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1 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan 2020-2024 van de Vorstenbossche Boys.  Dit is het tweede technisch 

meerjarenbeleidsplan In dit plan worden de doelen voor de komende vier jaar beschreven en 

toegelicht welke keuzen gemaakt zijn op het gebied van technische ondersteuning. De technische 

ondersteuning voor de gehele club wordt verzorgd door de technische Commissie (TC). De TC wordt 

bemenst vanuit de jeugdafdeling en de seniorenafdeling. Door als één TC voor de gehele club te 

werken worden beide afdelingen met elkaar te verbonden en wordt er afdeling overstijgend 

gewerkt. Binnen de TC zijn een aantal specifieke taken benoemd voor wat betreft het technisch 

beleid senioren en jeugd. 

Het belangrijkste uitgangspunt in het technisch beleid is plezier in voetbal voor iedereen. Dit wil 

zeggen dat ieder lid in principe dezelfde begeleiding ontvangt ongeacht niveau. De TC ondersteunt 

trainers/leiders en coaches bij het overbrengen van voetbalkennis en vaardigheden. Dit vanuit de 

gedachte dat als spelers vaardigheden aangeleerd krijgen op het eigen niveau, door trainers/leiders 

en coaches die weten hoe zij deze vaardigheden moeten aanleren, het spelplezier van spelers en 

begeleiders zal toenemen. 

De ambitie van de vereniging Vorstenbossche Boys is om met zoveel mogelijk leden plezier te 

beleven aan voetbal op een zo hoog mogelijk niveau. 

In dit beleidsstuk zal later verder ingegaan over hoe de TC wil bijdragen aan de uitvoering van deze 

ambitie.  
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2 Organisatie Vorstenbossche Boys 
De Vorstenbossche Boys staan onder leiding van het hoofbestuur.  Aan het hoofbestuur zijn een 

aantal uitvoerende commissies gekoppeld, waaronder het jeugdbestuur. De voorzitter van het 

jeugdbestuur is tevens lid van het hoofdbestuur. De TC is één van de uitvoerende commissies en is 

ondersteunend voor zowel jeugdbestuur en hoofdbestuur. Om een goede ondersteunende rol in te 

kunnen vullen is afstemming met de behoeften van beide besturen essentieel. Op deze wijze kan er 

specifiek invulling worden gegeven aan inzichten die beide besturen uitdragen. Dit is de belangrijkste 

reden om in dit beleidsplan vanuit de visie van het hoofd- en jeugdbestuur te vertrekken en hierbij 

tevens specifiek aandacht te besteden aan de verschillende inzichten van beide afdelingen binnen de 

Vorstenbossche Boys. Binnen de TC zijn er dan ook specifieke portefeuilles/aanspreekpunten voor 

senioren en jeugdleden. 

2.1 Seniorenafdeling 

2.1.1 Technische visie hoofdbestuur 
De seniorenafdeling van de Vorstenbossche Boys bestaat uit recreantenteams en selectie-elftallen 
(twee voor de heren en een voor de dames). De selectie speelt op zondag, evenals de meeste 
recreatieteams. Op vrijdag spelen de Dames 30+. In het beleid is onderscheid gemaakt tussen de 
selectie en de recreatieteams. Voor zowel de selectie als de recreatieteams geldt dat plezier voorop 
staat, echter in de selectieteams wordt ook prestatiegericht gespeeld en zijn trainingen verplicht. Op 
trainingen en tijdens wedstrijden wordt de maximale inzet van elke speler verwacht.  
 

2.1.2 De rol van de Technische Commissie bij de Senioren 
De Technische Commissie Senioren is, als onderdeel van de TC, verantwoordelijk voor het 
functioneren van de seniorenafdeling, de teamsamenstellingen en de aanstelling van 
seniorentrainers/leiders. De TC-senioren is ook het eerste aanspreekpunt bij eventuele problemen 
binnen de seniorenteams. Afstemming met de TC Jeugd is van belang in het kader van de soepele 
overgang van de jeugdteams naar de seniorenteams. Dit betreft met name het meespelen van 
jeugdspelers op de zondagen bij de senioren en deelname aan het O23 team.  
 

2.1.3 Selectie dames/heren 
De selectieteams hebben als doel om zo hoog mogelijk te spelen met spelers uit het eigen dorp. De 
beste spelers en speelsters worden door de technische staf van de selectieteams geselecteerd.  
Naast prestatiegericht spelen staat ook spelplezier hoog in het vaandel. Het uitganspunt voor de 
spelers/speelsters van de selectie is dat zij 2x per week komen trainen. Als een speler om een goede 
reden niet kan komen trainen (bijvoorbeeld werk of studie) dient dit op tijd bij de hoofdtrainer te 
worden aangegeven. De trainingsopkomst wordt meegewogen in de basisopstelling op zondag.  
 
Aanstelling trainers selectieteams 
Het streven is om voor elk selectieteam een gediplomeerde trainer voor de groep te hebben staan. 
Bij de aanstelling van de hoofdtrainer van de selectie van de heren wordt door de KNVB minimaal 
een UEFA C-licentie vereist. Voor de damesselectie is er op dit moment nog geen diploma-eis 
vastgesteld. Wel streeft de TC ernaar dat voor de damesselectie een trainer met UEFA-C/TC3 voor de 
groep staat. 
 
De (hoofd)trainer wordt door het bestuur aangesteld op voordracht van de TC-senioren, in overleg 
met de aanvoerder van het eerste dames- of herenteam. De aanvoerder vertegenwoordigt hier de 
gehele selectie en zal de wensen van de selectiespelers meenemen in zijn of haar overwegingen. Ook 
zal de assistent-trainer gevraagd worden om input. 
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Evaluatie selectieteams 
Eens per jaar verzorgt de TC een evaluatie van het seizoen met de technische staf van de 
selectieteams. Deze evaluatie vindt plaats in november. Voor elk team wordt een gesprek ingepland.  
Hierbij wordt onder meer ingegaan op het verloop van de trainingen en wedstrijden en het 
functioneren van de technische staf. De resultaten worden (anoniem) teruggekoppeld aan de 
technische staf (zowel de pluspunten als de minpunten). De evaluaties worden tevens gebruikt voor 
de beslissing over de contractverlenging van de hoofdtrainer.  
 
Inzet jeugdspelers bij de selectie 
Jeugdspelers uit de hoogste elftallen kunnen op zondag worden ingezet bij de selectieteams. 
Daarnaast trainen vanaf oktober enkele spelers van de hoogste jeugdteams mee met de selectie. Het 
doel hiervan is enerzijds het ondersteunen van de selectie, anderzijds om de overgang van de 
junioren naar de senioren soepeler te laten verlopen. Het meespelen of meetrainen met de selectie 
zal altijd in goed overleg met de leiders, trainers en spelers van het betreffende jeugdteam 
plaatsvinden. De betreffende jeugdspeler is vrij om te beslissen of hij of zij meespeelt. Het is geen 
verplichting.  
 
Onder 23 teams 
Naast het meespelen en -trainen van junioren worden ook regelmatig wedstrijden georganiseerd 
voor de spelers en speelsters onder 23 jaar. Doel van het O23 team is om de doorstroming van jeugd 
naar senioren (zowel voor selectie- als recreantenteams) te bevorderen. Tevens zijn deze wedstrijden 
van belang om een goede inschatting te kunnen maken van het niveau en de ontwikkeling van de 
verschillende jonge spelers. Met dit inzicht kunnen verwachtingen van spelers tijdig worden 
gemanaged met betrekking tot het spelniveau na afsluiting van de jeugdopleiding. 
 

2.1.4 Recreantenteams 
Algemeen  
Het doel van de recreantenteams is om met plezier iedere zondag wedstrijden te spelen. Zij hebben 
de mogelijkheid om 1x per week te trainen. Alle spelers hebben recht om even vaak te spelen. Als 
hier uitzonderingen op gemaakt worden is de leider van het desbetreffende team hiervan op de 
hoogte. Er wordt gestreefd naar minimaal één leider en één grensrechter per recreantenteam.  
 
Inzet jeugd 
In geval van nood mogen ook spelers uit de hoogste jeugdelftallen gevraagd worden om mee te 
spelen. Dit gebeurt in goed overleg met de speler en zijn of haar trainers. Het meespelen van 
jeugdspelers bij recreantenteams mag niet structureel worden. Voor die spelers die de overgang naar 
de senioren gaan maken en niet voor de selectie in aanmerking komen is het mogelijk om apart 
afspraken te maken over het meespelen bij de recreantenteams. Dit vindt eveneens in overleg met 
spelers en trainers plaats en maag de jeugdspeler zelf bepalen of hij/zij meespeelt.  
 
Evaluatie  
Met de recreantenteams worden in principe geen evaluaties gehouden. In het geval dat een 
bepaalde situatie daar aanleiding toe geeft kan altijd een gesprek met de in de TC worden 
aangevraagd. Binnen de TC is de vertegenwoordiging vanuit de seniorenafdeling hier het eerste 
aanspreekpunt voor. 
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2.2 Jeugdafdeling 

2.2.1 Technische visie jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur wil dat alle jeugd, ongeacht het niveau van de speler, plezier beleeft tijdens het 

voetballen. Vorstenbossche Boys is een vereniging binnen een klein dorp. De sociale rol van de 

vereniging is dan ook groot. De jeugdafdeling heeft maatschappelijk gezien een belangrijke rol in de 

opvoeding van vele jongens en meisjes. Het jeugdbestuur vindt dan ook dat plezier voorop hoort te 

staan zowel bij de spelers/speelsters als bij de trainers/leiders. Daarnaast zou het mooi zijn als er per 

leeftijdscategorie/team passende trainingen worden gegeven die aansluiten bij het ontwikkelniveau 

en beleving van de kinderen. De voetbalvisie vanuit het jeugdbestuur is dat het spel voetbal gespeeld 

wordt (en dus niet de lange bal). De TC is ondersteunend binnen dit proces. Het jeugdbestuur vindt 

het van belang dat de TC aansluit bij de kwaliteiten van alle vrijwilligers.  

2.2.2 De rol van de Technische Commissie bij de Jeugd 
De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle leden van de Vorstenbossche Boys (zowel jeugd 

als senioren) kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale 

omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de trainers, 

leiders, jeugd- en hoofdbestuur binnen de vereniging. De leden van de TC adviseren, ondersteunen 

en begeleiden waar nodig bij het uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan. Duidelijk dient te zijn dat 

de TC vooral een adviserende en ondersteunende rol heeft. Dit betekent dat de 

verantwoordelijkheid en de besluitvorming bij het hoofd- en jeugdbestuur liggen. 

Trainers kunnen een beroep doen op ondersteuning van de TC voor oefenstof of coaching. Vooral 

degenen die voor de eerste keer deze taak op zich nemen krijgen extra aandacht. Er wordt een basis 

aangeboden (bv. voorbeeldtrainingen, basistrainingen) en op aanvraag kan er dieper worden 

ingegaan op de trainersstof c.q. gerichte adviezen worden gegeven. Daarnaast verzorgt de TC 

trainers- en scheidsrechtercursussen met periodieke terugkomavonden. Voor de TC betekent dit dat 

zij goed zichtbaar en toegankelijk moet zijn voor de trainers en leiders. 

Omdat niet alle activiteiten ieder seizoen met evenveel aandacht en energie kunnen worden 

opgepakt stelt de TC een jaarplan op. In het jaarplan evalueert zij het voorgaande jaar en stelt in 

overleg met hoofd- en jeugdbestuur de prioriteiten vast voor het komende jaar. Voor evaluatie en 

prioritering worden de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan als uitgangspunt genomen. 

2.2.3 Jongens en meiden 
Binnen Vorstenbossche Boys zijn veel meisjes/dames actief. De Vorstenbossche Boys heeft als 

uitgangspunt dat zowel meisjes als jongens een belangrijk onderdeel vormen van de vereniging. Er is 

besloten dat in de 07-012 teams, meisjes en jongens gemengd spelen. Er wordt dan ook geen 

onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes t/m 12 jaar. Vanaf het moment dat 

spelers/speelsters op groot veld gaan spelen (vanaf 013) worden er in principe aparte jongens- en 

meisjesteams geformeerd. In een enkel geval zal in overleg met het meisje en de ouders besloten 

worden om als meisje tussen de jongens te blijven spelen.   
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3 Doelstellingen 
Doelstellingen zijn nieuw in het technisch meerjarenbeleidsplan ten opzichte van het eerdere plan. 

Het hebben van doelstellingen geeft richting aan de ontwikkeling van het technisch beleid en biedt 

betere mogelijkheden om tussentijds de koers te evalueren en bij te stellen. Het realiseren van de 

doelstellingen is dan ook geen doel op zich maar een middel om te verbeteren. 

3.1 Doelstellingen dames/heren selectie 
Dames 1 
De dames 1 spelen op dit moment 3e klasse. Het doel voor de korte termijn is om gedegen boven in 
de 3de klasse mee te spelen. Het langere termijndoel is om te promoveren de 2e klasse. 
 
Dames 2 
De doelstelling voor dit team is om bovenin de 5e klasse mee te spelen. Het langere termijndoel is om 
in de 4e klasse te spelen om het verschil met dames 1 zo klein mogelijk te houden. 
 
Heren 1 
De heren 1 spelen op dit moment in de 4e klasse. De laatste jaren was de doelstelling behoud in de 4e 
klasse. Het doel voor de komende jaren is om een stabiele 4e klasser te worden. Op de langere 
termijn moet het eerste elftal bovenin de 4e klasse mee moeten kunnen draaien. 
 
Heren 2 
De heren 2 spelen op dit moment in de reserve 4e klasse (B-categorie). Het doel is om in seizoen 
2020 – 2021 te promoveren naar de 3e klasse (A-categorie). 
 

3.2 Doelstellingen dames/heren recreanten 
De doelstelling t.a.v. recreantenteams is plezier in het voetbal.  
De TC streeft naar minimaal 3 recreantenteams voor de heren en 1 recreantenteam voor de dames 
op zondag.  
 
Daarnaast is het streven om op vrijdag minimaal een 30+ recreantenteam van de dames te behouden 
en een 7x7 team van de heren tot stand te brengen. 
 
Het streven is dat zowel de dames als de heren recreanten tenminste eenmaal per week de 
mogelijkheid hebben om te trainen (onder begeleiding van een trainer). 
 

3.3 Doelstellingen Junioren 
De TC stelt zich ten doel om vanaf 2021 tenminste 1 gekwalificeerde trainer voor iedere team te 

hebben staan, zodat het spel optimaal geleerd en beleefd kan worden. 

De TC stimuleert het spelen van O23 wedstrijden waaraan alle spelers van de O19 teams deel kunnen 

nemen om zo de overgang naar de senioren te vereenvoudigen, onafhankelijk of dit voor de 

selectieteams is of voor de recreanten teams.  

Om de overgang van jeugd naar senioren te bevorderen wordt ernaar gestreefd om de 2de-jaars O17 

en O19 teams op tweede klas niveau te laten spelen. 
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3.4 Doelstellingen pupillen 
De TC stelt zich ten doel om vanaf 2021 tenminste 1 gekwalificeerde trainer voor ieder team te 

hebben staan, zodat het spel optimaal geleerd en beleefd kan worden. 

3.5 Doelstellingen scheidsrechters 
Hoofddoel is dat iedere wedstrijd in principe wordt begeleid door een spelleider/scheidsrechter. 

Om deze hoofddoelstelling te realiseren heeft de TC de volgende subdoelen opgesteld: 

• De TC streeft ernaar om tot 2024 een viertal spelbegeleiders/jeugdscheidsrechters te laten 

doorstromen tot clubscheidsrechters.  

• De TC  streeft ernaar om iedere 2 jaar een groep van 10 tot 15 jeugdspelers op te leiden tot 

spelbegeleider/pupillenscheidsrechter.  

• Tenslotte stelt de TC zich ten doel om in 2022 een scheidrechtercoördinator voor de jeugd 

binnen de club gerealiseerd te hebben.   
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4 Technisch beleid 

4.1 Basis voor begeleiding van spelers 
De Vorstenbossche Boys wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgaan met 

mensen en kinderen in het bijzonder. Dat betekent dat Vorstenbossche Boys, als voetbalvereniging, 

het als zijn taak ziet om aandacht te schenken aan een veelzijdige vorming van de voetballertjes als 

mens. Het allerbelangrijkste hiervoor is dat de begeleiding steeds weer het goede voorbeeld geeft. 

Immers, een goed voorbeeld doet goed volgen. Er wordt uitgegaan van vier kernkwaliteiten van een 

trainer: Motiveren, structuren, regie teruggeven en het geven van individuele aandacht. Daarnaast 

heeft de TC aandacht voor een open- en transparante communicatie binnen een veilige omgeving. 

Dit is een cultuur waar iedereen aangesproken kan worden op houding en gedrag op basis van deze 

vier kernkwaliteiten.  

4.1.1 Coaching pupillen 
De begeleiding is positief, stimulerend en vormend. 

Enkele algemene belangrijke zaken bij het begeleiden van pupillen: 

• Maak bij spelers/speelsters altijd onderscheid tussen de speler en het gedrag. Niet een kind 

afwijzen, wel het gedrag ter discussie stellen. 

• Complimenten geven. Het werkt honderd keer beter dan mopperen of schelden. Dus: ”jammer 

goed geprobeerd, volgende keer beter.” 

• Praten, uitleggen. Begrijpen de kinderen echt wat je zegt? De ervaring is dat deze leeftijdsgroep 

erg graag wil leren maar niet altijd de ‘taal’ van voetbal begrijpt. Kijk daarbij ook naar de 

instructie, kan het misschien nog anders verwoordt worden of kan het eenvoudiger? Misschien 

worden niet de goede woorden gebruikt! B.v. inzakken, terugverdedigen, kantelen, knijpen enz. 

zijn voor veel kinderen een raadsel. 

• Toon respect voor spelers/speelsters, tegenstander en spelbegeleider/scheidsrechter. Goed 

voorbeeldgedrag doet goed volgen. De spelbegeleider/scheidsrechter bedanken na de wedstrijd 

is gewoon iets dat je doet. 

4.1.2 Coaching junioren 
De uitgangspunten in de coaching/begeleiding van jongeren in deze leeftijdscategorie komen 

grotendeels overeen met de beschreven uitgangspunten bij de pupillen. Natuurlijk zijn jongeren in 

deze leeftijdsfase al meer volwassenen en beter in staat om het eigen gedrag te reguleren. Zij kunnen 

dan ook al iets meer verantwoordelijkheid zelf dragen en er wordt steeds meer ‘volwassen’ voetbal 

gespeeld. Anderzijds blijven het jongeren die nog in ontwikkeling zijn en (of juist) baat hebben bij 

duidelijke grenzen en sturing vanuit de leiders/trainers. Deze combinatie maakt het dan ook een 

uitdaging om met deze leeftijdsgroep aan de slag te gaan. In deze fase zal structuur bieden waar nodig 

en regie teruggeven waar mogelijk een belangrijk punt zijn in de begeleiding. Belangrijk blijft om 

positief maar realistisch in contact te zijn en waar mogelijk de jongeren zelf keuzes leren maken.  

4.1.3 Coaching senioren 
In de senioren spelen enkel volwassenen die in staat zijn om hun eigen keuzes te maken en daar hun 
verantwoordelijkheid voor te dragen. Van de senioren mag worden verwacht dat zij de 
voetbaltermen kennen. De coaching (vanuit de technische staf) zal hierbij liggen op het uitbouwen 
van de kennis en kunde die is opgedaan in de jeugd. De focus zal meer liggen op het tactische vlak 
(verschillende spelsystemen, inzakken of juist hoog druk zetten, etc.). De spelers zullen, meer dan bij 
de junioren, ook elkaar moeten coachen in het veld.  
Voor de coaching van de senioren geldt (zowel door de spelers zelf als door de technische staf) dat 
de manier van coachen (zoals bij de jeugd) opbouwend moet blijven, er mag op de fouten (of liever: 
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verbeterpunten) van een speler worden gewezen, maar daar dient tegenover te staan dat de zaken 
die goed gaan ook worden belicht. Bij een verbeterpunt dient de coach of de medespeler ook aan te 
geven hoe de speler aan het verbeterpunt kan werken. Als een medespeler enkel negatief coacht, is 
het aan de technische staf (of bijvoorbeeld een medespeler) ook de taak om hem of haar hierop te 
wijzen. 
Per speler zal moeten worden afgetast of een directe benadering het meest effectief is (op het 
moment zelf) of dat bijvoorbeeld een gesprekje na de wedstijd/training meer zin heeft. Iedere speler 
heeft zijn eigen manier van leren.  
Voor de coaching van de senioren geldt dat (in elk geval voor de selectie) de trainingsopkomst en de 

inzet op zondag worden meegenomen in het bepalen van de opstelling op zondag.  

4.1.4 Speelsysteem 
Uitgangspunt voor de technische scholing van voetballers binnen de Vorstenbossche Boys is het 4-3-

3 systeem. Het kiezen van een basis speelsysteem heeft met name bij de jeugd een aantal voordelen. 

Deze zijn: 

• Gedurende de opleiding schept het helderheid voor de voetballers met betrekking tot de 

taak die zij binnen het veld moeten uitvoeren. 

• Binnen 4-3-3 systeem komen alle kernposities van het voetbal aan bod. 

• Als alle spelers het 4-3-3-systeem in de basis begrijpen wordt het eenvoudiger om vanuit de 

bekende taak naar een nieuwe taak om te schakelen als er toch een ander systeem wordt 

gespeeld. 

• Het 4-3-3-systeem sluit het best aan op de pupillenopleiding waar veelal met achter, 

(midden) en voor gewerkt wordt op het moment dat de spelers daar aan toe zijn.  
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Positie Balbezit Balbezit tegenpartij 

1.Doelman Meedoen positiespel 
Goede hervatting  
Goede coaching 

Voorkomen tegendoelpunten 
Vooruit denken dieptepass tegenpartij 
Leiding geven 

3.Laatste man Leiding geven 
Verplaatsen spel 
Terugpass mogelijk maken 

Voorkomen tegendoelpunten 
Leiding geven en overzicht houden 
Rugdekking geven 
Dieptepass tegenpartij onderscheppen 

2-4-5. Verdedigers Veld groot maken 
Opbouw van achteruit  
Opkomende backs 
Druk naar voren zetten 
Afstanden klein houden 

Voorkomen tegendoelpunten 
Dekken aan de binnenkant 
Knijpen en rugdekking geven 
 

6-8 Halfspelers Goed positiespel (bezetting) 
Meegaan met aanval andere kant 
Weinig lopen met bal 
Niet ruimte dichtlopen 

In eigen zone spelen 
Ruimte wegnemen voor tegenstander 
Meedoen als er gejaagd wordt 

10 Mid-Mid Dienend voor centrumspits (10) 
In scoringspositie komen 
Zelf scoren 
Goed positiespel 

Opvangen van vrij opkomende 
tegenstander 
Controlerend zijn. 

7-11 vleugelspitsen Scoren 
In scoringspositie komen 
Werken om dieptepass te krijgen 
Voorzet geven 
Ruimte maken voor medespelers 

Knijpen naar binnen en ruimte naar 
achteren vollopen bij opbouw over 
andere kant. 
Dieptepass tegenstander voorkomen 
Andere taken medespelers overnemen 

9 spits Scoren 
In scoringspositie komen 
Werken om dieptepass te krijgen 
Ruimte maken 

Opbouw storen, niet laten uitspelen 
Juiste moment kiezen voor aanval op bal 
Samen storen dus niet alleen 
Tegenstander voor je ophouden 

 

Voor de pupillen is het principe een vereenvoudigde afleiding van het speelsysteem nodig. Al naar 

gelang of er 6 tegen 6 of 8 tegen 8 gespeeld wordt kan er voorbereidend worden geoefend. Bij de 

O10 wordt 6 tegen 6 gespeeld. Voor deze groep is het van belang om te ervaren wat voor en achter is 

en dat zij zelf leren ontdekken hoe groot het veld is. Voor de groep O11 en 12 begint deels de 

voorbereiding op het grote veld. Begrippen als voor, achter en midden als links en rechts zijn hier van 

belang. Er kan tevens een start gemaakt worden met posities in het veld. De vereenvoudigde vorm 

betreft hier een systeem met een ruit achterin en een voorste lijn waarin de spits diep speelt en de 

buitenspelers min of meer de rol naar middenveld invullen. 
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4.2 Optimaliseren begeleiding 
Het belangrijkste in dit geheel zijn de trainers/ leiders. Zij zorgen ervoor dat dit beleid tot uiting komt 

in de praktijk. Maar wat is in dit hele verhaal de rol van een trainer of leider? Ofwel wat wordt er 

verwacht naast natuurlijk enthousiasme en betrokkenheid? 

• Allereerst zijn leiders/trainers er voor het verzorgen van de trainingen. 

• Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders en spelers. 

• Zij verstrekken informatie aan spelers en ouders. 

• Zij maken de opstelling en zorgen ervoor dat er eerlijk gewisseld wordt (iedereen is gelijk). 

• Bij het spelen van wedstrijden moeten zij, indien van toepassing, een digitaal 

wedstrijdformulier invullen voor de wedstrijd. 

• Zorgdragen voor correct gedrag van spelers/speelsters. 

• Het organiseren van vervoer voor uitwedstrijden. 

• Tot de jeugdteams onder 13 (JO13) is één van de leiders tijdens de thuiswedstrijden de 

scheidsrechter indien er geen spelleider beschikbaar is. 

• Vanaf de JO13 is een van hen grensrechter en/of scheidsrechter als er geen scheidsrechter 

aangesteld is. 

 

4.2.1 Kwaliteit trainers/leiders 
Trainen en voetballen is leuker als de begeleiding van spelers/speelsters aansluit bij hun 

belevingswereld en er een trainer voor de groep staat die in staat is een goed opgebouwde en 

gevarieerde training te geven. Daarom streeft de vereniging ernaar dat in de begeleiding van ieder 

team tenminste 1 trainer voor de groep staat die een basisopleiding als trainer heeft gehad. De 

vereniging Vorstenbossche Boys streeft ernaar om eenmaal in de twee jaar in huis een basisopleiding 

voor het trainen van pupillen te geven. Dit betreft een basale cursus om beginnende trainers bij te 

brengen hoe een training in te richten, welke oefeningen aansluiten bij de leeftijd van de kinderen en 

hoe er gevarieerd kan worden in de moeilijkheidsgraad van een oefening. De opleiding zal in principe 

intern worden georganiseerd en worden begeleid door een professional vanuit de KNVB. Deelname 

aan de opleiding is op basis van vrijwilligheid. 

Voor trainers die na het volgen van de basisopleiding enthousiast zijn zal de mogelijkheid geboden 

worden om een trainersopleiding te volgen die leidt tot een KNVB-diploma. De opleiding wordt in 

principe door de club betaald. Wel zullen met trainers die deze opleiding willen volgen afspraken 

worden gemaakt met betrekking tot inzet binnen de vereniging en zal er een terugbetalingsregeling 

worden vastgesteld indien niet aan deze inzet zal worden voldaan. De toegang tot het volgen van 

gediplomeerde opleidingen zal beperkt zijn gezien de kosten die aan een dergelijke opleiding 

verbonden zijn. 

4.2.1.1 Pupillentrainers/-leiders 
Pupillentrainingen worden veelal gegeven door enthousiaste ouders die al dan niet net hun eigen 

voetbalcarrière hebben afgesloten. Deze groep van enthousiaste trainers is niet altijd even bekend 

met de trainingsvormen die voor de pupillen (JO7 tm JO12) het beste passen. Daarnaast vergt het 

begeleiden van de jongste voetballers een grote mate van geduld en de nodige pedagogische 

vaardigheden (niet alleen in de omgang met de kinderen, maar ook in de communicatie met de 

ouders). Het is dan ook van groot belang dat de leiders en trainers van de pupillen goed worden 

begeleid. Naast het aanbieden van een trainerscursus, wordt op trainingsavonden begeleiding 

geboden door leden van TC. De TC leden kunnen op de training zelf ondersteunen of kunnen 

leiders/trainers voorzien van extra oefeningen en tips en tricks om de training leuker en beter te 
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maken door oefeningen bijvoorbeeld eenvoudiger of moeilijker te maken. Trainers/leiders kunnen de 

TC zelf om hulp vragen bij het opzetten van een training zodat de training voor zowel de pupillen als 

trainers/leiders een positieve ervaring wordt. Zoals in de doelen al is aangegeven wordt er naar 

gestreefd om voor ieder team tenminste 1 ervaren trainer/gediplomeerde trainer te hebben.  

4.2.1.2 Jeugdtrainers/-leiders 
Voor jeugdleiders en trainers geldt min of meer hetzelfde als voor de pupillenleiders en trainers. Het 

hebben van een voetbalverleden wordt bij deze teams steeds belangrijker omdat tactiek en 

taakgericht voetballen steeds belangrijker worden naarmate de jeugd ouder wordt. Voor de 

trainers/leiders van deze teams vergt dit een andere manier van trainen en begeleiden. Bij(scholing) 

van trainers/leiders heeft hier een toegevoegde waarde. Ook zaken als trainingsintensiteit en het 

oefenen op specifieke teamfuncties (periodiseren) worden hier van belang. De TC kan 

trainers/leiders ondersteunen bij het opzetten van een jaar/maandcyclus. Bij de oudere jeugd (vanaf 

16 jaar) worden ook zaken als conditietraining van belang. Het inzetten van spelers uit hogere teams 

of uit de selectie in de training kan hier een grote toegevoegde waarde hebben. Daarnaast zou het 

meerwaarde hebben als de oudste jeugd (O19) begeleid zou worden door een UEFA C gediplomeerd 

trainer. Deze zou dan tevens een deel van de begeleiding van trainers/leiders van O17 en O15 op zich 

kunnen nemen tezamen met de TC.  

4.2.1.3 Seniorentrainers/-leiders 
Bij seniorentrainers is het teambuildingsproces een belangrijk uitgangspunt. Voor de selectie geldt 
dat 11 goede voetballers nog niet per definitie een goed team vormen. Voor de recreantenteams 
geldt dat deze in het algemeen meer spelplezier hebben en meer verbondenheid met de club 
hebben als de teambuilding beter wordt. Ook bij de senioren geldt dat het hebben van een 
voetbalverleden op niveau een voordeel kan zijn bij de sturing van het team. Het mentale aspect 
krijgt langzamerhand het overwicht ten opzichte van technische training. Het periodiseren wordt ook 
steeds belangrijker evenals conditietraining aan het begin van het seizoen. Het UEFA C/B-diploma zal 
hier zeker meerwaarde bieden (naast het feit dat voor een vierde klasse selectieteam het UEFA-C het 
minimaal door de KNVB vereiste niveau is).  
 

4.2.2 Kwaliteit scheidsrechters 
Scheidsrechters/spelleiders zijn een belangrijk deel van het kader van de club. De TC heeft een deel 

van de opleiding van scheidsrechters de afgelopen jaren naar zich toe getrokken. Hierbij heeft zij zich 

met name gericht op het ontwikkelen van jeugdige spelleiders/scheidrechters (O15 en hoger). Het 

technische idee hierachter was dat als jonge spelers al vroeg met het begeleiden van wedstrijden in 

aanraking komen zij zelf betere voetballers worden doordat zij ervaren hoe lastig het kan zijn om een 

wedstrijd te begeleiden en de juiste looplijnen aan te houden en op de juiste manier te kijken naar 

het spel. Daarnaast leidt het opleiden van jonge spelers tot scheidsrechter tot meer respect voor de 

scheidsrechter en beter eigen gedrag in het veld. Tenslotte leren jongeren op deze wijze al een 

bijdrage te leveren aan een vrijwilligersorganisatie. De komende jaren zal het beleid er op gericht zijn 

om structureel (iedere 2 jaar) nieuwe scheidsrechters op te leiden. Begeleiding van scheidsrechters is 

hierbij ook van belang. De TC zou graag de begeleiding van scheidsrechters borgen binnen de club 

middels het werven en aanstellen van een scheidsrechtercoördinator en het periodiek organiseren 

van bijscholingsavonden. Daarnaast is het van belang om continu positief aandacht te blijven 

besteden aan de rol van de scheidsrechter, zodat -net als bij het al op jeugdige leeftijd training willen 

verzorgen - het de normaalste zaak van de wereld wordt om op regelmatige basis een wedstrijd te 

begeleiden. 
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4.2.2.1 Pupillenscheidsrechters/spelleiders 
In het seizoen 2017/2018 heeft een eerste groep van 25 (jeugd)leden de opleiding tot spelleider 

gevolgd. Na 2 seizoenen zijn er nog een tiental leden actief als spelleider/pupillenscheidsrechter. De 

ervaring heeft geleerd dat het werven en begeleiding van nieuwe spelleiders veel aandacht vraagt. 

De TC voelt zich om iedere 2 jaar een scheidsrechter cursus te organiseren. Tevens voelt de TC het 

vooralsnog tot haar taak behoren om ook voor scheidsrechters terugkomavonden te organiseren, 

waarin op positieve wijze aandacht wordt geschonken aan de rol van de scheidsrechter/ 

spelbegeleider binnen de vereniging en er wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de 

scheidsrechters/spelbegeleiders. Coördinatie en inzet van scheidsrechters en spelbegeleiders rekent 

de TC niet tot haar taak. 

4.2.2.2 Jeugdscheidsrechters 
Door beginnende spelleiders goed te begeleiden wordt ernaar gestreefd om spelleiders te laten 

doorgroeien tot jeugdscheidsrechter en uiteindelijk clubscheidsrechter. Het doel is dat jaarlijks 1 of 2 

spelleiders doorstromen naar jeugdscheidsrechter. Ze fluiten dan spelers die voor het eerst op groot 

veld spelen O13 en de O15.  Hier zal ook extra aandacht zijn van een coach die voor, tijdens en na de 

wedstrijd de jeugd scheidsrechter begeleidt en voorziet van positieve feedback. 

4.2.2.3 Clubscheidsrechters 
Voor de senioren is er binnen de club een scheidsrechter coördinator aanwezig. Deze is ervoor 

verantwoordelijk dat de pool van clubscheidsrechter op een goede manier wordt ingezet.  Onze club 

heeft een pool van club scheidsrechters die zowel bij de senioren als de jeugdafdeling de O17 en O19 

wedstrijden fluiten. De komende 4 jaar streeft de TC ernaar om de pool van clubscheidsrechter met 

een viertal clubscheidsrechters uit te breiden (bij voorkeur uit de eigen opleiding). 
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5 Voetbalopleiding 
 

De opleiding van een jeugdvoetballer duurt ongeveer tien jaar. De spelers komen weliswaar op zeer 

jonge leeftijd (vijf jaar) bij onze club, maar vanaf 7 á 8 jaar (Onder 9) is sprake van het regelmatig 

volgen van doelgericht trainen. De overgang naar het seniorenvoetbal komt over het algemeen 

genomen op 18/19-jarige leeftijd. Jeugdspelers maken de opleiding in principe dus af. Slechts in het 

uitzonderlijke geval dat een jeugdspeler een (blijvende) aanwinst voor het eerste elftal is, kan in 

overleg met de speler zelf, de TC en de beide besturen, worden overgegaan tot het voortijdig 

overgaan naar de seniorenafdeling. 

De training voor een 9-jarige speler zal er vanzelfsprekend anders uitzien dan voor een 17-jarige 

speler. Uitgangspunt is steeds de leeftijdskenmerken van de trainingsgroep. Bij al deze 

jeugdtrainingen is het aanleren en/of verbeteren van de techniek een zeer belangrijke doelstelling. 

Als leider/trainer is het van belang om naar de groep te kijken: train je eerste of tweedejaars? Wat 

heeft deze groep nodig om zich te ontwikkelen? Wat mag ik verwachten van deze groep? De 

leeftijdskenmerken voor de verschillende groepen en de gevolgen daarvan voor de trainingen zijn 

onderstaand op hoofdlijnen beschreven. Voor alle leeftijdsniveaus is het uitgangspunt in het 

opleiden: 

• Wordt het spel gespeeld? 

• Wordt het spel geleerd? 

• Wordt er plezier aan beleefd? 

 

5.1 Pupillenvoetbal (7 tm 12 jaar) 

5.1.1 Jeugd onder 7 
Deze zeer jonge jeugd moet vooral spelenderwijs de eerste beginselen van het spel onder de knie 

krijgen zonder opdrachten of taken. Zij moeten vooral heel veel met de bal bezig zijn in partijvorm. 

Gaandeweg en vooral spelenderwijs wordt een aantal spelregels ingevoerd. Basisvaardigheden als 

dribbelen, schieten, stoppen, bal aannemen etc. komen aan de orde. De kinderen moeten de kans 

krijgen om in allerlei vaardigheden en oplossingen in spelsituaties spelend te oefenen. Zo’n aanpak 

resulteert in een steeds groter wordende balvaardigheid.  

Bij de wedstrijden wordt er 4x4 gespeeld zonder keeper. Op deze wijze beleven de allerkleinsten al 

het echte ‘wedstrijdgevoel’.  

5.1.2 Jeugd onder 8, 9 en 10 
De 7-8 en 9-jarigen spelen in de 6 tegen 6 KNVB-competitie tegen omliggende verenigingen. In de 

2de en 3de klasse is dit conform het Fairplay principe. Dit wil zeggen een speelveld van 30m x 40m 

zonder scheidsrechter en ouders op gepaste afstand, met minimale coaching. In de 1ste klasse zijn de 

wedstrijden op een half veld. Uiteraard wordt bij deze leeftijdscategorie meer het accent gelegd op 

de basisvaardigheden dan op tactiek. Het spelplezier dient voorop te staan. Waarvan balbeheersing 

en de basisvaardigheden voor samenspel zich gaan ontwikkelen.       

Hoofdlijnen trainingen: 

• Veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en samen met een ander; 

• Veel ruimte laten voor zelf ontdekken; 

• Veel laten scoren; doeltjes niet te klein (succes beleven); 
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• Wennen aan de bal, medespeler en tegenstander via kleine partijspelen.  

Mentale opbouw: 

• Plezier in het voetbalspel; 

• Concentratie is nog niet belangrijk; 

• Geen eisen aan het voetballen; 

• Individueel actief zijn is prima; 

• Wel samen spelen, samenspel is nog niet belangrijk. 

5.1.3 Jeugd onder 11 en 12 
De onder 11 en onder 12 pupillen spelen 8 tegen 8 wedstrijden op een veld dat iets kleiner is dan een 

half veld (42,5 x 64m). In het bijzonder in deze groep worden de individuele kwaliteiten zichtbaar, de 

sterke maar ook de wat mindere kanten. Veel aandacht moet worden besteed aan techniek maar 

ook de tactische zaken gaan een grotere rol spelen, zeker op het moment dat de JO12-speler de 

overstap gaat maken naar het grote veld. Deze groep is ideaal om verschillende posities uit te 

proberen en het positiespel te verbeteren.    

Hoofdlijnen trainingen: 

• Motorisch leren; 

• Veel op techniek trainen; 

• Veel balcontact; 

• Veel spel- en wedstrijdvormen; 

• Kleine partijspelen en eenvoudige positiespellen. 

Mentale opbouw: 

• Sportieve wedstrijdhouding; 

• Leren omgaan met leiding; 

• Leren omgaan met medespelers. 

 

5.2 Juniorenvoetbal (13 tm 19 jaar) 

5.2.1 Jeugd onder 13  
In deze leeftijdsgroep wordt gespeeld op een heel veld met 11 tegen 11, uiteraard in KNVB- 

competitieverband. Dit is voor de ontwikkeling een belangrijke leeftijdsgroep, omdat hier de 

toekomstige voetballers gevormd worden. Het eerste zichtbare verschil tussen prestatiegerichte en 

recreatieve voetballers wordt duidelijk. Facetten als mentale hardheid, de wil om te winnen komen 

hier voor het eerst om de hoek kijken. Tactische zaken gaan op een groot veld een belangrijke plaats 

innemen evenals het oefenen van standaard situaties. Het mag duidelijk zijn dat in deze groep naast 

de basisvaardigheden veel aandacht aan positiespel besteed wordt. Er wordt gespeeld in een 

systeem. Spelers worden positioneel taakbewuster. Deze leeftijd is volop in fysieke ontwikkeling. Om 

blessures te voorkomen is het noodzakelijk dat er geen krachttraining gedaan wordt. Wel wordt het 

vanaf deze leeftijd belangrijk dat er een goede warming-up wordt gedaan voor wedstrijden en 

trainingen. 

• Hoofdlijnen trainingen: 

• Alle technische oefeningen uitvoeren; 

• Technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties; 

• Positie- en partijspellen; 



18 
 

• Begrippen als vrijlopen en dekken echt oefenen; 

• Veel spelsituaties trainen. 

Mentale opbouw: 

• Omgaan met winst en verlies; 

• Accepteren van wedstrijdleiding; 

• Accepteren van instructies van trainers/leiders; 

• Accepteren van correcties van trainers/leiders. 

5.2.2 Jeugd onder 15 
In deze groep komen zaken aan de orde als eigen verantwoordelijkheid, leren kennen van 

groepsbelang, zelf nadenken over bepaalde situaties. Voetbaltechnisch gezien worden technische 

vaardigheden verder ontwikkeld en is er veel aandacht voor tactisch inzicht (positiespel, posities en 

taken van elkaar overnemen). De trainers en leiders moeten corrigerend optreden waar nodig.  

Het is belangrijk om de spelers strak te houden aangezien zij in een leeftijdsfase verkeren waarin ze 

nogal eens grensverleggend bezig willen zijn.  

Hoofdlijnen trainingsplan: 

• Technische vaardigheden trainen onder weerstand; 

• Aandacht voor handelingssnelheid; 

• Oefenen van spelhervattingen; 

• Wedstrijdtactiek; 

• Geen krachttraining. 

Mentale opbouw: 

• Gezonde lichaamsverzorging; 

• Controle over emotie; 

• Goede inzet tonen; 

• Initiatief nemen en coaching; 

• Zelfvertrouwen stimuleren; 

• Taakgericht kunnen werken; 

• Accepteren van positieve kritiek; 

• Aandacht voor individuele problemen.  

5.2.3 Jeugd onder 17 
In deze leeftijdsgroep moeten spelers/speelsters in feite tactisch en technisch helemaal klaar zijn. 

Punten als het coachen van medespelers, hardheid in duels en omschakeling van balbezit naar 

balverlies verdienen aandacht.  

Hoofdlijnen trainingsplan: 

• Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen; 

• Trainen op snelheid en duur; 

• Wedstrijdtactiek; 

• Taken binnen het team; 

• Tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies; 

• Leren inspelen op sterke en zwakke punten tegenstander. 
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Mentale opbouw: 

• Inzicht in mentaliteit tegenstanders; 

• Zelfkritiek; 

• Prestatie bewust zijn; 

• Accepteren correctie medespelers; 

• Zelfstandigheid; 

• Groepsgericht kunnen werken; 

• Goede inzet kweken. 

5.2.4 Jeugd onder 19 
Deze jongens en meisjes moeten inmiddels al geleerd hebben om vanuit hun positie te spelen, om 

volwassen met verschillende situaties om te gaan. Daarnaast dienen de jongens/meisjes over een 

zekere mentale weerbaarheid te beschikken.  

Hoofdlijnen trainingsplan: 

• Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren beheersen; 

• Spelhervattingen, eventueel ook individueel; 

• Wedstrijdtactiek; 

• Wedstrijdgerichte trainingen; 

• Conditie optimaal in orde brengen. 

Mentale opbouw: 

• Prestatie kunnen leveren; 

• Inzicht in realistisch verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan; 

• Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie; 

• Goede inzet kweken.  

5.3 Senioren 
Bij de senioren wordt voortgeborduurd op de voetbalopleiding uit de jeugd. Bij de senioren zullen 

zowel het fysieke als het mentale aspect steeds belangrijker worden. Ook zullen de spelers elkaar 

leren te coachen.  

5.3.1 Selectie dames/heren 
Hoofdlijnen trainingsplan: 

• Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren beheersen; 

• Spelhervattingen, eventueel ook individueel; 

• Wedstrijdtactiek; 

• Wedstrijdgerichte trainingen op donderdag (tactiek), op dinsdag meer training op techniek; 

• Conditie optimaal in orde brengen; 

• Fysieke duels, het efficiënt gebruiken van je lichaam in een duel. 

• Oefenvormen waarbij de nadruk ligt op het coachen van een medespeler; 

• Voor de heren: op dinsdag trainen het 1e en 2e herenelftal trainen samen, op donderdag trainen 

beide teams apart. 

Mentale opbouw: 

• Prestatie kunnen leveren; 
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• Inzicht in realistisch verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan; 

• Perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, mentaliteit en conditie; 

• Goede inzet kweken; 

• Interactie met supporters (zowel in- als buiten het veld); 

• Slimheid in duels, interactie met de scheidsrechter (bijvoorbeeld “slimme” overtredingen, weten 

wanneer je een duel staakt om een vrije trap te krijgen; 

• Inbreng in wedstrijdbespreking, voor de wedstrijd en in de rust; 

• “slim” uitspelen van een wedstijd (temporiseren, inzakken, etc.); 

• Teambuilding (aanwezigheid kantine, activiteiten buiten het voetbal om). 

5.3.2 Recreanten dames/heren 
Voor de recreanten staat plezier voorop. De recreanten worden gestimuleerd om eenmaal per week 

te komen trainen om hun technische vaardigheden en conditie op peil te houden. Het gezamenlijk 

trainen is ook goed voor de binding tussen spelers van verschillende teams.  

5.4 Keepers 

5.4.1 Pupillen 
Vanaf de onder 8 teams worden keepers in het doel geplaatst. In principe wordt er in de 

leeftijdscategorie tot O11 niet met vaste keepers gewerkt, omdat dit de algehele voetbalopleiding 

ten goede komt. Wanneer een speler aangeeft zich specifiek te willen gaan richten op het 

keepersvak, wordt er de mogelijkheid geboden binnen de club om keeperstraining te volgen. De 

doelstelling bij de jongste jeugd is voornamelijk het goed aanleren van de basistechnieken. Daarmee 

wordt bedoeld het vangen/stompen van de bal, duik techniek en het hervatten van het spel wanneer 

de bal in bezit is. Deze leeftijdsgroep traint 1 keer per week. Omdat het op jonge leeftijd van belang 

is dat de keeper onderdeel van het team blijft en zijn voetbalkwaliteiten ontwikkelt wordt de 

keeperstraining aangeboden op een extra avond (dus buiten de teamtraining). Op deze wijze kan een 

beginnende keeper het vak onder de knie te krijgen en aansluiting houden bij het team. Bijkomend 

voordeel is dat indien na verloop van tijd blijkt dat keepen toch niet de juiste keuze is geweest 

eenvoudig de overstap terug naar het voetballen gemaakt kan worden.  

5.4.2 Junioren 
Vanaf de onder 13 jeugd trainen de teams 2 keer in de week. De keeper van het elftal wordt vanaf 

deze leeftijd geacht keeperstraining te volgen. Wanneer teamtraining op de dezelfde dag is als de 

keeperstraining gaat men eerst naar de keepers training, daarna kan hij/zij zich aansluiten bij de 

resterende teamtraining. Wanneer de teamtraining op een ander dag is als de keeperstraining, 

moeten de trainers samen met de keeper afspreken welke teamtraining de keeper standaard 

meedoet. Er mag ook voor gekozen worden dat de keeper 3 keer in de week traint.  

De focus bij de junioren wordt met name gelegd op het vangen/stompen van een bal, de duik, spong-

techniek, (positief) coachen van medespelers, goede uitstraling. Daarnaast wordt er gestreefd dat de 

keeper alle achter ballen zelf neemt.  

5.4.3 Senioren 
Zowel voor de keepers van de recreatieve elftallen als de selectie wordt er de mogelijkheid geboden 

om keeperstraining te volgen. Alleen voor de keepers van de selectie elftallen is dit een voorwaarde. 

Er wordt meer aandacht besteed aan de krachttraining van met name de beenspieren, buikspieren, 

rugspieren en core-spieren. Daarnaast is er ook aandacht voor het voetenwerk en blijven alle 

basisvaardigheden terugkomen.  


