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Voorwoord  
 
  
Visie VV Wadenoyen:  
 
Binnen VV Wadenoyen staat plezier, gezelligheid en sportiviteit voorop voor alle leden, zowel actief 
als passief. Gezien de relatief kleine omvang van onze vereniging kent de organisatie een “recreatief” 
karakter, maar willen we binnen de mogelijkheden wel maximaal presteren op een voor elk team 
passend sportief niveau.  
 
Vanuit bovenstaande visie is voor onze vereniging en leden het volgende van belang:  

- Een duidelijke structuur/organisatie waarbij de diverse vrijwilligers op de voor hun juiste 
plaats kunnen functioneren.  

- Een organisatie / omgeving waarin we zowel de actieve voetballers als de leiders/trainers 
continue faciliteren in verdere opleiding en ondersteuning.  

- Een omgeving/sfeer blijven creëren waarbij naast plezier, gezelligheid en sportiviteit ook het 
continue verbeteren / leren voor zowel de trainers/leiders als de actieve voetballers een 
uitgangspunt is.  

 
Dit jeugdplan geeft voor onze jeugdafdeling invulling aan bovenstaande aspecten  
Wij zijn ervan overtuigd dat als we bovenstaande uitgangspunten maximaal weten te benutten, er 
menig voetbalvereniging in de regio trots zal zijn, op de resultaten die we als kleine dorpsclub weten 
neer te zetten, met behoud van het dorpse karakter en de bijbehorende sfeer en gezelligheid.  
 

“Wij zijn VV Wadenoyen, en dat betekent meer!” 
 

Als iedereen vanuit zijn rol aan de slag gaat met de diverse elementen uit dit jeugdplan en vooral ook 

de dialoog erover opzoekt, zijn wij ervan overtuigd dat we er als vereniging veel aan gaan hebben. 
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1.1 VOOR WIE – EN WAT WILLEN WE BEREIKEN  
 
De noodzaak voor het maken van een jeugdplan is gebaseerd op de voortdurende veranderingen in 
het hedendaagse voetbal en de behoefte van de trainers en leiders binnen de vereniging om alle 
zaken met betrekking tot de jeugd te regelen. De vereniging VV Wadenoyen gaat met deze verande-
ringen mee en men moet zich blijven afvragen of de jeugdopleiding verbeterd kan worden.  
Maar door alles op papier te zetten is niet direct alles voor elkaar. Het is slechts een middel om 
structuur aan te brengen, waardoor het leidinggeven aan trainers, leiders en spelers vereenvoudigd 
wordt. Om gestructureerd en bewust met de jeugd te voetballen is het een must om een bepaalde 
(technische) rode draad door de jeugdafdeling te laten lopen. Het is een hoofdweg die iedereen 
binnen de vereniging bewandelt met natuurlijk een aantal zijwegen.  
 
Als uitgangspunt is genomen de bestaande organisatie en structuur zoals die binnen de jeugdafde-
ling staat of nageleefd moet worden. Vroeger voetbalde de jeugd altijd op straat. De moderne 
welvaart heeft de jeugd kennis laten maken met computers, smartphones en tablets, uitgaans-
mogelijkheden en vele andere sporten en bezigheden van deze tijd. Voetbal wordt hoofdzakelijk nog 
bij de vereniging beoefend. Als je dan weet dat de meeste jeugdteams 2 keer per week trainen dan 
dient naast het lerende gedeelte, het plezier in de trainingen centraal te staan.  
 
Het schrijven van een goed jeugdplan is een tijdrovende bezigheid die zich alleen maar laat terug-
betalen als elke speler, zowel prestatief als recreatief, ondersteund door het kader en het jeugdplan 
zichzelf kan verbeteren. Een jeugdplan kan gezien worden als een permanent beleidsvoornemen 
waarin de totale structuur van de jeugdafdeling vorm krijgt. Zowel de bestuurlijke organisatie, die 
nog nader beschreven wordt in een aantal nevenplannen, als de technisch organisatorische en 
technisch inhoudelijke zaken zijn geregeld.  
 
In principe is het jeugdplan bedoeld voor de gehele voetbalvereniging, zoals hoofdbestuur, jeugd-
commissie, leden van diverse commissies, hoofdtrainer, trainers, jeugdleiders en jeugdspelers.  
Het jeugdplan op zich is nooit een doel op zich maar slechts een middel om de diverse doelen te 
bereiken. We willen een betere organisatie, een grotere jeugdafdeling, een kwalitatief –technisch 
betere jeugd en bevoegde en bekwame trainers. Meer, betere en gemotiveerde begeleiders en een 
betere doorstroming van jeugdspelers naar seniorenteams.  
 
Het doel van het technisch beleid is, dat elk spelend lid zoveel mogelijk in staat wordt gesteld op 
zijn/haar niveau te spelen zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan de sport. Elk spelend lid 
dient hierbij begeleid te worden door een goed opgeleid kader dat handelt volgens de doelstellingen 
en richtlijnen van het technisch beleid. Het technisch beleid dient er daarnaast voor te zorgen dat er 
voldoende (jeugd)leden zijn die maximaal voor de club behouden blijven als goed opgeleide senior, 
trainer, leider, scheidsrechter, vrijwilliger of een combinatie hiervan.  
 

De meeste aandacht in dit plan is ingeruimd voor datgene waar behoefte aan bestaat. 
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De jeugdopleiding.  
 

1.2 STRUCTUUR JEUGDAFDELING  
 
De jeugdafdeling kent een jeugdcommissie. In een huishoudelijk reglement van de vereniging is 
vastgelegd dat de jeugdcommissie ten alle tijden en afhankelijk van zijn functieomschrijving zijn 
verantwoordelijkheden heeft ten opzichte van het hoofdbestuur.  
 
De jeugdcommissie behartigt de dagelijkse gang van zaken van de jeugdafdeling en vormt de schakel 
tussen hoofdbestuur en overige kaderleden zoals: commissieleden, jeugdtrainers en begeleiders.  
Tevens heeft zij daarin een organisatorische, signalerende, opvoedkundige en coördinerende taak.  
 
Een  jeugdcommissie bestaat uit:  

- coördinator JO10/JO11-JO8/JO9 en mini’s  

- aanspreekpunt ouders JO10/JO11-JO8/JO9 en mini’s  

- coördinator JO19-JO17-JO15-JO13,  

- wedstrijdsecretariaat wedstrijdzaken, vriendschappelijke wedstrijden  
 
 
Verdere ondersteuning jeugdopleiding:  

- Jeugdtrainers  

- Jeugdleiders  

- Activiteitencommissie  
 
Zowel het voetbaltechnisch jeugdkader, als de teambegeleiders zijn verantwoording verschuldigd 
aan de jeugdcommissie.  
De jeugdopleiding wordt mede ondersteund door de volgende taakbeschrijvingen:  

- taken binnen de jeugdcommissie  

- taakomschrijving JO19, JO17, JO15 coördinator  

- taakomschrijving JO13, JO11, JO9 – mini’s coördinator  
 
Een goede afstemming tussen jeugdcommissieleden en Technische commssie is noodzakelijk om de 

juiste maatregelen te kunnen nemen. Daarvoor wordt zo vaak als nodig  vergaderd. 
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1.3 TECHNISCH KADER  
 
Binnen VV Wadenoyen onderscheiden zich de volgende trainers:  

- jeugdtrainers  

- keeperstrainers  
 
1.3.2 Functieomschrijving jeugdtrainers:  
 
Hoofdbestanddelen functie  
Een jeugdtrainer:  
- werkt volgens het jeugdplan  
- is direct verantwoordelijk voor alle technische en organisatorische werkzaamheden betreffende het      
  team dat hij onder zijn hoede heeft  
- verzorgt de trainingen en de voorbereiding hierop  
- begeleidt en coacht zijn team, voor, tijdens en na de wedstrijd  
- maakt goede afspraken met de overige leden van het begeleidingsteam  
- is verantwoordelijk voor de aan hem ter beschikking gestelde trainingsmaterialen  
- overlegt regelmatig met betreffende coördinator   
- woont de gebruikelijke vergaderingen bij  
- laat tijdig weten als hij niet op de trainingen aanwezig kan zijn en zorgt i.o.m. de groepscoördinator    

  voor vervanging  

- draagt zorg voor overige zaken (o.a. het bewaken van het aspect normen en waarden)  
 
Functie-eisen  
Een jeugdtrainer beschikt over de volgende capaciteiten/vaardigheden:  
- goede communicatieve en contactuele vaardigheden  
- goede eigen voetbalvaardigheden (wenselijk) 
Het verdient de aanbeveling dat een jeugdtrainer bereid is alle cursussen c.q. scholing te volgen die 
VV Wadenoyen hen aanbiedt.  
 
1.3.3. Keeperstrainer:  
 
Hoofdbestanddelen functie  
Een keeperstrainer  
- werkt volgens het jeugdplan  
- traint, begeleidt en coacht jeugdkeepers  
- is verantwoordelijk voor de aan hem ter beschikking gestelde trainingsmaterialen  
- geeft eventueel advies aan de totale trainingsstaf van de jeugdafdeling  
- woont de gebruikelijke vergaderingen bij  
- draagt zorg voor overige zaken (o.a. het bewaken van het aspect normen en waarden)  
 
Functie-eisen  
Een keeperstrainer beschikt over de volgende capaciteiten/vaardigheden:  
- ervaring met het jeugdvoetbal (specialisme keepers)  
- goede communicatieve en contactuele vaardigheden  
- goede eigen keepersvaardigheden  
 

Het verdient aanbeveling dat een keeperstrainer bereid is alle cursussen c.q. scholing te volgen die 

VV Wadenoyen hem aanbiedt. 
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1.4 BEGELEIDING JEUGDTEAMS  

 
De jeugdcommissie streeft naar een goede kwaliteit in de begeleiding van jeugdspelers en voelt in 
deze ook een verantwoordelijkheid naar kind en ouders. De begeleiders zullen moeten werken naar 
de afspraken vastgelegd in een jeugdplan, dit betreft dan niet alleen de eigen taken maar ook dat 
wat betreft de afspraken gericht naar de spelers.  
 
Hoofdbestanddelen functie jeugdleider  
Een jeugdleider:  
- zorgt voor een goede voorbereiding voor de wedstrijd; d.w.z. draagt zorg voor afmeldingen en   
  indien nodig i.o.m. groepscoördinator zorgt hij voor aanvulling van spelers  
- maakt samen met de trainer afspraken betreffende zijn team o.a. vertrektijden e.d.  
- zorgt voor vervoer naar uitwedstrijden en toernooien en bewaakt de veiligheid en gedrag van  
  spelers onderweg (maakt afspraken over vervoer met ouders, vervoerslijst)  
- begeleidt c.q. coacht tijdens de wedstrijden in overleg met trainer  
- fungeert indien nodig als scheids/grensrechter  
- vult wedstrijdformulieren in  
- draagt er zorg voor dat de spelers zich douchen (volgens afspraak leeftijdscategorie)  
- houdt toezicht in het kleedlokaal en zorgt dat deze netjes wordt achtergelaten  
- deelt indien nodig wedstrijdkleding uit of neemt het in en controleert  
- draag zorg voor overige zaken (o.a. het bewaken van het aspect normen en waarden)  
- maakt bij voorkeur app-groepen aan (trainers+leiders/ouders+leiders/spelers) om bovenstaande    
  zaken zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen  
 
Het verdient aanbeveling dat een leider aanwezig is tijdens de trainingen en indien nodig assistentie 
verleent.  
 
Functie-eisen  
Een jeugdleider beschikt over de volgende capaciteiten /vaardigheden:  
- een groot organisatorisch vermogen  
- goede communicatieve en contactuele vaardigheden  
- het zijn van een vertrouwenspersoon voor spelers en ouders  
- een voorbeeldfunctie kunnen zijn m.b.t. algemene waarden en normen  
 
Het verdient aanbeveling dat een leider enige voetbalkennis bezit.  
 
Een goede jeugdleider moet er naar streven om het beste uit de jeugd te halen binnen de tijd dat de 
kinderen als lid van VV Wadenoyen actief zijn. Zij hebben naast leiding ook opvoeding, bescherming 
en verzorging nodig. Het leiden moet bovenal uitmonden in plezier beleven met elkaar in de sport, 
maar kan ook leiden tot een betere prestatie van het kind. Een goede jeugdleider dient het goede 
voorbeeld te geven en consequent te zijn, en ervoor zorg te dragen dat gemaakte afspraken 
nagekomen worden. De belangrijkste waarden hierbij zijn: eerlijkheid en rechtvaardigheid. 
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1.5 ROL VAN DE OUDERS 
 
Iedereen heeft baat bij positieve betrokkenheid van ouders, niet alleen bij de eigen zoon of dochter 
en bij het team, ook bij de vereniging in zijn geheel. Voor alle ouders geldt dat hun kind met plezier 
wil kunnen voetballen. Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de prestaties van hun 
kind. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat plezier een positieve invloed heeft op 
de voetbalontwikkeling van het kind. Ouders zorgen daarnaast ook voor het vervoer naar 
uitwedstrijden en het wassen van de beschikbaar gestelde kleding. 

 
1.6 GEDRAGSREGELS – DISCIPLINE  
 
Voor het gehele jeugdkader is een grote taak weggelegd voor het opleiden maar ook voor het 
opvoeden van de individuele jeugdspeler tot teamsporter. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen 
vastgesteld waaraan een speler zich dient te conformeren.  
 
De algemene opvoedende momenten binnen het voetbal.  
1. Individuele- en groepsdiscipline  
2. Teamgevoel  
3. Verantwoordelijkheidsbesef  
4. Hygiëne en verzorging  
 
1. Individuele- en groepsdiscipline  
 
De jeugdspeler:  
- neemt deel aan alle trainingen, wedstrijden en toernooien  

- moet zich, in het geval hij/zij niet aan het bovenstaande kan voldoen, volgens afspraak van tevoren    

   afmelden bij zijn leider en/of trainer: bij trainingen een half uur voor aanvang, bij wedstrijden  

   donderdagavond (noodgevallen uitgezonderd)  

- is altijd op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden, en volgt de afspraken die een leider/ trainer  

  maakt  

- toont zich altijd bereid om (op verzoek) zich beschikbaar te stellen voor andere teams.  

- toont altijd een goede sportieve inzet bij trainingen en wedstrijden  

- toont respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers, leiders, publiek en  
  vereniging.  
 
2. Teamgevoel  
 
De jeugdspeler:  
- heeft contact met teamgenoten voor en na de wedstrijd/training ter bevordering van de sfeer  

- heeft altijd een goede inzet ten aanzien van medespelers bij wedstrijden/trainingen  

- stimuleert en coacht de medespelers op positieve wijze  

- heeft een positieve houding m.b.t. activiteiten binnen de vereniging  
 
3. Verantwoordelijkheidsbesef  
 
De jeugdspeler:  
- gaat zorgvuldig om met club- en trainingsmaterialen en volgt hiervoor de aanwijzingen van de  

  trainer op   
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- gaat zorgvuldig om met (door sponsors) verstrekte materialen zoals tenues, trainingspakken en  

  tassen  

- laat de kleedlokalen bij trainingen, thuis- en uitwedstrijden netjes achter  

- past het taalgebruik voor, tijdens en na de wedstrijd zodanig aan dat niemand hier aanstoot aan kan  
  nemen  
- draagt i.v.m. veiligheid geen horloges/sieraden dragen (verbod K.N.V.B.)  

- leeft alle afspraken die de trainer/leider met spelers maakt na  

- brengt VV Wadenoyen niet in diskrediet  
 
4. Hygiëne en verzorging  
 
- De jeugdspeler draagt de juiste kleding en uitrusting bij wedstrijden/ trainingen  

- De jeugdspeler is verplicht tot het dragen van scheenbeschermers (K.N.V.B. verplichting)  

- Er worden enkel op medisch advies bandages gedragen  

- Voor de JO8/JO9 geldt, dat de ouders het omkleden (douchen e.d.) begeleiden in het kleedlokaal  

- Voor de JO11- pupillen geldt i.v.m. de leeftijd een overgangssituatie, waarbij de leider per team  

  afhankelijk van hun zelfstandigheid afspraken maakt.  

- Het dragen van badslippers verdient aanbeveling indien er gedoucht wordt. 
 

1.7 MAATREGELEN EN STRAFFEN 
 
 Op het moment dat leden zich niet aan de gedragregels houden, zal de vereniging corrigerend op 
moeten treden. In overleg met alle betrokken partijen kunnen dan passende maatregelen worden 
genomen, waarin de vereniging de eindbeslissing heeft.  

- disciplinaire maatregelen worden door de betreffende trainer/leider opgelegd, hij stelt 
hiervan de coördinator op de hoogte  

- bij herhaling of ernstig wangedrag, neemt de trainer/leider contact op met de betreffende 
coördinator en een lid van de jeugdcommissie die gezamenlijk een strafmaat bepalen  

- het wegzenden van trainingen wordt door de trainer/leider eerst met de speler besproken 
waarna hij over kan gaan tot een eventuele berisping of disciplinaire maatregel, in overleg 
met de groepscoördinator.  

- het wegzenden tijdens wedstrijden door de scheidsrechter wordt altijd door de K.N.V.B. 
bestraft en indien nodig kan de vereniging hierna nog een strafmaatregel toepassen  

 
Wegzending van jeugdige spelers (JO13, JO12, JO11, JO10 en JO9 pupillen) kan alleen geschieden 
onder de voorwaarde dat de leider/trainer de wegzending meldt bij het aanwezige 
jeugdcommissielid, zodat deze de ouders op de hoogte kan stellen van de wegzending.  
 
Bij wangedrag, moedwillige beschadiging en/of nalatigheid wordt een jeugdlid c.q. zijn/haar 
ouders/verzorgers persoonlijk aansprakelijk gesteld. In incidentele ernstige gevallen kan hierna door 
het Hoofdbestuur een schorsing van het lidmaatschap van de vereniging worden opgelegd. Dit zal 
dan schriftelijk aan de betrokkene worden medegedeeld. 
 
 
 
 
 
 
Het jeugdplan op zich is nooit een doel maar slechts een middel om de diverse doelen te bereiken. 
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VOETBALOPLEIDING 
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INLEIDING  
 
Dit jeugdplan is geschreven om de doelstelling van de vereniging waar te kunnen maken. Vrij 
vertaald wil dit zeggen dat het eerste elftal in een zo hoog mogelijke klasse moet voetballen maar dat 
de opstelling van het eerste elftal uit een groot aantal spelers moet bestaan die opgeleid zijn in onze 
eigen jeugdafdeling.  
 
Hoe kun je dit verwezenlijken? Op de eerste plaats door je spelers op te leiden voor het niveau 
waarop het eerste elftal wil acteren. En opleiden vraagt om een gestructureerd plan om de jeugd te 
begeleiden vanaf de eerste stapjes op het veld tot en met het moment dat ze als bijna volwassenen 
worden doorgegeven aan de senioren. Dit gedeelte van het plan tracht de trainers en begeleiders 
een houvast te geven m.b.t. de vaardigheden die een speler moet beheersen om uiteindelijk de stap 
naar het hoogste elftal te kunnen maken. Maar ook degenen die het eerste team niet halen moeten 
de kwaliteiten bezitten om de club in de breedte sterk te maken. Tenslotte zijn we in de vereniging 
allemaal gebaat bij een eveneens hoog spelend tweede, derde, vierde, etc. elftal!  
 
Hoe ziet de inhoud van het jeugdplan eruit? We beginnen met een algemeen gedeelte waarin we 
beschrijven:  
- De formatie en speelwijze met daarin de ontwikkeling vanaf de jongste teams tot en met de laatste     

  fase in de jeugdafdeling, de JO19-elftallen.  

- De taken voor het elftal maar ook per positie en linie binnen het gekozen spelconcept.  

- Het wisselbeleid bij alle leeftijdscategorieën.  
 
Daarna laten we per afdeling achtereenvolgens de revue passeren:  
- De leeftijdspecifieke kenmerken.  

- Een profiel van de trainer in die afdeling.  

- Aandachtspunten voor de training met daarin verwerkt alle voetbaltermen die een speler in die  

  leeftijdscategorie onder de knie moet krijgen.  

- Aandachtspunten voor een wedstrijd.  

- De reeds genoemde aandachtspunten in voetbaltermen samengevat.  
 
Een apart hoofdstukje over de keepers is wel op zijn plaats omdat het leerplan voor deze groep toch 
aanzienlijk afwijkt van dat de tien veldspelers.  
 
De opbouw van een training, de plaats van de training in de al eerder genoemde cyclussen en de 
trainingsopbouw in een heel seizoen worden ook nog even aan de orde gesteld.  
 
Dit jeugdplan is bedoeld als de start voor de komende jaren. Het zal regelmatig geëvalueerd gaan 
worden en herzien en/of aangevuld wanneer nodig. Hiervoor is de hulp van u allen nodig! 
Opmerkingen, suggesties ter verbetering van of aanvulling op het plan en ervaringen met het werken 
met het jeugdplan zijn van harte welkom.  
 
Voor vragen over het geheel of over gedeelten van het plan kunt u ten allen tijde terecht bij de leden 
van de technische commissie die graag bereid zijn bij te springen waar nodig.  
 
Bedenk tenslotte dit: het plan is behoorlijk prestatiegericht, maar vergeet nooit dat het plezier van 
de jeugdspelers altijd voorop moet blijven staan! 
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2.1 VOETBALOPLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de voetbalopleiding wordt de visie van de KNVB op het opleiden van jeugdspelers gevolgd. Dit 
kenmerkt zich door een jeugdvoetballeerproces, waarbij er per leeftijdscategorie specifieke 
voetbalhandelingen worden ontwikkeld. Ook wordt er specifieke aandacht aan de techniektraining. 
 
In het leerproces worden de doelstellingen en de accenten per leeftijdscategorie behandeld. 
Achtereenvolgens zijn dit de Mini-Pupillen, JO-8-9en10, JO11-12, JO13, JO15, JO17 en JO19. 
 Na het doorlopen van een leeftijdscategorie dient de speler de leeftijdsspecifieke voetbal- 
handelingen te beheersen. 
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2.2 MINI-PUPILLEN JO6-7 
 
Leerproces 
Leren beheersen van de bal. 
 
Doelstellingen 
De training van de mini-pupillen (MP) staat in het teken van het leren kennismaken met voetballen. 
Kinderen vanaf 5 jaar wordt spelenderwijs de kans gegeven om te ontdekken of ze voetballen leuk 
vinden, zodat ze in de JO6-7 jeugd kunnen starten met hun voetbalopleiding. Voor de allerkleinsten is 
de bal nog de grootste weerstand. 
 
Accenten 
- Heel veel balcontact. 
- Veel spellen met de bal 
- Veilige omgeving 
 
Oefenvormen 
• Er wordt veel aandacht besteedt aan spelvormen met de bal. 
• Er moet op een positieve manier worden gecoacht, waarbij duidelijk wordt uitgelegd wat wordt 
   verlangd. 
• Door wedstrijden te spelen wordt het plezier in het spel gestimuleerd. 
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2.3 JEUGD JO8-9-10 en JO11-12 
 
Leerproces 
JO8-9-10: Doelgericht leren handelen met bal 
JO11-12: Leren samen doelgericht te spelen 
 
Doelstellingen 
- De training voor de JO8-9-10 en JO11-12 staat in het teken van balgewenning en wedstrijd-      
   gewenning. Voor JO8-9-10 spelers is de bal nog de grootste weerstand. Pas als een speler de bal    
   redelijk beheerst,  komen de volgende weerstanden aan de orde: de medespeler en tegenstander.   
   De trainingen moeten helpen deze weerstanden op te heffen. 
- Plezier, bal en wedstrijdgevoel te ontwikkelen d.m.v. spelvormen die vaak herhaald worden. 
- De basisprincipes en technieken van het voetbalspel aan te leren: dribbelen/drijven, 
   passen/trappen, aannemen/meenemen, kappen/draaien, schijnbewegingen. 
- Het verbeteren van balgevoel en lichaamcoördinatie. 
 
Accenten 
- Techniektraining: heel veel balcontact om de balvaardigheid te vergroten. JO11-12 spelers zijn 
   leergevoelig. Dit is de ideale leeftijd om de basisvaardigheden uit te bouwen. 
- Weinig tot geen aandacht schenken aan koppen i.v.m. de ontwikkeling van de hersenen. 
- Aanleren van discipline (te weten; tijdig aanwezig zijn bij training en wedstrijden, gezamenlijk 
  verzorgen van de materialen, omgangsvormen, sportiviteit naar elkaar en tegenstander) 
- Geen conditietraining. Alle vormen met de bal doen. Conditie hebben ze van zichzelf voldoende. 
  Let wel op de motoriek van de kinderen en besteedt er aandacht aan. Schakel eventueel hulp in. 
- Wedstrijdvormen 4x4, 7x7, tactiek speelt nog een ondergeschikte rol. 
- Soepele omgang met eenvoudige spelregels die langzaam strakker wordt. 
- Groepssfeer, waarbij ook de ouders een belangrijke rol spelen. Supporteren mag, coaching 
  overlaten aan de jeugdleider(s). 
- 2-benigheid wordt als vanzelf sprekend geoefend. 
 
Oefenvormen 
- Er wordt er veel aandacht besteedt aan basis- en spelvormen met de bal; dribbelen/drijven,     
  passen/trappen, aannemen/meenemen, kappen/draaien en schijnbewegingen. 
- Deze groep leert vooral door kijken en doen, en minder door luisteren. Op die manier kan de 
  speler zijn fantasie, creativiteit en techniek ontwikkelen. Dit betekent dat er veel wordt herhaald. 
- Oefeningen van 1:1 en 2:2 zijn belangrijk om de technische oefenvormen te ondersteunen. Hierbij 
  hebben spelers tegelijkertijd veel balcontacten. 
- Er moet op een positieve manier worden gecoacht, waarbij duidelijk wordt uitgelegd wat wordt 
  verlangd. 
- Bij JO11-12 spelers is er in het algemeen voldoende balbeheersing om in de training de 
  weerstanden “medespeler en tegenstander” nadrukkelijker in te passen. In deze leeftijdsfase moet 
  duidelijk worden dat het samenspelen de basis is voor het voetbalspel. De individuele kwaliteiten 
  worden gestimuleerd, maar moeten in dienst staan van het samenspel. Deze bepalen mede het 
  niveau van het samenspel. 
- Veel oefenvormen met de bal blijven ook bij deze groep centraal staan. Daarnaast dient een 
  gedeelte van de training te worden gebruikt voor positie- en partijspelen, waarbij aan het 
  samenspel en het creëren van kansen nadrukkelijker gedacht moet worden. Het af en toe stil 
  leggen van een spelsituatie om te laten zien wat er goed en fout gaat, kan bij deze groep beginnen. 
  In een vroeger stadium is het effect eerder negatief. 
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- Goed leren samenspelen kan alleen geleerd worden in vormen waarbij er weerstanden zijn. 
  Samenspel zonder tegenstander heeft nauwelijks zin. Het samenspelen in een 11 tegen 11 of 7 
  tegen 7 is voor veel spelers te onoverzichtelijk en dus te moeilijk. Daarom moeten we 
  vereenvoudigen tot positiespelen 3 tegen 1, 4 tegen 2, 5 tegen 2 en partijspelen hooguit 4 tegen 4. 
  Hierbij is het spel overzichtelijk voor de speler en wordt er sneller geleerd. Daarnaast is het 
  hebben van veel wisselende balcontacten voorwaarde voor het leren voetballen. Herhalen van veel 
  vormen is de basis voor beter leren voetballen. 
- De wedstrijden zullen in het verlengde moeten liggen van de training. Dat wil zeggen dat in 
  wedstrijden vooral datgene centraal moet staan wat in de training aan de orde is geweest. Tijdens 
  wedstrijden moeten we heel gericht coachen. Hierbij wordt zo veel als mogelijk uitgegaan van het 
  vraag en antwoord spel, bijv “waarom maak je nu deze actie?” of “waar staat de vrije man”? Als 
  we van deze principes uitgaan, zal het leren voor de spelers zelf ook herkenbaarder worden. Naast 
  dit doelgericht coachen, mogen we niet voorbij gaan aan meer algemene dingen die een rol spelen 
  bij wedstrijden, zoals de spelregels, gedragsregels, sportiviteit en technische vaardigheden. 
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2.4 JEUGD JO13-14-15 
 
Leerproces 
JO13: Leren spelen vanuit een basistaak 
JO15: Afstemmen van basistaken binnen het team 
 
Doelstelling 
Verbeteren van technische en tactische voetbalaspecten. De aangeleerde basisvormen worden 
geleidelijk met de tactische kant van het voetbalspel (vrijlopen, positie kiezen, samenspelen, 
verdedigen, enz.) samengevoegd. Na het doorlopen van de JO11-12 moeten de spelers de 
voetbaltechnische basisvaardigheden in principe beheersen. 
 
Accenten 
Bij de JO13: 
- Speciale taken per veldpositie, vrijlopen, opbouw en onderlinge coaching. 
- Starten met koppen 
Bij de JO15: 
- Het trainen van de wisseling tussenbalbezit/balverlies en balbehoud. 
- Koppen 
Bij beiden: 
- Wisselen van veldpositie om meerdere posities te ervaren (bv. spits als voorstopper). 
- Invoeren van conditietrainingen, voornamelijk met bal. 
- Gerichte keeperstrainingen. 
- Techniektraining 
- 2-benigheid wordt als vanzelf sprekend geoefend. 
- Partijvorm zonder coaching. 
- Leren opbouwen van achteruit. 
 
Oefenvormen 
- Positiespel (3-1, 5-2, 1-1, 2-2- enz) 
- Veel afwisseling, samenspel, schijnbewegingen, individuele acties, scoren. 
- Creativiteit/oplossingen zoeken. 
- Training en wedstrijd (7x7, 11x11): Coaching in de situatie; spel doodleggen en uitleg geven. 
- Spelregelkennis uitbreiden. 
- Teamsfeer: presteren en plezier gaan prima samen. 
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2.4 JEUGD JO17-18-19 
 
Leerproces 
JO17: Spelen als een team 
 JO19: Presteren als een team in de competitie 
 
Doelstelling 
Werken aan het verbeteren en optimaal toepassen van de technische en tactische voetbal-
capaciteiten, waarbij ook sociale en mentale vaardigheden veel aandacht krijgen om een goede club- 
en wedstrijdmentaliteit te ontwikkelen. Hoewel de prestatie steeds belangrijker mag worden staat 
de overwinning niet voorop. De prestatie staat in dienst van teamspirit, clubbelang, imago.  
Het samen spelen van prettige wedstrijden dient voorop te staan om een goede wedstrijdhouding te 
ontwikkelen. 
 
Accenten (wedstrijdgerichte acties) 
- Techniektraining; 2-benigheid wordt als vanzelf sprekend geoefend. 
- Rug-, zône- en mandekking, jagen. 
- Positiewisselingen, overnames. 
- Wedstrijdmomenten nabootsen, duels, (winnen/verliezen) 
- Afwerken op doel vanuit samenspel. 
- Van achteruit opbouwen en spel omgooien. 
- Motivatie en wedstrijdmentaliteit. 
- Conditie training met en zonder bal. 
- Partijvorm zonder coaching. 
- Sleutelposities in het team, vaste posities worden steeds duidelijker. 
- Teamsfeer/eigen verantwoordelijkheid/clubgevoel. 
- Aandacht voor talenten (bv. selectie 1e/2e elftal, meetrainen met selectie, ambitie). 
- Overgang naar senioren. (i.o.m. jeugdcoördinator, begeleiding JO19 en trainers selectie) 
- Breng spelers niet te vroeg. Bij voorkeur de 2e JO19 speler mee laten trainen met selectie en 
  eventueel ruiken bij wedstrijden bij voorkeur 1e elftal. 
- Discipline. 
- Respect hebben voor medespelers, tegenstander, scheidsrechter en toeschouwers. Hierin moet de 
  jeugdspelers in begeleid worden. Emotie mag nooit de overhand hebben. 
 
Oefenvormen 
Algemeen uitgangspunt voor training aan JO17-19 jeugd is vooral de wedstrijd. Datgene wat 
fout gaat in de wedstrijd vormt de inhoud van de training daarna. Om te zien wat er goed en fout 
gaat in de wedstrijd, zal de trainer de wedstrijd moeten kunnen analyseren, een keuze maken welk 
probleem aan te pakken en dit duidelijk maken aan zijn spelers. Het is een probleem van het team, 
we gaan het samen oplossen. Daarbij moet hij vooral letten op de drie belangrijke coachmomenten. 
Herhalen van oefenstof is belangrijk. Men hoeft niet altijd iets nieuws te verzinnen. 
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2.5 Meisjes 
 
Leeftijdsspecifieke kenmerken meisjes  
Een belangrijk onderscheid tussen jongens en meisjes is pas te maken tijdens de puberteit. Meisjes 
komen gemiddeld eerder in de puberteit. Ze zijn op dat moment dan vaak groter en sterker. De 
meisjes zijn tussen de 12 en 14 jaar fysiek in het voordeel ten opzichte van de jongens en zijn dan ook 
mentaal verder. Op ongeveer 15-jarige leeftijd hebben de jongens de meisjes fysiek ingehaald maar 
de meisjes liggen mentaal dan nog steeds voor. Dit mentale verschil is minstens tot 18 jarige leeftijd 
aanwezig! Deze mentale voorsprong heeft tot gevolg dat meisjes tot die leeftijd vaak een beter 
spelinzicht hebben dan de jongens met hetzelfde talent en dezelfde voetbalervaring. Hierdoor 
kunnen de meisjes tot en met de JO19-junioren best wel met de jongens mee voetballen, daarna 
wordt het fysieke verschil veel te groot.  
 
Het leerproces is tenslotte bij de jongens en de meisjes precies hetzelfde!  
1. JO8/JO9, JO10/JO11 en JO13 vergelijkbaar  

2. Vanaf 13 jaar zijn de meisjes al teambewuster. De eigen prestatie is ondergeschikt aan dat van het    

   team.  

3. Betrek de meisjes vanaf 13 bij het opstellen van regels, organiseren van activiteiten, enz.  

4. Pas op 17-18 jarige leeftijd wil een goede speelster zich los zien van de rest en kan ze een  
   uitzonderingspositie gaan innemen.  
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2.6 KEEPERSTRAINING 
 
De meest geschikte leeftijd om met een specifieke keeperstraining te beginnen is rond het tiende 
levensjaar. Uiteraard kan dit ook eerder indien een speler dit wenst. Het is beter om tussen 6 en 10 
jaar niet voor een vaste, maar een roulerende doelverdediger te kiezen. Op die manier komen 
meerdere spelers een keer in het doel te staan. Dit rouleren heeft een aantal voordelen: 
 
- Iedereen krijgt enige ervaring met het keepen en mogelijk talentjes wordt eerder opgemerkt. 
- Er wordt van een keeper tegenwoordig meer verwacht dan alleen maar ballen tegenhouden, hij 
  moet ook de technische vaardigheden van het voetballen beheersen. 
- Mocht een keeper op latere leeftijd genoeg krijgen van het keepen, dan kan hij zonder al te veel 
  problemen worden omgevormd tot voetballer. 
- Een speler kan op iets hogere leeftijd zelf een betere keuze maken of hij al dan niet in het doel wil 
  staan. 
 
Het rouleren wordt geregeld door de jeugdtrainer van het betreffende team. Zij leiden eigenlijk 
meerdere spelers een beetje op tot keeper en geven hun ogen goed de kost om zodoende eventuele 
talenten op te sporen. In een enkel geval kunnen zij na enige tijd kiezen voor een vaste doelman. 
Uitzonderingen daargelaten, beginnen we met specifieke keeperstraining vanaf de JO11. Vanaf dat 
moment krijgen technische en tactische vaardigheden van het keepen de aandacht. De (eventuele) 
keeperstrainer en de trainer van het betreffende team zijn samen verantwoordelijk voor de opleiding 
van de doelverdediger. Zij overleggen regelmatig over de vorderingen van hun keeper en passen het 
trainingsplan aan als dat nodig is. Ook over de keepers is er regelmatig contact met de 
jeugdcoördinator. 
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2.7 COACHING 
 
Probeer zoveel mogelijk vanuit een positieve houding te coachen, waarbij men zeker kritisch mag 
zijn, maar kom wel met een oplossing als de spelers het zelf niet weet. 
 
Specifieke coachmomenten doen zich voor bij: 
- Balbezit: vrijlopen, individuele actie, onderlinge coaching, passes, inspelen, inzet, initiatief. 
- Balbezit tegenstander: veldposities, verdediging, doet iedereen mee, inzet. 
- Moment van balwisseling: oorzaak, reactie's andere spelers, vrijlopen, terugkomen, inzet. 
 
Tijdens de training wordt het probleem in vereenvoudigde vorm aangeboden. Bijvoorbeeld: als de 
trainer ontdekt heeft dat het samenspelen onder druk van de tegenstander slecht lukt, dan moet dit 
op de training worden geoefend in vereenvoudigde vorm. Dus met minder tegenstanders in een 
positiespel. Een probleem kan ook structureel zijn, zodat het goed is dit gedurende langere tijd op 
elke training te oefenen. Vooral bij JO15 en JO17 is geduld erg belangrijk. De wedstrijden zullen in het 
teken moeten staan van wat in de trainingen aan de orde is geweest. De trainer zal zich steeds 
moeten afvragen of er verbetering is waar te nemen tijdens wedstrijden. Is de wedstrijd uitgangs-
punt voor onze trainingen, zo is de training uitgangspunt voor de coaching bij wedstrijden. Met 
andere woorden niet bij elke aanleiding "schreeuwen", maar doelgericht coachen. 
 
Daarnaast mogen we als trainer bij wedstrijden voor JO19-17 en 15 niet voorbij gaan aan het 
coachen van technische en tactische vaardigheden die bekend zouden moeten zijn. Dit vooral om 
terugval in vorige voetbalproblemen te voorkomen. Tenslotte spelen ook algemene zaken als 
gedragsregels, voetbalafspraken en sportiviteit een belangrijke rol in de coaching. Een coaching dus 
die altijd een positieve inslag dient te hebben op het team en de spelers. 
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3.1 De training  
 
Een training bestaat normaal gesproken uit een warming up, één of meerdere kernen en de  
afsluitende partijvorm. Hierbij zou je kunnen denken aan de volgende aspecten:  
- Zorg voor een logische opbouw binnen een training. Pas bijvoorbeeld de intensiteit van de warming          
  up aan het vervolg aan: wanneer de kern bestaat uit relatief rustige pass- en trapoefeningen kan  
  ook de warming up in een wat rustigere sfeer worden gedaan. Wanneer daarentegen de kern  
  bestaat uit oefeningen met vele, felle duels en meerdere sprints zal ook de warming up de speler  
  moeten klaarstomen om die oefeningen te kunnen uitvoeren zonder daarbij geblesseerd te raken.  

- Laat hetgeen je geleerd en geoefend hebt in de kern ook in de afsluitende partijvorm terugkomen.  

- Vertaal de oefeningen naar de wedstrijd en andersom. Geef aan welke situaties in een wedstrijd  
  horen bij een oefening op de training.  

- Laat per week één gedeelte van de training in het teken van de conditie (Voor JO17-19) staan en  
  combineer dit met een tactisch thema. Vaak ondergaat de speler dan ongemerkt het conditionele  
  aspect.   
 

3.2 De trainingscyclus en het hele seizoen  
 
Natuurlijk zijn er in de praktijk weer onvoorziene omstandigheden (afgelastingen, vakanties) die het 
moeilijk maken om te trainen volledig volgens maar ga daar flexibel mee om. Pas aan wat je vindt dat 
aangepast moet worden. Over een heel seizoen zal het effect nauwelijks minder zijn wanneer je in 
lichte mate afwijkt van het plan.  
Waar zou je verder aan kunnen denken?  
- In de opleiding staat de individuele speler centraal, niet het resultaat! Train dus onafhankelijk van  
  de plaats op de ranglijst.  

- Pas de trainingen altijd aan wanneer de omstandigheden daarom vragen. Het aantal spelers, de  
  beschikbaarheid van het materiaal, de veld- en weersomstandigheden en dergelijke kunnen vragen     
  om een andere oefening of een andere vorm van uitvoeren.  
 

3.3 Het gedrag van trainer en leider bepaalt de sfeer in de groep!  
 

Algemeen:  
Onder het mom van: discipline buiten het veld vertaalt zich in discipline binnen het veld een strak 
beleid voeren ten aanzien van gemaakte afspraken:  
- trainen verplicht, alleen in uitzonderlijke omstandigheden afmelden  

- duidelijke afspraken omtrent tijdstippen dat iedereen aanwezig moet zijn en tijdstippen dat er  
  afgemeld kan worden  

- bij wedstrijden uniforme kleding en scheenbeschermers verplicht.  
 

Buiten het veld:  
- Een kwartier voor de training aanwezig; vijf minuten voor aanvang klaar staan; eventueel praatje en  
  programma. Op eerste training na het weekeinde wedstrijd nabespreken.  

- Op zaterdag bij thuiswedstrijden drie kwartier voor aanvang aanwezig voor eventuele bespreking.    
  Zo'n half uur voor de wedstrijd begint de warming up. Na de warming up de puntjes op de i zetten,  
  de belangrijkste dingen herhalen en oppeppen. Na betreding van het veld nog wat “steigerungen"  
  om warm aan de wedstrijd te beginnen.  
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- Bij uitwedstrijden kwartier voor vertrek aanwezig. Vertrek wordt aangegeven door de leider. Het    
  doel is ook nu om 45 minuten uur voor aanvang van de wedstrijd in het kleedlokaal  aanwezig te   
  zijn.   
 
 
 

Voor de coach:  
- Geef zelf het voorbeeld als het gaat om gedrag in en rondom het veld: altijd op tijd, fanatiek, ook als  
  je een mindere dag doormaakt.  
- Straal zelf uit dat je altijd wilt verbeteren maar ook winnen.  

- Geef fouten toe, de acceptatie van kritiek voor spelers verloopt dan ook vlotter.  

- Probeer altijd het midden te zoeken tussen corrigeren en stimuleren; dit is per groep verschillend  
  maar ook per individu!  

- Een goede sfeer in een elftal scheelt al gauw zo’n vijf punten per seizoen, handel daarnaar.  

- Leg uit waarom een speler reserve staat, eerlijkheid stimuleert vaker wel dan niet.  

- Bereid de besprekingen voor een wedstrijd goed voor, de spelers prikken door gebazel heen. Ben  
  ook scherp tijdens de besprekingen. Laat zien dat je door hebt wanneer iemand zit te slapen. Laat  
  de spelers geregeld zelf het woord doen of oplossingen aandragen.  

- Geef indien mogelijk het trainingsprogramma en vooral het waarom van een training.  

- Niet de vorm van de oefening is het belangrijkste maar juist de BEGELEIDING van de oefening.  

- Bij de organisatie van een training geen ruimte voor twijfel laten, altijd goed voorbereiden zodat er    
  weinig tijd verloren gaat en alles soepel verloopt.  

- Stimuleer het meedoen of meetrainen met hogere (oudere) teams; laat regelmatig jongere spelers  
  meedoen of trainen.  
- Neem de groep in bescherming bij onterechte of ongenuanceerde kritiek van buitenaf. Zorg ervoor  
  dat de groep jouw mening voor vol aanziet.  

- Lichte individuele technisch/tactische kritiek kan in de groep gegeven worden. Bij niet goed    
  functioneren van een speler het probleem eerst buiten de groep proberen op te lossen.  
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3.4 Aandachtspunten per leeftijdscategorie 

Aandachtspunten JO8/JO9 - pupillen training  
1.    Het leren beheersen van de bal staat centraal in deze fase. De trainingen moeten vooral gezien    
       worden als een spel uur (speelplezier) dat bij voorkeur door of onder supervisie van opgeleide  
       deskundigen wordt geleid.  
2.    Breng een vaste structuur aan tijdens het instructiegedeelte van de training. De spelers moeten     
       de trainer en de demonstratie goed kunnen zien. Beperk je tot een of hoogstens twee aandachts- 
       punten en maak gebruik van kernwoorden. Realiseer je dat de informatie in een later stadium  
       weer herhaald moet worden.  
3.    Begin niet met de instructie als er nog deelnemers aan het spelen zijn. Het komt nogal eens voor  
       dat de uitleg van de volgende oefening begint, voordat de laatste deelnemers klaar zijn. Zij   
       moeten dan aan andere spelers vragen wat de bedoeling is, hetgeen weer leidt tot problemen bij   
       de uitvoering.  
4.    Als een beweging net is uitgevoerd, zijn kinderen in deze leeftijd nog steeds in hun beleving van  
       die beweging. Haal hen dus eerst ook mentaal uit de oefening voordat je met de nieuwe  
       instructie begint. Laat daarbij geen “afleiders” binnen handbereik van de spelertjes. Een bal of  
       een pion nodigt uit tot het spelen in plaats van opletten.  
5.    Voordoen - nadoen blijft een essentieel kenmerk van instructie geven. Aangezien het kind erg is  
       ingesteld op het concreet waarneembare, werkt een plaatje vaak beter dan een praatje! Laat het  
       niet bij één keer voordoen. JO8/JO9 - spelers zien niet alles in één keer. Na een paar keer  
       voordoen begrijpen ze pas de bedoeling.  

 

 

6.    Het accent moet liggen op een brede bewegingsscholing met behulp van speels -doelgerichte  
       oefenvormen. Met dat laatste wordt bedoeld het gebruik van speelse bewegingsvormen die een  
       voorbereiding zijn op de latere techniek. Het doel ligt in het ontwikkelen van bewegingsgevoel.  
       Kies bewegingsactiviteiten waarbij iedereen tegelijkertijd actief is. Wachten past zeker niet bij  
       deze leeftijdsgroep. Immers een voetbalsituatie daagt uit.  
7.    Breng voldoende variatie aan in de bewegingsactiviteiten. Een kind van deze leeftijd vindt het  
       saai om steeds weer hetzelfde te doen, tenzij hij echt speelt. Kleine variaties in organisatie (een  
       andere loopweg, andere partijen) en in bewegingsvormen kunnen de motivatie weer snel doen  
       toenemen.  

8.    Van specifieke techniektraining is nog geen sprake.  
9.    Bij het voetballen van de JO8/JO9 - jeugd mag nog NIET het accent gelegd worden op tactiek en  
       doelgerichte samenwerking. Dat druist namelijk in tegen de natuur van het kind op die leeftijd.  
       Kies voor eenvoudige spelen met zeer weinig regels. Het doel is scoren en daar moet ook tijdens  
       de trainingsactiviteiten het accent op liggen.  

10. Bij de wat oudere JO9 - spelers ontstaat de wedijver en dus automatisch de behoefte aan  
       afspraken; hierdoor wordt vergelijken mogelijk (regels).  

11. Het spel blijft het karakter dragen van spelen; winst/verlies zijn wel belangrijk, maar symbolisch.  
       Het blijft “maar” spel. Het is wel ernstig gemeend (afspraken) maar geen bittere ernst. De  
       spelsfeer moet aanwezig zijn, anders heeft verder spelen geen zin.  

12. Wissel regelmatig de samenstelling van groepen tijdens de spelvormen en dat geldt ook voor de  
       plaats of taak binnen een spelvorm. Het is nog te vroeg voor specialisme.  

13. Zowel tijdens de spelvormen als in de wedstrijden dient de leiding te functioneren als spelleider  
       en niet als scheidsrechter.  

14. Voor de (bescheiden) aandacht voor de eenvoudige basistechnieken geldt: voor elke JO8/JO9 - 
       pupil een eigen bal!  
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15. Het belangrijkste uitgangspunt bij de JO8/JO9 - jeugd is: wennen door spelen! Geef de kinderen  
       daar ook alle ruimte voor, bij voorkeur in kleine groepen. JO8/JO9 - pupillen moeten zelf zoeken  
       naar oplossingen; kauw als jeugdtrainer dus niet alles voor! Spelcreativiteit ontwikkelen kost wel  
       veel tijd, maar kent uiteindelijk een hoog rendement.  

16. Het balgevoel is nog zwak:  

-  Balgevoel ontwikkelen door te laten ontdekken wat een bal doet bij rollen/stuiten  

- Aanleren van basistechnieken en verbeteren van de coördinatie  

- Overwinnen van angst voor de bal  

- Maximale hoeveelheid balcontacten  

- Veel individueel spelen met een bal  

- Kleine partijtjes (1:1, 2:2, 3:3)  

17. Wedstrijden moeten gezien worden als partijtjes, waarbij plezier het allerbelangrijkste is en niet  
       veel (geen) aandacht (zou) moet(en) worden besteed aan het competitie-element.  

18. Coachen op “technische” uitvoering van onder andere traptechniek en aan- en meenemen in  
       eenvoudige situaties.  

19. Bij “betere tweedejaars” voorzichtig aangeven van de goede veldbezetting met als doel  
       “kluitjesvoetbal” te voorkomen bij;  

- 4:4 in de basisvorm als trainingsonderdeel  

- 6:6 bij de (competitie) wedstrijden.  
20. Leer tactische begrippen aan als:  

- dribbelen: met de bal in een kleine ruimte een meestal korte afstand overbruggen, waarbij   
                 je bij elke pas de bal raakt  

- drijven: met de bal in een grotere ruimte een meestal grotere afstand overbruggen, waarbij  
                 je de bal om de paar passen raakt  

- afpakken: de bal van de tegenstander afnemen  

- kappen: met de bal in één beweging in tegenovergestelde richting bewegen  

- passeren/pingelen/actie: de tegenstander met de bal aan de voet proberen te passeren  

- passen/trappen: de bal verplaatsen naar een medespeler d.m.v. aanraking met de voet  

- schieten: een poging tot scoren met de voet  

- scoren: een doelpunt maken  

- sliding: het maken van een glijdende beweging om een tegenspeler de bal voor de voeten  
                weg te nemen  

- tackle: het maken van een al dan niet glijdende beweging om een tegenspeler de bal voor  
                de voeten weg te nemen  

- samenspelen: proberen een doelpunt te maken door over te spelen  

- vrijlopen: zo gaan lopen of staan dat je bal vrij kunt ontvangen zonder directe druk van de  
                 tegenstander  

- naar buiten: van het midden van het veld in de richting van de zijlijn bewegen  
- naar binnen: van de zijkant van het veld in de richting van het midden bewegen  

- driehoekje: speler A speelt B aan, na het ontvangen van de bal door speler B wordt naar  
                 links of rechts speler C aangespeeld  

- hoog houden/jongleren: zorgen dat de bal niet op de grond komt  

- hands: de bal wordt met de hand gespeeld door een speler  

- penalty/strafschop  

- uitbal: de bal is over een van de zijlijnen gegaan  

- indribbelen: uitbal wordt al dribbelend vanaf de zijlijn weer in het spel gebracht  

- achterbal: de bal is over de achterlijn van het eigen doel gegaan  
- doeltrap: de keeper brengt na een achterbal de bal weer in het spel  

- uittrappen: de keeper brengt de bal weer in het spel  
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- hoekschop/corner: een directe vrije trap vanuit de hoek  

- schijnbeweging: een beweging van het lichaam zonder de bal om de tegenstander op het  
                verkeerde been te zetten (in de war te brengen)  

- keeper: doelman  

- verdediger: de spelers die het dichtst bij het eigen doel staan en die als belangrijkste taak  

  hebben de tegenstander het scoren te verhinderen.  
- aanvaller: de spelers die het dichtst bij het doel van de tegenstander staan en die als  
  belangrijkste taak hebben te scoren.  

- middenvelder: de spelers die tussen de verdedigers en de aanvallers staan en als belang- 
                rijkste taak hebben zowel de verdedigers als de aanvallers te steunen. 

 
 
 

Tips voor de JO8/JO9 - trainer  
1.    Stel nieuwe JO8/JO9 - spelers op hun gemak door uitleg te geven van nieuwe materialen,  
       speelveld, accommodatie en gewoonten in de club. Ga er daarbij vanuit dat een keer vertellen  
       onvoldoende is.  

2.    Laat een JO8/JO9 - je vragen stellen en stel steeds vragen aan het kind. Door twee richting 
       communicatie ontstaat er een goed contact en een hechte band. Dat laatste is immers de basis  
       voor een fijne kennismaking met het voetballen.  

3.    Leef met de kinderen mee. Probeer je te verplaatsen in de wereld van het kind.  

4.    Straf niet voortdurend maar straf zelden of nooit! Straf heeft vaak een schrikeffect dat meestal  
       direct werkt. Maar op langere termijn heeft regelmatig straffen het nadeel dat kinderen bang  
       worden, de leider niet meer leuk vinden, noch het voetballen en zelfs stoppen. Belonen wat het  
       kind goed doet, is vaak veel effectiever dan bestraffen wat het kind fout doet. Positief denken en  
       formuleren!  

5.    Streef naar een goed contact met de ouders. Ouders kunnen vaak goede informatie geven over  
       de achtergronden van het gedrag van hun kinderen. Het gebeurt maar al te vaak dat leiders zelfs  
       niet op de hoogte zijn van gezondheidsproblemen. Een goed contact met de ouders levert  
       dikwijls een positieve houding op ten opzichte van de vereniging, die het kind overneemt.  
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Aandachtspunten bij de JO10/JO11 - pupillen training  
1.    Het leren van duidelijke voetbalregels, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid.  

2.    Komen tot het aanleren van voetbal: ‘leren spelen door spelend leren’. Kies voor allerlei  
       wedstrijdvormen in niet al te grote ruimtes. Met puntentelling en veel scoringsmogelijkheden  
       (dus niet te kleine doeltjes).  

3.    Accent leggen op bewegingsopgaven, waarbij het aankomt op snelheid en op reactiesnelheid  
       (spelvormen zijn dus zeer geschikt).  

4.    Veel tijd besteden aan voetbalbasistechnieken zoals, balgevoel (beide benen) traptechniek, aan-  
       en meenemen, koppen en coördinatie (verbeteren en uitbreiden) via veel balcontacten en  
       variatie. Herhaal de basisvormen voortdurend, maar kies wel steeds voor een andere uitvoering.  
       Geef eventueel ‘huiswerk’ mee, zodat het aantal balcontacten nog groter wordt.  

5.    ‘Speel’ met tijd, ruimte (vak groter / kleiner) en spelregels om de doelstelling eerder te bereiken.  

6.    Via 1:1 en 4:4 komen tot spel 7:7 (vanaf 2018 8:8), waarbij de kinderen op verschillende plaatsen  
       kunnen spelen.  

7.    Het eenvoudig samenspel (‘eerst kijken’) stimuleren, bereiken dat alle kinderen van het samen  
       voetballen kunnen genieten en bovendien gemotiveerd worden om als team te werken aan de  
       verbetering van hun spelpeil.  

8.    De relatief kleine groep fantasierijk en speels benaderen. Heel belangrijk is dat de JO10/JO11- 
       spelers vormen aangeboden krijgen die voor veel voetbalplezier zorgen. Beleving dus. Probeer  
       achter de fantasiewereld van deze kinderen te komen. Bij de jongste spelertjes kan een tikspel in  
       een zogenaamd spannend bos nog aanspreken. De oudere JO11-spelers zullen veel plezier  
       beleven als ze hun eigen ‘Ajax-Feyenoord’ op de training kunnen spelen. Of als de trainer hen  
       vergelijkt met de voetbalvedetten die ze adoreren.  
9.    De wedijversituatie op meerdere manieren beperken en zeker niet nodeloos verscherpen  
       (regelmatig nieuwe indelingen maken). Wedstrijden (ook in competitieverband) nadrukkelijk zien  
       als een spel met veel aandacht voor het plezier en de ontwikkeling van de individuele speler.  

10. Maak van veel hulpmiddelen gebruik: pionnen, allerlei doeltjes, paaltjes (zorg wel voor veiligheid)  
       en laat ze op allerlei manieren dribbelen, drijven en scoren. Elke speler een bal!  
11. Organisatie: veel herhalingen (geen lange wachtrijen), dus trainen in kleine groepjes en meer    
       begeleiders. Geef elke speler een eigen bal. Laat de trainingsvormen niet te lang duren. Laat de  
       spelers zelf meewerken in organisatieopbouw en het opruimen van het materiaal.  

12. Coaching: situatief, plaatje in plaats van praatje (voordoen), aanwijzingen geven tijdens oefening  
       en vragen stellen / spelers zelf oplossingen laten bedenken. 
13. Leer tactische begrippen aan als:  

- aannemen: de bal zodanig stoppen en klaarleggen dat je het spel snel kunt vervolgen  

- binnenkant voet  

- buitenkant voet  

- kaatsen: direct spelen op medespeler  

- groot maken: de spelers gaan verder uit elkaar staan om ruimte te krijgen, breed en diep  

- klein maken: de spelers gaan zo dicht bij elkaar staan om de tegenstander geen ruimte te  
                geven  

- breed spelen: de bal wordt in de breedte van het speelveld gespeeld  

- diep spelen: de bal wordt in voorwaartse richting in de lengte van het speelveld gespeeld  
- korte bal: een dichtbij staande medespeler bereiken  

- lange bal: een veraf staande medespeler bereiken  

- coachen: je medespelers voorzien van aanwijzingen zoals:  
o tijd: geen tegenstander in de buurt, je wordt niet kort gedekt dus je hebt tijd    
           genoeg om de bal goed te verwerken  

o in je rug: tegenstander achter je, je wordt kort gedekt  

o keeper: los, laat gaan, ik pak de bal  
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- binnenkant verdedigen: de kortste weg naar de eigen goal afsnijden  

- aansluiten/sluit/sluiten: het hele elftal loopt voorwaarts om de linies niet te ver uit elkaar te  
                 laten lopen  

- zakken: bij balverlies met het hele elftal richting eigen doel lopen om de tegenstander de  
   - ruimte te ontnemen  

- zestienmetergebied  

- zestienmeterlijn  
- vleugelverdediger, vleugelspits  

- centrale verdediger, centrale aanvaller  

- rechtsback, linksback, rechtshalf, linkshalf, midhalf, rechtsbuiten, linksbuiten, spits, midhalf  
- happen: in de schijnbeweging trappen van de tegenstander  

- in de man draaien: met de bal aan de voet zodanig draaien dat je tegen de tegenstander  
                aanloopt  

- naar binnen snijden: kortste weg naar de goal zoeken  

- uitvallende bal, tweede bal: de bal die uit een duel tevoorschijn komt  
 
 

 
Tips voor de JO10/JO11 - trainer  
1.    Laat de spelers vooral wennen door spelen. De spelvormen, waarin de JO10/JO11-spelers zelf op     
       zoek gaan naar voetbaloplossingen, dienen centraal te staan. Het accent moet bij de JO10/JO11- 
       jeugd liggen op het ontwikkelen van technische vaardigheden, zoals het verkrijgen van balgevoel  
       (IN BEIDE BENEN!), dribbelen / drijven, passen / trappen, etc.  

2.    Leg bij de technische en coördinatieoefeningen mede de nadruk op algemene  
       lichaamsbeheersing. Lopen, huppen, springen, draaien, stoppen en starten. Belangrijk bij het  
       aanleren van technische vaardigheden met de bal; kies eenvoudige vormen die steeds  
       beantwoorden aan het gevoel voor fantasie / avontuur (tikkertje met de bal aan de voet, bal in   
       cirkel houden, etc.) 
3.    Houd het in tactisch opzicht eenvoudig. Het belangrijkste is; hoe voorkom je individueel en met  
       elkaar dat de tegenstander een doelpunt maakt en hoe kunnen we zelf tot scoren komen?  
4.    De JO10/JO11 – pupil herkent spelsituaties sneller in 4:4 dan in grotere vormen zoals 6:6 of  
       7:7 of 8:8.  
5.    Bied de spelers door allerlei variaties van 4:4 tot en met 8:8 zoveel mogelijk voetbalspecifieke  
       situaties aan en geef hun daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid van handelen.  
6.    Leer de JO10/JO11 – spelers de basisspelregels op een wijze die past bij deze leeftijd.  
7.    Voer de reactiesnelheid op door loop- en oefenspelletjes (tikkertje of plaatsen bal in diverse  
       bewegingsvormen)  
8.    Bevorder het samenspelen door veel voor de spel- en wedstrijdvorm te kiezen.  
9.    Besteed ook al aandacht aan het groepsgevoel.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



v.v. Wadenoyen 
                                                                                                                                                                                                             Jeugdplan 

 

v.v. Wadenoyen JEUGDPLAN Pagina | 27  

Aandachtspunten bij de JO13/14 - pupillen training  
1.    Een goed eigen voorbeeld is van essentieel belang. Geef bij elke instructie een goed eigen  
       voorbeeld waarbij tevens de aandachtspunten (leeraccenten) in de beweging worden aange- 
       geven.  

2.    Controleer tijdens het oefenen of de uitvoeringswijze correct is. Met andere woorden contro- 
       leer in hoeverre de gegeven opdracht juist wordt uitgevoerd. Corrigeer deze fouten in de  

       beweging zowel individueel als groepsgewijs.  

3.    Motiveer de spelers door uit te leggen waarom een beweging zo uitgevoerd moet worden. Een  
       kind dat alleen maar de opdracht moet uitvoeren, terwijl het zelf niet weet waarom, wordt  
       minder bij zijn eigen motorische ontwikkeling betrokken.  

4.    Geef niet voortdurend zelf de oplossingen, maar daag de JO13-spelers aan de hand van vra-gen  
       uit om zelf na te denken.  

5.    Besteed veel aandacht aan het samenwerken met elkaar. Vertaald naar de oefenstof betekent  
       dat veel aandacht voor spelvormen en kleine partijspelen waarbij de kinderen leren ervaren wat  
       samenwerking is en het belang ervan in te zien.  

6.    Zorg dat de organisatie voor de hele training klaarstaat. Begin snel aan de training, geef niet  
       teveel uitleg vooraf en corrigeer als de oefening aan de gang is. Voordoen in plaats van een  
       onduidelijk verhaal.  

7.    Coach situatief, zet spelsituatie stop en benadruk vooral de goede uitvoering.  

8.    Ook verdedigen (bal afpakken) hoort bij het voetbalspel  

9.    Vertaal de trainingssituaties naar de wedstrijd.  

10. Let op voldoende beleving en voetbalplezier, maar voorkom overdreven prestatiezucht door als  
       trainer zelf op tijd te relativeren.  

11. Verhoog vanuit coördinatie- en balgevoeloefeningen het bewegingstempo en de handelings- 
       snelheid.  

12. Verbeter het aanleren van voetbalbasistechnieken zoals: traptechniek, aan- en meenemen,  
       koppen enz. Nog meer dan de JO10/JO11-jeugd is deze leeftijdsgroep geschikt om voetbal- 
       basistechnieken aan te leren. Deze technische bewegingsvormen dienen dan ook rijkelijk in de  
       oefenstof terug te komen. Bij deze vormen dient tweebenigheid gestimuleerd te worden. Ook  
       hier is herhalen (in verschillende vormen) de basis voor succes.  

13. Leer tactische begrippen aan als:  

- inspelen: vooruit spelen voorbij minimaal één tegenstander  

- opendraaien: je lichaam zodanig draaien dat je de vijandelijke goal ziet  

- uitdraaien: met de bal aan de voet draaien naar daar waar de ruimte ligt  

- uitzakken: terug lopen, weg van de tegenstander zodat je ruimte krijgt om de bal aan te  
                nemen  

- inzakken: een speler die terug loopt terwijl de tegenstander balbezit heeft  

- zakken: het hele elftal loopt terug na balverlies  

- knijpen: de ruimte klein maken op een vleugel naar de tegenstander in balbezit  

- muurtje  

- eerste paal: bij een voorzet de dichtstbijzijnde paal van het doel  

- tweede paal: bij een voorzet de meest verre paal van het doel  

- inkomende man: een speler van de tegenpartij komt vrij tussen onze linies in  

- goede voet: een medespeler zó aanspelen dat hij het grootst mogelijke overzicht heeft  

- verre voet: een opengedraaide speler op dát been inspelen dat het verst van de bal  
                verwijderd is  

- mandekking: afdekken van een persoonlijke tegenstander  
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- rugdekking: bij een medespeler in duel klaar staan om de dekking over te nemen  

- in de loop spelen: de bal zodanig spelen dat de medespeler de bal in de loop kan   
   meenemen  
- voeten: de bal over de grond in de voeten vragen  

- diep: de bal in de ruimte vragen  

- komen: aanbieden naar de bal toe  

- weg: aanbieden van de bal weg in de ruimte  

- steunen: aanbieden bij je medespeler die in balbezit is  
 

 

 
Tips voor de JO13/14- trainer  
1.   Ook bij de JO13 - jeugd is het contact met de ouders van belang. Organiseer een ouderavond en   
       geef een toelichting op de uitgangspunten, afspraken en regels. De voetbalontwikkeling staat  
       voor de trainer voorop. Ouders willen nog wel eens prestaties belangrijker vinden.  

2.    Stimuleer dat kinderen ook buiten het trainingsveld veel voetballen. Maak daarbij gebruik van de  
       prestatiebehoefte van JO13 – spelers; “Wie kan volgende week de bal al 50 keer hooghouden?”  
       Of “Wie zal de volgende training deze schijnbeweging het best kunnen voordoen?”  

3.    Geef geen uitgebreide warming-up zonder bal. Rek- en strekoefeningen voor JO13 – pupillen is  
       zonde van de tijd. Gebruik de beschikbare tijd volledig om de JO13 – pupil te laten leren.  

4.    Verplaats je als JO13 – trainer in de pupil, spreek kindertaal, durf een ‘toneelstukje’ op te voeren  
       op het trainingsveld en daag de pupil uit. Dat zal zeker voor extra beleving en plezier zorgen.  

5.    Stimuleer creativiteit aan de bal. Behandel bijvoorbeeld het duel 1:1 vooral aanvallend en geef  
       goede voorbeelden hiervoor. Creatieve voetballers zijn nog steeds in de minderheid ten opzichte  
       van de eenheidsworsten. Moedig in de wedstrijd de individuele actie op het juiste moment aan.  

6.    JO13 – spelers nemen heel snel het enthousiasme van hun trainer over.  

7.   Besteed zeker in deze belangrijke leerfase ruime aandacht aan ‘tweebenigheid’. Laat dus  
       oefenvormen met zowel het rechter- als het linkerbeen uitvoeren.  

8.    Train in een hoog trainingsritme. Sta niet te veel en te lang stil door een uitgebreide mondelinge  
       uitleg. Geef niet te veel tactische tips tegelijk.  

9.    Speel liever een aantal korte partijen met steeds nieuwe uitdagingen dan één lange partij.  

10. Stimuleer dat JO13–spelers zelf al nadenken over voetbalproblemen door bij de coaching vooral   
       veel vragen te stellen.  

11. Wees consequent in de hantering van regels. Of het nu sociale regels betreft of spelregels,  
       kinderen in deze fase ontwikkelen een scherp gevoel voor rechtvaardigheid. Maak de regels van  
       tevoren goed duidelijk, maar bewaak ze ook consequent. Je zult merken dat de kinderen gaan  
       corrigeren bij het overtreden van regels.  

12. Haal bij groepsgewijze correctie de meest gemeenschappelijke fouten eruit. Waak ervoor de  
       jeugdige voetballer af te laten gaan voor de groep door hem te laten demonstreren hoe fout hij  
       het wel doet. Geef liever zelf een goed voorbeeld. De groepsreacties (uitlachen e.d.) gaan al een  
       belangrijke rol spelen.  

13. Leg een goed contact met de JO13 – speler. Contact opbouwen gebeurt nooit van één kant. Zorg  
       voor tweerichtingscommunicatie. Dat begint al met een praatje in de kleedkamer. Ook vragen  
       stellen tijdens de training bevordert de motivatie en het contact met de trainer. Een goede  
       relatie tussen leider en deelnemers is een basisvoorwaarde om tot leerprestaties te komen.  
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14. Beloon prestaties. De JO13 – jeugd is gevoelig voor complimenten. Met belonen wordt vaak meer  
       bereikt dan met straffen. Er wordt te vaak van uitgegaan dat het normaal is wanneer iets lukt of  
       goed gaat.  

15. Daag de kinderen gerust eens uit. Oefeningen aanbieden met een zeker risico van mislukken, met  
       daarbij de aantekening dat dit voor hen heel lastig gaat worden, werkt stimulerend. Een houding  
       van speelse uitdaging is effectiever dan een doodernstig gezicht.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v.v. Wadenoyen 
                                                                                                                                                                                                             Jeugdplan 

 

v.v. Wadenoyen JEUGDPLAN Pagina | 30  

Aandachtspunten bij de JO15/16 - junioren training  
1.    De training dient goed voorbereid te zijn, waarbij de wedstrijd het uitgangspunt is.  

2.    Besteed aandacht aan het materiaal: zijn de ballen op de juiste spanning, zijn er voldoende  
       hesjes, pionnen en doeltjes? Is er overleg met een andere trainer nodig over de indeling van het  
       trainingsveld.  

3.    JO15-spelers willen de coaching door de trainer nogal snel negatief uitleggen. Op deze leeftijd  
       voelen ze zich gauw op de vingers getikt, zeker als ze in de groep gecorrigeerd worden. Soms  
       moet je een speler even apart nemen en de bedoeling van je positieve kritiek uitleggen.  

4.    Bij de JO15-jeugd ontwikkel je wedstrijdrijpheid. Daarom vormt in deze leeftijd de wedstrijd al  
       het uitgangspunt bij de keuze van de oefenstof. De voetbalproblemen die tijdens de wedstrijd  
       zichtbaar worden dient een JO15-trainer te vertalen naar oefenstof. Begin een training met een  
       duidelijke, maar vooral niet te lange uiteenzetting van de voetbalproblemen, die tijdens de  
       training aan de orde zullen komen.  

5.    Probeer een ‘natuurlijke’ leider van de groep de warming-up te laten verzorgen. Zeker in de  
       beginfase heeft deze speler veel hulp nodig, maar na verloop van tijd zal de trainer merken dat  
       de gehele groep redelijk met de warming-up meedoet.  

6.   Besteed specifieke aandacht aan de keeper. Hiervoor kan men een aantal oefenvormen met de  
       gehele groep gebruiken, maar speciale belangstelling stelt een JO15-keeper zeer op prijs.  
7.   Bij de keuze van de oefenstof moet een trainer zeker ook rekening houden met de  

       beperkte belastbaarheid en de groeiproblemen. Aandacht voor loop- en coördinatieoefeningen   
       en een goede warming-up  

8.   Is er voldoende beleving, voetbalplezier?  

9.   Streef naar een goed evenwicht tussen afwisseling en veel herhalingen. Veel van hetzelfde, maar  
      in een andere vorm.  

10. Taaktraining is ook al verantwoord: JO15-spelers kun je bewust maken van de taken die bij een  
       bepaalde positie horen. Afhankelijk van het niveau kun je JO15-spelers al leren te anticiperen op  
       1 of 2 acties vooruit. Ook kan de oefenstof gebaseerd zijn op de linietactiek. Start met de opbouw  
       van achteruit, daarna komt het middenveld aan bod en tot slot de voorste linie. Confronteer de  
       JO15-spelers door een goede oefenstof met overtalsituaties, het bijsluiten van de linies en de  
       gewenste veldbezetting (altijd alle posities bezet houden). Stel eisen aan de juiste balsnelheid,  
       zeker over kortere afstanden.  

11. Daag spelers tijdens de training voortdurend uit om zelf voor oplossingen te zorgen in bepaalde  
       situaties.  

12. Zeg duidelijk hoe je het wilt hebben en stel eisen aan de uitvoering. Ook al gaat het een paar keer  
       fout, toch opnieuw proberen. Dan gaat het meestal om zaken als de juiste balsnelheid, inspelen  
       en kaatsen op de juiste voet, schuin aanbieden (ruimte maken) en concentratie.  

 

 

13. Leer tactische begrippen aan als:  

- uitstappen: uit de linie stappen naar de tegenstander in balbezit  

- pressen/drukzetten: het hele elftal zet druk op de tegenstander om hen tot balverlies te  
                dwingen  

- afjagen: zodanig druk zetten dat de tegenstander in balbezit één bepaalde kant wordt op  
                gedwongen  

- haal uit: de bal wordt uit de kleine ruimte gehaald naar een medespeler rondom de as van  
                het veld  

- verleggen: in balbezit het spel van de ene zijde naar de andere zijde van het veld  

  verplaatsen  

- vastzetten: zodanig druk zetten op de balbezitter dat hij geen afspeelmogelijkheden heeft  



v.v. Wadenoyen 
                                                                                                                                                                                                             Jeugdplan 

 

v.v. Wadenoyen JEUGDPLAN Pagina | 31  

 

- zonedekking: het afdekken van een bepaald gebied in het veld  

- aanspeelpunt: de speler die als eerste gezocht wordt in de opbouw  

- op één lijn verdedigen:  
- gestaffeld verdedigen:  
- doorbewegen: na het aanbieden de bal niet krijgen en meteen weer een nieuwe beweging  

                maken om zich aan te bieden  
- kruisen: twee spelers die in de breedte van het veld van plaats wisselen om zich aan te  

                bieden  

- tweede lijn: de middenlinie  
- derde en vierde man: het zodanig aanbieden in een combinatie die opgezet wordt door  

                twee spelers met de bedoeling dat de combinatie vervolgt wordt naar de derde of zelfs  
                vierde man  

- omschakelen: als elftal reageren op balverlies of balbezit  
- laat lopen: de tegenstander loopt vrij maar wordt opgevangen door een andere speler  

- ophouden: bij balverlies de tegenstander in balbezit zodanig storen dat hij geen snelheid  
                kan maken  
 

 

Tips voor de JO15/16- trainer  
1.    JO15-spelers testen graag waar de grenzen van een trainer en jeugdleider liggen. Daarom zijn   
       duidelijkheid en consequent gedrag van deze begeleiders van essentieel belang. JO15-spelers  
       hebben belang bij basisafspraken waarvan ook de trainers in de volgende leeftijdsgroepen zullen  
       profiteren. Wanneer een speler zich niet houdt aan zulke basisafspraken, kun je de speler hierop  
       aanspreken.  

2.    JO15-spelers komen midden in de puberteit terecht. Die levensfase zorgt voor nogal wat  
       problemen. Daarom is het verstandig om als trainer op zoek te gaan naar een geschikte leider,  
       die deze problemen herkent en ook meedenkt over oplossingen. Een trainer die deze  
       probleemgevallen alleen moet oplossen, zal merken dat hij op termijn onbewust tekort schiet op   
       het veld. Toch zal ook de trainer een JO15-speler regelmatig even apart moeten nemen en met  
       hem over zijn problemen spreken. JO15-spelers willen voor vol aangezien worden en een  
       persoonlijk gesprek kan daarbij een positieve rol spelen.  

3.    Een goed contact met de ouders geeft vaak meer inzicht in de specifieke problemen van de JO15- 
       spelertjes.  

4.    Laat de JO15-spelers vooral zelf over voetbaloplossingen nadenken. Dat kan door vragenderwijs  
       te coachen in plaats van voortdurend de oplossing te dicteren.  

5.    Essentieel is dat de JO15-trainer rekening houdt met de beperkte belastbaarheid van z’n spelers.  
       Luister en kijk naar de spelers en neem ook de minder erg ogende blessures serieus. Soms  
       ontkom je bij spelers van deze leeftijd niet aan een langere rustperiode. Volg adviezen van medici  
       op en vergeet in zulke gevallen het directe wedstrijdresultaat. Besteed op een verantwoorde  
       manier aandacht aan buik- en rugspieren en spierlengte.  

6.    Bouw in de trainingsvormen een competitie-element in, zodat ze beter leren om te gaan met  
       verlies en tevens leren strijd te leveren om te winnen.  

7.    JO15-spelers hebben snel de neiging om eerst naar het gedrag van anderen te kijken. Breng de  
       spelers zelfkritiek bij en leer hen dat iedereen fouten maakt.  

8.    Als het organisatorisch mogelijk is, is het zeker aan te raden om met de JO15-jeugd minimaal 2  
       keer per week te trainen.  
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Aandachtspunten bij de JO17/18 - junioren training  
1.    Leg voortdurend tijdens de training de relatie met de wedstrijd  

2.    Manipuleer met weerstanden  

3.    Standaardsituaties kunnen nu meer aandacht krijgen  

4.    Ga uit van de analyse van de wedstrijd:  

- Ga uit van de drie hoofdmomenten  

- Vertaal de wedstrijd in concrete voetbalproblemen en zoek daarbij de juiste oefenstof  

- Streef naar minder fouten, verbeteren van de sterke punten die in de wedstrijd naar voren  
                komen.  

5.    Werk doelbewust met formaties tijdens spelvormen. Ontwikkeling van het spelconcept:  

- Individueel  

- Linie  

- Team  

6.    Ontwikkeling van de individuele speler:  

- Verbetering van de zwakke punten op het gebied van techniek, tactiek, conditie en  
                mentaliteit  

- Ontwikkelen/uitbouwen van de sterke punten op het gebied van techniek, tactiek, conditie  
                 en mentaliteit  

- Gebruik maken van de individuele training  

7.    Door de grote fysieke verschillen moet bewaakt worden dat de partijen ‘gelijk’ zijn. Houdt steeds  
       rekening met het verschil in belasting binnen de JO17-groep.  

8.    De zogenaamde ‘kijktechniek’ verdient speciale aandacht:  

- Kijken voordat je de bal krijgt  

- Zo staan / lopen dat je kunt kijken  

- Vaak is kijken naar de bal verboden  

- Kijken doe je om ‘iets af te spreken’  

9.    In de belangrijke positiespelen kunnen JO17-spelers al met belangrijke details geconfronteerd  
       worden, zeker op een wat hoger niveau:  

- Streef door loopacties naar 4 afspeelmogelijkheden; links, rechts, midden, diepte  

- De medespeler dichtbij moet je wel eens overslaan  

- Leer te spelen tegen de looprichting van de tegenstander in  

- Speciale aandacht voor de driehoeken op het veld  

- Nooit in één lijn met je medespeler staan  

- Altijd de bal in de beweging aan- en meenemen  

- Verplicht de spelers eens om de bal aan te nemen en dan direct te spelen ( het principe van  
                2x raken verplicht).  
 

 

Tips voor de JO17/18 – trainer  
1.    Heel belangrijk: maak goede afspraken over het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden (b.v.  
       niet plassen achter de dug-out, verantwoordelijk zijn voor het materiaal), op weg naar een  
       wedstrijd of in het kleedlokaal (wie ruimt op?)  

2.    Wees vooral eerlijk. Daar zijn jeugdspelers in deze leeftijd extra gevoelig voor. Behandel elke  
       speler even consequent. Geen uitzonderingen maken voor bepaalde spelers.  

3.    Laat de spelers meedenken over de speelwijze. Doe een beroep op hun eigen verantwoorde- 
       lijkheid.  
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4.    Geef zelf het goede voorbeeld en durf als dat nodig is ook jezelf als trainer eens ter discussie te  
       stellen wanneer je fouten hebt gemaakt (bijvoorbeeld een verkeerde opstelling)  

5.    Voer tijdens de trainingen, zeker voor de tweedejaars JO17-spelers, de weerstand, het tempo en  
       de keuzemogelijkheden op.  

6.    Zorg voor een goede en veilige prestatiesfeer. Accepteer geen vedetteneigingen en neem soms  
       een speler in bescherming.  
 
7.    JO17-spelers kunnen al heel wat tactische grondbeginselen aan. Linie- en teamtactiek kunnen vrij  
       gedetailleerd aan de orde komen. Dat vereist natuurlijk wel voldoende kennis van de JO17- 
       trainer met betrekking tot de basisprincipes en de taken per positie. Ook hier geldt weer: laat de  
       JO17-spelers meedenken over de oplossingen voor de voetbalproblemen.  

8.    Bij JO17-spelers komen emotionele uitingen nogal eens voor. De JO17-trainer ontkomt daarom  
       niet aan het voeren van veel ‘persoonlijke’ gesprekken. Ze kunnen voor houvast en rust zorgen  

9.    Creëer ruimte in de training voor individuele training (training voor het individu in een groep). Dit  
       versterkt en bevestigt de persoonlijkheid van de speler. Vooral bij hen die moeite hebben met de  
       emotionele veranderingen.  

10. Zorg voor een goed begeleidingsteam, zodat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden.  
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Aandachtspunten bij de JO19 - junioren training  
Bij de keuze van de oefenstof spelen de eerder geformuleerde kenmerken van deze leeftijdsgroep 
een rol. Veel wedstrijdelementen dus. Daarnaast is het resultaat van het lezen van de wedstrijd een 
belangrijk vertrekpunt evenals het gekozen spelconcept en - zeker bij de jeugd - de sfeer in het team. 
In de winter haken JO19 - spelers op een lager niveau sneller af, omdat ze zich ergeren aan de 
omstandigheden. Dat vereist van de trainer creativiteit in het vinden van gepaste oefenvormen in 
zo’n periode. En ook een JO19– trainer redt het niet zonder Fingerspitzengefühl; aanvoelen wat de 
groep tijdens training wel of niet aankan. Dat varieert per training door golfbeweging in motivatie.  
Enkele algemene aandachtspunten:  
1.    Uitgangspunt is: alles met bal  

2.    Staat de gekozen oefenstof garant voor spelplezier?  

3.    Welke elementen van het spelsysteem / concept train ik?  

4.    Is de spelbedoeling / benadering in de oefenstof verwerkt?  

5.    Waarborg ik de individuele progressie in de teamtraining door organisatie / oefenstof en 
       individuele begeleiding en coaching?  

6.    Werk ik aan het niveau van de speler (eigen vaardigheid, tactiek, mentaal, hoge concentratie)?  

7.    Ben ik als coach flexibel genoeg?  
 

Tips voor de JO19 - trainer  
1.    Het beste is als er binnen de vereniging een rode draad loopt van afspraken over hoe je met  
       elkaar omgaat. Als dat niet het geval is, is het verstandig om aan het begin van het seizoen een  
       soort huishoudelijk reglement van afspraken te maken. Als de spelers achter die afspraken  
       staan, mag er nooit mee gemarchandeerd worden.  

2.    Hoewel de jeugdtrainer vooral ook oog moet hebben voor de individuele ontwikkeling, is het  
       teamgevoel bij JO19-spelers belangrijk. Dat kun je ook in de trainingen goed naar voren laten  
       komen. Als een ploeg bijvoorbeeld te slap een partij speelt, volgen voor die hele partij minder  
       leuke opdrachten aan het einde van de training.  

3.    Tijdens trainingen kun je niet genoeg wedstrijdelementen inpassen, want die zorgen voor de  
       sfeer en de beleving die bij deze leeftijdsgroep passen. Punten tellen dus, of het nu bij partij- 
       spelletjes, afwerkvormen of passen en trappen is.  
       Zorg wel voor voldoende herkansingsmomenten: speel bijvoorbeeld korte partijen binnen een  
       afgesproken tijdslimiet. Wie wint, krijgt 2 punten en daarna volgt een herkansing.  
4.    JO19-spelers zijn meestal heel prestatiegericht. Toch moet hen al duidelijk gemaakt worden dat  
       je als groep onderweg bent en dat dus elke speler recht op speeltijd heeft. Geen team kan  
       probleemloos met elf spelers een seizoen doorkomen. Je bent van elkaar afhankelijk. Daarom  
       moeten JO19-spelers leren dat in de voetbalsport het eigen belang vaak ondergeschikt is aan het  
       teambelang.  

5.    Om individueel gericht te kunnen werken, spelers te betrekken bij de doelstellingen en om de  
       persoonlijke motivatie in kaart te brengen kun je aan het begin van het seizoen met een  
       vragenlijst werken. Het gaat dan om vragen als: wat wil je leren, bereiken, wat zijn sterke en  
       minder sterke kwaliteiten op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied? In de winterstop kan  
       zo’n vragenlijst een uitstekend vertrekpunt zijn bij een evaluatiegesprek.  

6.    Door de grote verschillen in niveau, maar vooral ook in motivatie is het geen overbodige luxe om  
       met mee trainers bij een JO19-elftal werkzaam te zijn. In kleinere groepen kun je ook specifieker  
       werken.  

7.    Deze leeftijdsgroep is toe aan een wat uitgebreidere nabespreking van een wedstrijd. Direct na  
       een wedstrijd kan het effect het grootst zijn, omdat het wedstrijdbeeld dan nog vers in het  
       geheugen ligt. Van de andere kant moet een trainer dan wel goed kunnen omgaan met de  
       emoties die op dat moment bij JO19-spelers nogal fel en ongecontroleerd kunnen zijn.  
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BIJLAGE 1 

Technische commissie 

Jeugdbeleid 

Het jeugdbeleid is er op gericht, ieder jeugdlid zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen deel te 
nemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien. Door het creëren van goede randvoorwaarden zal 
voortdurend worden gewerkt aan de ontwikkeling van spelers en teams. VVW streeft er naar haar 
jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen. Als doel om jeugdspelers te 
behouden voor doorstroom aar senioren. 

 

Doelstellingen 

– Alle jeugdspelers van VVW de gelegenheid geven om aan voetbaltrainingen en wedstrijden deel te  
   nemen. 
– Voor iedere jeugdspeler dient optimale aandacht te bestaan door de beschikbare kwaliteiten zo  
   goed mogelijk te benutten. 
– De jeugdafdeling zo optimaliseren en perfectioneren dat continuïteit en kwaliteit van de  
   doorstroming naar de senioren (A of B selectie) gewaarborgd blijft. Aan het eind van het  
   opleidingstraject moeten de naar de A of B selectie doorgestroomde  spelers het gevraagde niveau  
   aankunnen. 

 

Taken TC Jeugdafdeling 

– De aanstelling van jeugdtrainers en leiders wordt in overleg met de coördinatoren en bestuurslid  
   jeugdzaken door de TC vastgelegd.  
– De jeugdteams worden voorafgaand aan het nieuwe seizoen in overleg met de coördinatoren en  
   bestuurslid jeugdzaken ingedeeld door de TC. De spelers worden  
   ingedeeld naar leeftijd. Leeftijd op zich is echter niet alles bepalend. Naast leeftijd  
   wordt gekeken naar kwaliteit en sociale aspecten. Zo kan het zijn dat een speler bij  
   uitzondering op basis van kwaliteit of sociale gronden hoger of lager ingedeeld  
   wordt. In dit geval is er altijd overleg met ouders en leiders van de betreffende  
   speler. Kanttekening hierbij is wel dat het niet ten koste moet gaan van het team  
   waarin hij/zij volgens zijn/haar leeftijd is ingedeeld. Indien nodig wordt voor  
   bepaalde spelers dispensatie aangevraagd. Dispensatie wordt overlegd met  
   betrokken spelers en ouders. De TC zorgt ervoor dat, indien mogelijk, de  
   teamindeling voor het einde van het seizoen bekend is bij spelers/ouders en  
   trainers. 
– De met de Jeugdafdeling belaste commissieleden houden contact met de  
   coördinatoren en zijn contactpersoon voor de trainers en zijn op de hoogte van  
   wensen, opmerkingen en klachten van trainers en nemen deze mee naar het  
   overleg van de TC. 
– Trainers en leiders dienen vroegtijdig (december/januari) te worden gepolst of zij  
   het volgende seizoen door willen gaan met trainen. Nieuwe trainers dienen  
   eveneens vroegtijdig te worden vastgelegd. Het bestuur streeft naar het  
   beschikbaar stellen van bekwame (bij voorkeur gediplomeerde) jeugdvoetbal- 
   trainers voor de teams. Deze jeugdtrainers worden in principe op vrijwillige basis  
   ingezet. 
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– Opleidingen, cursussen en/of bijeenkomsten voor trainers worden door de TC  
   aangemoedigd. Het bestuur wordt geïnformeerd over de wensen en zoekt hiervoor  
   opleidingsmogelijkheden van de KNVB. De TC zorgt ervoor dat deze informatie  
   desgewenst terechtkomt bij de jeugdtrainers. 
– De TC zorgt ervoor dat, de ingedeelde teams tijdig worden doorgegeven aan het  
   bestuurslid jeugdzaken om deze door te geven aan de KNVB. Voor de teams met  
   een halfjaarcompetitie kunnen eventuele aanpassingen toevoegingen worden  
   gedaan. 
– Na aanmelding bij de ledenadministratie, worden nieuwe leden, indien noodzakelijk 
   in overleg met coördinatoren en bestuurslid jeugdzaken ingedeeld door de TC.  
   Nieuwe leden worden persoonlijk benaderd door het bestuurslid jeugdzaken om ze  
   wegwijs te maken binnen VVW. 
– De TC ziet het als haar taak de overgang van de junioren naar de senioren zo  
   goed mogelijk te laten verlopen. junioren dienen voorbereid te worden, bijvoorbeeld  
   door middel van het volgen van trainingen bij de senioren en het spelen van  
   (oefen)wedstrijden in seniorenelftallen. Talentvolle junioren kunnen zo nu en dan  
   als wisselspeler meedraaien met de A of B selectie. Hiertoe is afstemming tussen  
   de leiders van de junioren en de betreffende seniorentrainer noodzakelijk.  
   De hoofdtrainer kan een verzoek indienen een nog speelgerechtigde junior  
   definitief aan de selectie toe te voegen. Indien dit in goed overleg met de TC  
   plaatsvindt en de direct betrokkenen hier geen zwaarwegende bezwaren tegen  
   hebben, zal de TC hier alle medewerking aan verlenen met de kanttekening dat dit  
   niet ten kostte van de het junioren team mag gaan. 
– Voor jeugdkeepers is er de wens een keeperstrainer aan te stellen. 

 

Overleg/contact 

Met bestuurslid jeugdzaken: 

– Wordt door de TC gedurende het seizoen ingelicht omtrent de gang van zaken  
   binnen de jeugdafdeling. 
– Is indien noodzakelijk aanwezig bij vergaderingen van de TC aangaande jeugd- 
   zaken. 
– Wordt op de hoogte gebracht bij problemen tussen trainers/leiders en spelers  
   en/of ouders en neemt eventueel een bemiddelde rol op zich.  

Met coördinatoren: 

– Aan het begin van het seizoen worden de coördinatoren geïnformeerd over het  
   jeugdplan. 
– De coördinator ziet er op toe dat iedereen in zijn afdeling werkt conform het  
   jeugdplan, vorderingen en problemen koppelt hij terug naar de TC. 
– De coördinator verzamelt informatie t.b.v. het spelersvolgsysteem (aangeleverd  
   door de trainers en stuurt dit door naar de TC. 
– In de winterstop en aan het einde van het seizoen organiseert de TC een  
   (tussentijdse) seizoensevaluatie. Van het overleg worden notulen gemaakt. 
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Met trainers/leiders: 

– Aan het begin van het seizoen worden de trainingstijden in overleg met de trainers   
   door de TC vastgesteld. 
– Bij aanvang van het seizoen worden aan trainers en/of leiders de benodigde  
   sleutels en noodzakelijke materialen overhandigd.  
– In de winterstop en aan het einde van het seizoen organiseert de TC een  
   (tussentijdse) seizoensevaluatie. Van het overleg worden notulen gemaakt. 
– Aan het einde van het seizoen worden alle materialen weer ingeleverd bij de TC. 
– Gedurende het seizoen bezoekt de TC regelmatig jeugdwedstrijden waarbij zij  
   tevens contact heeft met de betreffende trainers en leiders. 

 

Informatievoorziening 

Naar spelers/ouders: 

– Via coördinatoren en trainers. 
– Algemene berichtgeving via social media, website en de nieuwsbrief. 
– De TC is aanspreekpunt voor spelers en ouders aangaande indeling, dispensatie  
   en klachten. Deze worden met de betrokkenen persoonlijk besproken en worden  
   door de TC behandeld en afgewikkeld. 

Naar trainers/leiders: 

– Leiders en trainers ontvangen van de TC het jeugdplan en oefenboek. 
– De TC is aanspreekpunt voor leiders en trainers. Bepaalde zaken (bijvoorbeeld:  
   wijziging trainingstijden, klachten, etc.) worden met de betrokkenen persoonlijk  
   besproken. 
– De TC heeft als taak voorafgaande aan het seizoen alle jeugdteams te voorzien  
   van een trainer en leider. 
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BIJLAGE 2 

Gedragsregels  

In een omgeving waar mensen met elkaar omgaan, maken die mensen met elkaar afspraken. Daarom 
heeft het bestuur gedragsregels vastgesteld. Binnen de club weten we wat we van elkaar kunnen en 
mogen verwachten en hoe we ons moeten gedragen. 
 
Lid zijn van vv Wadenoyen beteken, dat je de gedragsregels naleeft. In gevallen waar de 
gedragsregels niet, of niet voldoende wordt nageleefd, neemt het bestuur disciplinaire maatregelen. 
 
Schade aan materialen van de vereniging of anderen wordt verhaald op de dader(s). 
 
Wij verwachten dat de gedragsregels en het naleven ervan, zal bijdragen aan nog meer sportplezier. 
 
 
De speler… 
 
1.   Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn 
      medespelers in het veld. 
2.   Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer /  
      leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. 
3.   Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. 
4.   Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, maar niet tijdens de  
      trainingen of tijdens andere gelegenheden tenzij na overleg met toestemming van  
      de trainer. 
5.   Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek. 
6.   Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheids- 
      rechters ook al is de speler het daar niet mee eens. 
7.   Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en 
      kleedkamers, zowel bij vv Wadenoyen als bij de tegenstander. 
8.   Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de   
      kleedkamer in te gaan. 
9.   Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer, zowel bij vv Wadenoijen als bij  
      de tegenstander. 
10. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is  
      gegaan. 
11. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in  
      bewaring bij de trainer of begeleider.  
12. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v.v. Wadenoyen 
                                                                                                                                                                                                             Jeugdplan 

 

v.v. Wadenoyen JEUGDPLAN Pagina | 39  

De trainer… 
 
1.   Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 
2.   Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. 
3.   Brengt spelers plezier bij voor het spel. 
4.   Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, etc.). 
5.   Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. 
6.   Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team. 
7.   Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het trainen van een team. 
8.   Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de  
      hoekvlaggen als er geen training meer wordt gegeven of geen wedstrijden meer  
      zullen plaatsvinden. 
9.   Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer. 
10. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overleg- 
      vormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. 
11. Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weers- 
      omstandigheden en de daarbij passende kleding dragen. 
12. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de    
      spelers. 
13. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, 
      contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van een    
      jeugdspeler worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 
 
De begeleider… 
 
1.   Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. 
2.   Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en 
      tegenstanders. 
3.   Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 
4.   Ontvangt de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter. 
5.   Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens  
      de wedstrijden. 
6.   Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. 
7.   Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). 
8.   Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 
9.   Verzorgt het invullen en verder afhandelen van de wedstrijdzaken app. 
10. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team. 
11. Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de  
      hoekvlaggen als er geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld. 
12. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis. 
13. Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team. 
14. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overleg- 
      vormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. 
15. Bewaakt het wasschema en teamkleding. 
16. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan  
      de spelers. 
17. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, 
      contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van een 
      jeugdspeler worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 
 
 


