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Voorwoord 

 
Voor u ligt de Jeugdhandleiding van VenV ‘68, “Presteren met plezier”. 

 

Aandacht voor de jeugd is de basis om het voortbestaan van de vereniging 

te waarborgen. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst! 

 

Om de begeleiding van al onze jeugdspelers cq. jeugdspeelsters zo goed 

mogelijk te laten verlopen is reeds eerder besloten een Jeugdhandleiding 

samen te stellen (2012), waarbij inmiddels een geactualiseerde versie is 

vervaardigd.  

De handleiding is geschreven ten behoeve van jeugdkader, ouders en 

andere geïnteresseerden. 

 

In deze Jeugdhandleiding komen tal van zaken naar voren. Zo wordt er 

aandacht besteed aan gedragsregels voor onze jeugd, taken en 

verantwoordelijkheden van de jeugdleiders en –trainers en de speelstijl van 

onze jeugdteams. 

Verder is er door de KNVB laatste jaren een flinke verandering in de opzet 

van het jeugdvoetbal ingezet met het oog op het plezier en het op speelse 

wijze (en “meer wedstrijdecht”) vergaren van de voetbalvaardigheden. 

Daarbij is ook getracht een rem te zetten op negatieve zaken als druk en 

prestatie bij de jongere spelers. 

Dit maakte een nieuwe versie van de oorspronkelijke handleiding 

noodzakelijk. 

 

Voorwaarde om deze Jeugdhandleiding te doen laten slagen is dat 

hoofdbestuur, jeugdbestuur, jeugdtrainers, jeugdleiders en overig kader 
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zich actief opstellen om ook daadwerkelijk volgens dit plan te handelen. 

Een jeugdplan is immers pas waardevol wanneer er ook naar gehandeld 

wordt, een jeugdhandleiding in de boekenkast waar niemand naar omziet 

is daarentegen volstrekt waardeloos! 

 

Uitgangspunt van deze Jeugdhandleiding is de Zeister Visie (K.N.V.B.). 

Via website van KNVB en meer specifiek kopje Assist kan de meest 

actuele informatie worden verkregen. 

 

 

Wij hebben geprobeerd met deze Jeugdhandleiding duidelijk te maken  

hoe wij denken dat er met onze jeugd moet worden omgegaan. Hopelijk 

is er binnen de vereniging de bereidheid aanwezig om ook daadwerkelijk 

volgens deze handleiding te werk te gaan en is iedereen bereid om 

zijn/haar verantwoordelijkheden hierin te nemen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Jeugdbestuur V en V ‘68 
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1. Doelstellingen van deze Jeugdhandleiding 

 
Deze jeugdhandleiding heeft de volgende drie doelstellingen: 

 

1. Jeugdspelers en –speelsters plezier laten hebben in het 

voetbalspel en zorgen voor een optimale beleving tijdens 

trainingen en wedstrijden. 

2. Zorgen voor één beleid ten aanzien van het jeugdvoetbal 

binnen onze vereniging.  

3. Als handleiding dienen voor nieuwe kaderleden, die nog niet 

op de hoogte zijn van het jeugdbeleid van onze vereniging. 

  

 

 2. Beschrijving huidige situatie jeugdafdeling VenV 68 

 
De jeugdafdeling vervult zowel binnen de vereniging als daarbuiten een 

belangrijke rol, respectievelijk als kweekvijver voor de senioren elftallen (3 

teams, waarvan het eerste uitkomt in de 4e klasse van de KNVB), maar 

zeker ook als verschaffer van sportieve vorming en zinvolle afleiding voor 

de jeugd van ons dorp. Daarmee heeft zij ook een samenbindende en 

sociale functie. 

Actueel (2020-13) beschikken wij over 8 teams waarbij gelukkig alle 

leeftijden als het ware “ gedekt “ zijn (in verleden moesten we nog wel 

eens bij de oudere junioren vanwege krapte een team terugtrekken en  

d.m.v. dispensatie spelers/vroegtijdig omhoog halen van jonge leden om 

tot een team van voldoende spelers te kunnen komen). Het is steeds onze 

wens, dat er voldoende aanwas zal komen, om in alle leeftijdscategorieën 

een vertegenwoordigend elftal  op de been te brengen. Het is verder steeds 
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weer een uitdaging om iedere speler, zowel qua leeftijd als vaardigheid 

voor de club te bewaren: Tenslotte lonken de grotere clubs in nabij gelegen 

dorpen naar onze talentvolle spelers. Anderzijds willen we de minder 

talentvolle spelers ook graag met hun vrienden/dorpsgenoten met plezier 

laten spelen. Uiteindelijk vormen alle spelers het meer waaruit in de 

toekomst de club haar vrijwilligers moet vissen. 

 

 

3.  Jeugdbeleidsplan 

 

Missie 

“Zorg dragen voor omstandigheden, zodanig, dat dit het niveau en de 

spelvreugde voor de aan ons toevertrouwde jeugd in het bijzonder, en de 

verenigingen in zijn geheel ten goede komt”. 

 

Uitgangspunten jeugdbeleidsplan  

1. Het spelplezier van de jeugdspelers is erg belangrijk. 

2. voetbalniveau van de jeugdspelers op een hoger plan brengen.  

3. zorg voor een goede „voetbalopleiding‟ en doorstroom naar de 

senioren.  

4. het selecteren van talentvolle spelers, wanneer er voldoende 

spelersaanbod is.  

5. Indien mogelijk vroegtijdig laten doorstromen van talentvolle spelers 

naar het 1e selectieteam.  

6. verhogen van de eigen ontwikkeling en spelvreugde door spelers op de 

pupillenleeftijd (t.m. 11 jaar) zo mogelijk op diverse plaatsen binnen het 

team te laten spelen.  
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7. herkenbare speelstijl.  

8. stimuleren van spelers die aanleg en plezier hebben in het keepen.  

9. streven naar twee keer per week trainen voor alle leeftijdsgroepen 

vanaf JO10, mogelijk o.l.v. “gediplomeerde/onderlegde” trainers. 

10. stimuleren van trainers om zaterdags aanwezig te zijn bij de wedstrijd 

van hun team.  

11. het vergroten van de betrokkenheid als speler, coach, scheidsrechter 

en/of bestuurslid.  

12. het respecteren van verenigingsnormen en waarden  

13. in ons selectiebeleid zullen wij, op grond van pedagogisch motieven, 

jongeren alleen bij hoge uitzondering terugzetten.  

 

 

A. Zeister Visie 

 

Zoals genoemd in het voorwoord, is deze Jeugdhandleiding gebaseerd op 

de Zeister Visie van de K.N.V.B. In dit hoofdstuk zal kort worden 

ingegaan op deze visie en zullen de belangrijkste elementen van deze visie 

genoemd worden. 

 

 Ontstaan van de Zeister Visie 

 

Vanaf 1985 is de technische staf van de K.N.V.B. in Zeist, onder leiding 

van Rinus Michels(toen technisch directeur), zich gaan verdiepen in de 

jeugdopleiding van clubs. Er werd geconstateerd dat er vooral aparte 

vaardigheden werden getraind (de pass, de dribbel, het schot etc.). De 

technische staf van de K.N.V.B. heeft het voetballeerproces geanalyseerd. 
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Onder meer werd gekomen tot een herwaardering van het straatvoetbal. 

De waardevolle elementen van het straatvoetbal zijn omgewerkt tot een 

leerplan voor het jeugdvoetbal. Het basisidee is, dat kinderen leren door 

de bedoeling van het spel zelf te ontdekken. 

 

Daarin wordt onder meer veel gebruik gemaakt van partijtjes 4 tegen 4. In 

4 tegen 4 zit alles dat het partijtje op straat zo aantrekkelijk maakte. Het is 

immers een wedstrijd waarin iedereen veel aan de bal komt, veel 

voetbalsituatie moeten oplossen, met veel doelpunten en dus veel 

spanning. De Zeister Visie gaat uit van een actieve rol van de trainer. Hij 

stopt het spel wanneer nodig, geeft aanwijzingen, stelt vragen en laat 

spelers zelf een oplossing aandragen. Waar nodig laat hij dingen voordoen 

of doet hij ze zelf voor. 

 

 Uitgangspunten binnen de Zeister Visie 

 

De Zeister Visie kent vier belangrijke uitgangspunten: 

1. Optimale voetbalbeleving/voetbaleigen bedoeling 

Jeugdspelers of –speelsters zullen meer van een training of wedstrijd 

opsteken als ze gemotiveerd zijn. Ze worden gemotiveerd wanneer ze 

het idee hebben dat er gevoetbald wordt. Net als vroeger op straat een 

fijn partijtje spelen. Daar kon je immers iedereen voor wakker maken! 

Het is dan voor de trainer zaak om er voor te zorgen dat deze beleving 

aanwezig is. 

2. Veel herhaling 

Doen, doen en nog eens doen. Zo leerden we voetballen op straat. 

Slechts door veel te herhalen leer je voetballen. Daarom kan in 

voetbaltraining worden volstaan met een beperkt aantal oefenvormen 
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waar alles in zit wat het spel tot voetballen maakt: een bal, een veld, 

doelen en spelregels. Wanneer deze oefenvormen veel herhaald 

worden, zullen de spelers/speelsters het spel beter onder de knie 

krijgen dan door allerlei verschillende oefeningen te doen die niet de 

voetbalingrediënten bevatten. 

3. Rekening houden met de groep  

Natuurlijk is niet elke speler/speelster van hetzelfde niveau. Belangrijk 

is dat de trainer rekening houdt met de groep die hij/zij traint. 

Kinderen van 6 jaar laat je natuurlijk geen ingewikkeld positiespel 

spelen! Wanneer je een kwalitatief mindere groep traint, dien je hiermee 

rekening te houden en zul je de training hierop moeten aanpassen. Dit 

wil echter niet zeggen dat zo’n groep niets te leren valt, integendeel! 

4.  De juiste coaching 

     Voor een trainer is het belangrijk dat hij begrijpt hoe de jeugd het        

     voetbal beleeft en vervolgens in staat is opmerkingen te maken waar     

     de jeugdige spelers/speelsters iets aan hebben. Door het spel af en   

     toe stil te leggen, door dingen voor te doen of aanwijzingen te geven  

     kun je als trainer een speler/speelster veel dingen leren. 
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B Onze jeugdspelers, wie zijn dat en hoe     

         trainen we ze? 
De een is de ander niet. Dat geldt voor volwassenen, kinderen en dus ook 

voor jeugdvoetballers/sters. Hieronder volgt een korte omschrijving per 

leeftijdsgroep, de trainingsdoelstelling per groep en de gewenste 

trainingstijd voor deze groep. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

peildatum bij alle jeugd ligt op 1 januari.  

We streven ernaar de trainingen te laten verzorgen door 2 trainers: 

hierdoor kan er iets meer individuele aandacht gegeven worden, naast het 

feit, dat er beter geobserveerd kan worden tijdens groepstrainingsvormen. 

Verder proberen we,  indien we de mogelijkheid hebben, trainers  met een 

diploma voor de groepen te krijgen. Dit laatste is overigens lang niet altijd 

mogelijk.  

 

Het is in de afgelopen jaren lastig gebleken een goede invulling te vinden 

voor een zgn technisch jeugdcoördinator: in een persoon verenigd zou 

idealiter vanuit hem/haar zowel een aanspreekpunt voor organisatorische 

en technisch/tactische aspecten geboden worden aan het kader van de 

jeugd (trainers en leiders). Aanreiken van (eventueel thematische) 

oefenstof, maar ook hoe je het op het veld over moet brengen aan de 

spelers van uiteenlopende leeftijd en niveau naast een klankbord voor 

kader te zijn, zijn enkele vitale onderdelen om lijn binnen de 

jeugdopleiding te verkrijgen. 

We doen steeds weer moeite om deze aspecten ingevuld te krijgen, 

eventueel verdeeld over meerdere personen. 
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Pupillen (6-8-jarigen): 

deze  kinderen zijn enorm snel afgeleid. Ze kunnen zich niet erg lang 

concentreren en ze zijn vaak te speels om zo te voetballen als volwassenen 

dat wel van hem/haar verlangen. De behoefte dingen samen te doen 

ontbreekt nog; hij/zij is nog erg individueel gericht. Tijdens wedstrijdjes 

wordt de bal voortbewogen door een rennende en schoppende horde 

kinderen. 

 

Het grootste obstakel voor hen is dikwijls de bal. Het “baas worden over 

de bal” is voor deze kinderen het belangrijkst. De nadruk moet tijdens de 

training dan ook liggen op de bal. en hoe deze te beheersen. Enkele 

belangrijke aspecten hierbij zijn: 

• Voor iedereen een bal beschikbaar 

• Veel afwisseling in de training 

• Inspelen op de fantasiewereld van de kinderen 

• Zeer korte en duidelijke uitleg 

• Rekening houden met korte concentratievermogen 

• Zelf voordoen beter dan (zelf) uitleggen 

• Geen verwachting hebben van samenwerking, hier echter wel aan 

werken. Bijv. samen opruimen. 

 

De gewenste trainingstijd voor deze groep is 45-60 minuten per week. 

 

Pupillen (8-10-jarigen) 

Op deze leeftijd zijn de spelers al veel meer bereid om deel uit te maken 

van een team. Hij/zij kan het opbrengen om wat langer één en dezelfde 

oefening uit te voeren. Dit is de ideale leeftijd om de basisvaardigheden 
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onder de knie te krijgen. De bal is niet langer doel, maar is nu middel om 

een doelpunt te maken. 

 

Tijdens trainingen is het belangrijk dat er verder gebouwd wordt aan het 

ontwikkelen van de techniek. Ook is het belangrijk dat de kinderen in deze 

fase al enig inzicht verkrijgen in het voetbalspel. Deze vaardigheden 

kunnen het best getraind worden in de zogenoemde “basisvormen”. Deze 

basisvormen kenmerken zich door het voetbaleigen karakter, de vele 

herhalingsmogelijkheden, de aanpasbaarheid aan niveau en de vele 

coachingsmogelijkheden. 

Belangrijke aspecten in de training zijn: 

• Gebruiken en aanpassen van spelregels 

• Een  oefening makkelijker of moeilijker maken 

• Duidelijk maken van de spelbedoeling 

• Nadruk leggen op goede technische uitvoering 

• Veel techniek oefeningen. 

 

Pupillen (10-12-jarigen) 

Deze kinderen zijn geneigd zich te meten met anderen. Hij/zij kan het aan 

om in teamverband een doel na te streven.  

 

Naast het onderhouden van de technische vaardigheden is het 

ontwikkelen van het spelinzicht bij deze leeftijdsgroep het belangrijkst.  Ze 

moeten leren omgaan met 

• Grotere ruimte 

• Grotere afstanden 

• Meer spelers 

• Meer mogelijkheden 
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• Andere taakverdeling 

 

Tijdens trainingen en wedstrijden gaat het bij deze leeftijdscategorie met 

name om het spelinzicht te verbeteren. Wordt hieraan te weinig aandacht 

besteed, dan heeft dit een negatieve invloed op de verdere ontwikkeling 

op het technische vlak. Spelers en speelsters moeten eerst de bedoeling 

van de drie teamfuncties (opbouwen, aanvallen en verdedigen) leren 

herkennen. Posities in het veld krijgen een bepaalde inhoud. Tijdens 

trainingen moet veel aandacht besteed worden aan de volgende 

onderdelen: 

• Veldbezetting 

• Kwaliteit van het positiespel 

• Diepte in het spel 

• Elkaar waarschuwen, dus communiceren 

 

De gewenste trainingstijd is 2 x 60 minuten per week. 

 

Junioren (12-14-jarigen) 

Deze leeftijdscategorie kenmerkt zich door hun geldingsdrang en hun 

eigen mening. Hij/zij is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen 

begon te ontwikkelen: vrijlopen en samenspelen. 

Met betrekking tot de verdeling van taken binnen het team kan aan een 

junior voorzichtig eisen gesteld worden. 

 

Tijdens trainingen en wedstrijden moet aandacht besteed worden aan het 

verdere ontwikkelen van het inzicht in de taken en de technische 

vaardigheid om deze taken uit te voeren. Belangrijke aspecten hierbij zijn: 
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In de wedstrijd moeten ze leren omgaan met de grootte van het speelveld, 

de spelregels (buitenspel!), het spelen in een opstelling en de belangrijkste 

principes bij balbezit en balbezit tegenpartij. 

De overstap naar 11 tegen 11 wordt gekenmerkt door de volgende 

veranderingen: 

 

• Ontwikkelen van taken per linie 

• Ontwikkelen van de functionele technische vaardigheid 

• Aandacht besteden aan de drie hoofdmomenten van het voetbal, dus 

wat te doen bij balbezit, balbezit tegenpartij en het omschakelen. 

• Onderlinge communicatie bevorderen 

De trainingstijd is 2 x 60 minuten per week. 

 

Junioren (14-17-jarigen) 

Voor jongens in deze leeftijdscategorie is winnen belangrijker dan ooit, 

daar waar meisjes het winnen lijken te relativeren. Hij/zij is nog meer in 

staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij/zij moet leren onder druk te 

spelen. Het tempo gaat verder omhoog. 

De speler bevindt zich in de pubertijd, dit vraagt extra aandacht. Ook de 

lichamelijke veranderingen zijn groot, let op de belasting en de 

belastbaarheid. Door groei worden de prestaties vaak minder! 

 

Tijdens trainingen en wedstrijden komt de nadruk te liggen op het gehele 

“pakket”. Dit betekent dat zowel techniek, inzicht en communicatie 

getraind moeten worden. Belangrijk zijn: 

• Ontwikkelen taken per team, per linie en per positie 

• Acties moeten voor het team rendement op gaan leveren 
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De trainingstijd is 2 x 60 minuten uur per week. 

 

Junioren (17-19 jaar) 

De speler is op weg een volwassen speler te worden. In deze 

leeftijdscategorie wordt vaak de keus gemaakt voor prestatieve- of voor 

gezelligheidssport. Er wordt door de spelers gelet op het spel van elkaar. 

Er ontstaat een soort eigen controle. 

 

In deze fase gaat het om het leren winnen van een wedstrijd. Hier komen 

de volgende zaken bij aan de orde: 

• Teamverantwoordelijkheid 

• Benutten van specifieke kwaliteiten van spelers 

• Ondergeschikt maken aan het teambelang 

De trainingstijd is 2 x 60-90 minuten per week. 

 

 Meisjesvoetbal 

 

Tot 12 jaar loopt de lichamelijke en psychische ontwikkeling van meisjes 

en jongens parallel. De meisjes beleven het voetbal op een zelfde wijze als 

de jongens. De leeftijdstypische kenmerken zoals hierboven aangegeven 

gelden ook voor meisjes. De ervaring met gemengd voetbal zijn zeer 

positief. Zeker bij meisjes die vanaf hun 6e jaar voetballen verschilt de 

voetbalontwikkeling niet van die van jongens. Veel meisjes die op latere 

leeftijd bij de club komen hebben een achterstand op de jongens. Vandaar 

ook dat er bij meisjesteams veel getraind  moet worden op technische 

vaardigheden. Pas wanneer de bal goed beheerst wordt kan er ook op 

andere aspecten getraind worden. Binnen onze vereniging beschikten we 

tot dusverre niet over voldoende meisjes voor aparte meisjesteams, dus 
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laten we de teams in principe gemengd uitkomen (ook passend in de 

voetbalvisie van KNVB) 

 

Keeperstraining 

Binnen onze vereniging wordt gestreefd naar keeperstraining voor zoveel 

mogelijk keepers. Helaas is keeperstrainer een lastig structureel in te vullen 

vacature, maar ieder seizoen streven we naar het aanbieden van 

keeperstraining in enige vorm. 

 

C. Speelstijl jeugdteams VenV 68 

 
De keuze voor de speelstijl van de jeugd hangt samen met verschillende 

factoren. Zo heb je te maken met de karakteristieken van de spelers of 

speelsters, de tegenstand of het belang van de competitie. Als 

jeugdcommissie van onze vereniging vinden wij het “opleiden” van een 

speler echter het allerbelangrijkste. Met name bij de jongere jeugd vinden 

wij resultaat niet het belangrijkst. Veel belangrijker vinden we dat de speler 

of speelster plezier heeft in het spel en hij of zij in een optimaal leerklimaat 

het voetbalspel kan onder de knie kan krijgen.  

De KNVB heeft ook uitdrukkelijk de wedstrijdvormen enkele jaren 

geleden omgegooid en het competitie element getracht in de jongste jeugd 

te verkleinen opdat het plezier bij de spelers en speels verwerven van de 

benodigde voetbalvaardigheden voorop komt te staan. 

De ingezette weg naar verdere differentiatie naar leeftijd (teams liefst per 

geboortejaar ingedeeld)  is begrijpelijk vanuit groter standpunt, echter voor 

een kleine club als VenV 68 plaatst het ons wel eens voor 

indelingsproblemen. 
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Hieronder ziet u in het kort uitgelegd wat dat voor gevolg heeft voor de 

speelstijl(en) die wij voor onze jeugdteams adviseren. 

 

Wedstrijdvormen 

De Onder 8 tot en met Onder 10-pupillen spelen op een verkleind 
kwartveld (42,5m x 30m) 6 tegen 6 wedstrijden. Deze duels worden 
begeleid door een spelbegeleider die de spelers zoveel mogelijk de ruimte 
geeft het spel zelf te ontdekken en daar waar nodig fluit om de spelregels 
uit te leggen. De KNVB publiceert bij de onder 8, 9 en 10 pupillen geen 
uitslagen en ranglijsten. Wel worden de uitslagen bijgehouden om de 
speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan teams eventueel te 
herindelen. 

 
De Onder 11- en Onder 12-pupillen spelen op een versmald half veld 
(64m x 42,5m) 8 tegen 8 wedstrijden. De wedstrijden staan onder leiding 
van een pupillenscheidsrechter. Vanaf de Onder 11 leeftijdscategorie 
publiceert de KNVB ook actief rangen en standen. 
 
 
 

Speelwijze: 

 

6 tegen 6 (op een kwart  veld): 

 

Speel je in twee linies (overzichtelijk dus makkelijk) dan kun je kiezen voor 

twee verdedigers en drie aanvallers, of drie verdedigers en twee aanvallers. 

Spelen in twee linies is makkelijker dan spelen in drie linies. Het is voor 

spelers herkenbaar omdat zij goed hun positie op het veld kunnen bepa-

len (links, rechts, midden) . keuze uit 1:2:3 of 1:3:2 (nadruk op aanvallen 

of verdedigen) 

Speel je in drie linies (minder overzichtelijk dus moeilijker) dan is 1:2:1:2 
het meest logisch.  
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Door te kiezen voor een teamorganisatie in drie linies ervaren spelers 
meer complexe situaties waardoor dit over het algemeen moeilijker zal 
zijn dan spelen in twee linies. Dit komt onder andere doordat spelers op 
een andere manier onderlinge afstanden moeten bewaken (zeker de 
middenvelder). Niet alleen degene voor of achter je, maar ook de 
medespelers in de andere linie. De spelsituaties zullen minder 
voorspelbaar zijn, en er zijn meer directe passlijnen dan bij het spelen in 
twee linies.  

Het spelen in drie linies kan wel gemakkelijker voorwaarden cree ̈ren om 
1:1 te spelen, zoals bij een 1:2:1:2-organisatie waar elke speler op het veld 
een directe tegenstander heeft.  

 

8 tegen 8 (op en half veld): 

 

Een wat behoudende en duidelijke variant zou 1:3:1:3 kunnen zijn: daarbij 

zijn er een centrale verdediger en 2 flankverdedigers en is daarvoor een 

ruit opgesteld. 

Er kan ook gekozen worden voor een zgn dubbele ruit, of anders gezegd: 

voor de keeper 1:2:1:2:1, waarbij er dus een centrale verdediger en daar 

iets voor 2 flankverdedigers en 2 aanvallende spelers zijn met een centrale 

middenvelder er achter en 2 “halven”. Tenslotte een diepe spits: er 

ontstaat meer ruimte en minder vechtvoetbal, maar het is nogal gericht op 

de aanval. 
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Spelend in 11 tal bezetting (JO13 en overige junioren): 

Dit wordt gedaan in het welbekende 1:4:3:3 systeem. Groot voordeel van 

dit systeem is dat er voor iedere speler of speelster voldoende 

afspeelmogelijkheden in alle richtingen zijn en dat de onderlinge 

afstanden ongeveer hetzelfde zijn. Het komt soms wel een voor dat je als 

trainer geen vrije verdediger nodig hebt (zwakke tegenstander) of dat je 

wat extra aanvallende impulsen nodig hebt. Hiervoor biedt het 

zogenaamde 1:3:3:3 +1 systeem de oplossing. In onderstaand figuur wordt 

de betekenis van dit systeem duidelijk. Het principe van dit systeem is dat 

er gespeeld wordt met een keeper, drie verdedigers, drie middenvelders en 

drie aanvallers. De elfde 

speler kan naar eigen 

inzicht gebruikt worden. 

Vaak zal dat zijn als vrije 

verdediger, maar ook is 

hij/zij te gebruiken als 

extra middenvelder of 

aanvaller. Bij zwakke 

tegenstanders is het 

bijvoorbeeld goed om de 

vrije verdediger achter de 

verdedigers weg te halen. 

Het ligt dan ook 

voornamelijk aan de mate van tegenstand die de variant van dit systeem 

bepaald.  

 

het behoeft geen betoog dat wij in het algemeen te maken hebben met 

teams waarvan de spelers nogal uiteenlopen qua voetbalkwaliteiten 
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doordat we een relatief kleine (dorps-)club zijn en we dus voor 

duidelijkheid zouden willen kiezen betreffende de opstelling. Ook zullen 

we vanaf de vroege jeugd ernaar willen streven dat de basis van het spel 

leunt op goed positie kiezen (verdedigend en aanvallend) en alertheid in 

de omschakelmomenten: daarmee wordt de bal het snelst herwonnen en 

kan de voortzetting plaatsvinden. Dit moet als het ware bij iedere speler 

een automatisme worden gepaard aan een zo optimaal mogelijke techniek.  

 

Overgang JO19 naar senioren 

De stap van JO19-junioren naar de senioren dient zo soepel mogelijk 

gemaakt te worden. Het is daarom raadzaam dat spelers die kans maken 

om in de selectie te komen, alvast ervaring opdoen met tempo, 

handelingssnelheid, hardheid en beleving van het seniorenelftal. Daarom 

stellen wij voor dat deze spelers vanaf een bepaald tijdstip (bijv. 

winterstop) de gelegenheid krijgen één keer per week met de selectie mee 

te trainen. Het bepalen welke spelers hiervoor in aanmerking komen dient 

te geschieden door de hoofdtrainer in overleg met trainer van JO19 en het 

jeugdbestuur/technische commissie. 

 

D. Selectiebeleid jeugd VenV’68 

 
Omdat we voor alle spelers een aantrekkelijke leeromgeving willen zijn, 

vinden we, dat er bij voldoende keuzemogelijkheden (door voldoende 

spelers en het kunnen beschikken over meerdere teams) geselecteerd kan 

worden. We beogen iedere speler zich op zijn/haar niveau verder te laten 

ontwikkelen en frustratie te voorkomen bij de “beste en slechtste” spelers. 

Dit zal het aantal balcontacten en de teamgerichtheid per speler zo 

optimaal mogelijk laten zijn (voorkomen, dat sommigen nooit de bal 
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krijgen en anderen alles zelf willen doen) Ten aanzien van selectie hebben 

wij de volgende standpunten: 

0. De steeds krappere leeftijdsgrenzen aan de jeugdteams maken het 

lastiger een talentvolle speler omhoog te plaatsen: het belang van de 

teamopbouw binnen onze (relatief kleine) vereniging prevaleert. Het 

kan niet zo zijn dat een team niet goed kan spelen omdat een enkele 

speler omwille van kwaliteit het team verlaat en men met een tekort 

achterblijft. Dit laat volgende echter niet onverlet: 

1. Een jeugdspeler of –speelster dient te zijner tijd in dat team te spelen, 

waarin hij/zij  zich, gezien zijn/haar talent het best kan ontwikkelen. 

Desondanks kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waarin hier 

(voorlopig) vanaf gezien wordt. 

2. Bij een jeugdspeler of –speelster die ‘te goed’ is voor zijn/haar 

leeftijdsgenoten zal gekeken worden of het mogelijk is hem/haar  in 

te delen in een team met oudere spelers/speelster. 

3. Een elftal moet eigenlijk niet te veel teren op een goede speler. 

Wanneer dit het geval is, kan gekeken worden of deze 

speler/speelster naar een hoger team kan verhuizen. Dit omdat 

zowel de hele goede speler als ook de rest van de spelers hiervan 

maar weinig opsteken. 

4. Vooral bij jongere spelers/speelsters is het raadzaam hen niet al op 

vroege leeftijd op een vaste positie neer te zetten. Dit komt de 

ontwikkeling zeker niet ten goede en de speler/speelster komt zo niet 

in aanraking met alle facetten van het spel. Bovendien willen alle 

pupillen graag scoren. Het is dan ook goed om met de jongere jeugd 

af en toe eens posities te rouleren. 
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5. Elke speler/speelster zal af en toe eens reserve moeten staan. Wel 

dient dit op een zo eerlijk mogelijke manier te gebeuren. Het hoort 

niet zo te zijn dat alleen de mindere spelers worden gewisseld.  

6. Tijdens de indelingsvergaderingen dient per speler/speelster kort 

gekeken te worden naar zijn/haar ontwikkelingen tijdens de 

voorgaande competitie. Een vorm van een speler-volgsysteem kan 

hierbij behulpzaam zijn. Naar aanleiding hiervan kan besloten 

worden een speler/speelster in een ander team in te delen. 

 

 

4 Gedragsregels voor jeugdspelers, jeugdkader en de 

ouders 

 
Als voetbalvereniging VenV 68 hebben we een goede naam hoog te 

houden. De meeste verenigingen komen graag op bezoek of zien ons 

graag komen. Dit willen we natuurlijk graag zo houden. Daarom hebben 

we de gedragsregels  voor alle duidelijkheid nog eens op papier te zetten.  

 

1. De speler/speelster is tijdens trainingen en wedstrijden op het, door 

de trainer of leider aangewezen tijdstip, aanwezig. 

2. Tijdens trainingen is het dragen van sportkleding en 

voetbalschoenen verplicht. Dus geen spijkerbroek met laarzen! 

3. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden 

en tijdens trainingen is het aan te bevelen. 

4. De speler/speelster stelt zich tijdens trainingen en wedstrijden ten 

opzichte van mede- of tegenstanders, scheidsrechter, begeleiding en 

publiek correct op in woord en gebaar.  
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5. De speler/speelster maakt er een gewoonte van af te melden (met 

reden) wanneer hij/zij niet aanwezig kan zijn op de training.  

6. Bij verhindering voor een wedstrijd op zaterdag doet een 

speler/speelster uiterlijk vrijdagavond melding bij de leider. 

7. Het is voor iedere speler/speelster verplicht zich na afloop van 

trainingen en wedstrijden te douchen. Badslippers worden 

aanbevolen. 

8. Na iedere training wijst de trainer/leider (een) speler(s) aan die de 

kleedkamer schoonmaakt. Bij thuiswedstrijden wordt ook de 

kleedkamer van de tegenpartij niet vergeten! Bovendien zorgen wij 

ook bij uitwedstrijden dat onze kleedkamer schoon achterblijft! 

9. Roken in de kleedkamers is verboden. Roken op onze 

sportaccomodatie is zeer ongewenst! 

10. Tijdens donkere dagen zorgen de ouders ervoor dat de verlichting 

op de fiets van zoon/dochter naar behoren werkt. 

11. Alle jeugdleden plaatsen hun fiets in de daarvoor bestemde rekken.  

12. Ouders langs de kant zorgen voor een positieve en gezellige sfeer 

langs de lijn.  

13. Met name bij de jongste jeugd komt het nog al eens voor dat leiders 

en/of trainers in het veld lopen. Dit wordt door velen als zeer 

storend ervaren. Daarom vinden wij dat leiders moeten proberen 

zoveel mogelijk buiten de lijnen te blijven (evenals de ouders!). 

14. Ook moet het jeugdkader de spelers bejegenen vanuit de opvatting, 

dat een negatieve benadering vaak een zelfde reactie uitlokt en 

zelfvertrouwen van de speler kan schaden, terwijl een compliment 

of een positieve benadering stimulerend werkt. Ook fouten kunnen 

op positieve wijze worden aangekaart met meer kans op 

verbetering! Een zekere mate van discipline moet er zijn om alles in 
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de juiste banen te leiden en voor iedereen een duidelijke structuur 

te bieden. 

15. Tenslotte moet iedereen die betrokken is bij de teams sportiviteit 

met een hoofdletter S schrijven. Primair staat speelplezier voorop, 

en daarvoor hebben we een prettige omgang met onze 

tegenstanders nodig. Het jeugdbestuur behoudt zich het recht voor 

om bij wangedrag de leden hierop aan te spreken en eventueel 

maatregelen te nemen. 

 

 

5. Taken jeugdtrainer/jeugdleider 

 
Het streven van het jeugdbestuur van onze vereniging is dat ieder team 

begeleid wordt door tenminste twee personen. Meestal zal het een 

trainersduo en een leidersduo betreffen. Hier volgen in het kort de 

belangrijkste taken die de trainer en leider hebben. Houd hierbij het 

volgende in gedachten: kinderen zullen eerder gedrag copieren (goed, 

maar ook verkeerd!) dan doen wat hun gezegd wordt. Kortom het kader 

heeft een functie als rolmodel in de brede betekenis van het woord!  

1. De leider of trainer dient voor trainingen en wedstrijden op tijd 

aanwezig te zijn. 

2. Voor de wedstrijden dient de tegenstander correct te worden 

ontvangen en het digitaal wedstrijdformulier correct te worden 

ingevuld. 

3. De trainer en leider dienen te letten op hun eigen taalgebruik, maar 

ook op die van de spelers en de ouders. 
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4. De leiders hebben naar de tegenstanders toe voor onze club een 

representatieve functie: dit betekent onder andere een beschaafd 

gedrag en een herkenbare (club-)outfit. 

5. Na afloop van trainingen en wedstrijden dient de leider of trainer 

erop toe te zien dat er gedoucht wordt en dat de kleedkamer netjes 

wordt achtergelaten (ook bij de tegenstander!) Roken in de 

kleedkamer is zowel voor spelers als begeleiding uit den boze! 

6. De leider dient zijn gezicht regelmatig bij de trainingen te laten 

zien. 

7. De trainer draagt er zorg voor dat alle materialen die gebruikt 

worden tijdens de training ook weer terug komen. 

8. De leider of trainer dient alle uitnodigingen voor wedstrijden en/of 

toernooien door te geven aan de wedstrijdsecretaris 

9. De leider en trainer dienen te beseffen dat zij verantwoordelijk zijn 

voor de spelers of speelsters. Met name in het verkeer geldt: Houdt 

je aan de regels! 

10. Met name bij de jongste jeugd verdient het de voorkeur dat één 

van de begeleiders bij de kinderen in de kleedkamer blijft. Dit in 

verband met de orde en het welbekende ‘veterstrikken’. 

11. De leider of trainer dient bij blijde/droeve (prive)gebeurtenissen 

contact op te nemen met een jeugdbestuurslid. De vereniging 

onderneemt dan eventueel actie. 

12. De leider en trainer dienen aanwezig te zijn op de leiders- en 

trainersvergaderingen. 

13. Bij verhindering voor een training of wedstrijd zorgt de leider of 

trainer voor een capabele vervanger; mocht dit echt niet lukken, 

dat moet er adequaat gecommuniceerd worden naar ouders, maar 

bij wedstrijden zeker ook naar de wedstrijdsecretaris. 
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14. De leider draagt er zorg voor dat prijzen (in geld of natura), 

gewonnen op toernooien of bij andere evenementen bij de 

vereniging terechtkomen.  

15. De leider is verantwoordelijk voor de hem beschikbaar gestelde 

materialen. Op de laatste voetbaldag van het seizoen levert hij/zij 

de hem/haar beschikbare materialen in bij de materiaalman. 

16. In geval van een mogelijk kampioenschap of promotie neemt de 

leider tijdig contact op met het jeugdbestuur, zodat deze passende 

actie kan nemen.  

 

NB bovenstaande geeft richting, maar meer gedetailleerde 

informatie is terug te vinden in handleiding voor leiders en 

handleiding voor trainers (zie website).  

 

6. Het Jeugdbestuur 
 

Het jeugdbestuur bestaat uit minimaal 3 personen, waarbij er naast 

algemene taken de rol van technisch voorzitter en die van secretaris 

vertegenwoordigd moeten zijn.  Een van de leden zit in principe 

aan bij de vergaderingen van het hoofdbestuur waar het  zaken 

betreft die beiden aangaan. Het jeugdbestuur is verantwoordelijk 

voor de jeugdafdeling binnen de vereniging en benoemt leiders en 

trainers. Een hoofdjeugdtrainer of technisch jeugdcoördinator 

wordt benoemd door het hoofdbestuur,  instemming van het 

jeugdbestuur is wel een vereiste. Tenslotte: het jeugdbestuur valt 

onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur en is aan deze  

verantwoording verschuldigd. 
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Vergaderingen  

Het jeugdbestuur vergadert in principe elke maand en behandelt alle 

relevante zaken. Van de vergaderingen wordt schriftelijke verslaggeving 

gedaan, met als doel de communicatie te bevorderen, het informeren van 

het Hoofdbestuur, het vervolgen van de actiepunten, enz. 

 

Taken van het jeugdbestuur 

Naast allerlei voorkomende zaken moet er in ieder geval gezorgd 

worden voor: 

• Uiteindelijke beslissing t.a.v. de teamindeling voor 

volgende seizoen (aan einde van het lopende seizoen te 

maken). Een eventueel speler volgsysteem kan hierbij 

behulpzaam zijn. Hierbij wordt ook de inbreng van leiders 

en trainers en eventueel technische commissie in 

voorkomende gevallen worden betrokken. 

• Opgeven van de jeugdteams voor het volgende seizoen. 

• Aanstellen van trainers en leiders, uitgezonderd 

hoofdjeugdtrainer en technisch jeugdcoördinator: hier 

overigens wel een stem in de benoeming.  

• Coördineren van trainingsschema van alle jeugdteams. 

• Coördineren van deelname van teams aan toernooien, 

bijvoorbeeld in het winterseizoen. 

• Aanspreekpunt voor materiaal voor de teams. 

• Mede organisatie van de jaarlijkse V en V 68 familiedag. 
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7. Speciale dagen kalender 
Hieronder volgt een overzicht van de ‘speciale dagen-kalender’. Het kan 

voorkomen dat er op deze dagen een training gepland staat. In deze 

kalender staat vermeld hoe u als leider of trainer met deze dagen om dient 

te gaan. 

 

Biddag (2e w mrt)  :  niet trainen. 

Dankdag (1e w nov) :  niet trainen. 

4 mei    :  niet trainen. 

5 mei    :  indien nat. feestdag, niet trainen. 

2e Paasdag   :  niet trainen. 

Hemelvaartsdag  :  niet trainen. 

2e Pinksterdag  :  niet trainen. 

Koninginnedag  :  niet trainen. 

5 december   :  niet trainen. 
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8. Communicatie/Afgelastingen: 

 
Communicatie tussen alle betrokkenen (jeugdkader, spelers en ouders) 

verloopt waar mogelijk via mail/sms,  website of social media, maar 
waar het meer delicate zaken betreft, zoals bijvoorbeeld kritiek, 

loopt dit via een gesprek! We praten dan niet over maar met elkaar. 
Dit om de juiste toon te kunnen aanslaan en ontvangen. Het gaat in de 

regel namelijk om werk van vrijwilligers, die vanuit de emotie en 

betrokkenheid hun beste beentje voor zetten en ongetwijfeld wel eens 

een iets minder gelukkige stap zetten. Op deze wijze houden wij onze 

mooie club het beste in stand.  

 

Ook vanuit het jeugdkader zien we graag duidelijke communicatie: 

bijvoorbeeld een compleet zakelijk overzicht aan het begin van het 

seizoen van de leider aan de (ouders/verzorgers van) spelers. Voorkom 

echter een “mailbombardement”, zodat men er uiteindelijk nauwelijks 

meer notie van neemt. 

 

Hoe weet je of de wedstrijd van zaterdag afgelast is: 

Kijk op de website van VenV 68! 

Of zie: voetbal.nl 

 

Procedure mogelijkheden: 

 

1. De KNVB last het gehele programma af. 

Zie website VenV 68.  

Zie voetbal.nl 
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Dit kun je evt ook zien op teletekst pagina 603 (ned. 1) 

vrijdag vanaf 18.00 uur. 

2. De consul keurt de velden in geval van twijfel op 

vrijdagmiddag  

Bij afkeur geeft hij de wedstrijdsecretaris bericht, deze zorgt 

ervoor dat de leiders bericht krijgen. De leiders brengen de 

spelers op de hoogte. Via voetbal.nl zijn de tegenstanders 

ook geïnformeerd. 

3. De consul keurt de velden in geval van twijfel op 

zaterdagmorgen rond 8.00 uur (voor senioren om 12.00 uur). 

De scheidsrechter keurt het veld zo nodig vlak voor de 

wedstrijd (bij extreme gevallen). 

Bij afkeur beslist de trainer wat er gebeurt, i.p.v. voetballen. 

 
 


