gezin, school) van een speler kan de juiste 
aandacht en focus aangebracht worden voor de ontwikkeling van een individuele speler. 
 
Intensiveren regionale samenwerking 
SV Valkenswaard blijft de samenwerking zoeken met de omliggende clubs binnen de regio op 
bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van trainerscursussen, deelname aan clinics van Betaald 
Voetbal Organisatie, kennisuitwisseling, minivoetbal, etc. 
Verder wordt afgetast in hoeverre SV Valkenswaard de mogelijkheid kan bieden aan talentvolle 
spelers van deze verenigingen om zichzelf verder te ontwikkelen bij SV Valkenswaard door het over 
het algemeen hogere klasse niveau, trainingsfaciliteiten en goed opgeleide trainers. 
 
Verbeteren talentidentificatie 
Gelet op de grootte van de jeugdafdeling en ondanks het zorgvuldige proces van de teamindeling kan 
het gedurende het seizoen zich voordoen dat spelers zich snel ontwikkelen en toe zijn aan een hoger 
niveau. Hierin speelt de interne scouting organisatie een grote rol door deze spelers te signaleren. 
Ook gaat SV Valkenswaard de “Spotter” invoeren. Spotters zijn ouders die in een andere categorie als 
hun eigen kinderen spelen e.v.t. talenten opsporen en geven dan de namen door aan de 
Hoofdjeugdopleidingen, die verder met de scouts het proces verder af handelt. 
 
SV Valkenswaard organiseert diverse nevenactiviteiten (voetbalschool) die er enerzijds erop gericht 
zijn spelers zichzelf te laten ontwikkelen en anderzijds spelers te binden aan de vereniging. Dit zijn 
o.a. de zomerclinics, techniektraining, clinics van de samenwerkingspartner (PSV en FC Eindhoven), 
toernooien, etc. 
 
Intensiveren begeleiding hoofdtrainers en trainers. 
Vanuit de visie dat betere trainers en trainingen ook resulteren in een betere kwaliteit van het 
voetbal en de voetballers, 1 Hoofdjeugdopleidingen (UEFA B) en 1 Hoofdjeugdopleidingen (HO C) 
aangesteld die primair de Hoofdtrainers en trainers ondersteunen. Deze Hoofdjeugdopleidingen 
krijgt een vergoeding, waarmee beoogd wordt de aanspreekbaarheid en kwaliteit te borgen. Met de 
Hoofdtrainers zal twee maal per jaar een evaluatie gesprek worden gevoerd. Een Hoofdtrainer zal 
voor een termijn van 2 seizoenen met een optie van 1 seizoen verlenging worden aangesteld.  
 
SV Valkenswaard vindt het belangrijk dat alle teams goede training en begeleiding hebben. SV 
Valkenswaard zet dan ook in dat ieder jeugdelftal minimaal een eigen trainer heeft en een eigen 
leider. Van de begeleiding wordt verwacht dat zij de jeugd de gedragsregels van de club bijbrengen 
en hen opleiden tot het hoogst mogelijke niveau waarbij het hebben van plezier voorop staat. 
 
SV Valkenswaard stimuleert trainers die nog geen diploma bezitten maar al wel actief zijn als trainer 
binnen de vereniging om een trainerscursus te gaan volgen. De opleiding van trainers draagt over het 
algemeen bij aan een hogere trainingskwaliteit en waardoor veel leden als trainer betrokken blijven 
bij de vereniging. De kosten voor het behalen van de diploma’s worden vergoed (eventueel in 
combinatie met een terugbetalingsregeling) door de vereniging. Na het behalen van het diploma 
krijgt de Hoofdtrainer een vergoeding waarvan de hoogte afhankelijk is van o.a. de behaalde 
diploma’s en ervaring. 
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Behouden van eigen jeugdleden voor de vereniging 
SV Valkenswaard vindt het belangrijk dat de jeugdleden behouden blijven voor de vereniging, onder 
meer door de doorstroming naar de senioren. Door een actief verenigingsleven en het stimuleren 
van vrijwilligheid brengt SV Valkenswaard de jeugdleden verenigingszin bij en hoopt SV 
Valkenswaard dan ook te kunnen behouden voor seniorenvoetbal of anderszins. Een van de 
middelen die bij SV Valkenswaard worden ingezet om de “eigen” jeugd te behouden is dat deze 
jeugdspelers de mogelijkheid wordt geboden om via de KNVB de cursus “jeugd-clubscheidsrechter” 
te volgen. 
 
5.3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 
 
Het Hoofdbestuur maakt het mogelijk dat jeugdleden van SV Valkenswaard de voetbalsport kunnen 
beoefenen. Dit geldt voor alle jeugdleden, op alle niveaus. Concreet betekent dit dat elk team 
voldoende begeleiding (leiders) heeft en kwantitatief en kwalitatief voldoende training en 
wedstrijdmateriaal heeft. Fair Play en ook de bijdrage aan de vereniging op vrijwillig vlak wordt door 
het Hoofdbestuur gestimuleerd.  
 
De jeugdafdeling bestaat uit een Organisatorische- en Technische Jeugdcommissie en is opgebouwd 
uit 4 pijlers t.w.: Bovenbouw O19 t/m O17, Middenbouw O15 t/m O13, Onderbouw O12 t/m mini’s 
en meisjes. De Hoofdbestuursleden Organisatorische Jeugdzaken en Voetbal Technische Zaken zitten 
elke 6 weken bij de vergadering van het Hoofdbestuur om zaken vanuit de jeugd door te spreken. 
 
Organisatorische jeugdzaken 
De Organisatorische Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van alle 
randvoorwaarden voor het beoefenen van de voetbalsport bij SV Valkenswaard door de jeugdleden. 
De Organisatorische Jeugdcommissie heeft de taak om organisatorisch het voetbal mogelijk te 
maken. O.a. het budgetbeheer, wedstrijdsecretariaat, het organiseren van toernooien, 
scheidsrechters, materialen, kleding enzovoorts. Hierbij wordt normen en waarden zoals sportiviteit 
en respect in teamverband uitgedragen en bevorderd. 
 
Het Bestuurslid Organisatorische Jeugd Zaken vormt samen met de Wedstrijdsecretaris (sen) en 
Hoofdleiders de Organisatorische Jeugdcommissie. De Organisatorische Jeugdcommissie adviseert 
het Hoofdbestuur inzake het jeugdbeleid en is in het bestuur vertegenwoordigd door het Bestuurslid 
Organisatorische Jeugd Zaken. 
 
De Organisatorische jeugdcommissie vergadert minimaal 1x in de 5 weken en indien nodig vaker. In 
deze vergadering worden alle onderwerpen besproken die de afgelopen weken zijn voorgevallen en 
wordt vooruit gekeken om alles organisatorisch perfect te laten verlopen. Kleinere (dagelijkse) 
onderwerpen worden via de Hoofdleiders appgroep gecommuniceerd. 
 
Het wedstrijdsecretariaat heeft wekelijks contact met de terreinmanager en de kantinebeheerder 
over de planning van de zaterdag. 
 
Technische jeugdzaken 
Het Bestuurslid Voetbal Zaken vormt samen met Hoofdjeugdopleidingen en Hoofdtrainers de 
Technische Jeugdcommissie. De Technische Jeugdcommissie heeft de taak om het technisch beleid te 
bewaken. Ze ondersteunen, faciliteren en controleren de verschillende functies binnen de 
jeugdopleiding op technisch gebied. 
 
De Technische Jeugdcommissie vergadert minimaal 3x per jaar voor de leeftijd overstijgende / 
meisjesvoetbal zaken, zoals teamindeling, spelersbeoordelingen, meetrainschema’s, 
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spelervolgsysteem, etc. De begeleiding van de jeugdteams (trainers en teammanagers) worden 
indien nodig geïnformeerd door de Hoofdleider of via de begeleidingsappgroep. 
 
Twee keer per jaar vergadert elke Hoofdleider met de trainers en teammanagers uit zijn / haar 
categorie. 
 
Hoofdjeugdopleiding 
In verband met het aantal jeugdteams kiest SV Valkenswaard ervoor om in de organisatie één 
Hoofdjeugdopleidingen (UEFA B) en één Hoofdjeugdopleidingen (Hoofd Opleidingen C) aan te 
stellen. De Hoofdjeugdopleidingen (HO C) voor de teams van mini’s t/m JO 12 en de 
Hoofdjeugdopleidingen (UEFA B) voor de teams van JO 13 t/m JO 19. De beide Hoofd 
Jeugdopleidingen zorgen dat er afstemming is met de Hoofdtrainers en Hoofdleiders, en zorgen 
samen met de Hoofdjeugdopleidingen voor de voetbaltechnische ondersteuning van de niet 
selectieteams. Bij deze afstemming worden de trainerscursussen, begeleiding trainers, trainingsstof, 
etc. besproken. De frequentie wordt nader bepaald en opgenomen in het jaarplan. De 
Hoofdjeugdopleidingen is verantwoording schuldig aan het Bestuurslid Voetbal Technische Zaken in 
het Hoofdbestuur. 
 
5.4. Financiën. 
Om al deze ambities waar te kunnen maken dient het Hoofdbestuur voor de benodigde financiële 
middelen te zorgdragen. Om dit te verankeren in de financiële huishouding van SV Valkenswaard de 
Hoofdbestuursleden Operationele Jeugd Zaken en Voetbal technische Zaken in het eerste kwartaal 
van het kalenderjaar de financiële behoefte voor het volgende seizoen kenbaar te maken. Het 
Hoofdbestuur kan dan aan de hand van de (noodzakelijke) prioriteiten een beslissing nemen en het 
in de begroting en meerjarenbegroting van SV Valkenswaard opnemen. 
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6. Opleiding van de jeugdvoetballers/-voetbalsters algemeen 
 
De doelstelling van het JVBP is een kwalitatief goede opleiding verzorgen, en daarmee attractief en 
aanvallend voetbal te spelen. Wij willen dat iedere speler zich maximaal kan ontwikkelen, een ieder 
op zijn of haar niveau. Door plezier te creëren op de training wordt dit o.a. bereikt. 
 
6.1. Uitgangspunten (rode draad van de jeugdopleiding) 
- We willen jeugdspelers met plezier beter te leren voetballen. 
- Wij willen de bal hebben, wij willen pressie spelen op de helft van de tegenstander. 
- Wij willen domineren in 1 tegen 1 in aanvallend opzicht en wij willen domineren in 1 tegen 1 in 

verdedigend opzicht. 
- Wij willen spelers opleiden die zowel links als rechtsbenig zijn, die onder druk kunnen spelen en 

een bal aan kunnen nemen. 
- Wij willen alle jeugdspelers de mogelijkheid bieden om zowel de basistechniek als coördinatie te 

trainen en te verbeteren. 
- Wij willen de individuele speler beter maken door de “mentale” weerbaarheid te verhogen. 
- Wij willen door technisch verzorgd voetbal, komen tot attractief voetbal, met als doel het winnen 

van wedstrijden. 
- Wij leiden op voor doorstroming naar de senioren. Iedereen bereikt zijn / haar plafond. 
- Alle elftallen van SV Valkenswaard spelen in beginsel 1-4-3-3. Alleen na overleg met en na 

toestemming van de Hoofdjeugdopleidingen kan hiervan worden afgeweken. 
- Door aandacht te geven aan de speelwijze binnen de jeugdopleiding kan gewerkt worden aan een 

structurele stroom van spelers die bekend zijn met de speelwijze. 
- De Hoofdjeugdopleidingen en de Hoofdtrainers zien erop toe dat de speelwijze op de juiste wijze 

wordt gehanteerd en gedoceerd binnen de jeugdopleiding.  
 
6.2. De gouden regels / doelstellingen jeugdopleiding van SV Valkenswaard 
- Plezier 
- Positief coachen 
- Regels naleven 
- Trainen op techniek 
- Geen rijtjes vormen 
- Veel herhalingen en balcontacten 
- Stimuleren om beide benen te trainen 
- Iedere speler een bal 
- Succesbeleving, veel kunnen scoren 
- Kleine partijvormen 
- Niveau tegen niveau in trainingen 
- Trainen op tactiek 
- Loopcoördinatietraining bij JO9 t/m JO13. Bij JO15 t/m JO19 het onderhouden van de aangeleerde 

(loop technische) vaardigheden 
- Hoge trainingsintensiteit; spelers moeten weinig stilstaan en erg veel bezig zijn. Er moet vaart 

zitten in de oefeningen 
 
Om de doelstellingen te bereiken moet er vanwege het beperkt aantal trainingsuren, max. 3 uur per 
week, steeds keuzes worden gemaakt welke elementen in de training zal worden beoefend. Hiervoor 
dient er overleg tussen de Hoofdjeugdopleidingen en Hoofdtrainer plaats te vinden om in het kader 
van periodisering de prioriteiten te bepalen 
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6.3. De basis principes van de 4 teamfuncties 
 
Aanvallen (balbezit): 
- We maken het veld zo groot mogelijk (breed en diep). 
- We kiezen diepte voor breedte (bij voorkeur laag over de grond). 
- We variëren in de opbouw, afhankelijk van situatie (kort vanuit keeper of diep vanuit keeper). 
- We creëren man – meer situaties, door het maken van acties, snelle passing en continue 

beweging. 
- We zorgen voor balans tussen het in de bal komen en diep gaan. 
- We zorgen voor afspeelopties voor het teamlid aan de bal. 
- We coachen elkaar en daardoor helpen we elkaar. 
 
Verdedigen: 
- We maken het veld klein (in de breedte en in de diepte). 
- Breedte; door steeds mee te kantelen naar de kant van bal. Hierbij laten we de andere kant van 

het veld wat vrij staan (los laten van de tegenstander), daar staan ze ongevaarlijk. 
- Diepte; linies kort op elkaar.  
- We maken een keuze in: het als team druk zetten op de bal of als team in te zakken en af te 

wachten. Keuze wordt door heel team uitgevoerd. 
- We verdedigen allemaal.  
- We geven elkaar rugdekking over het gehele veld. 
- We zijn agressief in het duel. 
- We coachen elkaar en daardoor helpen we elkaar. 
 
Omschakeling van verdedigen naar aanvallen: 
- Direct een kans creëren door de bal snel diep te spelen. 
- Balbezit houden en komen tot een goede opbouw. 
 
Omschakeling van aanvallen naar verdediging: 
- Counter voorkomen door direct druk te zetten op de speler met de bal en / of te anticiperen op 

een mogelijke lange bal (5 sec. regel). 
- Rest van het team komt snel in positie (geen treurmoment). 
 
Vanuit deze basisgedachten kunnen we meer in de diepte gaan over hoe we kunnen komen tot een 
gezamenlijke speelwijze middels een gekozen spelsysteem. De leerdoelen zijn in de volgende 
hoofdstukken voor de onder-, midden-, en bovenbouw verder beschreven. 
 
6.4. Didactische vaardigheden 
- Trainingen dienen gerelateerd te zijn aan de wedstrijden. 
- Duidelijke, maar niet te lange uitleg van de oefenstof. 
- Spelers zelf laten nadenken over tactiek; vragende wijs acteren van de trainer/coach. 
- Consequent zijn bij sociaal gedrag en gemaakte afspraken. Bespreek ze ook. 
- Sluit altijd af met een terugblik. Wat ging er goed en wat minder. Sluit altijd positief af. 
- Benadruk het team aspect en stimuleer het vertrouwen van zowel de individuele speler als het 

team. 
- Stimuleer een positieve benadering van elkaar en 100 % inzet de gehele wedstrijd. 
- Breng als trainer duidelijk over wat je van je spelers verwacht en verlangt. 
- Goede duidelijke communicatie met spelers; zowel als team en individueel. 
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6.5. Mental Coaching 
Vertrouwen is belangrijk voor de groepssfeer en dat ontwikkel je door elkaar beter te begrijpen. 
 
1. Hoe ga je om met verlies? 
De beste manier om met verlies om te gaan , is door te blijven geloven in je doel. Vertrouw erop dat 
al je inspanningen vroeg of laat ergens goed voor zijn. Ontgoocheling bij verlies mag je toelaten, 
maar alleen na de wedstrijd. Maak je analyse nooit tijdens de wedstrijd, dan is je mentale energie 
niet op de juiste zaken gefocust. Als die eerste teleurstelling verwerkt is, moet je de knop omzetten 
en naar de volgende wedstrijd kijken. Blijf het verlies niet herkauwen. 
2. Hoe ga je om met winst? 
Blijf met je voeten op de grond. Na de wedstrijd mag je zeker genieten, maar ’s morgens dien je  met 
dezelfde focus, met dezelfde intensiteit weer aan het werk te gaan. Consistent prestaties neerzetten 
kan alleen maar het gevolg zijn van consistent trainen. Je moet altijd scherp blijven. Het is de taak 
van de coach om de lat altijd ietsje hoger te leggen, zodat de sporter geen tijd heeft om zich 
onoverwinnelijk te achten. 
3. Hoe blijf je gemotiveerd? 
De motivatie moet altijd uit de sporter zelf komen. Je coach, je familie kunnen je op korte termijn 
motiveren, maar dat duurt nooit lang. Als je jezelf elke dag moet opladen om te gaan 
werken/trainen, als je geen uitdaging of toekomst meer ziet in wat je doet, wordt het heel moeilijk 
en moet je soms een drastische beslissing nemen en stoppen of een pauze nemen. Een coach moet 
de sporter weghouden van het trainingsveld en laat de sporter andere dingen doen, zodat ze weer 
zin krijgen in hun sport. 
4. Hoe presteer je onder druk? 
Hou je alleen bezig met dingen die je kunt controleren. Laat je brein niet afdwalen naar zaken die er 
op dat moment niet toe doen. Als je een penalty trapt, denk dan niet: ik mag hem niet missen, want 
dan kwalificeren we ons niet. Dan richt je je mentale energie niet op datgene wat helpt om te scoren. 
Het is beter te denken: ik beslis om die bal in de linkerbovenhoek te trappen. Wat moet je daarvoor 
doen? Richt je op je techniek en focus je aandacht daarop. 
5. Hoe reken je af met stress? 
Er is een onderscheid tussen stress en spanning. Spanning is heel normaal. Denk aan vlinders in je 
buik als je je eerste wedstrijd speelt bij een nieuw team. Of wanneer je een prestatie voor honderd 
man geeft. Het is belangrijk te beseffen dat je die vlinders nodig hebt om goed te presteren. Het is 
een teken dat je lichaam zich klaarmaakt voor de wedstrijd. Er komen hormonen vrij die je op scherp 
zetten en waardoor je een hogere concentratie hebt. Je hart pompt sneller waardoor je bloed sneller 
naar je spieren stroomt. Spanning kun je onder controle krijgen door ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen. Stress daar in tegen is een spanning die nooit meer naar beneden gaat. 
Oefeningen werken dan niet. Stress is het resultaat van keuzes die je maakt. Wil je ervan af, dan 
moet je kijken wat structureel fout zit in je omgeving, bij de coach waar je mee samenwerkt of het 
team waarin je moet presteren. Voor iedereen is een gepaste oplossing. De één raakt stress kwijt 
door totaal met iets anders bezig te zijn. Maar soms moet je harde beslissingen nemen, zoals breken 
met je coach. 
6. Hoe creëer je groepssfeer?   
Eén van de basiselementen is vertrouwen, en dat ontwikkel je door elkaar beter te begrijpen. Als je 
weet dat je teamgenoot introvert is,  dan weet je ook dat je het hem niet kwalijk moet nemen als hij 
voor de wedstrijd niet met je wil praten. Als dat vertrouwen er is, kun je op een positieve manier met 
meningsverschillen omgaan. Daarom moet je conflicten bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat je 
niet verzandt in wat wij kunstmatige harmonie noemen. Als je teamgenoot een penalty heeft gemist, 
zou je tegen hem kunnen zeggen van de ploeg verkondigt dat het wel zijn schuld is, creëer je 
kunstmatige harmonie. Doe dat niet. Als je iets te zeggen heb, zeg het. Dan is minder achterklap en 
dat komt de groepssfeer ten goede. Als coach doe je er goed aan iedereen de dag na de wedstrijd de 
tijd  en ruimte te geven zijn mening te uiten. 
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7. Opleiding van jeugdvoetballers / -voetbalsters in de onderbouw 
 
7.1. Onderbouw mini’s, O6 en O7 
Speelfase 1 (het gaat hier om algemene lichaamsbeweging) 
 
In de trainingen van de mini pupillen ligt het accent op het leren omgaan met de bal. Het leren 
omgaan, doen we vooral spelenderwijs en gebruiken hier voornamelijk de volgende oefenvormen 
voor: 1 tegen 1, 2 tegen 2, 3 tegen 3 met als maximum 4 tegen 4, deze vorm benadert voor deze 
leeftijdscategorie de wedstrijdsituatie het best. 
Verder willen we al techniekoefeningen aanbieden en stellen we als doel dat als de minipupil 
overgaat naar de O8 / O9 hij / zij het volgende moet kunnen beheersen: 
- Basisvaardigheden met de bal (oog / voetcoördinatie). 
- De bal met links en rechts kunnen dribbelen. 
- (Zuiver) passen met links en rechts over 5 meter. 
- Schieten over kleine afstand met links en rechts. 
 
Coachmomenten 
- Speelrichting 
- Bal afpakken 
- Scoren 
- Plezier 
- Woordkeuze coaches 
 
Kernwoorden zijn: 
- Plezier 
- Veel balcontact 
- Tempo (vaak concentratie voor 20 tot 30 minuten om iets aan te leren) 
- Alle spelers een bal 
- Kleine ruimtes 
 
7.2. Onderbouw pupillen O8 en O9  
Speelfase 2 (algemene en specifieke lichaamsbeweging boven specifieke sportbeweging) – FUN. 
Hier kunnen we een onderscheid maken in O8 (komen uit een situatie van 4 tegen 4) en O9. 
 
7.2.1. O8 
In deze trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de bal en de nieuwe ruimtes (van 4:4 naar 
6:6). Het leren omgaan, doen we vooral spelenderwijs en gebruiken hier voornamelijk de volgende 
oefenvormen voor: 1:1, 2:2, 3:3 met als maximum 4:4. Veldindeling verandert uiteraard, grotere 
goals, samen aanvallen / samen verdedigen. 
 
Verder willen we al techniek oefeningen aanbieden en stellen we als doel dat als de O8 speler 
overgaat naar de O9 hij / zij het volgende moet kunnen beheersen: 
 
- Basis balvaardigheden (vanuit stand inoefenen overgaan naar beweging). 
- De bal met links en rechts kunnen dribbelen en drijven. 
- (Zuiver) passen met links en rechts over 10 meter. 
- Schieten met links en rechts. 
- Inoefenen van 1 tot 2 schijnbewegingen. 
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Accenten liggen buiten balvaardigheid op: 
- Aanname / dribbelen / passeren / passen en schieten. 
- Er wordt zo min mogelijk in een opstelling gespeeld. 
 
Coachmomenten 
- Functionele gebruik van bovenstaande 
- Scoren voorkomen 
- Scoren! 
- Wisselbeleid:  Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen 

toekomen. 
 
7.2.2. O9 
 
In de trainingen van de O9 ligt het accent op het leren omgaan met de bal en de nieuwe ruimtes. Het 
bekend zijn waar je bent en hoe je samen speelt. Het leren omgaan, doen we vooral spelenderwijs en 
gebruiken hier in het bijzonder de volgende oefenvormen voor: 1:1, 2:2, 3:3 met als maximum 4:4. 
verder oefeningen met ruimtes, passen, trappen. En ook vormen als 2:1, 3:2 etc. voor de eerste 
kennismaking met positiespel en overspelen / overzicht. Verder willen we techniek oefeningen 
aanbieden en stellen we als doel dat als de O9 speler overgaat naar de O10 hij / zij het volgende 
moet kunnen beheersen: 
- Basis balvaardigheden (over de bal kijken). 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (diverse richtingen/over de bal kijken). 
- (Zuiver) passen met links en rechts over 15 meter. 
- Schieten met links en rechts. 
- Inoefenen van 1 nieuwe schijnbeweging en verbeteren van de eerste 2. 
- Balaanname vanuit beweging. 
 
Accenten liggen buiten balvaardigheid op: 
- Dribbelen / passeren / passen en schieten. 
- Samen aanvallen/verdedigen (hoofddoel). 
- Samen spelen. 
- Omschakelen (onbewust). 
- Wat is links / rechts. 
- Beginnende opstelling, algemeen positiespel. 
 
Coachmomenten 
- Scoren! 
- Scoren voorkomen. 
- Individuele acties (nog steeds) stimuleren. 
- Spelers zelf na laten denken (slechts sturen). 
- Plezier! 
- Wisselbeleid:  Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen 

toekomen. 
 
7.2.3. Onderbouw pupillen O10, O11 en O12 
Coördinatie fase 1 (algemene technische  en fysieke coördinatie) – Learn to train. 
 
Bij in het bijzonder de O10, O11 en O12 kan de focus meer gelegd gaan worden op wat samenspelen 
inhoudt, hoe je er mee kan omgaan en hoe je het kan bevorderen. Voornamelijk verder bouwen op 
basistechnieken. Versterken van het 1:1 spelen en het voetbal op zich. Het woord posities wordt 
steeds belangrijker. Hier worden geen accenten gelegd op “de aanvaller” en de “verdediger”. 
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7.2.3.1. O10 
Nu ook accenten op voetbal handelingen zonder bal. 
- Aanval / verdediging. 
- Balbezit tegenstander. 
- Omschakelen van balbezit naar balbezit tegenstander of andersom. 
- Balbezit eigen team. 
- Veelal spelvormen van 1:1 tot maximaal 4:4. 
- Kinderen zelf keuzes laten maken. 
- Balvaardigheid. 
- En de technische kernelementen. 
- Basis balvaardigheden (over de bal kijken oog hebben voor medespeler / tegenstander). 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (diverse richtingen / diverse tempi). 
- (Zuiver) passen met links en rechts over grotere afstand (binnenkant voet/wreef). 
- Schieten met links en rechts. 
- Inoefenen van 1 nieuwe schijnbeweging en onderhouden / verbeteren eerste 3. 
- Balaanname vanuit beweging (partij en positievorm waarin bal niet direct gespeeld mag worden). 
- Coördinatietraining / snel voetenwerk. 
 
Coachmomenten 
- Wanneer passen, wanneer niet. 
- Wanneer individuele actie. 
- Spelers leren het bespelen van de ruimtes als je de bal hebt en niet hebt. 
- Wat is vrijlopen. 
- Wat is dekken (man tegen man). 
- Wat is zone. 
- Wisselbeleid:  Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen 

toekomen. 
 
7.2.3.2. O11 & O12 
In O11 en O12 gaan we de spelers voorbereiden op de stap naar 8 tegen 8 en uiteindelijke 11 tegen 
11 in de O13. Uiteraard blijven we voortborduren op de basistechnieken maar zullen we nu meer 
gericht gaan kijken naar posities en het spelen van wedstrijden in de tussenvorm van 8 tegen 8. 
 
7.2.3.2.1. O11 
 
Accenten 
- Verdedigen. 
- Speelruimtes klein. 
- Snel druk zetten bij balbezit van de tegenstander (dichtstbijzijnde speler). 
- Wat is rugdekking. 
- Kort dekken / zone dekken. 
 
Omschakelen 
- Wat is counter en hoe voorkom je dit? 
- Hoe ga je van balbezit naar balverlies en omgekeerd? 
- Waar bevind ik mezelf op het veld? 
 
Aanvallen 
- Wat is breed en diep houden? 
- Wat is diep spelen? Eerst diep dan breed spelen. 
- Wat is veldbezetting? 
- Komen tot schot op de goal. 
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- Overzicht houden. 
 
Verder werken aan de technische basiselementen 
- Basis balvaardigheden. 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (met en zonder druk op de bal). 
- Passen met links en rechts (met en zonder druk op de bal). 
- Schieten met links en rechts na actie. 
- Inoefenen van nieuwe schijnbeweging, verbeteren onderhouden eerste 4. 
- Balaanname met en zonder druk op de bal. 
- Spelers leren het bespelen van de ruimtes als je de bal hebt en niet hebt. 
- Coördinatie training / snel voetenwerk. 
- Spelhervattingen (ingooi, corners en vrije trappen). 
 
Coachmoment 
- Wie moet druk zetten op de bal bezittende speler en wanneer? 
- Samenspel, inspelen op welk been en met welke snelheid? 
- Wisselbeleid: Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen toekomen. 
 
7.2.3.2.2. O12 
Coördinatie fase 1 (specifieke technische en fysieke coördinatie) – Learn to train. Bij O12 ontwikkelt 
het lichaam ontwikkelt zich in harmonie. 
 
Een sterk visueel ingestelde leeftijdscategorie, leert snel aan. We gaan nu over van de meer grove 
techniek naar de verfijning van techniektraining, de lat komt als het ware hoger te liggen. In deze 
leeftijdscategorie beginnen de pupillen zich sterk met anderen te vergelijken. Succes beleving is nog 
steeds erg individueel gericht. Als het ware nu leren door spelend oefenen. Spelers kunnen nog op 
verschillende posities spelen om te komen tot een voorkeur plaats. 
 
Accenten 
- Loopscholing (loopladders) sprongtechniek en coördinatietraining (met bal). 
- Snelheid en reactietraining. 
- Ruimtes (spelrichting). 
- Posities (taakgericht uit oogpunt van positie). 
- Spelregels. 
- Spelen in een opstelling (8:8). 
- Veelal duels 1:1 zowel aanvallend als verdedigend. 
- 1e aanzet maken naar het spelen in een linie. 
- Balaannames, passen en trappen. 
- Trainen van de spelhervattingen (ingooi, corners en vrije trappen). 
- Begin trainen koptechniek. 
 
Verder werken aan technische basis elementen 
- Basisbalvaardigheden (met en zonder druk op de bal). 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (met en zonder druk). 
- Passen met links en rechts (met en zonder druk op de bal). 
- Schieten met links en rechts na actie. 
- Inoefenen van nieuwe schijnbeweging, verbeteren onderhouden eerste 4. 
- Balaanname met en zonder druk op de bal. 
- Spelers leren het bespelen van de ruimtes als je de bal hebt en niet hebt. 
- Coördinatie training / snel voetenwerk. 
- Spelhervattingen (ingooi, corners en vrije trappen). 
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Begin maken met tactische elementen 
- Wat houdt elke positie in, welke taken komen daar bij kijken. 
- Wat doe je bij balbezit. 
- Wat doe je bij balverlies.  
 
Coachmoment 
- Overgang van 6:6 / 7:7 naar 8:8 / 11:11. 
- Spelrichting. 
- Grotere goals. 
- Ruimte / veld gebruik. 
- Wisselbeleid:  Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen 

toekomen. 
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8. Opleiding van jeugdvoetballers / -voetbalsters in de middenbouw 
 
8.1. Middenbouw pupillen (O13) 
In de O13 gaat het lichaam zich disharmonisch ontwikkelen. 
 
Specifieke kenmerken van O13-pupillen 
- Willen in teamverband een doel nastreven, kunnen goed samenwerken. 
- Hebben een goede beheersing van de eigen lichaamsbewegingen en coördinatie. 
- Zijn bewust bezig hun prestatie te verhogen. 
- Meten zich graag met anderen (prestatievergelijking). 
- Hebben toenemende kritiek op zichzelf en de prestatie van anderen. 
- Zijn zeer leergierig; trainers moeten het goede voorbeeld kunnen geven. 
- Ze ontwikkelen inzicht in het spel. 
- Vaak aantal jaar ervaring, maar grote verandering van het kleine naar grote veld en van 7-tal naar 

11-tal. 
- Kunnen verantwoordelijkheden dragen voor zichzelf en het team. 
- Eisen kunnen gesteld worden als oplettendheid, volhouden bij instructie en het verzorgen van 

spullen en het op tijd komen van trainingen en wedstrijden. 
- Mogelijke vroeg groeispurt. 
- O13-pupillen leren de basistaken van de posities op het grote veld. 
 

Speelwijze: 1-4-3-3 of alternatief, bijvoorbeeld 1-3-4-3, zie voor de voorwaarden waarop van 
speelwijze kan worden veranderd hoofdstuk 5.1 Doelstellingen. 

 

In deze periode willen we meer gaan werken aan tactische elementen 25 %, in het bijzonder de linies 
onderling, hoe sta je in relatie tot elkaar. Vormen aanbieden waar pupillen zelf oplossingen 
aandragen en deze oefenen. Spelplezier! Spelinzicht! Ageren in plaats van reageren. Spelers nu focus 
op vaste plaatsen! 

 

Accenten 
- Loopscholing (loopladders) en springtechniek. 
- Coördinatietraining. 
- Omschakelen (hoe sta je in relatie tot wie). 
- 1:1 met rugdekking, 1:1 aanvallend (wanneer zet je druk). 
- Loopacties, met spelpatronen (zonder en met lichte weerstand). 
- 4:4, wel keepers / geen keepers, over- onder-tal, met hesjes / zonder hesjes). 
- Zelf veld uitlaten zetten (wat zijn ruimtes, klein en groot). 
- In gekozen systeem gaan spelen. 
 

Verder werken aan de technische basiselementen 
- Basisbalvaardigheden (met en zonder druk op de bal). 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (met en zonder druk). 
- Passen met links en rechts (met en zonder druk op de bal). 
- Schieten met links en rechts na actie. 
- Inoefenen van nieuwe schijnbeweging, verbeteren onderhouden eerste 4. 
- Balaanname met en zonder druk op de bal. 
- Spelers leren het bespelen van de ruimtes als je de bal hebt en niet hebt. 
- Coördinatie training / snel voetenwerk. 
- Spelhervattingen (ingooi, corners en vrije trappen). 
- Koptechniek. 
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Tactische elementen 
- Coaching. 
- Wat houdt elke positie in, welke taken komen daar bij kijken. 
- Wat doe je bij balverlies en balbezit? 
- Hoe sta je ten opzichte van elkaar in de linie (balbezit / balverlies). 
- Begin team taken / team functies. 
- Het leren bespelen van ruimtes wanneer je de bal hebt en niet hebt. 
 

Coachmomenten 
- Spelen om snel te komen tot scoren. 
- Mentaliteit. 
- Wisselbeleid: Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen toekomen. 

Bij JO13-1 mag er niet frequent worden gewisseld. Bij dit team dient men met “het op de bank 
beginnen” rekening te houden.  

 
8.2. Middenbouw junioren (O14 en O15) 
Pubertijdsfase (specifieke tactische vaardigheden eigen team) – Train to train. 
 
Specifieke kenmerken van O14&15-Junioren 
- Grote verschillen mogelijk tussen spelers, zowel geestelijk als lichamelijk. 
- Groeispurt wordt ingezet; bij de een sneller dan de ander; sneller blessures. 
- De geldingsdrang en de behoefte zich te meten aan anderen neemt steeds meer toe. 
- Spelers kijken snel naar het gedrag van anderen. 
- Begin puberteit; afzetten tegen alles wat gezag vertegenwoordigt. 
- Spelers kunnen aanwijzingen snel te negatief nemen. 
- Willen voor vol aangezien worden, serieus genomen worden. 
- Vragen om duidelijke structuur en regels die strikt nageleefd worden. 
- Leren graag van competitie-element. 
- Voetballend kunnen er hogere eisen worden gesteld. 
- Spelers hebben nog veel moeite met het houden van posities. 
 
Speelwijze: 1-4-3-3 of alternatief, bijvoorbeeld 1-3-4-3. 
 
Deze leeftijdscategorie kenmerkt zich door disharmonische lichaamsbouw. Vooral coördinatie, 
lenigheid, souplesse, snelheidstrainingen vormen de kern van de trainingen. Dit wordt gegoten in de 
diverse spelvormen / trainingsvormen, waar vooral de tactische en technische vaardigheden worden 
gestimuleerd en ontwikkelt in gelijke tred met eerder genoemde. 
 
Accenten 
- Hoe werken de linies samen? Wat moet ik individueel doen om meer samenhang in de linie(s) te 

brengen? 
- Hoe bouwen we op, hoe creëren we kansen en hoe komen we tot scoren? 
- Als team samenwerken om te komen tot mogelijkheden kansen en als team het voorkomen van 

tegendoelpunten. 
- Snelle omschakeling (m.n. tussen de linies). 
- Basistaken, druk zetten, wie bepaalt? 
- Souplesse, lenigheid, snelheid. 
- Coördinatietraining met en zonder bal, snel verplaatsen, voetenwerk. 
- Veel spelvormen onder-overtal, 2:2, 3:3, 4:4 in allerlei vormen met oog voor tactische en 

technische elementen. 
- Spelvormen waar spelers zelf oplossingen bedenken, creëren. 
- Periodisering. 
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Verder werken aan technische basiselementen 
- Basisbalvaardigheden (met en zonder druk op de bal). 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (met en zonder druk). 
- Passen met links en rechts (met en zonder druk op de bal). 
- Schieten met links en rechts na actie. 
- Inoefenen van nieuwe schijnbeweging, verbeteren onderhouden eerste 4. 
- Balaanname met en zonder druk op de bal. 
- Spelers leren het bespelen van de ruimtes als je de bal hebt en niet hebt. 
- Coördinatie training / snel voetenwerk. 
- Spelhervattingen (ingooi, corners en vrije trappen). 
- Koptechniek. 
 
Tactische elementen 
- Coaching. 
- Wat houdt elke positie in, welke taken komen daar bij kijken. 
- Wat doe je bij balverlies –en balbezit? 
- Het leren bespelen van ruimtes wanneer je de bal hebt en niet hebt. 
- Hoe sta je ten opzichte van elkaar in de linie (balbezit / balverlies). 
- Hoe werken de linies samen. 
- Team taken / team functies. 
- Wisselbeleid: Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen toekomen. 

Bij JO15-1 mag er niet frequent worden gewisseld. Bij dit team dient men met “het op de bank 
beginnen” rekening te houden. 
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9. Opleiding van jeugdvoetballers / -voetbalsters in de bovenbouw 
 
9.1. Bovenbouw junioren (O16 en O17) 
Pubertijdsfase (specifieke tactische vaardigheden eigen team) – Train to compete. 
 
Specifieke kenmerken van O17 junioren 
- Grote verschillen mogelijk tussen spelers, zowel geestelijk als lichamelijk 1e / 2e jaars O17. 
- Groeispurt wordt afgesloten; hogere belastbaarheid kan dan gevraagd worden. 
- Veel emotionele onrust door lichaamsveranderingen; prestaties hierdoor wisselvallig. 
- Gemotiveerd; kritisch naar zichzelf en anderen. 
- Kunnen afspraken verwaarlozen; conflict tussen eigen normen en groepsgevoel. 
- Goed analytisch vermogen; willen gedachten achter tactiek weten en bespreken. 
- Tactisch vermogen kan hierdoor met sprongen vooruit gaan. 
- Willen voor vol aangezien worden, serieus genomen worden. 
- Vragen om duidelijke structuur en regels die strikt nageleefd worden. 
- Spelers worden nu echt gebruikt omtrent hun kwaliteiten voor het team. 
 
Speelwijze: 1-4-3-3 of alternatief, bijvoorbeeld 1-3-4-3, zie voor de Voorwaarden waarop van 
speelwijze kan worden veranderd hoofdstuk 5.1 Doelstellingen. 
 
Bij de O16 en O17 gaan we meer werken aan de teamtaken. Hoe stemmen we de tactiek af 
(Hoofdjeugdopleidingen en Hoofdtrainer spreken dit verder af). Hoe gebruiken we de verworven 
tactiek / techniek om te komen tot de 4 fases. 
 
Aanvallend 
- Fase 1 aanvallend: Hoe verplaatsen we het spel naar het middenveld (opbouw)? 
- Fase 2 aanvallend: Hoe verplaatsen we het spel naar de aanval (komen tot aanval)? 
- Fase 3 aanvallend: Spel rond strafschopgebied (voorbereiding om te komen tot laatste fase)? 
- Fase 4 aanvallend: Tot afronding / doelpoging komen. 
 
Verdedigend 
- Fase 1 verdedigend: Hoe voorkomen we dat de verdedigers van de tegenstander opbouwen? 
- Fase 2 verdedigend: Hoe voorkomen we dat het spel verplaatst kan worden naar de aanval? 
- Fase 3 verdedigend: Hoe voorkomen we dat het spel verplaatst wordt richting doel? 
- Fase 4 verdedigend: Hoe voorkomen we doelpunten (in het strafschopgebied)? 
 
Het is belangrijk om een spelsysteem te hanteren en vanuit dit spelsysteem accenten te gaan leggen 
(bv. opkomen backs, inschuiven laatste man, spelen met 3 man achterin etc.). 
 
Accenten 
- Hoe functioneren we als team en hoe voeren we de taken uit? 
- Hoe is de omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd. 
- Passing, combinatiespel, eerste balaanname (techniek), passeren. 
- Duelkracht, hoe ga je het duel in, hoe staan we. 2e bal! 
- Snelheid. Lenigheid, souplesse. 
- Coördinatietraining (1x per week minimaal). 
- Tactische training. 
- Wedstrijd gerichte training. 
- Spelvormen waar spelers zelf oplossingen creëren. 
- Pressie trainen. 
- Periodisering. 
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Verder werken aan technische basiselementen 
- Basisbalvaardigheden (met en zonder druk op de bal). 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (met en zonder druk). 
- Passen met links en rechts (met en zonder druk op de bal). 
- Schieten met links en rechts na actie. 
- Inoefenen van nieuwe schijnbeweging, verbeteren onderhouden eerste 4. 
- Balaanname met en zonder druk op de bal. 
- Spelers leren het bespelen van de ruimtes als je de bal hebt en niet hebt. 
- Coördinatie training / snel voetenwerk. 
- Spelhervattingen (ingooi, corners en vrije trappen). 
- Koptechniek. 
 
Tactische elementen 
- Coaching. 
- Wat houdt elke positie in, welke taken komen daar bij kijken. 
- Wat doe je bij balverlies– en balbezit? 
- Het leren bespelen van ruimtes wanneer je de bal hebt en niet hebt. 
- Hoe sta je ten opzichte van elkaar in de linie (balbezit / balverlies). 
- Hoe werken de linies samen. 
- Team taken / team functies. 
- Wisselbeleid: Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen toekomen. 

Bij JO17-1 mag er niet frequent worden gewisseld. Bij dit team dient men hiermee bij “het op de 
bank beginnen” rekening te houden. 

- Alles met het doel om het individu beter te maken. 
 
9.2. Bovenbouw junioren (O18 en O19) 
Wedstrijd-win fase (specifieke vaardigheden eigen team + tegenstander – Train to win. 

 
Specifieke kenmerken van O19 junioren 
- De O19-junior begint het voetbal op een volwassen manier te spelen. 
- Groeispurt is ten einde; snellere ontwikkeling in zowel bal- als looptechniek. 
- Angstig voor gezichtsverlies; vraagt om eerlijke behandeling. 
- Gemotiveerd; kritisch naar zichzelf en anderen. 
- Goede basis afspraken mee te maken, zowel binnen als buiten het veld. 
- Goed analytisch vermogen; willen gedachte achter tactiek weten en bespreken. 
- Tactisch vermogen kan hierdoor met sprongen vooruit gaan. 
- Willen voor vol aangezien worden, serieus genomen worden. 
- Vragen om duidelijke structuur en regels die strikt nageleefd worden. 
- Spelers worden nu echt gebruikt omtrent hun kwaliteiten voor het team. 
- Goede begeleiding krijgen richting senioren. 
- Kan snel opgeven door verkregen baantjes, verliezen motivatie, andere interesses. 
 
Speelwijze: 1-4-3-3 of alternatief, bijvoorbeeld 1-3-4-3, zie voor de Voorwaarden waarop van 
speelwijze kan worden veranderd hoofdstuk 5.1 Doelstellingen. 
 
O18 en O19  moeten minimaal 2 spelsystemen beheersen, dit om te kunnen spelen om te winnen. 
Wedstrijd- en competitie-element is van belang. Teamtaken moeten bekend zijn en junioren moeten 
ageren (spel lezen) op hetgeen wat op het veld gebeurd. Coaching is erg belangrijk naar elkaar tot 
(voor situaties ontstaan). O18 en O19 junioren moeten zoveel mogelijk in het spelsysteem spelen wat 
door SV Valkenswaard- selectie gespeeld wordt! 
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Accenten 
- Hoe functioneren we als team en hoe voeren we de taken uit? 
- Hoe is de omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd? 
- Passing, combinatiespel, eerste balaanname (techniek), passeren. 
- Duelkracht, hoe ga je het duel in, hoe staan we. 2e bal! 
- Snelheid. Lenigheid, souplesse. 
- Coördinatietraining (1x per week minimaal). 
- Wedstrijd gerichte training, competitie elementen. 
- Tactische training. 
- Spelvormen waar spelers zelf oplossingen creëren. 
- Pressie trainen (wanneer en hoe).  
- Periodisering. 
 
Verder werken aan technische basiselementen 
- Basisbalvaardigheden (met en zonder druk op de bal). 
- Dribbelen en drijven met links en rechts (met en zonder druk). 
- Passen met links en rechts (met en zonder druk op de bal). 
- Schieten met links en rechts na actie. 
- Inoefenen van nieuwe schijnbeweging, verbeteren onderhouden eerste 4. 
- Balaanname met en zonder druk op de bal. 
- Spelers leren het bespelen van de ruimtes als je de bal hebt en niet hebt. 
- Coördinatie training / snel voetenwerk. 
- Spelhervattingen (ingooi, corners en vrije trappen). 
- Koptechniek. 
 
Tactische elementen 
- Coaching. 
- Wat houdt elke positie in, welke taken komen daar bij kijken. 
- Wat doe je bij balverlies en balbezit? 
- Het leren bespelen van ruimtes wanneer je de bal hebt en niet hebt. 
- Hoe sta je ten opzichte van elkaar in de linie (balbezit / balverlies). 
- Hoe werken de linies samen. 
- Team taken / team functies. 
- Samen een wedstrijd winnen. 
- Wisselbeleid: Alle spelers moeten frequent wisselen en ongeveer even veel aan spelen toekomen. 

Bij JO19-1 mag er niet frequent worden gewisseld. Bij dit team dient men hiermee bij “het op de 
bank beginnen” rekening te houden. 

- Alles met het doel om het individu beter te maken. 
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10. Opleiding van jeugd keepers 
Fouten leveren meestal doelpunten op. Het is een ijzeren wet die voor een doelman geldt. Keepers 
moeten daarom feilloos werken, omdat het goed maken van fouten doorgaans moeilijk is. Hij kan 
moeilijker eigen initiatieven ontplooien, maar moet juist altijd reageren op een door anderen 
gecreëerde situatie. De mentale druk waar een doelman mee te maken heeft, is zodoende niet te 
vergelijken met die van een andere speler. Een paar typische eigenschappen zijn dan ook vaak terug 
te zien bij een keeper. Vaak zie je een soort bezetenheid die karakteristiek is voor de doelman. 
Aandacht voor de keepers is de laatste jaren gegroeid. 
 
Om onze keeperopleiding beter te integreren dient de aandacht voor keepers en (trainings-) 
intensiteit van keepers vergroot te worden. Aandacht en intensiteit dienen voor meer en betere 
keepers te zorgen. Daarvoor dienen minimaal 1 maal per week twee keepers met de selectieteams 
mee te trainen. Keepers kunnen een gedeelte van de teamtraining individueel, met de groep 
keeperstrainers, trainen (eerste deel) en het tweede deel met het team trainen. Hiermee bereiken 
we: 
 
- Optimale teamtraining. 
- Vergroten intensiteit bij twee keepers (in plaats van enkel de eerste keeper). 
- Extra aandacht keepers. 
- Concurrentiestrijd keepers door tweede keeper erbij te betrekken. 
- Naast de Hoofdtrainers zijn keeperstrainers actief om op dezelfde manier het keeperjaarplan uit 

te voeren en de doorstroming van jeugdkeepers te bevorderen. Verder kunnen zij de 
Hoofdtrainer ondersteunen bij o.a. teamtrainingen. Vooral de aandacht voor keepers tijdens een 
teamtraining wordt vaak onderbelicht. Integratie van het jeugdkeepersplan in het 
jeugdopleidingsplan is daarom een belangrijk aandachtspunt.  

 
Keepers die op jonge leeftijd al aangeven dat ze graag willen keepen, moet naast de keeperstraining 
ook regulier getraind worden om te voorkomen dat ze voetbaltechnisch "stil" blijven staan. 
 
10.1. O8 t/m O10 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het aanleren van de basistechnieken. 
 
Techniek 
 
Verdedigend zonder bal 
- Uitgangshouding. 
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (zijwaarts, voorwaarts). 
- Springen (1 - en 2-benige afzet, van stand of een aanloop van 1 of meer passen). 
 
Verdedigend met bal 
- Oprapen. 
- Insnijden c.q. naar voren verwerken van de bal. 
- Onderhands vangen. 
- Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander. 
- Vallen en afwikkelen. 
- Duiken. 
- Uitwerpen. 
- Trappen/passen over 10 meter. 
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Opbouwend / aanvallend 
- Trap uit de handen; volley en dropkick. 
- Uitwerpen met slinger- of strekworp en uitrollen. 
- Ontwikkelen motoriek. 
- Uitgangshouding. 
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (zijwaarts, voorwaarts). 
- Oprapen. 
- Insnijden c.q. naar voren werken van de bal. 
- Naar voren werken. 
- Onderhands vangen. 
- Bovenhands vangen. 
- Vallen en afwikkelen. 
- Aanleren van aannemen en passen van de bal. 
 
10.2. O11 en O12 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het aanleren en verbeteren van de basistechnieken.  
 
Techniek  
 
Verdedigend zonder bal 
- Uitgangshouding. 
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (zijwaarts, voorwaarts). 
- Springen (1 - en 2-benige afzet, van stand of een aanloop van 1 of meer passen). 
 
Verdedigend met bal 
- Oprapen. 
- Insnijden van de bal. 
- Naar voren verwerken. 
- Onderhands vangen. 
- Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander. 
- Vallen. 
- Duiken. 
- Uitwerpen. 
- Trappen / passen over 10 meter.  
  
Opbouwend / aanvallend 
- Trap uit de handen; volley en dropkick. 
- Uitwerpen met slinger- of strekworp en uitrollen. 
- Ontwikkelen motoriek. 
- Uitgangshouding. 
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (zijwaarts, voorwaarts). 
- Oprapen. 
- Insnijden c.q. naar voren werken van de bal. 
- Naar voren werken. 
- Onderhands vangen. 
- Bovenhands vangen. 
- Vallen en afwikkelen. 
- Aanleren van aannemen en passen van de bal. 
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Tactiek 
Proberen al wat te laten coachen + onderdeel / verlengstuk van het team te laten worden. door de 
coachtermen: TIJD, WEG, en VOORUIT! te introduceren. 
 
10.3. O13 en O14 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het door ontwikkelen van de basistechnieken. Door 
consequente training kan de basis gelegd worden om de technieken veder te ontwikkelen / uit te 
breiden. Belangrijk is een goed voorbeeld van vooral de trainer op ieder gebied (techniek, gedrag, 
respect voor materiaal etc.). 
 
Techniek 
 
Verdedigend zonder bal 
- Uitgangshouding. 
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (zijwaarts, voorwaarts). 
- Springen (1 - en 2-benige afzet, van stand of een aanloop van 1 of meer passen). 
 
Verdedigend met bal 
- Oprapen. 
- Insnijden c.q. naar voren verwerken van de bal. 
- Onderhands vangen. 
- Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander. 
- Vallen en afwikkelen. 
- Duiken. 
- Uitwerpen met slinger- of strekworp en uitrollen. 
- Trappen / passen buiten de 16-meter. 
  
Opbouwend / aanvallend 
- Trap uit de handen; volley en dropkick. 
- Uitwerpen met slinger- of strekworp en uitrollen. 
- Doeltrap. 
 
Tactiek 
 
Verdedigende situaties 
- Opstellen en positiespel in en voor het doel. 
- Opstellen en positiespel bij diepteballen en ballen van de zijkant. 
- Positiespel bij hoekschop, vrije trap en penalty. 
 
Opbouwend 
- Spelhervattingen. 
- Voortzetting na het in balbezit komen. 
- Verwerken terugspeelbal. 
- Coachen en organiseren. 
 
Aanvallend 
- Van het doel af opstellen. 
- Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen. 
- Coachtermen: TIJD, WEG, en VOORUIT! 
- De terugspeelbal. Met als coachtermen “haal uit”, “ik zit achter je”, “draai links, draai rechts”. 
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10.4. O15 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het veel bewegen met en zonder bal. Het veelal werken aan 
de techniektraining en het door ontwikkelen van de basistechniek. Ook wordt nu de ploegentactiek 
en de taak binnen het te spelen concept, van de keeper bespreekbaar. 
 
Techniek 
 
Verdedigend zonder bal 
- Uitgangshouding. 
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (sprinten, draaien, keren). 
- Springen (1 - en 2-benige afzet, van stand of een aanloop van 1 of meer passen). 
 
Verdedigend met bal 
- Oprapen. 
- Onderhands vangen. 
- Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander. 
- Vallen en afwikkelen. 
- Duiken. 
- Uitwerpen met slinger- of strekworp en uitrollen. 
- Trappen / passen buiten de 16-meter. 
 
Opbouwend / aanvallend 
- Trap uit de handen; volley en dropkick. 
- Uitwerpen met slinger- of strekworp en uitrollen. 
- Doeltrap. 
 
Tactiek 
 
Verdedigende situaties 
- Opstellen en positiespel in en voor het doel. 
- Opstellen en positiespel bij diepteballen en ballen van de zijkant. 
- Positiespel bij hoekschop, vrije trap en penalty. 
 
Opbouwend 
- Spelhervattingen. 
- Voortzetting na het in balbezit komen. 
- Verwerken terugspeelbal. 
 
Coachen en organiseren 
 
Aanvallend 
- Van het doel af opstellen. 
- Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen. 
- Coachtermen : “TIJD, WEG en VOORUIT”. 
- De terugspeelbal. Met als coachtermen “haal uit”, “ik zit achter je”, “draai links, draai rechts”. 
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Balbezit tegenstander 
- Verdediging aansturen. 
- Coachtermen: “LOS en JIJ”. 
 
10.5. O17 t/m O19 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het automatiseren van alle vaardigheden die zijn aangeleerd 
en fysiek sterker te worden. De trainingen worden in een hoger tempo, zwaarder uitgevoerd en 
worden zowel zonder als met druk van tegenstanders en medespelers ingepast. De rol van de 
keeperstrainer is in deze fase van groot belang om de overgang van de jeugd naar de senioren te 
begeleiden. Alle aspecten die voor, tijdens en na de wedstrijd van belang zijn, moeten worden 
doorgenomen. Het is voor de O17 en O19 keeper ook van belang dat hij meedoet aan 
positiespellen tijdens de eigen teamtrainingen. 
 
Psychische kenmerken 
- Stabilisatie van karakter. 
- Duidelijke zelfkritiek. Is een onderdeel van het POP. 
- Toenemende individualisering (zich op de voorgrond willen plaatsen). 
- Prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe.  
 
Fysieke kenmerken 
- Benadering lichamelijke volwassenheid. 
- Hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden. 
- Nauwelijks gevaar voor overbelasting. 
 
Coachen en organiseren 
 
Aanvallend 
 
- Van het doel af opstellen. 
- Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen. 
- Coachtermen : “TIJD, WEG en VOORUIT”. 
- De terugspeelbal. Met als coachtermen “haal uit”, “ik zit achter je”, “draai links, draai rechts”. 
 
Balbezit tegenstander 
 
- Verdediging aansturen. 
- Coachtermen: “LOS en JIJ” 
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11. Meisjesvoetbal  
 
Omdat dit JVBP geschreven is voor jongens- en meisjesvoetbal hebben wij ook gekeken naar de 
verschillen en overeenkomsten bij het begeleiden van jongens en meisjes.  
 
Voetbal is voor jongens en meisjes dezelfde sport waar dezelfde vaardigheden bij horen. Hier hebben 
wij het dus over het voetbalinhoudelijke deel. Als het gaat om begeleiden van spelers en speelsters 
dan zijn er een aantal verschillen. 
Over het algemeen wordt verondersteld dat de verschillen groter zijn dan de overeenkomsten. 
Onderzoek laat zien dat dit niet klopt. De overeenkomsten zijn vele malen groter dan gedacht maar 
verschillen per leeftijdscategorie. 
 
In het algemeen kunnen we het volgende zeggen op basis van onderzoek: 
 
T/m 12 jaar zijn er nauwelijks verschillen die iets vragen van het handelen van trainers. De verschillen 
die worden aangenomen worden ingegeven door stereotype denken door volwassen. Feitelijk gezien 
zijn er nauwelijks verschillen. De verschillen binnen de groep jongens is groter dan tussen de groep 
meiden en jongens! In het algemeen kunnen we hier zeggen dat meiden communicatief eerder 
vaardiger worden dan jongens. Dit uit zich vooral in anders omgaan met conflict situaties. 
Vanaf 13 jaar beginnen er verschillen te ontstaan die rond een jaar of 16 / 17 op het hoogtepunt zijn 
(onder invloed van de pubertijd/hormonen). 
 
Hier is vooral aandacht nodig voor: 
- Verschil in blessure preventie. 
- Verschil in fysieke ontwikkeling. 
 
Jongens gaan meer risico nemen en grenzen opzoeken, kunnen moeilijk overzien welke gevolgen hun 
acties hebben. Een coach moet hier een veilige situatie sterk controleren en jongens soms remmen. 
Meiden willen dan juist graag gemiddeld zijn, niet opvallen niet positief en niet negatief, Hier is het 
dus belangrijk dat een coach meiden uitdaagt om uit hun comfort zone te komen, zich te 
ontwikkelen, stimuleren om het beste uit zich zelf te halen. Hierbij is het van belang om te beseffen 
dat iedere jeugdspeler uniek is en dat er ook juist meiden zijn die geremd moeten worden en dat er 
ook jongens zijn die meer uitgedaagd moeten worden om grenzen te zoeken. 
 
Na de pubertijd stabiliseren de verschillen, en komen mannen en vrouwen op sommige vlakken juist 
weer dichter bij elkaar, vaak met uitzondering van het fysieke deel. 

Wat we over het algemeen kunnen zeggen over het verschil in leren van meiden en jongens zie je in 
het onderstaande plaatje. Het is van belang om kinderen niet te stereotyperen. Elk meisje en elke 
jongen heeft zijn eigen unieke benadering nodig 

Betekenis in het plaatje:  

Jongensachtig, vaker bij jongens maar er zijn ook veel meiden die zo leren. 
Meisjesachtig, vaker bij meiden maar er zijn ook veel jongens die zo leren. 
 
Door meiden en jongens zo lang mogelijk en sowieso t/m 12 samen te laten voetballen zijn de teams 
meer divers en kunnen ze meer van elkaar leren. Diversiteit van een team blijkt één van de 
belangrijkste pijlers voor jongens en meiden om te kunnen leren.  
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In de hoofdstukken 8 en 9 betreffende de midden- en bovenbouw zijn ook de specifieke 
leeftijdskenmerken opgenomen. 
 
11.1.  Achtergrond 
 
Het meisjes- en damesvoetbal is de jongste loot aan de jeugdafdeling van SV Valkenswaard en is één 
van de snelst groeiende sporten bij de dames / meisjes in Nederland. Op het moment van schrijven 
zijn er 4 meisjesteams van SV Valkenswaard vertegenwoordigd in de KNVB-competitie. Veel 
onderdelen in dit JVBP zijn van toepassing voor jongens- en meisjesvoetbal. Op sommige onderdelen 
zijn er echter wel verschillen, specifiek gericht op het meisjesvoetbal. Deze worden in dit hoofdstuk 
beschreven. 
 
11.1.1. Doelstellingen 
 
De doelstellingen binnen het meisjesvoetbal wijken niet af van het jongensvoetbal. Er is echter een 
toevoeging: 
 
- Er wordt een volwaardige opleidingslijn gerealiseerd met in iedere leeftijdscategorie minimaal 1 

team om uiteindelijk naar ook meer prestatief meisjesvoetbal door te groeien. 
 
11.2. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 
 
Aangezien het meisjesvoetbal ondergebracht is binnen de staande organisatie van de jeugdafdeling 
van SV Valkenswaard, wordt voor de organisatie, taken en verantwoordelijkheden verwezen naar 
paragraaf 5.3. 
 
11.3. Ambities  
 
De meisjesafdeling van SV Valkenswaard heeft, naast de algemeen geldende ambities van de 
jeugdafdeling, ook haar eigen ambitie: 
 
- Uitbreiden naar een volwaardige opleidingslijn en minimaal 1 damesteam. 
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Om de doelstelling van een volwaardige opleidingslijn te bereiken, organiseert SV Valkenswaard 
diverse wervingsacties, zoals voetbal clinics voor meisjes (al dan niet georganiseerd door een Betaald 
Voetbal Organisatie) en het benaderen van scholen in de omgeving. Planning dient in het Jaarplan 
van de jeugdafdeling te worden opgenomen. Het Hoofdbestuurslid Meisjes en Damesvoetbal zal 
hiervoor, indien noodzakelijk, deelnemen in de overleg structuur van de Jeugdafdeling. 
 
11.3.1. Begeleiding meisjesteams 
 
Voor alle teams van SV Valkenswaard geldt dat er goede begeleiding moet zijn in de vorm van 
(minimaal) een trainer en een teammanager. Ook is er een eigen HL als aanspreekpunt. Deze 
Hoofdleider is voor de gehele meisjesafdeling aangesteld. Er wordt gestreefd naar het vinden van 
een eigen Hoofdtrainer. Omdat het (nog) niet van zelfsprekend is dat meisjes op de mini leeftijd al 
gaan voetballen ligt er voor de trainers een extra uitdaging om de meisjes de vaardigheden bij te 
brengen, en moet hij / zij mogelijk teruggrijpen naar de aan te leren vaardigheden uit een eerdere 
(jongere) categorie. 
 
Uiteraard is het voor talentvolle meisjes mogelijk deel te gaan nemen aan eventuele 
talentenprogramma’s en kunnen ze zo lang mogelijk bij de jongens blijven spelen.  
  



 

34 

12. Samenstellen en selectiebeleid van de jeugdteams 
 
Binnen onze jeugdafdeling worden teams zorgvuldig samengesteld. Dit is een serieuze en tijdrovende 
zaak. Daarom is het aan te bevelen hier tijdig mee te starten, weloverwogen beslissingen te nemen 
en communicatie met diverse betrokkenen / verantwoordelijken in acht te nemen. Hierover zijn de 
diverse gemaakte afspraken in dit JVBP vastgelegd. 
 
Bij SV Valkenswaard worden een tweetal beoordelingsformulieren gebruikt. 
Het “beoordelingsformulier” voor alle jeugdspelers (bijlage 5).  
Het “potentieformulier” (bijlage 6). Dit formulier moet worden gebruikt om de progressie van de 
speler(s) in het lopende seizoen te monitoren. 
 
Niet-selectieteams 
Aan het begin van het seizoen leggen de trainers van de niet-selectie teams per speler een 
beoordelingsdossier aan, als er een beoordelingsdossier bestaat nemen ze dat, door tussenkomst 
van de Hoofdleider, van een andere trainer over. Voor de niet-selectie teams wordt alleen het 
beoordelingsformulier gebruikt. Concreet zal dit formulier in december, i.v.m. de teamindelingen 
voor het volgende seizoen worden ingevuld en ter inzage bij de Hoofdleider worden afgegeven. 
 
Selectieteams 
Voor iedere speler van een selectieteam zal aan het begin van het seizoen een potentieformulier en 
een beoordelingsformulier worden aangelegd. Speelt deze speler al geruime tijd in selectieteams van 
SV Valkenswaard dan dient het beoordelingsdossier via de hoofdleider te worden aangeleverd. 
 
Het potentieformulier 
Om de ontwikkeling van de speler op de voet te kunnen blijven volgen dient dit formulier bij aanvang 
van het seizoen en daarna om de twee maanden te worden ingevuld en in het beoordelingsdossier te 
worden ingevoegd. 
 
Ook voor de selectiespelers zal het beoordelingsformulier moeten worden ingevuld. dit formulier is 
de eerste aanzet om tot de indeling van de selectieteams te komen en dient dus in december te 
worden ingevuld en uiterlijk half januari bij de Hoofdleider te worden ingeleverd, zodat het in 
hoofdstuk 12.3. omschreven tijdpad van samenstellen van de teams kan worden gevolgd. 
 
Alle kaderleden die betrokken zijn bij het selectieproces kunnen en mogen een tussentijdse 
beoordeling opmaken. 
 
Het samenstellen niet-selectieteams in de bovenbouw, middenbouw en onderbouw wordt gedaan 
door de Hoofdleider, leiders en trainers. 
Het samenstellen van selectieteams in de bovenbouw, middenbouw en onderbouw wordt gedaan 
door de Hoofdjeugdopleidingen, Hoofdtrainer en Hoofdleider. 
 
In het technisch overleg tussen Hoofdjeugdopleidingen, Hoofdtrainer en Hoofdleider wordt de totale 
indeling als laatste besproken, eventueel gewijzigd en goedgekeurd. 
 
Eind mei zijn de voorlopige nieuwe teams voor de totale jeugdafdeling bekend en gepubliceerd op de 
website van SV Valkenswaard. Het is van belang te blijven benadrukken dat dit voorlopige teams zijn. 
Spelers van buitenaf die voor de uiterlijke over- / inschrijfdatum over- of inschrijven worden op de 
reguliere manier meegenomen in de indeling van (niet-)selectieteams. 
Vlak voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zal de indeling definitief worden gemaakt. 
Eindverantwoordelijk voor de totale selectieprocedure is de Hoofdjeugdopleidingen. 
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12.1. Samenstellen niet-selectie teams. 
 
Voor de niet-selectieteams is in voetbalseizoen 2019 - 2020 een begin gemaakt om een kwalitatieve 
(gelijke) verdeling te maken. 
 
Hiervoor zullen de volgende criteria worden gehanteerd: 
- Plezier hebben en houden in het voetballen. 
- Leeftijd. Kijk hier naar de potentie. En niet de leeftijd van de speler, die in theorie, geboren in dec 

of jan, 1 maand kan verschillen. 
- Indien mogelijk c.q. van toepassing spelen met broertje of zusje. 
- Indien mogelijk c.q. van toepassing spelen met (school) vriend (jes) of vriendinnen (tjes). 
- Indien mogelijk c.q. van toepassing wensen ouders i.v.m. mogelijk trainer of leiderschap. 
 
Op deze manier zorgt SV Valkenswaard ervoor dat deze teams in balans zijn qua kwaliteit en spelers 
daardoor met plezier kunnen voetballen. Dit betekent dat een betere jeugdvoetballer in het laagste 
team van die afdeling kan worden ingedeeld. 
 
Er moet sprake zijn van een kritische doch eerlijke invulling van de beoordelingsformulieren door 
trainers en leiders van niet-selectieteams. Er moet aandacht geschonken worden aan het individu en 
de voetbalkwaliteiten moeten besproken worden. 
 
In overleg met Hoofdjeugdopleidingen en de Hoofdleider is afgesproken om het team wat na het 
selectieteam (schaduwteam) komt met de betere tweedejaars en eerstejaars talenten samen te 
stellen. De overige niet-selectieteams zijn op basis van evenwichtige teams samengesteld en er 
wordt niet door geselecteerd. 
 
12.2. Samenstelling selectieteams 
 
Bij de indeling van selectieteams wordt gekeken naar een zestal criteria: 
- Leeftijd; afhankelijk van de individuele kwaliteit van de speler. 
- Mentaliteit. 
- Fysieke gesteldheid. 
- Technische vaardigheid (passen, trappen, koppen, creativiteit, balaanname, handelingssnelheid 

etc.). 
- Tactische vaardigheid (beeld van het systeem, beeld van de rol binnen het systeem, uitvoering 

van de rol, coachen etc.). 
- Discipline (gedrag, instelling, concentratie, persoonlijkheid, intelligentie, trainingsopkomst, etc.). 
 
Selecteren van spelers wordt gedaan op basis van de ingevulde formulieren die onderdeel uitmaken 
van het 'spelervolgsysteem'. De Hoofdtrainer, Hoofdleider en Hoofdjeugdopleidingen hebben 
hierover regelmatig overleg. Eventueel worden selectiewedstrijden georganiseerd. De methode is 
voor alle spelers van onderbouw t/m bovenbouw hetzelfde. 
Daardoor zullen spelers van zoveel mogelijk hetzelfde niveau in één team spelen. 
 
Voor met name de onderbouw dient er een scouting-team te worden ingezet, zodat ook talentjes (in 
spe) in lager spelende elftal eerder opvallen. Op die manier krijgt de Hoofdtrainer een beter beeld 
van alles spelers binnen hun categorie. 
 
Bij selectieteams is het mogelijk om wijzigingen door te voeren in de winterstop vanwege 
voetbalkwaliteiten. Dit gaat altijd in overleg met spelers / ouders en Technische Jeugdcommissie. De 
Technische Jeugdcommissie kan afhankelijk van het onderwerp, bijv. zaken betreffende de 
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bovenbouw of onderbouw, ook in beperkte samenstelling bijeenkomen en beslissen. Echter er wordt 
getracht dit zoveel mogelijk te beperken. 
 
12.2.1. Spelen in een selectieteam. (in alle categorieën)  

De selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau (klasse). Om daarmee ook de aansluiting 
te houden met het ambitieniveau van de A- selectie. De selectie teams binnen de jeugdopleiding van 
SV Valkenswaard zijn de volgende teams: JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO 
9-1 en JO 8-1.  

Selectiespelers worden getraind en geselecteerd op techniek en mentale en fysieke weerbaarheid 
Selectiespelers worden extra trainingen aangeboden waarbij specifiek op bepaalde aspecten getraind  
kan worden, bijvoorbeeld verdedigen, scoren, etc. Deze trainingen worden door specialisten gegeven  
onder begeleiding van de Hoofdtrainer of Hoofdjeugdopleidingen. Hiernaast worden initiatieven  
genomen om een Talentprogramma op te zetten om de (zeer) getalenteerde spelers extra trainingen  
aan te bieden.  
 
Spelen in een selectieteam is geen vanzelfsprekendheid / garantie voor het hele seizoen. Zeker bij 
een selectieteam hoort voorbeeldgedrag naar andere teams toe. Wat verwachten wij extra van 
selectieteams? 

- Willen leren. 
- 2- benigheid aanleren. 
- Specifieke techniektraining. 
- Extra looptraining om motorisch sterker te worden. 
- Specialisten (per positie) opleiden. 
- Uitgangspunten (technisch – tactisch) (balbezit – geen balbezit – omschakeling). 
- Mentaliteit, gogme (spelintelligentie) & karakter. 
- Selectiespelers zouden ambassadeurs van de jeugdopleiding moeten zijn, die een ander team 

“adopteren” en daar 4 trainingen en 3 wedstrijden van het team bezoeken. 
 
Een selectieteam is vooral OOK prestatief bezig (en daar horen verwachtingen bij …) De sportieve 
doelstelling is tot het einde van de competitie meedraaien voor het kampioenschap en in de beker 
minimaal doorgaan na de poulefase.  

Hierbij dient te worden aangetekend dat e.e.a. afhankelijk is van de kwaliteit van het beschikbare 
spelers materiaal en de beker indeling. Als onverhoopt de gestelde doelen niet worden gehaald dient 
er een grondige analyse van de reden (en) plaats te vinden.  

Winnen is mooi maar zoals elders in dit plan omschreven niet ten koste van alles. Dat wil zeggen dat 
er bij SV Valkenswaard niet getornd mag worden aan het in de hoofdstukken 7, 8 en 9 omschreven 
wisselbeleid. Hierdoor wordt de individuele speler, zeker in de teams tot O13, beschermd en blijft de 
speler aan het voetballen en raakt niet gedemotiveerd om in een selectieteam te spelen. 
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12.2.2. Aantal spelers in een selectieteam 

Het uitgangspunt bij selectieteams is het volgende: 
 

 
 
 
 
 
 

E.e.a. blijft afhankelijk van het totaal aantal spelers per leeftijdscategorie 
 
12.3. Tijdpad indeling teams 
 

November, eind Uitdelen beoordelingsformulieren met 
begeleidend schrijven 

Hoofdleiders -> trainers 

Januari, half Formulieren ingevuld terug Trainers -> Hoofdleiders 

Januari, eind Bespreking per categorie -> indeling 
aantal teams op basis van leeftijden 

Hoofdleiders & 
Hoofdjeugdopleidingen 

Vanaf februari, 
2e helft 

Bespreking voorlopige indeling per team Hoofdleider, 
Hoofdjeugdopleidingen, 
Hoofdtrainer**/  trainers 
betreffende categorie 

Eind mei Bekendmaking voorlopige indeling per 
team * 

 

 Voor aanvang 
competitie 

Bekendmaking definitieve indeling per 
team 

 

 
* Selectieteams met te weinig spelers, schaduwteams met teveel spelers. Je kunt dus eventueel nog 

naar boven worden ingedeeld.  
** Is de e.v.t. nieuwe trainer bekend zal ook hij / zij, indien mogelijk, bij de bespreking aanschuiven. 
 
 
12.3.1. Tijdspad werkzaamheden wedstrijdsecretarissen & KNVB 
 

1e helft juni Inschrijven teams, incl. wensen speeltijden, uit/thuis 
schema en klassen 

15 juni Einde overschrijftermijn 

Vanaf 2e helft juni – eind 
oktober 

Pasfoto’s uploaden / aanpassen 

Begin juli  KNVB verwerkt overschrijvingen en schoont vorige 
seizoen op 

Begin juli Nieuwe bondteams bekend, spelers kunnen worden 
toegevoegd aan de teams 

Vanaf 2e helft juli Teams zichtbaar in voetbalapp, poules bekend 

Begin augustus Bekerprogramma bekend 

Eind augustus Competitieprogramma bekend 

 
  

Categorie Aantal spelers op het 
veld 

Aantal spelers in het 
team 

O7 – O10 6 8 

O11 – O12 8 10 

O13 – O15 11 14 

O17 – O19 11 15 
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12.4. Doorschuiven van spelers of meetrainen in een hoger spelend team 

Het doorschuiven van spelers heeft vaak een definitief karakter. Terwijl meetrainen in een hoger 
spelend elftal meestal aangeeft dat een speler het talent heeft en dicht tegen het hoger spelende 
team aanzit. 
 
Voor het doorschuiven van spelers worden de belangen, volgens onderstaande prioriteitenlijst, 
afgewogen: 
1. Belang van de speler. 
2. Belang van het eigen team. 
3. Belang van het vragende team. 
4.  Doelstelling van de teams. 
5.  De opleiding. 
6.  Het plezier. 
 
In het najaar wordt beoordeeld welke spelers één keer per week met een hoger spelend team gaan 
meetrainen. Daarover vindt, onder leiding van de Hoofdjeugdopleidingen, overleg plaats met de 
spelers en ouders. 

Indien het voor de ontwikkeling van een speler noodzakelijk is om deze te door te schuiven kan dit op 
elk moment tijdens het seizoen. Er wordt min of meer evenredig doorgeschoven. Voor O8 t/m O15 
mag er pas na de winterstop mee gestart worden. Indien dat resulteert in een te kort, door blessure / 
uitsluiting / afwezigheid, aan spelers in de naast hogere categorie zal d.m.v. het verschuiven van 
aanvangstijden van de wedstrijden getracht worden het probleem te verhelpen 
 
12.5. Inlenen van spelers 
 
De afspraak is dat wanneer een team te weinig spelers heeft, het spelers uit een lager team mee 
vraagt en geen spelers uit een hoger team in dezelfde categorie. Bij selectieteams is dit het 
schaduwteam en het selectieteam van een categorie jonger. Elke aanvraag loopt altijd via de 
Hoofdleider. 
 
Inlenen en daarmee uitlenen van spelers moet op donderdagavond duidelijk zijn. De trainer van het 
team dat een speler inleent, geeft aan voor welke positie een speler nodig is. De trainer die de speler 
uitleent, bepaalt welke speler wordt uitgeleend. Deze speler moet wel het niveau van het inlenende 
team aan kunnen. Uitlenen van spelers moet worden gerouleerd. De spelers zijn verplicht ook 
hieraan mee te werken, anders speelt hij of zij ook niet in het eigen team. 

Indien er tussen de teams geen overeenstemming kan worden bereikt dan beslist uiteindelijk 
Hoofdtrainer en Hoofdleider. E.e.a. moet ook altijd volgens het KNVB beleid gaan. 

12.6. Uitlenen aan een senioren team 
 
De trainer van het Eerste Elftal kan spelers uit de JO19-1 opvragen onder de volgende voorwaarden: 
 
- Als een speler op zaterdag niet gespeeld heeft, start hij op zondag in de basis. 
- Als een speler op zaterdag gespeeld heeft, start hij op zondag op de bank. 
- Er is altijd vooraf overleg met de trainer van de JO19-1 en Hoofdjeugdopleidingen. 
- E.e.a. is altijd in overleg met de speler. 
 
Uitlenen van JO19-1 spelers aan lagere seniorenteams mag in overleg met de trainer. 
Hier gaat het hoofdzakelijk om tweedejaars JO19-1 spelers, die niet in aanmerking komen voor het 
1ste en 2de seniorenteam van SV Valkenswaard. Deze spelers moeten zoveel mogelijk rouleren. 
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12.7. Verwachtingen ten aanzien van een speler 
 
Indien een speler zich niet houdt aan de “11 Goudenregels” (zie website en posters in de kantine), 
volgt een gesprek met de ouders, trainer of leider, Hoofdleider waarna een schorsing volgt. Bij 
diefstal of vernieling van andermans eigendommen volgt onmiddellijk schorsing. Bij herhaling wordt 
de speler geroyeerd als lid. Voetbal is een teamsport waarbinnen individuen zich moeten kunnen 
ontwikkelen (en niet andersom). Er staat niemand boven de groep, er is niemand belangrijker dan 
het team. 
 
12.8. Aantrekken van spelers van buitenaf 
 
Het aantrekken van spelers buitenaf wordt alleen toegepast, indien de kwaliteit binnen de selectie 
dreigt af te nemen als gevolg van een tekort aan kwaliteit van jeugdspelers of leegloop binnen de 
selectie. Bij het aantrekken van spelers wordt eerst naar verenigingen binnen de gemeente gekeken 
alvorens in de regio zal worden benaderd. Uitgangspunten ten aanzien van het benaderen van 
spelers is dat zij nooit op individuele basis geldelijke vergoedingen in het vooruitzicht worden 
gesteld. 
 
In tegenstelling tot bovengenoemde moet SV Valkenswaard juist het omgekeerde proberen te 
bereiken. Door de opzet van een sterke jeugdopleiding moeten de betere jeugdspelers uit de 
omliggende plaatsen overstappen naar SV Valkenswaard. Dit in het belang van de ontwikkeling van 
deze jeugdspelers. Het creëren van enthousiasme bij deze jeugdspelers kan alleen bereikt worden 
door een sterke organisatie en een positieve evenals professionele houding naar de omgeving. 
 
Er bestaat binnen groot Valkenswaard een afspraak dat de voetbalclubs in Valkenswaard geen 
spelers actief benaderen om over te stappen. 
 
Indien er zich een speler van buitenaf aanmeld zal te allen tijde, bij gelijke geschiktheid, de eigen bij 
SV Valkenswaard opgeleide speler, in de opstelling, voorrang moeten genieten. Als een speler alle 
jeugdselectieteams tot de overgang naar de A – selectie doorloopt, of hij speelt een aantal jaren in 
onze selectie en heeft inmiddels een binding met SV Valkenswaard, beschouwen wij hem als “eigen”. 
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13. Begeleiding van kinderen en jongeren 
 
SV Valkenswaard staat niet alleen voor voetbal, ook andere aspecten krijgen aandacht. Het sociale 
aspect van voetbal als teamsport is in het bijzonder heel belangrijk. Niet alleen samen winnen, maar 
ook samen verliezen, samen en ‘prestatie’ leveren en iedereen daarbij te betrekken is een van de 
uitgangspunten bij SV Valkenswaard. Een juiste mentaliteit, omgaan met verlies en 
verantwoordelijkheid nemen, hoort bij de vorming van een voetballer. De coach / begeleider en 
trainer, maar ook zeker de medespelers en ouders dienen hier mede inhoud aan te geven. 
 
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 t.o.v. ouders en jeugdleden. In overleg kunnen afspraken gemaakt worden waarbij het 
belang van het kind altijd voorop staat. Indien er dringende zaken zijn is de Hoofdleider of eventueel 
het Bestuurslid Organisatorische Jeugdzaken uit het Hoofdbestuur het aanspreekpunt. 
 
13.1 Behoud jeugdspelers voor SV Valkenswaard (tegengaan leegloop)  
Vooral in de pubertijd blijkt dat er spelers besluiten te willen stoppen met voetbal. Ook na de 
overgang van junioren naar senioren stoppen voetballers of vertrekken naar elders. 
 
De redenen zijn divers: 
- Andere sociale bezigheden. 
- Werk. 
- Onzekerheid over de toekomst. 
- Slechte communicatie over teamindeling. 
- Gevoel van niet welkom zijn in de senioren. 
 
Om de leegloop te beperken en spelers te behouden, probeert SV Valkenswaard de volgende 
maatregelen te nemen: 
- Oudere jeugdspelers (Midden- en Bovenbouw) betrekken bij de jeugdopleiding van de jongste 

jeugd (trainers / leider) en zo betrokkenheid en verbondenheid te stimuleren, eventueel middels 
cursussen en interne opleidingen. 

- 2de 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 
seniorenvoetbal.  

- Naar de spelers duidelijkheid creëren over de stap naar seniorenvoetbal en hoe dit proces in zijn 
werk gaat. 

- Inzichtelijk maken waar spelers terecht zullen komen. 
- Competitie van spelers onder 23 jaar. 
 
13.2. Begeleiding overgang junioren naar senioren 
 
Een doelstelling van het JVBP is ook het waarborgen van de continuïteit en het zorg dragen voor een 
goede overgang van jeugd naar senioren. De aandacht dient erop gericht te zijn om te voorkomen 
dat spelers voor de vereniging verloren gaan. 
 
Dit kan worden gerealiseerd door: 
- Tijdig een gesprek te regelen tussen deze spelers en de coördinator seniorenteams. 
-  Zoveel mogelijk rekening houden met de wensen bij teamindelingen. 
-  Zorgen voor goede trainingsmogelijkheden (trainer en materiaal). 
-  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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- De Hoofdjeugdopleidingen volgt de ontwikkeling van spelers als zij vanuit SVV gescout zijn door 
een Betaald Voetbal Organisatie. Hoofdjeugdopleidingen speelt zo een cruciale rol bij een 
eventuele terugkeer van deze speler naar SV Valkenswaard. 

 
13.3. Lichamelijke gezondheid van de jeugdvoetballers 
 
Elke leeftijdsgroep heeft zijn voetbalkenmerken, zowel fysiek als mentaal. Trainers bij SV 
Valkenswaard passen de oefenstof aan de groep aan. Coaches en trainers zijn geïnformeerd omtrent 
de leeftijdskenmerken per groep maar ook omtrent het ‘beschermen’ van de jeugdvoetballer. Hun 
allerbelangrijkst 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. 
 
Bescherming rond de wedstrijd of training. 
- Weersomstandigheden. Vanaf 1 nov is het verplicht te trainen met een lange broek. En gebruik 

maken van de Windchill factor, om de gevoelstemperatuur te bepalen, of het doorgaan van de 
training wel verstandig is. 

- Bespeelbaarheid van het veld (Keuring door personeel van de Gemeente Valkenswaard). 
- Gedrag onderling en toeschouwers. 
- Altijd 2 personen van de begeleiding in het kleedlokaal. 
- Na de training verlaat, m.n. in de winter, de trainer als laatste het sportpark. 

 

 
 

Bescherming tijdens de wedstrijd of training 
- Alle spelers voldoende laten meespelen ( uitgangspunt: iedereen even veel speelminuten). 
- Aansporen alle spelers in het spel te betrekken. 
- Een oververmoeide speler wisselen. 
- Blessures voorkomen. 
- Monsterscores positief / negatief voorkomen. 
- Sportief gedrag bevorderen. 
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Bescherming / verzorging persoonlijk 
- Goed materiaal. 
- Goede conditie. 
- Goede warming-up. 
- Goed hersteld zijn van een blessure. 
 
Discipline en zelfbeheersing 
- Goede leefgewoontes. Denk hierbij aan goede / gezonde voeding, liefst geen alcoholische 

dranken (18 NIX), niet roken. 
- Juiste persoonlijke hygiëne. 
- Goed aankleden. Zie item ‘Bescherming rond de wedstrijd of training’. 
- Voetbalschoenen juist aandoen. 
- Douchen na de wedstrijd / training. 
- Op tijd rust nemen. 
- Draag geen sieraden tijdens training / wedstrijd. 
 
Op al deze bovengenoemde punten heeft de 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. 
 
Blessure behandeling 
 
Indien er sprake is van een blessure bestaat de mogelijkheid om op dinsdag en donderdag van 18.30 
– 19.00 uur een afspraak te maken met de verzorger van de selectie. 
Deze afspraak dient dan door de trainer of  leider van het team te worden gemaakt.  
De verzorger zal de blessure bekijken en dan besluiten of hij dit zelf kan en mag behandelen of de 
speler moet worden doorverwezen naar de Huisarts of Fysiotherapeut. 
 
Tevens is er op dinsdag en donderdag van 19.30 – 20.30 uur in het clubgebouw een Fysiotherapeut 
te consulteren. Hiervoor is geen afspraak noodzakelijk, en het consult gaat op volgorde van 
binnenkomst. 
 
Aan bovenstaande opties zijn geen kosten verbonden. 
 
Een vervolg consult, huisarts, fysio, dient u te declareren bij uw ziektekostenverzekering. Daarom is 
het aan te raden uw polis hiervoor te raadplegen. 
 
Bestuurslid Sociale zaken en Vertrouwenspersoon 
 
In het Hoofdbestuur is bij het Bestuurslid Algemene Zaken & Secretariaat de taak van “Bestuurslid 
Sociale Zaken” ondergebracht.  
Ingeval van een (vermeende) overtreding van de gedragsregels hebben de leden van SV 
Valkenswaard de mogelijkheid om de Vertrouwenspersoon (zie website) in te schakelen. 
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Wat doet een vertrouwenspersoon? 
 
Een Vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet makkelijk 
over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om (seksuele) intimidatie, pestgedrag en / of geweld, maar 
er kunnen ook andere zaken zijn die je graag met iemand bespreekt die onafhankelijk is en die buiten 
de situatie staat. Een Vertrouwenspersoon luistert, geeft raad, bemiddelt en kent de mogelijkheden 
om hulp te krijgen of een officiële melding te doen. 

SV Valkenswaard “Rookvrij” en de “campagne NIX 18”. 
 
Bij SV Valkenswaard is het beleid “Rookvrij” ingevoerd. Het is m.n. om de gezondheid van onze 
jeugdleden te beschermen absoluut verboden om in de kantine en in de kleedlokalen en de directe 
omgeving daarvan te roken. Roken op en rond de velden zal worden ontmoedigd. Roken op het 
kunstgras is zeker niet toegestaan. Aan de jeugdleden onder de 18 jaar zullen geen alcoholhoudende 
dranken worden verstrekt. Het barpersoneel heeft hier op toe te zien. 
  



 

44 

14. Taken en verantwoordelijkheden van het jeugdkader 
 
Uitgaande van de leeftijdskenmerken zal de juiste trainer bij de juiste groep worden ingedeeld. Het is 
een wereld van verschil, ook op selectie-niveau, kinderen van 9 jaar of bijna volwassenen van 18 jaar 
te trainen en te begeleiden. Uit de praktijk blijkt dat de trainer of leider zijn actief spelende kind volgt 
in de voetbalopleiding van SV Valkenswaard. Met het betaalde kader worden contractueel duidelijke 
afspraken gemaakt en gedurende het seizoen geëvalueerd. Bij het vrijwillige kader geldt dat 
vrijwilligheid geen vrijblijvendheid mag betekenen. Bij aantreden van het kaderlid zullen de taken en 
verantwoordelijkheden aan hem / haar worden voorgelegd. 
 
14.1. Taken, verantwoordelijkheden wedstrijdsecretaris 
De taken van de wedstrijdsecretaris zijn veelal uitvoerend. 
 
Uitvoerend: 
- Opmaak van het wedstrijdprogramma aan de hand van Sportlink. 
- Verwerken van wedstrijdwijzigingen en ingelaste wedstrijden.  
- Verwerken van de teamindelingen voor het nieuwe seizoen in Sportlink. 
- Verzenden van administratieve wedstrijdgegevens naar de KNVB via Sportlink. 
 
Organiserend: 
- Stelt i.v.m. veld- en kleedkamerindeling tijdig het wedstrijdprogramma aan de veldcoördinator en 

terreinmanager bekend. 
- Plannen van oefenwedstrijden. 
- Zaterdagdienst (gastvrouw / gastheer) inplannen. 
- Indelen scheidsrechters. 
- Doorgeven wedstrijdwijzigingen en ingelaste wedstrijden aan leiders en veldcoördinator. 
 
14.2. Taken, verantwoordelijkheden Hoofdleider- en Leider 
 
14.2.1. Hoofdleider 
Deze taken zijn deels uitvoerend en organiserend en dienen er op gericht te zijn de (dagelijkse) gang 
van zaken binnen de categorie gestructureerd te laten verlopen. 
 
Uitvoerend 
- Contactpersoon voor de trainers en begeleiders van de betreffende leeftijdscategorie. 
- Zorgen voor de juiste communicatie en overleg binnen de betreffende leeftijdscategorie. 
- Voorkomen problemen en lost problemen op binnen de leeftijdscategorie. 
- Coördineren van mutaties (nieuw lid / opzeggingen van leden) binnen de leeftijdscategorie. 
- Persoonlijk wedstrijd bezoek van wedstrijden binnen de leeftijdscategorie. 
- Persoonlijk bezoek van trainingen binnen de leeftijdscategorie. 
- Mede toezicht / controle houden op het gebruik van de materialen binnen de leeftijdscategorie. 
- Draagt mede zorg voor sociale controle binnen de leeftijdscategorie. Signaleert wangedrag en 

grijpt in/rapporteert indien nodig. 
 
Organiserend 
- Zorgen voor een goede organisatie binnen de betreffende leeftijdscategorie. 
- Organiseren van persoonlijke en / of groepsgesprekken. 
- Onderhouden van de (goede) contacten met de ouders. 
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14.2.2. Leiders / Teammanagers 
De taken van de leiders / teammanagers zijn veelal uitvoerend en dienen er opgericht te zijn om de 
(dagelijkse) gang van zaken voor het team gestructureerd te laten verlopen. 
 
Uitvoerend 
- Spelers informeren over wedstrijden, aanvangstijden, vertrektijden etc. 
- Zorgen voor spelersaanvullingen in overleg met de collega leiders. 
- Elektronisch wedstrijdformulier invullen, zorgen voor de spelerspassen. 
- Regelen van bidons met water in de rust van de wedstijd. 
- Intrapballen regelen en opruimen (als spelers dit doen, controleert de leider het resultaat). 
- Waterzak, fles en spons meenemen. 
- Controleren kleedkamers na de wedstrijd (ook bij uit wedstrijden). 
- Indien van toepassing na de wedstrijd opruimen van de doeltjes.  
 
Organiserend 
- Regelen vervoer voor uitwedstrijden. 
- Regelen wasbeurten tenues. 
 
14.3. Taken, verantwoordelijkheden Jeugdtrainer 
De taken, verantwoordelijkheden van de trainers zijn veelal uitvoerend en dienen er opgericht te zijn 
om de trainingen en wedstijden voor het team gestructureerd te laten verlopen. 
 
Uitvoerend 
- Voorbereiden en verzorgen van trainingen voor het team. 
- Neemt deel aan de door SV Valkenswaard georganiseerde bijscholingen. 
- Verzorgen materiaal en controle daarop. 
- Op tijd aanwezig zijn. 
- Toezicht op de gedragsregels en kleedkamers. 
- Het bijhouden van de trainingsopkomst. 
- Het invullen van de beoordelingsformulier t.b.v. van de teamindeling. 
 
Organiserend 
- Zorgen voor materiaal (opruimen van spullen, overdragen c.q. terug zetten van de doeltjes). 
- Toezien dat er wordt gedoucht en de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. 
- Bij ziekte zoveel mogelijk zelf voor vervanging zorgen. 
- Overleg met Hoofdtrainer, Hoofdleider, Hoofdjeugdopleidingen. 
 
14.4. Taken, verantwoordelijkheden Hoofdtrainer 
De taken, verantwoordelijkheden van de Hoofdtrainer zijn uitvoerend, organiserend en beleidsmatig 
en dienen er opgericht te zijn om de trainingen en wedstijden voor het selectieteam gestructureerd 
te laten verlopen. 
 
Uitvoerend 
- In bezit van minimaal UEFA C of TC III Jeugd diploma of bereid deze op korte termijn te halen. 
- Traint selectieteams. 
- Gaat mee op de wedstrijddagen tijdens wedstrijd van hoogste selectieteam. 
- Verzorgt de structurele ontwikkeling van de spelers, houdt ontwikkeling spelers bij en deelt deze 

met de andere trainers. 
- Voert POP- gesprekken met spelers. 
- Bekijkt wedstrijden 2e-jaars jongere leeftijdscategorie. 
- Verzorgt de halfjaarlijkse beoordeling van spelers en draagt bij aan interne scouting. 
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- Is als trainer een voorbeeld voor de club: behoudt afstand en staat waar nodig boven de groep, 
observeert en coacht, motiveert, stimuleert en is kritisch-opbouwend. 

- Signaleert wangedrag en grijpt in en rapporteert indien nodig. 
- Zorgen voor een positief klimaat op de training, in kleedkamer en in het veld. 
 
Organiserend 
- Ondersteund de Hoofdjeugdopleidingen en de Hoofdleider in hun respectievelijke coördinerende 

en probleem oplossende rol binnen de categorie. 
- Zorgt dat trainingen van alle teams per categorie op elkaar zijn afgestemd & voldoen aan  visie 

van SV Valkenswaard zoals is opgenomen in het jeugdplan. 
- In samenspraak met HJO de kwaliteit van de trainingen en trainers bewaken. 
- Zorgen dat spelsysteem in categorie op elkaar is afgestemd (uitgangpunt: posities uit het 1-4-3-3 

systeem worden bezet). 
- Bijwonen Hoofdtrainers bijeenkomst en thema-avonden. 
 
Beleidsmatig 
- Verzorgt i.s.m. Hoofdjeugdopleidingen de interne bijscholingen voor de trainers van de niet 

selectieteams van de categorie. 
- Stimuleert de deelname van de trainers aan deze bijscholingen. 
- Meedenken en bewaken uitvoering jeugdplan. 
- Teamindeling maken samen met de Hoofdtrainer van de lagere leeftijdscategorie. 
 
14.5. Taken, verantwoordelijkheden Hoofdjeugdopleidingen 
De taken en verantwoordelijkheden van Hoofdjeugdopleidingen zijn zowel Beleidsmatig, 
Coördinerend en Uitvoerend. 
 
- Dient te zorgen dat hij / zij een totaal overzicht over de jeugdafdeling heeft. 
- Heeft in hoofdzaak een beleidsmatige en coördinerende taak. 
- Waakt er voor dat hij / zij niet de probleem oplossende rol speelt die primair bij de HT en HL van 

de desbetreffende categorie ligt. 
 
Beleidsmatig 
- Ondersteunt schrijven, onderhouden en bewaken uitvoering van het JVBP. 
- Opstellen en onderhouden van het selectiebeleid. 
- Geeft advies voor het aanstellen van de leiders. 
- Input leveren voor bepalen van het niveau van de speelhoogte aan de KNVB volgend seizoen. 
- Advies omtrent teamindeling en selectiebeleid; bijwonen selectiebespreking. 
- Bewaken van de uitvoering van het gekozen spelsysteem. In voorkomend geval beslissen om van 

dit spelsysteem af te wijken. 
- Organiseren en bijwonen trainersbijeenkomsten, leidersbijeenkomsten en thema-avonden. 
- Ondersteuning beheer van het trainingsschema. 
- Speelt een belangrijke rol bij het werven en aanstellen trainers. 
- Zorgt i.s.m. Hoofdtrainers en Hoofdleiders dat trainers en leiders trainen en coachen o.b.v. visie 

SV Valkenswaard. 
- Eindverantwoordelijk voor interne scouting. 
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Coördinerend 
- Coördineert het organiseren van de kick-off avond aan het begin van het seizoen. 
- Opzetten KNVB leiders en trainerscursussen en optreden als praktijkbegeleider bij deze cursussen. 
- Organiseren en bijwonen trainersbijeenkomsten, leidersbijeenkomsten en thema-avonden. 
- Stelt samen met de Wedstrijdsecretaris (sen) Hoofdtrainers en Hoofdleiders het jaarplan voor de 

jeugdafdeling op. 
- Laat, conform Hoofdstuk 16.3. een veldbezetting voor de trainingsavonden opstellen. 
 
Uitvoerend 
- Werkt actief mee aan interne scouting, bijhouden ontwikkeling spelers en delen met trainer / 

coördinator volgende categorie. 
- Trainers stimuleren de bijscholingscursussen te volgen. 
- Bezoeken thema-avonden KNVB en betaald Voetbal organisatie. 
- Bezoeken thema-avonden KNVB (2 a 3x p/j) en Betaald Voetbal Organisatie, vraagt kaderleden 

om mee te gaan naar deze avonden. 
- Bekijken trainingen en feedbacksessies met trainers, discussie m.b.t. punten voor verbetering. 
- Beoordeeld vanuit het JVBP van SV Valkenswaard hoofdtrainers. 
- Bekijken wedstrijden jeugd en feedbacksessies met leiders omtrent coaching, spelsysteem, taken 

per team / linie / speler. 
- Geven thema-avond / clinics / verkorte interne cursus m.b.t coaching en training aan beginnende 

trainers en coaches.  
- Begeleid en bewaakt de ontwikkeling van de door de Betaald Voetbal Organisatie gescoute 

spelers. 
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15. Werving en opleiding van het jeugdkader 
 
Onder jeugdkader worden de volgende kaderfuncties bedoeld: Hoofdtrainer en trainers, Hoofdleider 
en jeugdleiders, Hoofdjeugdopleidingen, jeugdscheidsrechters en terreinmanager(s). 
 
15.1. Profielschets jeugdkaderleden 
 
Algemeen geldt dat SV Valkenswaard streeft om taken en functies zoveel mogelijk te laten aansluiten 
bij de capaciteit en de interesse van de persoon of personen die de taak of taken vervullen. 
 
- Hij of zij confirmeert zich aan het JVBP van SV Valkenswaard. 
- Hij of zij is enthousiast en gedreven. 
- Hij of zij heeft een positieve instelling met geduld en realiteitszin. 
- Hij of zij heeft een voorbeeldfunctie en draagt die ook uit. 
- Hij of zij kan tegen kritiek. 
- Hij of zij is consequent qua discipline en zelfdiscipline. 
- Hij of zij kan goed communiceren met jeugdleden en het jeugdkader. 
- Hij of zij moet over enige didactische vaardigheden beschikken. 
 
15.2. Werven van nieuwe jeugdkaderleden 
 
In een vereniging is het essentieel dat mensen op hun talenten worden aangesproken en dat ze niet 
worden gevraagd voor iets waar ze geen talent, tijd of zin in hebben. Bij werving is het dan ook zaak 
om de voordelen van een taak in de vereniging te beklemtonen. Je vraagt niet alleen inzet, maar je 
biedt ook wat. Ontplooiing en leiderschap, sociale en bestuurlijke vaardigheden.  
 
De volgende zaken spelen een rol bij de werving. 
 
- Persoonlijke benadering (dit blijkt in de praktijk verreweg het beste te werken). 
- Uitleg van de taak, communiceer helder en duidelijk wat je van de mensen verwacht. 
- Benadruk dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan draaien. 
- Benadruk de voordelen van betrokkenheid bij der vereniging. 
- Zorg voor begeleiding en van tijd tot tijd voor een stukje waardering. 
- Nieuwe jeugdkaderleden kunnen worden geworven door alle kaderleden, dit altijd in overleg met 

Hoofdjeugdopleidingen en Manager Voetbal Zaken. 
- Spelers uit de O19 en O17 enthousiasmeren om de cursus Pupillentrainer of zelfs een UEFA 

trainers diploma te behalen. 
- Spelers die op een MBO Sport en Bewegen zitten hun stage bij SV Valkenswaard te doen, hiervoor 

zullen de aanwezige leden met een UEFA diploma bereid moeten zijn om deze stages te 
begeleiden. 

 
Dit proces is in handen van de Manager Voetbal Zaken van het Hoofdbestuur. 
 
15.3. Verklaring omtrent goed gedrag 
 
Van nieuwe kaderleden wordt verwacht dat zij een ‘Verklaring van goed gedrag’ kunnen 
overhandigen om misstanden te kunnen voorkomen. SV Valkenswaard ziet erop toe dat kader zich 
niet misdraagt en stelt bij eventuele twijfel en / of klachten een eigen onderzoek in. 
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15.4. Interne en externe opleidingsactiviteiten 
 
SV Valkenswaard zal trainers, leiders, jeugdleden, ouders en scheidsrechters stimuleren om een 
opleiding te volgen. Om het jeugdkader optimaal te kunnen inzetten voor de vereniging bestaat een 
scala aan mogelijkheden qua opleiding. Deze zijn te splitsen in intern en extern. Bij de interne 
opleidingen kunnen we denken aan themabijeenkomsten zoals: Train de trainer door gecertificeerde 
trainers / Hoofdjeugdopleidingen en interne cursussen bijv. “Eerste hulp bij Sportongevallen ”. De 
KNVB biedt voor de opleiding voor trainers ook de cursussen “avondje Rinus” en de cursus Jeugd 
Voetbal Trainer Coach aan. De beide laatste cursussen dienen bij voorkeur 2 maal per jaar de worden 
georganiseerd, om de trainers bij te scholen. 
 
15.5. Wat te doen als kaderleden stoppen? 
 
Indien er een of meerdere kaderleden stoppen zal er altijd afscheid van dit kaderlid worden 
genomen. Door Hoofdjeugdopleidingen en / of Hoofdleider zal er een exit gesprek worden gevoerd. 
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16. Aanvullende beleidszaken 
 
In dit hoofdstuk staan alle zaken vermeld die niet in een van de andere hoofdstukken thuishoren 
maar wel van belang zijn voor het JVBP om het beleid daaromtrent te beschrijven. 
 
16.1. Kleding 
 
De jeugd wordt gekleed in een representatief voetbaltenue waarbij voor alle teams een 
hoofdsponsor is aangetrokken en er op de rug ruimte is om een eigen sponsor te plaatsen. De 
begeleiding en trainers hebben de mogelijkheid om een representatieve outfit te bestellen. Voor de 
trainers een trainingspak en trainingsjas en voor de leiders een soft shell. Per team is er een team 
tas. De uitgifte van de kleding is een verantwoordelijkheid van de ‘kledingcommissie’ waarbij alle 
beschikbaar gestelde kleding, tassen, tenues, etc. weer moeten worden ingeleverd en in eigendom 
blijven bij de vereniging. Voor de kleding (shirt, broek en sokken) zal een eigen bijdrage worden 
geheven. Kapotte shirts en broeken worden door SV Valkenswaard vervangen. Vervanging van 
sokken is voor eigen rekening. 
 
16.2. Voetbalmaterialen 
 
De Technische Jeugdcommissie draagt in samenwerking met het aanspreekpunt materialen zorg dat 
er voldoende deugdelijk materiaal beschikbaar is om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Het 
in bruikleen verstrekt materiaal, ballenhesjes hoedjes ed., dient direct nadat de laatste wedstrijd is 
gespeeld te worden ingeleverd zodat de verantwoordelijke het materiaal kan onderhouden en voor 
het volgende seizoen kan worden gereedgemaakt. 
 
16.3. Opstellen veldindeling voor de trainingen 
 
In juni zal door de Organisatorische Jeugdcommissie een schema voor de veldindeling op de 
trainingsdagen worden uitgegeven. In dit schema dient ook rekening te worden gehouden met de 
trainingstijden van de senioren afdeling. Hiervoor dient overleg te zijn met de trainer van de selectie 
en de senioren commissie omtrent hun wensen. Hierbij is bij SV Valkenswaard bepaald dat elke 
(jeugd) team in de gelegenheid wordt gesteld om 2 maal per week te trainen. Bij afkeuren van de 
natuurgrasvelden is het trainingsschema voor het kunstgrasveld aangepast. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat er concessies dienen te worden gedaan in ruimte en tijd 
 
16.4. Begin en einde trainingen 
 
Om de velden, trainingsmaterialen ed. weer gereed te maken voor het volgende seizoen stoppen op 
1 juni de trainingen van de jeugdteams. Voor de jeugdafdeling beginnen de trainingen op de eerste 
maandag na de zomervakantie. 
 
16.5. Bespreken van de velden voor oefenwedstrijden 
 
Indien er behoefte is aan een of meerdere oefenwedstrijden zal dit ten allen tijden met de 
wedstrijdsecretaris van SV Valkenswaard door de Hoofdleider moet worden afgesproken. Dan is ook 
alle infra beschikbaar en pas dan kan een oefenwedstrijd worden afgesproken. 
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16.6. Toernooien in nieuwe samenstelling 
 
Indien de (concept) teamindelingen bekend zijn zal in de maand mei, naast het afwikkelen van het 
lopende seizoen) kunnen worden begonnen met het spelen van wedstrijden in een nieuwe 
teamsamenstelling. Dit kan bijvoorbeeld door de trainingsavonden te benutten om in toernooivorm, 
al of niet met externe deelnemers, wedstrijden af te werken. Hierbij dient dan rekening te worden 
gehouden met de overige teams. De wedstrijden worden door de Technische Jeugdcommissie en 
Hoofdtrainers georganiseerd. 
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Bijlage 1: Begroting voor Ambities en Doelen: 
 

Ambitie/Doelen Maatregelen/Actie Wie Budget 20 21 22 23 24 

Zelf opleiden en 
verbeteren kwaliteit 
(hoofd) trainers en 
begeleiding. 

1. Cursussen Hoofdtrainer en trainers.                
2. Aanstellen Hoofdjeugdopleidingen en 
trainers. 

1. HJO.           
2. OJC 

€ 5000        
€ 5000 

         
Verbeteren 
talentidentificatie, 
talentontwikkeling, 
en kennis van 
ontwikkeling jeugd. 

1. Opzetten Talentprogramma.                     
2. Meetrainen hogere jeugdcategorie.            
3. Opzetten intern scouting programma. 

1. TJC, HJO.     
2. TJC, HJO.    
3. TJC, HJO 

N.V.T. 

          
Versterken regionale 
functie SV 
Valkenswaard en 
verdere 
samenwerking. 

1. Bespreken samenwerkingsvormen 
regionale clubs over kaderbegeleiding, 
opleiden en verbeteren ontwikkeling 
jeugdspelers van andere verenigingen bij 
SV Valkenswaard                                                   
 2.  Samenwerking programma met Betaald 
Voetbal Organisatie intensiveren. 

1. JB.           
2. JB 

N.V.T.  

          

Meisjes en 
damesvoetbal.                 
1. Uitbouwen van 
het meisjes voetbal 
tot een volwaardige 
opleidingslijn.                
2. Sterke regionale 
(bolwerk) voor het 
meisjesvoetbal 

1. Wervingscampagne voor aantrekken 
meisjes.                                                                                    
2. In samenwerking met regionale clubs en 
vergroten regionale functie. 

1. TJC.            
2. TJC. 

N.V.T. 
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Bijlage 2: Tijdpad invoering JVBP. 
 

 

Actie Wie aanwezig Tijd/status 

Kennismaking met Nico 
Veenbrink en evt. de 
afgevaardigde van de KNVB 

Voorzitter SV Valkenswaard, evt. 
overige leden Hoofdbestuur, 
Commissie, jeugdtrainers en 
Coördinatoren. 

Eind sept afgedaan 

Eerste begin opstellen van het 
JVBP d.m.v. praat sessie 
a.d.h.v. bij de verkenning 
verkregen documenten. 

Voorzitter SV Valkenswaard, 
Commissie, jeugdtrainers en 
coördinatoren. 

Begin aug. aanvang 
gemaakt volgende 
bijeenkomst is gepland. 

Overleg met keeperstrainer SV 
Valkenswaard. 

John. Z.S.M. 

Overleg HJO met HT.  Hoofdjeugdopleidingen , 
Hoofdtrainers, Enkele leden van 
de commissie 

12 sep. Mirjam en John zijn 
hierbij aanwezig 

2x Overleg met trainers niet 
selectie teams. 

Hoofdjeugdopleidingen , Trainers, 
Enkele leden van de commissie. 

Z.S.M na 12 sep. 

2x Overleg/Presentatie aan de 
ouders van de jeugdafdeling. 

Hoofdjeugdopleidingen , 
Commissie. 

Z.S.M. Nadat overleg met 
alle trainers is afgerond en 
uitgewerkt. 

Sessie met de Hoofdtrainer 
Frank Weijers. 

John en ??? Okt. 

Uitwerken input uit praat 
sessie, intern overleg. 

Voorzitter SV Valkenswaard, 
Commissie. 

Begin nov. 

Presenteren van de uitwerking 
en brainstorm over de 
organisatie, voornamelijk wat 
hebben we al en wat is 
daarvan goed, evt. benodigd 
budget. 

Leden Hoofdbestuur. Half nov. 

Overleg over de stand van 
zaken met NMC Bright 

Commissie. Begin dec. 

Presenteren van de te wensen 
organisatie met evt. invulling 
van de namen. 

Voorzitter SV Valkenswaard, evt. 
overige leden Hoofdbestuur, 
Commissie, jeugdtrainers en 
coördinatoren. 

Begin dec. 

Verfijnen van het JVBP.  Voorzitter SV Valkenswaard, 
Commissie. 

Half dec. 

Presenteren van het JVBP aan 
de leden van SV Valkenswaard. 

Voorzitter SV Valkenswaard, 
Commissie. 

Jan 2020. 

Implementeren van het JVBP. Hoofdbestuur Feb 2020 

Interne evaluatie. Hoofdbestuur, commissie Apr 2020 

Aanvragen audit. Hoofdbestuur Mei 2020 

Uitvoeren audit. NMC Bright / KNVB Eind mei 2020 

Uitslag audit. Hoofdbestuur, commissie, NMC 
Bright, KNVB. 

Juni 2020 

Uitreiken certificaat HB, commissie, NMC Bright, KNVB. Juni tijdens de 
jeugdafsluiting. 
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Bijlage 3: DNA Avond 
 
Op 22 mei 2019 heeft de “DNA avond” plaatsgevonden. 
Tijdens deze bijeenkomst, die werd geleid door de voorzitter van SV Valkenswaard, Jacques van 
Gerven bij gestaan door Mirjam Haarhuis, hebben de aanwezigen aan de hand van vragen, in 
wisselende syndicaten, aangegeven hoe en wat zij over SV Valkenswaard dachten. 
Hieronder vindt U de uitwerking van de antwoorden en meningen: 
 
Vraag 1: A.d.h.v. een lijst met kernwoorden werd gevraagd om voor ieder syndicaat afzonderlijk vijf 
woorden te selecteren die volgens hen het beste pasten bij SV Valkenswaard. 
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Vraag 2: Noem de “Kernwaarden” van SV Valkenswaard. 
 

 
 
Vraag 3: Wat gaat er nooit veranderen binnen onze vereniging? 
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Vraag 4: “Noem de sterke punten van SV Valkenswaard”. 
 

 
 
Vraag 5: Wat voor type vereniging is SV Valkenswaard?  
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Verder waren er nog twee vragen t.w.: 
 
1. Waar gaat het hart sneller van kloppen? 

 
- Meer betrokkenheid; bij ouders, selectiespelers en jeugd. 
- Meer faciliteiten. 
- Meer doorstroming van de jeugd naar de senioren. 
- Hoger voetballen met het eerste elftal. 
- Professionalisering. 
- Betere kwaliteit trainers. 
 

2. Wanner ben je een echte Bosuil? 
 
Een echte Bosuil is betrokken en zet zich in voor de club, waar hij / zij zich thuis voelt. 
 
De samenstellers van het jeugdbeleidsplan vinden het zo belangrijk dat de uitkomsten van deze 
sessie in het plan worden weergeven zodat de deelnemers zich herkennen in de uitkomsten. 
Elementen van de uitkomsten zijn de basis van het plan. 
 
S W O T analyse. (sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen analyse) 
Deze analyse is een resultante van de DNA avond. (Een aangepaste versie staat in Hoofdstuk 4).  
 

STERKTE ZWAKTE 

- Gedreven vrijwilligers. 
- Vertrouwde veilige omgeving. 
- Sfeervol. 
- Voetbalschool. 
- Accommodatie en faciliteiten. 
- SV Valkenswaard staat midden in de 
gemeenschap. 
- Inkomsten uit de kantine. 
- Jeugdactiviteiten. 
- Goede financiële positie. 
- Regionale aantrekkingskracht. 
- Samenwerkingspartners. (Betaald Voetbal  
  Organisaties) 
- Meisjes-/damesvoetbal. 

- Documenteren en vastleggen (historische) 
visie, 
   beleid, uitgangspunten, gegevens, etc. 
- Aanwas nieuwe vrijwilligers (bv. bardiensten, 
   vergrijzing onderhoudsploeg). 
- Begeleiding trainers op het veld. 
- Individuele talentontwikkeling. 
- Doorstroming jeugdspelers naar A/B selectie. 

KANSEN BEDREIGINGEN 

- Regionale functie. 
- Investeren in technisch (jeugd) kader en 
beleid. 
- Multifunctioneel gebruik accommodatie. 
- Intensiveren samenwerking met bv. scholen. 

- Bezuinigingen door gemeente. 
- Niet voldoende vrijwilligers om ambities te 
   realiseren. 
- Geen uitbreidingsmogelijkheden aantal 
velden. 
- Ongewenst gedrag (jeugd)leden (drank-, 
   drugsgebruik). 
- Selectiespelers senioren op jongere leeftijd 
   stoppen met voetbal of vertrekken. 
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Bijlage 4:  
Functioneringsgesprek  trainer 

 
Datum gesprek  : 
Naam trainer  : 
Verder aanwezigen : 
 
1. Wat vind je werk als trainer en ben je tevreden over je eigen functioneren? 
 
2. Wat zijn de punten waar je trots op bent en goed in bent? 
 
3. Hoe verloopt de samenwerking tussen jou en je collega’s? 
 
4. Hoe ervaar je de sfeer tijdens je werk als trainer? Hoe is de band met je spelers en kader zoals 

bijvoorbeeld leider/grensrechter? 
 
5. Welke loopbaanstappen wil je als trainer maken? 
 
6. Waarin zou je jezelf willen verbeteren? 
 
7. Zou je een opleiding willen doen, nieuwe taken willen of extra verantwoordelijkheden en 

projecten om jezelf verder te ontwikkelen? Zo ja welke? 
 
8. Hoe kijken wij tegen jouw functioneren ? 
 
9. Welke onderwerpen zou je nader besproken willen hebben en welke afspraken kunnen wij maken 

voor toekomst? 
 

Hoofdjeugdopleidingen zal dit formulier gebruiken voor de beoordeling van de Hoofdtrainer. 
De Hoofdleider gebruiken dit formulier voor alle overige trainers. 
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Bijlage 5: Boordelingsformulier”. 
 
Beoordelingsformulier spelers jeugdafdeling SV Valkenswaard 

Voornaam: Achternaam: 

Elftal: Seizoen: 

   rechtsbenig  
   linksbenig 
 
 

Selectiewaardig:  
   ja  
   nee  
   misschien / twijfel, omdat: 
 
 

Voorkeur positie speler: 
 
 

Voorkeur positie trainers: 

 

Trainingsopkomst & inzet: 
 
 
 

(Wedstrijd)mentaliteit: 
 
 
 

Blessures: 
 
 
 

Bijzonderheden: 
 
 
 

Toekomstverwachting: 
 
 
 

Advies volgend seizoen: 
 
 
 

 
Beoordeeld door: ______________________________d.d. ________________ 
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Bijlage 6: Potentie formulier  
 
 
Naam__________________ 
Datum_________________ 
 
      
 
   Hoog 
 
 
 
 
Huidige niveau 
 
 
 
 
   Laag 
 
 
Potentie    Laag      Hoog 
 
 
 
 
Technische vaardigheden  1 2 3 4 5 
 
Snelheid fysiek   1 2 3 4 5 
 
Snelheid beslissingen maken 1 2 3 4 5 
 
Spelintelligentie      1 2 3 4 5 
 
Energie / gasgeven     1 2 3 4 5 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   


