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Inleiding 
Dit jeugdplan dient als handleiding en hulpmiddel en daardoor structuur bij de organisatie van het jeugdvoetbal 

bij V.V. Wijthmen. Het moet een leidraad zijn voor een ieder die bij onze jeugdafdeling betrokken is, zodat met 

weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wat van anderen verwacht mag worden. 

Met dit jeugdplan wordt het kader van de jeugdafdeling van VV Wijthmen de juiste randvoorwaarden aan te 

bieden door onder meer duidelijkheid en eenduidigheid te geven. Daarnaast is een belangrijk deel ingeruimd 

voor normen en waarden. Uiteindelijk moet het plan er voor zorgen dat er een verbetering van het niveau op 

zowel organisatorisch als technisch vlak zichtbaar wordt. De intentie is dat de jeugd in ieder geval zo hoog 

mogelijk voetbalt. 

 

Visie op jeugdvoetbal 
De visie van V.V. Wijthmen op jeugdvoetbal bestaat uit het bij haar jeugdspelers per leeftijdscategorie 

vaardigheden te ontwikkelen en spelplezier te stimuleren en zowel qua prestatie het beste naar boven te halen 

als het kunnen meespelen op een zo hoog mogelijk niveau. 

 

Het doel van het jeugdplan V.V. Wijthmen heeft de volgende kenmerken:  

 

 Een jeugdafdeling neerzetten dat een helder transparant beleid voert, wat voor één ieder dezelfde 

rechten en verplichtingen kent, waarbij opleiding en sportieve prestatie voorop komen te staan.  

 Heldere communicatie over beleid en doelstellingen; leden krijgen hierbij inzicht in de ideeën en 

doelstelling van V.V. Wijthmen. 

 Ieder jeugdlid zich op elk niveau optimaal kan ontwikkelen.  

 Ieder jeugdlid een binding krijgt met de vereniging, waardoor een koestering ontstaat voor de 

vereniging VV Wijthmen. 

 Het jeugdplan moet ertoe bijdragen dat zowel spelers als begeleiders plezier beleven bij de activiteiten 

die ze bij VV Wijthmen uitvoeren. Tevens moet het een basis geven voor een goede teamgeest. 

  

 

Algemene doelstellingen jeugd V.V. Wijthmen 
 De primaire doelstelling van onze vereniging is voetballen met zo goed mogelijke prestaties en resultaten. 

Daarvoor willen we zo goed mogelijk opleiden. Daarnaast zijn spelvreugde en teamgeest op alle niveaus van 

de vereniging van essentieel belang.  

 De vereniging hecht sterk aan betrokkenheid met elkaar en aandacht voor elkaar zowel binnen het eigen 

team als op verenigingsniveau. Die betrokkenheid willen we ook graag voor ouders en andere familieleden van 

de jeugdspelers. 

 We willen een gezellige vereniging zijn, waarbij gastvrijheid hoog in het vaandel staat. De vereniging treedt 

sportief naar buiten, vooral naar spelers, begeleiders en supporters van andere verenigingen. 

 Wij vinden dat we respectvol met elkaar behoren om te gaan met aandacht voor normen en waarden zowel in 

als buiten het veld. 

 De vereniging streeft naar het vinden van de juiste balans tussen de Wijthmense traditie enerzijds en 

veranderingen en vernieuwingen anderzijds. 

 Wij willen een zelfstandige vereniging zijn. Indien samenwerking met een naburige vereniging onze 

doelstellingen kan versterken dan staan we daar positief tegenover. Een dergelijke samenwerking hebben we 

al sinds 1999 met de jeugd van V.V. Hoonhorst.  

 Wij zijn geworteld in de gemeenschap van Wijthmen en omgeving en dat willen we zo houden. Wel zijn er ook 

voor leden van buiten onze gemeenschap die zich goed kunnen vinden in het eigene van onze vereniging Ook 

zij zijn van harte welkom. 
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Organisatorisch 
 

Organigram (jeugd) V.V. Wijthmen 
Nader invullen 
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Organisatie 
 

Het jeugdbestuur bestaat uit: 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Wedstrijdsecretaris 

 Jeugdcoördinator junioren / pupillen 

 

Verder bestaat het kader uit: 

 Trainers 

 Trainer-coaches 

 Leiders 

 

Taakomschrijvingen (functieprofielen) van de leden van het jeugdbestuur  
 

Algemeen 
Nader invullen 

 

Voorzitter 
 Algemene leiding van de jeugdafdeling. 

 Communiceert met het hoofdbestuur en behartigt de belangen van de jeugd in het hoofdbestuur. 

 Leidt de vergaderingen en koppelt, na overleg, personen aan de taken. 

 Communiceert met jeugdcoördinator(en) over de trainingen en de algemene gang van zaken. 

 Ziet er op toe dat, verschillende commissies / werkgroepen worden ingesteld en dat de toebedeelde 

taken vanuit deze commissies / werkgroepen op een verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. 

 Stimuleert dat de communicatie met spelers, ouders en andere belanghebbenden optimaal is. 

 Zorgt in samenspraak met het jeugdbestuur / de jeugdcoördinator voor de bezetting van de technische 

vacatures voor  trainers en leiders van de jeugdelftallen. 

 Draagt in samenspraak met de jeugdcoördinator zorg voor beleidsbepaling, coördinatie en toezicht op de 

uitvoering van het jeugdbeleidsplan. 

 

Secretaris 
 Stelt de vergaderagenda op om de van de jeugdcommissie in samenspraak met de voorzitter om de zes 

weken. 

 Verspreidt o.a. de teamindeling, trainingsschema’s en wedstrijdschema’s (n.a.v. de speeldagenkalender)aan 

leiders en trainers. 

 Plant i.o.m. voorzitter leiders/trainersvergadering in voor- en najaar, stelt in samenspraak met voorzitter 

de vergaderagenda op en verspreidt deze. 

 Notuleert de leiders/trainersvergadering en legt de genomen besluiten vast. 

 Verspreidt de notulen onder de leiders en trainers. 

 Regelt i.o.m. voorzitter contactmomenten met Hoonhorst en notuleert waar nodig.   

 Maakt in voorjaar overzicht indeling nieuwe seizoen op basis van leeftijd. 

 Is correspondent ten aanzien van penaltybokaal bij Be Quick. 

 Is correspondent ten aanzien van toernooien. 

 Maakt ‘indeling formulieren nieuwe seizoen’ voor de jeugdspelers . 

 

Gezamenlijk met voorzitter en/of jeugdcoördinator 

 Regelen ‘Herfst-voetbal-dag’ pupillen. 

 Regelen ‘jaarafsluiting’ pupillen. 

 Regelen van trainers/leiders voor jeugdteams. 

 Inname tassen einde seizoen en uitgifte nieuwe seizoen. 
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Wedstrijdsecretaris 
 Regelt de competitie bescheiden naar de K.N.V.B. 

 Is het aanspreekpunt t.b.v. de wedstrijden van en naar de K.N.V.B. 

 Is verantwoordelijk voor de afstemming van het wedstrijdprogramma. 

 Zorgt bij afgelasting van de thuiswedstrijden dat de leiders worden gebeld zodat deze de telefooncirkel 

naar de jeugd in werking kunnen stellen.  

 Afgelastingen van gastverenigingen worden echter op dezelfde zaterdagochtend gedaan. 

 Nader aanvullen 

 

Jeugdcoördinator junioren / pupillen 
De jeugdcoördinator is (mede) verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het voetbaltechnisch beleid, 

zodat de doelstelling van onze voetbalvereniging wordt gewaarborgd. 

Vanwege o.a. de leeftijdsverschillen en de samenwerking met Hoonhorst is de insteek een jeugdcoördinator 

junioren en jeugdcoördinator pupillen aan te stellen.  

 

Taken: 

 Heeft zitting in en periodiek overleg met het jeugdbestuur van onze vereniging. Legt verantwoording af 

aan het bestuur (bestuurslid jeugdzaken). 

 Draagt bij aan de totstandkoming en evaluatie van het (voetbaltechnische deel van het) handboek jeugd. 

Is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving door trainers / leiders hiervan. 

 Organiseert periodiek overleg met trainers en / of leiders van de junioren / pupillen. 

 Is aanspreekpunt voor en begeleidt / coacht trainers / leiders van de junioren / pupillen en geeft 

voetbaltechnische ondersteuning.  

 Speelt een rol bij het in kaart brengen en werven van beschikbare leiders / trainers voor komend seizoen. 

 Woont regelmatig trainingen en wedstrijden van de junioren / pupillen bij. 

 Speelt een bepalende rol bij de samenstelling van de teams voor het komende seizoen. Organiseert waar 

nodig 'selectietrainingen of -wedstrijden'. 

 Speelt een bepalende rol wat betreft niveau-indeling bij de KNVB van de teams komend jaar of half jaar. 

 Bemiddelt bij knelpunten met ouders. 

 Is verantwoordelijk voor de organisatie van opleidingen / cursussen van het jeugdkader. 

 Junioren: Is aanspreekpunt voor Hoonhorst aangaande voetbaltechnische zaken. 

 Junioren: Speelt een rol bij de informatieavond voor nieuwe spelers van het combinatie-elftal of elftallen 

met Hoonhorst. 

 Junioren: Speelt een rol bij de doorstroming van de jeugd naar de senioren en maakt hierbij afspraken. 

 Pupillen: Woont de regiovergaderingen bij van de klankbordgroep regio 10 (competitie-indeling, 

zaalvoetbal  e.d.). 

 Pupillen: Speelt een rol bij het organiseren van nevenactiviteit zoals herfst voetbaldag en 

seizoensafsluiting. 

 Coördineert / begeleidt vrijwilligers die hun maatschappelijke stage bij de vereniging uitvoeren. 

 Traint en begeleidt een junioren- / pupillenteam. 

 Nader aanvullen 

 

Functie-eisen: 

 In het bezit van trainer-coach 3 (TC3) of vergelijkbaar diploma. 

 Is technisch en tactisch goed onderlegd. 

 Heeft affiniteit met jeugdvoetbal. 

 Goede contactuele en sociale eigenschappen. 

 Heeft discipline, normen en waarden hoog in het vaandel. 

 Moet kunnen rapporteren aan (jeugd)bestuur in woord en geschrift. 

 Is bereid om op zaterdag als er gevoetbald wordt aanwezig te zijn. 

 Is bereid om op doordeweekse (trainings)avonden aanwezig te zijn. 
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Taakomschrijvingen (functieprofielen) van trainer, coach en leider 
 

Algemeen 
In een optimale situatie wordt een jeugdteam begeleid door een trainer-coach en een leider.  

 

Wij streven er naar is om per team één trainer-coach te hebben. Deze persoon verzorgt minimaal 1x per week 

training en coacht de wedstrijden. Naast deze persoon is er een trainer en/of een leider bij het team 

betrokken zijn.  

 

Nader aanvullen ambities 

 

Trainer 
 Heeft voetbalervaring en/of trainersdiploma(’s). 

 Dient trainingen te verzorgen, uitgaande van de doelstellingen, leeftijdskenmerken en uitgangspunten die 

verderop in het jeugdplan geformuleerd zijn.  

 Overlegt bij aanpassing van de training de trainer met de hoofdtrainer omtrent de oefenstof. 

 Maakt op een verantwoorde wijze gebruik van de beschikbare trainingsmiddelen en ziet er op toe dat het 

gebruikte materiaal na de training op goede wijze wordt opgeborgen. 

 Communiceert met de leider van het jeugdelftal wat de noodzaken zijn bij het elftal. Dat kunnen sociale -

emotionele problemen, groepsproblemen of wedstrijdtechnische aspecten zijn. 

 Is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. 

  

Besteed naast het voetbaltechnische beleid aandacht aan het volgende: 

 Zorgt dat de training op tijd kan beginnen -> heeft kleedkamers geopend en materiaal klaarstaan. 

 Gebruikt voor kinderen begrijpelijke taal 

 Zorgt bijtijds voor vervanging wanneer trainer verhinderd is.  

 Bij afgelasting van training wordt i.o.m. leider de telefoonboom in werking gesteld. 

 Mag 2x per winterseizoen gebruik maken van de zaal. Hiervoor contact opnemen met … en gebruik maken 

van de ‘plofbal’ . (waar ligt deze??) 

 Zorgt dat kleedkamer na de training schoon wordt achtergelaten. 

 Na training afsluiten van ballenhok en kleedkamer. 

 Stemt trainingen af met trainer die andere training van het team verzorgt. 

 Heeft regelmatig contact met leider van het team. 

 Neemt bij vragen/onduidelijkheden contact op met jeugdcoördinator of met jeugdcommissie. 

 Woont regelmatig een wedstrijd bij. 

 

Coach 
 Heeft (veel) voetbalervaring en/of trainersdiploma. 

 Regelmatig contact met trainers, liefst 1x per week. (voorkeur gaat uit naar trainer/coach) 

 Overleg met tegenstander over het spelen van meer dan 7 kinderen bij E of F. Dit af laten hangen van 

het team. Voorkeur gaat uit naar 7 spelers. 

 Regelt gestructureerde warming-up voor wedstrijd.  

 Regelt de opstelling. 

 Regelt de wissels. 

 Bij moeilijk gedrag van een speler hier voor de wedstrijd de scheidsrechter evt. over inlichten. 

 Overlegt met trainer(s) wanneer er behoefte is aan bepaalde oefeningen. 
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Leider 
Voor start seizoen: 

 In ontvangst nemen van v.v. Wijthmen jas, sleutel ballenhok/kleedkamers, fluitje, bonnenboekje, tas 

voor het team en waterzak + ballen. 

 Maken van een telefoonlijst. Voorbeeld te vinden op site. Hierop bij wie afgemeld moet worden. 

 Maken van een was- en rij schema. Voorbeeld te vinden op site. 

 Informeren bij ouders wie kan helpen met fluiten en/of vlaggen. Dit in schema verwerken. 

 Uitdelen van shirts, sokken en broeken. Shirtjes worden gezamenlijk gewassen. 

 

Voor een wedstrijd: 

 Regelt de ontvangst van de gasten en wijst hen de kleedkamer volgens prikbord (let op gemengde teams 

en meisjeskleedakmer) 

 Regelt de ballen en waterzak zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden.  

 Regelt indien nodig afwijkend tenue bij thuiswedstrijden. 

 Regelt het klaarzetten en verwijderen van speciale goals bij E en F. Deze behoren met klemmen uit het 

ballenhok vastgemaakt te worden. 

 Regelt het neerhalen en omhoog hangen van de netten van de goals bij het spelen op een groot veld. 

Regelt hierbij de cornervlaggen en vlaggen voor de grensrechters. 

 Regelt of verzorgt de wedstrijdleiding bij thuiswedstrijden en de grensrechter bij uitwedstrijden. 

 Overlegt bij thuiswedstrijden met kantinedienst in welke kleedkamers in de rust thee of ranja staat. 

 

Orde en netheid in de kleedkamer: 

 Kleren in de tas c.q. aan de kapstok.  

 Indien nodig één gedeelte van de kleedkamer gebruiken. 

 Regelt indien nodig het afsluiten van de kleedkamer of zorgt ervoor dat waardevolle spullen op een 

veilige plaats worden bewaard tijdens wedstrijden. In de Elshof kan dat achter de bar. 

 Heeft aandacht voor hygiëne zoals douchen na wedstrijden.  

 Zorgt dat eigen kleedkamer en die van tegenstander na de wedstrijd schoon wordt achtergelaten. 

Wanneer er geen wedstrijd meer volgt, deuren op slot doen.  

 Vanaf E team i.p. geen ouders in kleedkamer voor of na wedstrijd. 

 Vanaf E verplicht douchen na trainingen en wedstrijden. 

 

Na een wedstrijd: 

 Zorgt dat er na een wedstrijd altijd een leider of coach in de kleedkamer aanwezig is. 

 Aanbieden van koffie/thee aan coach/leider tegenstander. Declareren via bonnenboekje. 

 Invullen van uitslagenformulier na wedstrijd en 1 deel aan tegenstander meegeven. 

 Invullen en inleveren van het wedstrijdformulier vanaf D. ?? 

 Beheert spelerspassen vanaf D. ?? 

 Doorgeven per mail van wedstrijdresultaten bijthuiswedstrijden aan wedstrijdsecretaris.  

 Verwerken van strafformulieren bij rode of gele kaart voor begeleiding. ?? 

 Invullen en inleveren van een ongevallenformulier na een ongeval en/of blessure.  ?? 

 

Organiseren: 

 Verwerkt wedstrijdwijzigingen. Wordt via de mail en het prikbord kenbaar gemaakt. 

 Correspondentie naar spelers en ouders toe wanneer trainingen starten, wanneer winterstop en wanneer 

laatste training van seizoen is. Dit in overleg met en trainer/coach en evt. jeugdbestuur. 

 Overlegt met coach of er tijdens de winterstop aan zaalvoetbal deelgenomen zal worden. 

 Overlegt met coach aan welke toernooien deelgenomen zal worden. Aanbod via jeugdbestuur. 

 Regelt zo nodig oefenwedstrijd. Dit kan m.b.v. jeugdbestuur en/of trainer/coach. 

 Deelnemen aan jeugdleiders vergadering in voor- en najaar. 

 Regelt dat af en toe verslag van team of wedstrijd in Elshofbode of op site geplaatst wordt. 

 Zorgt dat er bij uitwedstrijden van A spelers altijd een begeleider of ouder in auto zit. Geen auto met 

alleen spelers. 

 Zorgt dat er zorgvuldig omgaan wordt met materiaal. Regelt via jeugdbestuur waar nodig vervanging. 
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Normen waarden 
 

 Voetbal is een teamsport en daarom is het belangrijk dat je iedere training en wedstrijd aanwezig bent. 

 Zorg ook dat je er op de afgesproken tijd bent, zodat de training of wedstrijd op tijd kan beginnen.  

De trainingstijden kun je vinden op www.wijthmen.nl  

 Natuurlijk kan het eens voorkomen dat je niet kan, zeg dan netjes af.  

Afzeggen voor de training doe je bij de trainer uiterlijk één uur voordat de training begint.  

Ook voor de wedstrijd geldt dat er tijdig afgemeld dient te worden. Liefst een week van te voren, maar 

uiterlijk donderdagavond voor 19.00 uur bij jouw leider. Deze kan dan nog verdere actie ondernemen. 

Alleen bij onverwachte ziekte geldt deze regel uiteraard niet. 

Als je niet afzegt zit de kans erin dat je de volgende wedstrijd reserve staat.  

 Er wordt van iedereen discipline verwacht. Leiders en trainers stellen wedstrijd- of trainingsregels vast en 

houd je daar ook aan. Ga normaal om met deze vrijwilligers, zij doen dat ook met jou.  

 Normen en waarden zijn ook bij onze vereniging van toepassing. Wanneer je deelneemt aan een activiteit van 

v.v. Wijthmen dan vertegenwoordig je onze vereniging waardig. 

Ga met respect om met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en iedere ander waarmee je tijdens 

een activiteit te maken krijgt.  

 Behandel materialen van onze vereniging en de verenigingen waar we te gast zijn netjes en laat altijd alles 

opgeruimd achter.  

 Als lid van onze voetbalvereniging heb je ook verplichtingen naar de vereniging en in jullie situatie naar de 

jeugdafdeling toe. 

 Zijn er problemen bespreek dat dan met één van je leiders, kom je er niet uit neem dan contact op met een 

lid van het Jeugdbestuur. We willen graag met z'n allen een seizoen beginnen maar zeker ook met z'n allen 

eindigen. Laat niet halverwege een seizoen je team in de steek. 

 X 

 

Huisreglement 
 

 Aan jeugdleden onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij alle jeugdteams is alcohol in de 

kleedkamers verboden, ook al zijn ze ouder dan 16 jaar.  

Dit geldt ook voor de leiders/begeleiders.  

 Spelers van A die in het bezit zijn van een rijbewijs en rijden naar een uitwedstrijd, hebben een 

ouder/leider op de bijrijders-stoel of rijden met hun auto in het midden van de ‘stoet’. 

 Omdat niet altijd de leiders ook trainers zijn, is het erg belangrijk dat men van elkaar weet wat er zich op 

de trainingen en bij de wedstrijden afspeelt. Wij willen de communicatie tussen spelers, leiders, trainers en 

het jeugdbestuur zo goed mogelijk laten verlopen.  

 De teamindeling wordt gemaakt door het jeugdbestuur i.o.m. leiders en trainers. (en niet door de ouders) 

We proberen een ieder naar leeftijd en op zijn of haar niveau in te delen, maar soms gaat algemeen belang 

voor individueel belang. Spelen meisjes in een jongensteam, dan mogen ze qua leeftijd een jaar langer in 

team blijven. 

 Vanaf 6 jaar zijn spelers welkom bij de vereniging. Wanneer spelers zich middenin het seizoen aanmelden 

wordt dit afgestemd met trainer, leider en jeugdbestuur. Afhankelijk van de leeftijden, grootte van het F-

team en aantal spelers wordt gekeken naar de mogelijkheden. 5-jarigen en 4x4 

 Bij de E en F-teams is het ideaal om 9 spelers per team te hebben. In uitzonderingen wordt hier van 

afgeweken, maar wanneer de teams te groot worden zal op volgorde van aanmelding gevraagd worden om 

eerst alleen mee te trainen en nog geen wedstrijden te spelen. Worden kinderen dan wel lid – betalen van 
contributie? 

 Het kan voorkomen dat een kind zich bij de vereniging af wil melden. Het zou fijn zijn wanneer dit gebeurt 

voor half april, wanneer de jeugdcommissie zich weer buigt over de teamindeling voor het komende seizoen.  

 X 
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Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar...  

 Op u als ouders, zal een beroep worden gedaan. Bijvoorbeeld om te rijden, kleding te wassen of om deel uit 

te maken van de begeleiding van het team waar uw zoon of dochter in speelt.  

 Ziet u er alstublieft op toe dat uw zoon of dochter op tijd is voor de trainingen en wedstrijden of dat er 

tijdig afgemeld wordt. De trainers en leiders steken veel tijd in voorbereiding en organisatie. Stel ze niet 

teleur!! 

 Geef blijk van belangstelling. Ga dus zoveel mogelijk mee met het team van uw zoon of dochter naar de 

wedstrijden, maar kom ook eens kijken bij een training. 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.  

 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de 

tegenstander.  

 Laat het coachen over aan de trainer en leider.  

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen.  

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.  De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar 

ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.  

 Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter.  

 Bent u het ergens niet mee eens, schiet dan de leiding na de wedstrijd of training even aan. Hij of zij zal dan 

even tijd hebben om met u van gedachten te wisselen. Wilt u dit niet rechtstreeks doen dan kunt u contact 

opnemen met (de voorzitter van) het jeugdbestuur. 

 Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een scheidsrechterscursus of b.v. pupillenmodule van de KNVB. 

Neem gerust contact op met (de voorzitter van) het jeugdbestuur. Hij/zij kan u alles vertellen over de 

mogelijkheden van het volgen van cursussen en het vervullen van vrijwilligerswerk. 

 Kortom als we allemaal een beetje rekening houden met elkaar en met onze omgeving en we de gestelde 

regels in acht nemen, zal een ieder op zijn/haar eigen niveau maximaal plezier aan de sport en/of functie 

kunnen beleven. 

 

Door deze punten na te leven kunnen we als jeugdleden, ouders, leiders, trainers en jeugdcommissie er voor 

zorgen dat iedereen met plezier naar onze voetbalvereniging blijft komen.  

 

 

Samenwerking vv Wijthmen en vv Hoonhorst 
 

 

Aanleiding 
Ruim 10 jaar geleden hadden V.V. Wijthmen en V.V. Hoonhorst bezettingsproblemen bij vooral de juniorenteams. 

Door een beperkt aantal jeugdspelers kon niet altijd in elke categorie een jeugdteam ingeschreven worden. Om 

aan voldoende spelers voor een team te komen werden spelers uit verschillende leeftijdscategorieën in één team 

‘gestopt’ met als gevolg grote verschillen in leeftijd en ontwikkeling.  

 

Overeenkomst 
V.V. Wijthmen en V.V. Hoonhorst hebben destijds besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan voor de 

juniorenteams. Door het samenstellen van combinatieteams was een evenwichtiger samenstelling van de 

verschillende leeftijdscategorieën mogelijk. 

 

Het doel van deze samenwerking is dan ook drieledig: 

1. De jeugd zoveel mogelijk laten spelen in hun eigen leeftijdcategorie  

2. Zorgen voor een goede doorstroming van de junioren naar de senioren 

3. Bij meerdere teams per leeftijdscategorie alle spelers zoveel mogelijk op hun eigen niveau laten 

uitkomen. 

 

De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage I) 
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Technisch 
 

Inleiding 
 

Het technische deel van het jeugdplan is bedoeld om structuur vast te stellen waarbinnen is uitgewerkt hoe de 

spelers de techniek en tactiek van het voetbalspel wordt bijgebracht. Hierbij moet de oefenstof aansluiten bij 

leeftijd en ontwikkeling om zo gericht de doelstellingen per leeftijdsgroep te behalen. 

 

De jeugdcoördinator is verantwoordelijk om deze lijn te bewaken en uit te voeren. 

 

Nader invullen 

Aandacht voor feedback (afstemming terugkoppeling) 

 

Oefenstof in bijlage III 

 

Uitgangspunten voor een jeugdvoetbaltraining 
 

De voetbalbeleving dient optimaal te zijn. 

 

 Jeugdspelers zijn gemotiveerd als er een relatie is naar voetbalsituaties. 

 Spelers moeten het naar hun zin hebben. 

 Spel en wedstrijd vormen het hoofdmenu (spanning, strijd, weerstanden overwinnen, prestatie–uitdagend). 

 

Coachen is simpelweg het beïnvloeden van voetbalgedrag en voetbalhandelingen. 

 

 Aangrijpingspunten liggen vooral in de spel- en wedstrijdvormen. 

 Coaching in spel– en wedstrijdvormen is omgaan met hetgeen de spelers laten zien. 

 Voetbalgedrag wordt gekenmerkt door de leeftijd van egocentrisch gedrag (eigen belang boven dat van een 

ander) naar relatie-afhankelijk gedrag (kleuters naar tieners). 

 Coachen en trainen krijgt gestalte volgens een aanpak bestaande uit: 

 

1. Kijk naar de wedstrijd en bekijk het handelen en gedrag van spelers; 

2. Haal hier voetbalproblemen uit; 

3. Bouw hieromheen een training uit; hoe pak je dit aan in trainingsvorm? 

4. Ga na als trainer / coach of het getrainde effect heeft in de wedstrijd. 
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Leeftijdskenmerken in relatie tot voetbaltraining 
 

Doelstelling van de voetbaltraining: leren voetballen door oefenvormen (technisch gedeelte). Hierna volgt een 

beknopte uitwerking van de leeftijdskenmerken. In Bijlage II is een uitgebreide uitwerking van 

leeftijdskenmerken, de verschillende ontwikkelingsfasen en een vertaling hiervan naar de praktijksituatie voor 

de jeugdtrainers en -leiders 

 

F-jeugd (en mini’s) 
 

Uitgangspunten leeftijdskenmerken 

 spontaan bewegen 

 lekker kunnen spelen 

 plezier hebben samen met leeftijdgenootjes 

 veranderen van egocentrische gedachtenaar groepsgedachte (toepassen en begrijpen van basisregels 

voor teamsport) 

  

 

Trainingsaccenten: 

 Kleine groepjes maken voor oefeningen (niet te lang laten wachten!) 

 Leer de spelertjes (luister)spelletjes aan en veel partijvormen 

 Leer de kinderen dribbelen,drijven,schieten,passen(pingelen, lummelen, mikken, scoren) 

 Veel variatie in de basisoefeningen (zie trainingsstof van jeugdcoördinator) 

 

E-jeugd 
 

Uitgangspunten leeftijsakenmerken 

 spontaan bewegen 

 lekker kunnen spelen 

 plezier hebben samen met leeftijdgenootjes 

 grote bewegingsdrang 

 ontwikkeling concentratie en coördinatie 

  

 

Trainingsaccenten: 

 ontwikkelen van basistechniek 

 oefenen van basistechnieken 

 kleine groepjes maken voor oefeningen (niet te lang laten wachten!) 

 leer de spelertjes (luister)spelletjes aan en veel partijvormen 

 veel variatie in de basisoefeningen (zie trainingsstof van jeugdcoördinator) 

 

D-jeugd 
 

Uitgangspunten leeftijdskenmerken: 

 grote leergierigheid (leert snel) 

 meer neiging tot meten met anderen 

 prestatiegedachte, geldingsdrang. 

 goed gebouwd, harmonie waardoor goede bewegingen mogelijk zijn 

 kritiek geven op anderen en op zichzelf, groepsbewust 

 hoge mate van spiegeling / navolging idolen 

 in staat tot wedstrijdgericht trainen en complexere oefeningen 
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Trainingsaccenten: 

 verder ontwikkelen inzicht in voetballen 

 verder ontwikkelen toepassen technische vaardigheden 

 weerstand verhogen 

 veldbezetting/teamorganisatie (7:7  11:11), 1:4:3:3 opstelling 

 spelbedoelingen balbezit, balbezit tegenstander en omschakeling 

 spelbedoeling en uitgangspunten linies, posities krijgen inhoud 

 partijspel/positiespel van 1:1, 2:3, 2:4, 3:4, 5:2, etc. tot en met 8:8   

 aandacht van individueel – samenspelen, kwaliteit positiespel met en zonder bal, diepte 

 balbezit, balbezit tegenstander en omschakeling 

 laat alle technische voetbalvaardigheden naar goede voorbeelden oefenen naar ideale 

leeftijd:passen,trappen,inwerpen bal,bal veroveren,draaien,sliding,aan- en meenemen van bal, 

dribbelen,drijven. 

 duels 

 leg uit wat er van de spelers wordt verlangt op die positie 

 

C-jeugd (NB nog kortsluiten met Hoonhorst) 
 

Uitgangspunten leeftijdskenmerken: 

 Puberteit gaat beginnen, hierdoor spanningen en met zichzelf bezig. 

 Snelle lichaamsgroei, disharmonie( slungelachtig). Hierdoor is speler beperkt belastbaar. 

 Leeftijd waar de warming–up van toepassing is. 

 Kan zich afzetten van gezag. 

 Prestaties kunnen een achteruitgang vormen vanwege de groeispurt. 

 

Trainingsaccenten: 

 Laat alle technische voetbalvaardigheden in wedstrijdsituaties oefenen (grote handelingssnelheid en 

weerstand). 

 Heb oog voor de tekortkomingen en geef duidelijk als leider en trainer je grenzen aan. 

 Interesse tonen hoe het met de speler gaat, doet wonderen (aandachtsgevoelig vanwege mogelijke 

onzekerheid). 

 Aanleren rekkingsoefeningen. 

 Allerlei positie en partijspelen. 

 Belicht positie en partijspelen individueel met spelers. 

 Geen krachtoefeningen. 

 

B–jeugd 
 

Uitgangspunten leeftijdskenmerken: 

 Begin van harmonische lichaamsgroei, kracht,interval-en duurarbeid kan verhoogd worden en ook de 

techniektraining zal weer resultaat opleveren. 

 Er is sprake van toename van zelfkritiek. 

 Er is sprake van een betere verhouding met gezag, ook de emoties passen zich aan. 

 Willen verantwoording hebben en dragen. 

 Er kan sprake zijn van een opofferingsgezindheid voor het team.de 

 

Trainingsaccenten: 

 Technische vaardigheden verbeteren en oefenen in hoog tempo en onder weerstand tijdens 

wedstrijdsituaties. 

 Tactische vormen zijn toepasbaar: aanval tegen verdediging,counter, pressing, hoog / laag tempo …. 

 Specifieke snelheid en kracht uithoudingsvermogen en trainingsvormen is mogelijk. 

 Taakverdeling binnen het elftal, toepasbare wedstrijdtechniek. 
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A-jeugd 
 

Uitgangspunten leeftijdskenmerken: 

 Wat de mogelijkheden van de speler zijn geworden door erfelijkheid (lengte,kracht,techniek, overzicht) 

 Verbetering mogelijk door doelbewuste en methodische geplande training. 

 Het karakter stabiliseert zich. 

 Willen verantwoording dragen. 

 Willen presteren en zich doen gelden. 

 

Trainingsaccenten: 

 Alle vaardigheden zijn aan te leren. 

 Automatisering van alle technische vaardigheden in spel – oefen – en wedstrijdsituaties. 

 Ruimte voor individuele trainingen zoals technische vaardigheden: verre inworp, corner, vrije trap, 

penalty, 1-2 combinaties. 

 Wedstrijdtactiek ontwikkelen door spelanalyse met daarop gerichte oefeningen. 

 Conditionele verbetering van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen. 

 

Doorstroming 
 

In principe blijft een jeugdspeler spelen in zijn eigen leeftijdsgroep. Het sociale aspect “omgaan met 

leeftijdsgenoten” is zeer belangrijk. Alleen het feit dat een speler het in een hogere leeftijdsgroep “best wel 

aan zou kunnen” is niet doorslaggevend. In daartoe aanleiding gevende gevallen kan na overleg besloten worden 

tot vervroegd overgaan. Het belang van de vereniging mag niet ten koste gaan van de speler. 

 

Vervroegd overgaan binnen de jeugd. 

 

In zeer uitzonderlijke gevallen is vervroegd overgaan binnen de jeugd mogelijk. Hierbij zijn de volgende 

factoren van belang: 

 Kan de speler het geestelijke en lichamelijk aan. 

 Kan de speler zich in een hogere groep goed/beter ontplooien 

 Kan de speler zich thuis voelen in de hogere leeftijdsgroep 

 Is het in overeenstemming met de ambities van de speler 

 Is het in het belang van de vereniging, met andere woorden weegt het belang voor het hogere elftal op 

tegen het verlies van het huidige team 

 

Bij het afwegen van de factoren wordt er rekening gehouden met de mening van: 

 De jeugdcoördinator  

 De betrokken trainers 

 De betrokken leiders 

 

De uiteindelijke beslissing wordt genomen door het jeugdbestuur. 
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Bijlage I 
 
 

Overeenkomst samenwerking Hoonhorst-Wijthmen 2012-2013 
 

1. Leden van Hoonhorst blijven, nadat men de samenwerking heeft doorlopen, in Hoonhorst voetballen. Leden van Wijthmen 

blijven, nadat men de samenwerking heeft doorlopen, in Wijthmen voetballen. 

 

2. De vereniging bij wie het elftal thuis speelt draagt alle kosten (o.a. inschrijving, kleding en trainers). Kosten veroorzaakt door 

nalatigheid zijn voor rekening van de nalatige vereniging. 

 

3. Beide verenigingen streven ernaar om op het (de) hoogste jeugdelftal(len) een trainer / leider met JVT aan te stellen. Het liefst 

wordt deze trainer voor meerdere jaren vastgelegd en wel zodanig dat hij zowel voor Wijthmen als voor Hoonhorst gaat 

werken. De kosten voor deze trainer worden door de verenigingen evenredig verdeeld. 

 

4. VV Hoonhorst en VV Wijthmen streven ernaar om voor elk combinatie-elftal minimaal twee leiders te organiseren en wel 

één van Hoonhorst en één van Wijthmen. 

 

5. De teams wisselen per jaar, zodat de jeugd in beginsel het ene jaar in Hoonhorst en het andere jaar in Wijthmen speelt. In 

2012-2013 als volgt: A-elftal in Hoonhorst, MA-elftal in Wijthmen, B-elftal in Wijthmen,C-elftallen in Hoonhorst,. 

 

6. Er wordt één maal per jaar een informatieavond georganiseerd voor de ouders en spelers van (nieuwe) combinatie-elftallen. 

 

7. Beide verenigingen kunnen in beginsel incidenteel jeugdspelers inzetten in hun (selectie)seniorenelftallen. Deze spelers 

moeten wel de leeftijd hebben van A-junioren (NB voor seizoen 2012-2013 moeten de spelers geboren zijn voor 1-1-1995). 

Inzet van jeugdspelers dient te geschieden na overleg met de desbetreffende jeugdtrainer / -leider en mag in principe niet ten 

koste gaan van de prestaties van de betreffende jeugdspeler: de speler moet uiteraard wel geschikt zijn om met senioren mee 

te spelen.  

Indien de hoofdtrainer en jeugdtrainer / -leider er niet in onderling overleg uitkomen, dan hebben de besturen van beide 

verenigingen in deze de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. 

Deze jeugdspelers mogen dus niet structureel ingezet voor de instandhouding van een seniorenteam.  

 

8. Om de jeugdspelers die overgaan naar de senioren toch enigszins klaar te stomen voor de toekomst kunnen zij in de loop van 

het seizoen, bijvoorbeeld vanaf de winterstop, met de selectie meetrainen. Het gaat dan om extra training, naast de trainingen 

met het eigen team.  

Ook kunnen deze spelers worden ingezet bij oefenwedstrijden. 

 

9. De hoofdtrainer kan geen aanspraak maken op de spelers van de andere vereniging. VV Hoonhorst kan alleen jeugdspelers 

van VV Hoonhorst vragen, VV Wijthmen kan alleen jeugdspelers van VV Wijthmen vragen. 

 

 

Aldus vastgesteld en getekend, 

te _______________________ 

d.d. ______________________ 

 

 

Bestuur VV Hoonhorst    Bestuur VV Wijthmen 

 

 

Naam ______________________________  Naam __________________________ 

 

 

Functie _____________________________ Functie _________________________ 
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Bijlage II 
 

 

F 
De kenmerken van de F-jeugd: 
De belangrijkste uitgangspunten bij de F-pupillen zijn: spontaan bewegen, lekker kunnen spelen en plezier 

hebben samen met leeftijdsgenootjes. 

Bij de F-pupillen maakt de pure speelinstelling uit de kleuterfase langzamerhand plaats voor de leerinstelling. 

Daarom is het ook een geschikte leeftijd om met voetballen in teamverband te beginnen. Hoewel de spelertjes 

vaak nog heel egocentrisch zijn, kunnen ze toch al enkele basisregels voor een teamsport begrijpen en 

regelmatig toepassen. We zien een eenvoudig samenwerkingsgedrag. 

 

Profiel van een F-pupillen trainer-coach: 
Een goede F-trainer is op de eerste plaats een goede begeleider, die op de hoogte is van de specifieke 

kenmerken voor deze leeftijd. Hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld. Het directe 

wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang. 

Hij kan goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste stappen van hun kind in de 

voetbalwereld. Tijdens trainingen beseft hij dat deze kinderen geen behoefte hebben aan uitgebreide tekst en 

uitleg, maar dat het vooral belangrijk is om zelf het goede voorbeeld te geven.  

Een goede F-trainer-coach speelt, zeker bij het kiezen van de oefenvormen en het coachen in op de rijke 

fantasiewereld van zijn spelertjes. 

 

Tips voor de F-pupillen trainer-coach: 
 Stel nieuwe F-spelertjes op hun gemak door uitleg te geven van nieuwe materialen, speelveld, accommodatie 

en gewoonten van de club. Ga er daarbij vanuit dat één keer vertellen onvoldoende is. 

 Laat F-spelertjes vragen stellen en stel steeds vragen aan het kind. Door tweerichtings-communicatie 

ontstaat er een goed contact en een hechte band. Dat laatste is immers de basis voor een fijne 

kennismaking met het voetballen. 

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

 Straf niet voortdurend, zelden of nooit! Straf heeft vaak een schrikeffect dat meestal direct negatief 

werkt. Op lange termijn heeft regelmatig straffen het nadeel dat kinderen bang worden, de leider en 

daarmee ook het voetballen niet meer leuk vinden en zelfs stoppen met voetballen. Belonen wat het kind 

goed doet, is vaak veel effectiever dan straffen wat het kind fout doet. Positief denken en formuleren! 

 Streef naar een goed contact met de ouders. Ouders kunnen vaak goede informatie geven over de 

achtergronden van het gedrag van hun kind. Het gebeurt maar al te vaak dat leiders zelfs niet op de hoogte 

zijn van gezondheidsproblemen van hun spelertjes. Een goed contact met de ouders levert dikwijls een 

positieve houding op ten opzichte van de vereniging, die het kind overneemt. 

 

Concrete aandachtspunten bij de training: 
Het leren beheersen van de bal staat centraal in deze fase. De trainingen moeten vooral gezien worden als het 

speeluur (spelplezier) dat bij voorkeur door of onder supervisie van opgeleide deskundigen wordt geleid. 

Enkele belangrijke uitgangspunten: 

 Breng een vaste structuur aan tijdens het instructiegedeelte van de training. De spelers moeten de trainer-

coach en de demonstratie goed kunnen zien. Beperk je tot één of hoogstens twee aandachtspunten en maak 

gebruik van kernwoorden. Realiseer je dat de informatie en een later stadium weer herhaald moet worden. 

 Begin niet met de instructie als er nog spelertjes aan het spelen zijn. Het komt nogal eens voor dat de uitleg 

van de volgende oefening begint, voordat de spelertjes klaar zijn. Zij moeten dan aan andere spelers vragen 

wat de bedoeling is, hetgeen weer leidt tot problemen bij de uitvoering. 

 Als een beweging net is uitgevoerd, zijn kinderen van deze leeftijd nog steeds in hun beleving van die 

beweging. Haal ze 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 pilon nodigen uit tot spelen in 

plaats van opletten. 
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 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 daarbij niet bij één 

keer voordoen, F-pupillen zien niet alles in één keer. Na een paar keer voordoen begrijpen ze pas de 

bedoeling. 

 Het accent moet liggen op een brede bewegingsscholing met behulp van speelse, 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 tegelijk actief is. Wachten past zeker niet bij deze leeftijdsgroep. Een voetbalsituatie daagt 

immers uit! 

 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 de organisatie (een andere loopweg, 

andere partijen) en in bewegingsvormen kunnen motivatie weer snel doen toenemen. 

 Van specifieke techniektraining is nog geen sprake. 

 Bij het voetballen van de F-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. 

 Bij de wat oudere F-jeugd ontstaat de wedijver en dus automatisch de behoefte aan afspraken. 

 Het spel blijft het karakter dragen van spelers: winst of 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. 

 Wissel regelmatig de samenstelling van groepen tijdens de spelvormen en dat geldt ook voor de plaats of 

taak binnen een spelvorm. Het is nog veel te vroeg voor specialisme. 

 Zowel tijdens de spelvoren als in de wedstrijden dient de leiding te functioneren als spelleider en niet als 

scheidsrechter. 

 Voor de aandacht van voor de eenvoudige basistechnieken geldt: iedere speler een bal! 

 Het belangrijkste uitgangspunt bij de F-jeugd is wennen door spelen. Geef de kinderen daar ook alle ruimte 

voor, bij voorkeur in kleine groepen. F-pupillen moeten zelf zoeken naar oplossingen. Kauw als jeugdtrainer 

dus niet alles voor. Spelcreativiteit ontwikkelen kost veel tijd, maar kent uiteindelijk een hoog rendement. 

 Het balgevoel is nog zwak. 

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

o Overwinnen van angst voor de bal; 

o Maximale hoeveelheid balcontacten; 

o Veel individueel spelen met de bal; 

o Kleine partijtjes (1:1, 2:2 en 3:3) 

 Wedstrijden moeten gezien worden als partijtjes, waarbij plezier het allerbelangrijkste is en niet veel 

(geen) aandacht (zou moeten) worden besteed aan het competitie element. 

 Coachen op technische uitvoering van onder andere traptechniek en aan- en meenemen in eenvoudige 

situaties. 

 Bij ‘betere tweedejaars’ voorzichtig aangeven van de goede veldbezetting met als doel ‘kluitjesvoetbal’ te 

voorkomen: 

o 4:4 in de basisvorm als trainingsvorm; 

o 7:7 bij de (competitie) wedstrijden. 

 

Spelconcept bij de F-pupillen: 
De spelers zijn balgericht. Daarom dient de begeleiding bij en vooral rond wedstrijden zich bijna uitsluitend te 

richten op het spel bij balbezit. Vanuit de belevingswereld van deze kinderen heeft balbezit tegenstander nog 

weinig tot geen betekenis. Ze weten vaak niet eens wie de tegenstander is. Wat ze wel begrijpen, is dat ze de 

bal moeten afpakken als ze die niet hebben, want ze doen er alles voor om de bal te hebben. 

Eigenlijk is de hele speelwijze van de F-jeugd terug te brengen tot vier kernbegrippen: 

 pingelen: Hoe kan de bal beschermd worden tegen afpakkers? 

 Lummelen: Hoe kan voetballend de bal langs een tegenstander naar een medespeler worden gespeeld? 

 Mikken: Hoe kan voetballend een doel worden geraakt? 

 Scoren: Hoe kan voetballend de bal langs de keeper in een doel worden gespeeld? 
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Met behulp van deze indeling zijn vrij gemakkelijk allerlei voetbalsituaties te creëren. Gebruik daarbij veel 

hulpmiddelen (pilonnen, doeltjes, ballen, etc.) Natuurlijk kunnen de verschillende speelgebieden gecombineerd 

worden, en op den duur is dat ook zeker de bedoeling, maar het accent kan maar op één gebied tegelijk liggen, 

omdat anders de verwarring voor de spelers te groot wordt. Dat zou de logisch opbouw voor hen verstoren en 

dat gaat ten koste van het leerproces. 

 

 

E 
De kenmerken van de E-jeugd 
De E-pupillen hebben een grote bewegingsdrang. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en 

doelgerichter dan bij de F-jeugd. 

De concentratie ontwikkelt zich en techniek kan heel goed worden aangeleerd. Elementaire tactische beginselen 

kunnen aan de orde komen. 

Op technisch gebied zijn er grote verschillen in handigheid met de bal, maar motorisch leren verbetert snel, 

zodat met de basistechnieken effectief kan bijbrengen. De vaardigheid is zeer afhankelijk van de ervaring en 

de aanleg. Daarom is het een goede zaak als er bij de E-jeugd in kleine groepen gewerkt kan worden. Bij veel 

bewegingsvormen is namelijk grote differentiatie mogelijk. 

De coördinatie is beter dan die van de F-jes en dat merken ze ook. Ze hebben al meer inzicht in de bedoelingen 

van het spel gekregen, zodat ze al wat beter op elkaar gaan letten. Dit is de voorwaarde voor het latere 

samenspel. Ze hebben ook al wat besef gekregen van de taken in het veld en gaan soms al een voorkeur 

ontwikkelen. Zo ontstaan er keepers en ‘echte’ spitsen. E-jeugd leert meer door het opdoen van 

bewegingservaringen en het kijken ernaar, dan van het luisteren naar wat een trainer te vertellen heeft. Hun 

concentratie is gering, maar ze kunnen zich helemaal inleven in het spel. 

Op deze leeftijd gaat ook het wedstrijd-idee leven, wat in het spelgedrag ook zichtbaar wordt. Het individueel 

bezig zijn, wat je nog zo sterk bij de F-jes ziet, verandert beetje bij beetje in het steeds meer samen willen 

doen. 

 

Profiel van een E-pupillen trainer-coach 
Op de eerste plaats beseft hij dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties geconfronteerd moeten 

worden. Daarbij treedt hij voornamelijk op als begeleider, die de spelers de ruimte geeft om zelf oplossingen te 

vinden voor de voetbalproblemen die ze tegenkomen. Tijdens de trainingen bewaakt hij de organisatie, helpt, 

motiveert en corrigeert hij vooral op technisch gebied. Een goede E-trainer is voor zijn spelers meer een 

kameraad en opleider met een echte voorbeeldfunctie, dan een trainer die vol met tactische vondsten zit. Op 

het veld kan hij het goede voorbeeld geven en weet hij in alle omstandigheden resultaten te relativeren en ook 

de ouders hiervan te overtuigen. 

 

Tips voor de E-pupillen trainer-coach 
 Laat de spelers vooral wennen door te spelen. De spelvormen, waarin de spelers zelf op zoek gaan naar de 

voetbaloplossingen, dienen centraal te staan. 

 Het accent moet bij de E-jeugd liggen op het ontwikkelen van de technische vaardigheden, zoals het 

verkrijgen van balgevoel (tweebenig), dribbelen, drijven, passen, trappen, etc. 

 Leg bij de technische en coördinatieoefeningen mede de nadruk op algemene lichaamsbeheersing, zoals 

lopen, huppen, springen, draaien en starten. 

 Belangrijk bij het aanleren van technische vaardigheden met de bal: kies eenvoudige vormen die steeds 

beantwoorden aan het gevoel voor fantasie en avontuur, zoals bijvoorbeeld tikkertje met de bal aan de voet 

en een afgeleide van het stedenspel. 

 Houdt 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. 

 De E-pupil herkent spelsituaties sneller in een 4:4, dan in grotere vormen als 6:6 of 7:7. 

 Bied de spelers door allerlei variaties van 4:4 tot en met 8:8 zoveel mogelijk voetbalspecifieke situaties aan 

en geef hen daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid van handelen.  

 Leer de spelers de basisregels op een wijze die pas bij deze leeftijd. 

 Bevorder het samenspelen door veel voor spel- en wedstrijdvormen te kiezen. 
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 Besteed ook al aandacht aan het groepsgevoel. 

 

Specifiek probleem bij E-pupillen 
 De verschillen tussen eerstejaars E- en tweedejaars E-pupillen kunnen groot zijn. De jongste groep is vaak 

nog erg speels en heeft een beperkt concentratievermogen. De tweedejaars zijn veel leergieriger. 

 Als het mogelijk is, dan is het zeker op deze leeftijd aan te raden om, gezien de grote onderlinge verschillen 

en de gesignaleerde concentratieproblemen, in kleine groepen te trainen met voor elke groep een begeleider 

om de basistechnieken te ontwikkelen basistechnieken. 

 Bij deze leeftijdscategorie is de betrokkenheid van de ouders vaak nog groot. Helaas vetaalt die 

betrokkenheid zich bij wedstrijden vaak in verkeerd gedrag langs de lijn. Het is een goede zaak om voor het 

seizoen dit probleem bespreekbaar te maken. Probeer door zelf het goede voorbeeld te geven duidelijk te 

maken dat de kinderen vooral zelf de voetbaloplossingen moeten bedenken. 

 De spelers hebben recht op ongeveer evenveel speeltijd. Het is onjuist om vanwege het wedstrijdresultaat 

de minder goede voetballers veel langer aan de kant te houden. 

 

Uitgangspunt voor de keuze van de oefenstof. 
 Heel belangrijk is dat de spelers vormen aangeboden krijgen die voor veel voetbalplezier zorgen. Beleving 

dus! 

 Maak van veel hulpmiddelen gebruik: pionnen, allerlei doeltjes, paaltjes (zorg wel voor veiligheid!) en laat ze 

op allerlei manieren dribbelen en drijven. Bij voorkeur elke speler een bal ! 

 Probeer achter de fantasiewereld van deze kinderen te komen. Bij de jongste kan een tikspel in een 

zogenaamd spannend bos nog aanspreken. De oudere spelers zullen plezier beleven als ze hun eigen "Ajax-

Feyenoord" op de training spelen. Of als de trainer-coach hen vergelijkt met hun eigen voetbalvedetten. 

 Kies voor allerlei wedstrijdvormen in niet te grote ruimtes. Met puntentelling en veel scoringsmogelijkheden 

(dus niet te kleine doeltjes). 

 Herhaal de basisvormen voortdurend, maar kies wel steeds voor een andere uitvoering. 

 Verbeter het coördinatie- en het balgevoel. 

 Leer zoveel mogelijk voetbalbasistechnieken aan, zoals : balgevoel, traptechniek, aan- en meenemen, enz. 

 Streef naar veel balcontacten (ook huiswerk) b.v. volgende week 20x bal hoog kunnen houden of een passeer 

beweging uit kunnen voeren. 

 Veel onbewuste vorming (door kiezen van de juiste organisatievorrnen). 

 Wedstrijden (ook in competitieverband) nadrukkelijk zien als een spel met veel aandacht voor het plezier en 

de ontwikkeling van de individuele speler.  

 Zeer belangrijk is : oefen tweebenig 

 

Spelconcept bij de E-pupillen. 
De voorkeur gaat uit naar 8 : 8. Het voordeel van deze spelwijze is dat er overal "driehoeken" ontstaan. Bijna 

vanzelfsprekend biedt zich in dat systeem ook een verbindingsspeler tussen de linies aan. 

Balbezit : 

 veld groot maken (breedte en lengte). 

 positiespel (driehoek maken). 

 aansluiten van de linies. 

 opbouw vanaf de keeper. 

Balbezit tegenstander : 

 veld klein maken. 

 op de bal verdedigen (vooruit verdedigen) 

 niet laten passeren. 

 rugdekking geven. 

Omschakeling : (balverovering en balverlies) 

 direct/snel. 

 

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd. 
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 De wedstrijd is bij de E-jeugd een middel om voetbalkwaliteiten te ontwikkelen en mag dus geen doelop zich 

zijn ! Het uiteindelijk wedstrijdresultaat mag dan in de beleving van de spelers een rol spelen, maar niet 

voor (de doelstellingen van) de jeugdtrainer-coach of leider. 

 Besteed aandacht aan het belang van samenspelen, maar realiseer je direct dat de beste voetballers toch 

blijven pingelen ! 

 Spelers mogen fouten maken ! 

 In de korte wedstrijdbespreking slechts een zeer beperkt aantal aandachtspunten naar voren laten komen 

en daarop ook in de rust of na de wedstrijd terugkomen. 

 Steeds positief en opbouwend coachen. 

 Gun iedereen voldoende speeltijd, ook de spelers met minder kwaliteiten. 

 Maak duidelijk aan ouders wie de coach is en wat zij wel (aanmoedigen) en niet (aanwijzingen) moeten doen. 

 Zorg rond de wedstrijd voor beleving, geef vertrouwen en wees eerlijk. 

 

Concrete aandachtspunten bij de training. 
 Het leren van duidelijke voetbalregels, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid (b.v.scheenbeschermers 

dragen). 

 Komen tot het aanleren van voetbal: "leren spelen door spelend leren". 

 Accent leggen op bewegingsopgaven, waarbij het aankomt op snelheid en op reactiesnelheid (spelvormen zijn 

dus heel geschikt). 

 Veel tijd besteden aan basistechnieken (verbeteren en uitbreiden) via veel balcontacten en variatie. 

 Via 1:1 en 4:4 komen tot spel 7:7, waarbij de kinderen op verschillende plaatsen kunnen spelen. 

 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 

overspel. 

 De relatief kleine groep fantasierijk en speels benaderen. 

Organisatie : 

 Veel herhalen (geen lange wachttijden), dus trainen in kleine groepjes en meer begeleiders. 

 Trainingsvormen mogen niet te lang duren. 

 Spelers zelf laten meewerken in de organisatieopbouw en het opruimen van het materiaal. 

 Elke speler een eigen bal. 

Coaching : 

 Situatief coachen. 

 Plaatje in plaats van praatje (voordoen). 

 Aanwijzingen geven tijdens oefening. 

 Vragen stellen/spelers zelf oplossingen laten bedenken. 

 

 

D 
De kenmerken van D- jeugd. 
 

De D-jeugd is een belangrijke leeftijdsgroep. De kinderen in deze leeftijdscategorie zijn vaak heel enthousiast, 

leergierig en vragen om technische aanwijzingen. 

Hoewel de D-pupil sneller van begrip is dan de E-pupil en langer kan luisteren naar een instructie, pikt hij vooral 

veel op door een goed voorbeeld van de trainer-coach. 

De D-pupil is sterk visueel ingesteld en leert min of meer op het eerste gezicht. Het motorische leervermogen 

verbetert snel, zodat technische vaardigheden goed en snel geleerd kunnen worden. Het is zelfs de ideale 

leeftijd om technische vaardigheden te leren. Nadat de grove techniek in relatief hoog tempo is verwerkt, kan 

aandacht worden besteed aan verfijning en uitbreiding. Een eigen mening ontwikkelt zich. 

De drang om zich te vergelijken met anderen neemt toe. Dat geldt ook voor de kritiek op eigen prestaties en die 

van anderen. Hoewel de succesbeleving nog sterk individueel gericht is, ontstaat ook al meer het beeld van 

teamspeler en daardoor een groepsgevoel. In de D-jeugd wisselen spelers al veel minder van vrienden. 

Er ontstaan vaste vriendengroepen met een duidelijke groepsorde. Ook het samenwerkingsgedrag neemt toe en 

daarom kan er al meer aandacht voor tactiek en samenspel zijn. 
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Liggen in de vorige fase ( E-jeugd ) de accenten op spelend leren, nu vindt er geleidelijk een verschuiving plaats 

naar het leren door spelend oefenen. De bewegingsdrang is gecontroleerder en mede daardoor is een hoog 

leertempo mogelijk. Bij sommige vroegrijpen kondigt zich het begin van (de problemen van) de puberteit aan. Er 

kunnen dus al verschillen ontstaan in prestatieniveau tussen vroeg- en laatrijpen. 

De lichaamsbouw bij de meeste D-pupillen is harmonisch. Het kind zit nog lekker in zijn vel. 

Eigenschappen als snelheid, behendigheid en coördinatie ontwikkelen zich dan ook snel. Zo is het 

coördinatievermogen bij voldoende lichaamservaring zelfs optimaal. De voorwaarden zijn aanwezig om vrijwel 

alle bewegingen volledig onder de knie te krijgen. Leg daarom regelmatig het accent op een algemene 

looptechnische scholing, waarbij alle soorten van bewegingen aandacht kunnen krijgen. Besteed bijvoorbeeld 

aandacht aan het nemen van hindernissen, waarbij eisen worden gesteld aan aspecten als behendigheid en 

coördinatie. (doe de loopscholing als extra als het trainingsveld niet meer beschikbaar is) 

Hoewel de belasting nog gedoseerd moet worden, kunnen aspecten als snelheid en reactievermogen de volle 

aandacht krijgen. 

De D-pupil wil groot zijn. Wie iets kan die is iets en telt mee! Vooral de oudere D-pupillen zullen al bewust bezig 

zijn met het verwerven van een plaats binnen de groep. 

Als je lichamelijk goed in elkaar zit en je kunt wat met je lichaam, dan win je aan status. 

Kinderen in deze fase vergelijken zich dan ook sterk met elkaar. Wedijveren en prestatiezucht nemen toe. De 

D-trainer-coach kan daar op inspelen door tijdens trainingen voor oefenvormen te kiezen, waarin wedijver aan 

de orde is. 

De prestatiezucht en het enthousiasme van de D-pupil en het gebruik van wedstrijdgerichte vormen mogen 

overigens niet voortdurend ten koste gaan van de technische uitvoeringswijze van de beweging, de onderlinge 

sfeer in de groep en het tactische overzicht en samenspel. 

Relativeer als trainer-coach van tijd tot tijd het resultaat en de prestaties. 

De D-pupil kent meestal geen angst, is een avonturier en ontdekker. Hij richt zich op de dingen die om hem heen 

te zien zijn en die in de directe toekomst zijn te verwachten. Het is over het algemeen geen denker of 

piekeraar en tracht zijn doel zonder al te veel omwegen te bereiken en dat is ook in het spel terug te zien. 

Angst is hem onbekend, omdat hij nog niet zo sterk nadenkt over de gevolgen van zijn acties. Hij leeft hier en 

nu. Daardoor vergeet hij bijvoorbeeld ook een nederlaag of overwinning zeer snel. De band met de jeugdtrainer 

wordt groter naarmate de persoonlijke gesprekken gaan over de vorderingen van de D-pupil. 

In deze leeftijdsfase wordt de basis voor een eventuele voetbalcarrière gelegd. 

Het is niet voor niets dat het Jeugdplan Nederland van de K.N.V.B. in deze leeftijdscategorie begint met 

scouting en selectiewedstrijden. Dat geldt zeker ook voor de B.V.O.'s. 

 

Profiel van een D-pupillen trainer-coach. 
De D-jeugd trainer-coach moet aan twee belangrijke eigenschappen voldoen als je de kenmerken van deze 

leeftijdsgroep als uitgangspunt neemt: hij moet enthousiast zijn en over voldoende eigenvaardigheid beschikken 

om tijdens trainingen het goede voorbeeld te kunnen geven. 

Als D-trainer-coach hoef je minder dan bij de E- of F-jeugd te reageren op het moment zelf. 

D-pupillen kunnen al een korte foutenanalyse achteraf verwerken. 

Ze zijn tegenwoordig zeker in staat om een aantal tactische basisprincipes uit te voeren. Dat betekent dat de 

D-trainer-coach in elk geval over voldoende tactische kennis moet beschikken. Hij moet ook weten hoe je op 

deze leeftijd eigenschappen als snelheid, behendigheid en coördinatie kunt ontwikkelen en creativiteit aan de 

bal kunt stimuleren. 

Een goede trainer-coach bij de D-jeugd reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken met zijn spelers over de 

vorderingen en heeft regelmatig contact met de ouders. 
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Tips voor de D-pupillen trainer-coach. 
 Ook bij de D-jeugd is het contact met de ouders van belang. Organiseer een ouderavond en geef toelichting 

op de uitgangspunten, afspraken en regels. De voetbalontwikkeling staat bij de trainer-coach voorop. 

Ouders willen nog wel eens prestaties belangrijker vinden. 

 Stimuleer dat kinderen ook buiten het trainingsveld veel voetballen. Maak daarbij gebruik van de prestatie 

behoefte van D-pupillen : “Wie kan volgende week de bal al 50 keer hooghouden ?" of "Wie zal de volgende 

training deze schijnbeweging het beste kunnen voordoen?". 

 Geef geen uitgebreide warming-up zonder bal. Rek- en strekoefeningen voor de D-pupillen is zonde van de 

tijd. Gebruik de beschikbare tijd volledig om de D-pupil te laten leren. 

 Verplaats je als D-trainer-coach 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. 

 Stimuleer creativiteit aan de bal. Behandel bijvoorbeeld het duel 1:1 vooral aanvallend en geef goede 

voorbeelden hiervoor. Moedig in de wedstrijd de individuele actie op het juiste moment aan. 

 D-pupillennemen heel snel het enthousiasme van hun trainer-coach over! 

 Besteed zeker in deze belangrijke leerfase ruime aandacht aan de "tweebenigheid". Laat dus oefenvormen 

met zowel het rechter- als het linkerbeen uitvoeren. 

 Train in hoog trainingsritme. Sta niet te veel en te lang stil door een uitgebreide rnondelinge uitleg. 

 Geef niet te veel tactische tips tegelijk. 

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

 Stimuleer dat de spelers zelf al nadenken over voetbalproblemen door bij de coaching vooral veel vragen te 

stellen. 

 Wees consequent in de hantering van de regels. Of het nu sociale regels betreft of spelregels, kinderen in 

deze fase ontwikkelen een scherp gevoel voor rechtvaardigheid. Maak de regels van te voren goed duidelijk, 

maar bewaak ze ook consequent. Je zult merken dat de kinderen gaan corrigeren bij het overtreden van 

regels. 

 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 doet! Geef liever 

zelf een goed voorbeeld. De groepsreacties(uitlachen e.d.) gaan al een belangrijke rol spelen. 

 Leg een goed contact met de 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-coach. Een goede relatie tussen leider en 

deelnemers is de basisvoorwaarde om tot leerprestaties te komen. 

 Beloon prestaties! De D-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. 

 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 doodernstige gezicht. 
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Specifiek probleem bij D-pupillen. 
 D-pupillen spelen vaak alleen dieptepasses. “Zoals de voeten staan, zo gaat de bal”. Dit kan verholpen worden 

door in de dribbelvormen met kapbewegingen van richting te veranderen. Daarnaast in de positie- en 

partijspelen coachen op open- en indraaien van het lichaam tijdens de bal aanname. 

 In de D-jeugd is de ontwikkeling van de traptechniek zeer belangrijk. Een D-pupil wilt vaak niet met ‘het 

verkeerde been’ schieten, dus de trainer moet dit motiveren. Voor een verre pass wordt de binnenkant van 

de voet gebruikt. Aandacht dus voor het aanleren van een wreeftrap. 

 Het komt nogal eens voor dat D-pupillen niet willen koppen. Besteed aandacht aan de koptechniek in 

partijspelen (scoren alleen met het hoofd, etc.) via handbal, voorzet via dropkick of voorzet vanuit een 

neutrale zone. Hierbij gaat het om de intentie van het willen koppen. In hogere leeftijdsgroepen wordt het 

koppen vanzelf beter en makkelijker te trainen. Door het enthousiasme en de enorme ijver van de D-pupil 

sluipen vaak slordigheden in zijn spel, ofschoon hij de technische vaardigheden redelijk beheerst. De 

trainer begeleidt de D-pupil door hem op een bepaalde positie tijdens de wedstrijd en training te laten 

spelen. Zo komt er meer rust in het spel. 

 Bij wat minder getalenteerde spelers is tijdens de wedstrijd nog vaak het kluitjesvoetbal te zien. Vooral in 

6:6 of 7:7 moet er de nadruk worden gelegd op ‘het veld groot houden’ tijdens balbezit. 

 Speel altijd in het 1:4:3:3-systeem. Zet spelers in de positie en leer ze op minimaal twee posities te spelen. 

Stimuleer de opbouw van achteruit. 

 

Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof. 
 Het overheersende motief voor voetbal is bij D-pupillen vooral de spelbeleving van de (gespeelde) wedstrijd. 

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. (Zeister Visie) 

 Daarnaast is deze leeftijd zeer geschikt voor technische bewegingsvormen. Basistechnieken dienen zeker 

een belangrijke plaats bij de keuze van de oefenstof in te nemen. (Coerver leerplan) 

 Bij de keuze van de oefenstof moet er ook rekening mee gehouden worden dat het algemene 

coördinatievermogen in deze leeftijdsfase sterk ontwikkeld kan worden. Laat de spelers veel 

bewegingservaring opdoen en zorg voor goede bewegingsinstructie. 

 De keuze van de oefenstof wordt ook bij de D-jeugd vooral bepaald door wat er in de wedstrijd gebeurd. 

 

Bij Balbezit : 

1. Hoe is de balaanname van de spelers van het eigen team? 

2. Hoe wordt er gepasst? 

3. Doet iedereen mee na de pass? (spelen/bewegen) 

4. Veldbezetting. 

5. loopacties zonder bal. 

 

Bij balbezit van de tegenstander : 

1. Wordt de bal snel afgepakt? 

2. Wil iedereen meedoen bij het afpakken van de bal? 

3. Komt iedereen in de ploeg? 

4. Blijft men tussen het eigen doel en de tegenstander? 

5. Bij duels, kijkt men goed naar de bal i.p.v. naar de tegenstander? 

6. Zijn alle posities bezet ? 

 

Bij balverovering : 

Kijken naar de veldbezetting en vervolgens naar de technische vaardigheden. 

 

Bij balverlies: 

Kijken of de speler zijn fout herstelt en hoe de andere spelers omschakelen. 

Vervolgens is het de kunst om de gesignaleerde voetbalproblemen te vertalen in oefenstof 

Vele herhalingen zorgen ervoor dat de voetbalproblemen worden opgelost. 

 



 23 

Algemene uitgangspunten bij de keuze van de oefenstof zijn : 

1. Wat is mijn doelstelling ? 

2. Zorg ik voor voldoende leermomenten ? 

3. Is beleving/plezier gegarandeerd ? 

4. Hou ik voldoende rekening met de leeftijd en het niveau van de spelers ? 

(ruimte, afmetingen, vorm, weerstand en regels) 

 

Concrete aandachtspunten bij de training. 
 Een goed voorbeeld is van essentieel belang. Geef bij elke instructie een goed voorbeeld waarbij tevens de 

aandachtspunten (leeraccenten) in de beweging worden aangegeven. 

 Controleer tijdens het oefenen of de uitvoeringswijze correct is. Met andere woorden controleer in 

hoeverre de gegeven opdracht juist wordt uitgevoerd. Corrigeer deze fouten in de beweging zowel 

individueel als groepsgewijs. 

 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. 

 Geef niet voortdurend zelf de oplossingen, maar daag de D-spelers aan de hand van vragen uit om zelf na te 

denken. 

 Besteed veel aandacht aan het samenwerken met elkaar. 

 Zorg dat de organisatie voor de hele training klaar staat! Begin snel aan de training, geef niet te veel uitleg 

en corrigeer als de oefening aan de gang is. Voordoen in plaats van bla-bla- verhaal ! 

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

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

 Ook verdedigen (bal afpakken) hoort bij het voetbalspel ! 

 Vertaal de trainingssituaties naar de wedstrijd. 

 Stimuleer tweebenigheid. 

 Let op voldoende beleving en voetbalplezier, maar voorkom overdreven prestatiezucht door als trainer-

coach zelf op tijd te relativeren. 

 Verhoog vanuit coördinatie- en voetbaloefeningen het bewegingstempo en de handelingssnelheid.  

 Verbeter het aanleren van voetbalbasistechnieken zoals : traptechniek, aan- en meenemen, koppen enz. 

 Leer tactische begrippen aan als : spel verplaatsen, openen, gesloten/open aan nemen, opendraaien, 

rugdekking, knijpen, aansluiten, jagen, tweede bal veroveren, kaatsen, strak inspelen, overtal/ondertal 

situatie, diepte eruit halen, in de ploeg komen. 

 

 

C  

De kenmerken van de C-junioren. 
De leeftijdsgroep van de C junioren (12 tot 14 jarigen) laat hele grote verschillen zien. In deze 

leeftijdscategorie kan de groeispurt plaatsvinden. Ook geestelijk kunnen de verschillen groot zijn. De 

geldingsdrang en de behoefte zich te meten met anderen neemt steeds meer toe. Het begin van de puberteit 

kondigt zich aan, ze zetten zich soms af tegen alles wat het gezag vertegenwoordigt, zoals ouders, school en 

dus ook de trainer-coach. 

Voetballend gezien kan er voorzichtig eisen aan de C-junioren gesteld worden wat betreft de taakverdeling 

binnen het team. Verdedigen, vrijlopen en samenspelen zijn accenten die op dit moment nader belicht kunnen 

worden. 

De trainer moet heel duidelijk zijn in wat hij wil aangeven. Hij zal zonder daar diep op in te gaan, duidelijk aan 

moeten geven wat er goed gaat en wat er fout gaat. Als enkele spelers daar moeite mee hebben en zich gaan 

afzetten, is het van groot belang dat de trainer niet direct het 'conflict' hoog laat oplopen tijdens de training, 

maar zich wat van zijn diplomatieke kant laat zien. Begrip hebben voor de reacties, maar het een beetje 

relativeren. Iemand op de training keihard aanpakken mag dan voor de trainer bevredigend zijn, voor de speler 

lost het niets op, want hij wordt niet gekend. 

Het klinkt vaak heel tegenstrijdig, maar juist de wat recalcitrante spelers meer belonen bij een goede actie in 

het veld kan veel meer effect geven dan de meeste trainer-coaches denken. 
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De C-junior weet inmiddels heel goed waar het om gaat tijdens de wedstrijd. Dit betekent dat hier ook het 

moment is aangebroken op de training wedstrijdgericht te gaan werken. Het coachen van elkaar moet 

nadrukkelijk opgepakt worden. Zo vaak als mogelijk moeten de spelers nu met wedstrijdsituaties 

geconfronteerd worden. 

 

Profiel van een C-junioren trainer-coach. 

Een goede C-junioren trainer-coach weet op de eerste plaats op de juiste manier om te gaan met de verschillen 

binnen de groep. Hij is zich ervan bewust dat de spelers sterk op zoek zijn naar hun eigen identiteit en dat die 

fase nogal wat problemen met zich kan meebrengen. Zo'n trainer-coach toont interesse voor al die 

veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken. Van een goede trainer-coach kun je eisen dat 

hij vooral duidelijk is naar de spelers toe en hen houdt aan de afgesproken regels (huishoudregels). 

Dat laatste kan alleen als de trainer-coach zelf op dit gebied een voorbeeldfunctie vervult. Ook bij het 

samenstellen van de oefenstof en het kiezen van de juiste methodiek houdt hij rekening met de grote 

onderlinge verschillen. Hij beschikt over voldoende kennis over het 1-4-3-3 concept, zodat hij de C-junioren 

spelers de belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. Daarbij houdt hij rekening met de fysieke beperkingen 

van veel C-junioren bij de uitvoering van het concept. De trainer-coach is in staat om voor zijn spelers 

opdrachten te formuleren, die al een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. 

Hij beschikt over kennis op het gebied van teambuilding en kan tijdens trainingen zelf het goede voorbeeld 

geven. 

 

Tips voor de C-junioren trainer-coach. 

C-junioren testen graag waar de grenzen van een trainer-coach en jeugdleider liggen. Daarom zijn duidelijkheid 

en consequent gedrag van deze begeleiders van essentieel belang. C-junioren hebben belang bij basisafspraken 

waarvan ook de trainers in de volgende leeftijdsgroepen zullen profiteren: 

 douchen na afloop van training of wedstrijd. 

 op tijd bij de training en/of wedstrijd. 

 tijdig afmelden. 

 goede en juist gedragen sportkleding (shirt in de broek, kousen omhoog, scheenbeschermers) ook bij een 

blessure aanwezig zijn bij wedstrijd  

 samen verantwoordelijk zijn voor het materiaal. 

 Wanneer een speler zich niet aan de afspraken houdt, direct de speler hierop aanspreken! 

 

C-junioren komen midden in de puberteit terecht. Die levensfase zorgt voor nogal wat problemen. Daarom is het 

verstandig om als trainer-coach op zoek te gaan naar een geschikte leider, die deze problemen herkent en ook 

meedenkt over oplossingen. Een trainer-coach die deze probleemgevallen alleen moet oplossen, zal merken dat 

hij op termijn onbewust tekort schiet op het veld. Toch zal ook de trainer-coach een C-junior regelmatig apart 

moeten nemen en met hem over zijn problemen te praten. C-junioren  

 willen voor vol aangezien worden en een persoonlijk gesprek kan daarbij een positieve rol spelen. 

 Een goed contact met de ouders geeft vaak meer inzicht in de specifieke problemen van de C-junioren. 

 Laat de spelers vooral zelf over voetbaloplossingen nadenken. Dat kan door vragenderwijs te coachen in 

plaats van voortdurend de oplossingen te dicteren. 

 Essentieel is dat de trainer-coach rekening houdt met de beperkte belastbaarheid van zijn 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 

direct wedstrijdresultaat. Besteed op een verantwoorde manier aandacht aan buik- en rugspieren en 

spierlengte. 

 Bouw in de trainingsvorm een competitie-element in, zodat ze beter leren omgaan met verlies en tevens 

leren strijd te leveren om te winnen. (organiseer na verlies toetjes b.v. een extra conditionele vaardigheid, 

opruimen materiaal). 

 C-junioren hebben snel de neiging om eerst naar gedrag van anderen te kijken. Breng de spelers zelfkritiek 

bij en leer hen dat iedereen fouten maakt. 

 

Specifiek probleem bij C-junioren. 
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 Door hun puberteit kunnen C-junioren vaak anders reageren dan volwassenen verwachten en wensen. Door de 

grote verschillen binnen het team heb je als trainer-coach te maken met sterk introverte spelers, alsmede 

jeugdspelers die zich, op zoek naar hun identiteit, nadrukkelijk willen manifesteren. Elke vorm van kritiek 

wordt snel als negatief ervaren. Je hebt als trainer-coach zowel te maken met het verwende spelertje, van 

wie de ouders bij de wedstrijden de tas nog dragen, als met het "Watje" dat altijd iets mankeert, de 

knokker uit de volksbuurt, de allochtoon met zijn eigen achtergrond en de knul uit de villawijk. Daarom 

zullen begeleiders van de C-jeugd vooral ook over pedagogische kwaliteiten moeten beschikken. 

 De vele veranderingen in zijn leven kunnen de oorzaak zijn dat een C-junior plotseling veel minder gaat 

presteren. 

 C-junioren zijn door de lichamelijke veranderingen blessuregevoelig. De trainer-coach zou eigenlijk inzicht 

in deze problematiek moeten hebben. Als dat niet het geval is, moet hij in elk geval de (pijn) klachten van 

zijn spelers nooit onderschatten. 

 Het probleem bij uitstek voor C-junioren is de snelle lengtegroei en daarmee gepaard gaande stilstand of 

achteruitgang van de motoriek. 

 Meestal vindt er binnen een C-team een splitsing plaats tussen de groep die al vervolgonderwijs volgt en de 

basisschoolleerlingen. De oorzaak is de sterk veranderde belevingswereld bij de oudste groep. De trainer-

coach moet ervoor zorgen dat ook de jongsten zich veilig kunnen voelen binnen de groep. 

 

 

Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof. 

 Bij de C-junioren ontwikkel je, zoals de K.N.V.B. dat noemt, de wedstrijdrijpheid. Daarom vormt in deze 

leeftijd de wedstrijd al het uitgangspunt bij de keuze van de oefenstof. Of met andere woorden: De 

voetbalproblemen, die tijdens de wedstrijden zichtbaar worden, dient de trainer-coach te vertalen in 

oefenstof. De wedstrijdgerichte training dus, met veel aandacht voor de partij- en positiespelen en de 

coaching 

 Taaktraining is ook al verantwoord : C-spelers kun je bewust maken van de taken die bij een bepaalde positie 

horen. Afhankelijk van het niveau kun je C-spelers al leren te anticiperen op een of twee acties vooruit (m.n. 

spitsen leren anticiperen op rebounds van keeper, paal en lat). 

 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 C-junioren door een goede oefenstof met overtalsituaties, besluiten van de linies en de 

gewenste veldbezetting (altijd alle posities bezet houden). Stel ook eisen aan de juiste balsnelheid, zeker 

over kortere afstanden. 

 Bij deze leeftijdscategorie hoor je langs de lijn regelmatig de kreet: ‘loop vrij’ of ‘bied je aan’. Zorg dat 

door de oefenstofkeuze en de coaching tijdens de training deze jeugdspelers ook weten hoe ze moeten vrij 

lopen en zich moeten aanbieden. 

 Daar C-teams twee keer per week trainen, kan een gedeelte van de oefenstof daarnaast gebaseerd zijn op 

thema's die in een jaarplanning zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: augustus en september – Wiel Coerver-

oefeningen, oktober - passen en trappen , november - dribbelen en drijven., december - koppen , januari - 

verbeteren van de techniek in de kleine ruimte, februari - passeeractie, maart - een/twee combinatie, april 

- het duel. 

 Bij de keuze van de oefenstof moet een trainer-coach zeker rekening houden met de beperkte 

belastbaarheid en de groeiproblemen. Aandacht voor lichaamsscholing en een goede warming-up! 

 

Concrete aandachtspunten bij de training. 

 De training dient goed voorbereid te zijn, waarbij de wedstrijd het uitgangspunt is. 

 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? 

 C-junioren willen de coaching door de trainer-coach -zeer belangrijk! - 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. 

 Begin de training met een duidelijke, maar vooral niet te lange uiteenzetting van de voetbalproblemen, die 

tijdens de training aan de orde komen. 



 26 

 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 de tijd zal de trainer-coach merken dat de gehele 

groep met de warming-up meedoet. 

 Besteed specifieke aandacht aan de keeper. Hiervoor kan men een aantal oefenvormen met de gehele groep 

gebruiken, maar speciale belangstelling stelt een C-keeper zeer op prijs. 

 Hou rekening met de beperkte belastbaarheid. 

 Is er voldoende beleving, voetbalplezier. 

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

andere vorm. 

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

Zeg duidelijk hoe je het wilt hebben en stel eisen aan de uitvoering. Ook al gaat het een paar keer fout, 

toch weer 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! 

 

Opsomming van de aandachtspunten gedurende de C-opleiding. 

1. Kort combinatie voetbal. 

2. Positiespel. 

3. Duel 1:1 met onderlinge rugdekking. 

4. Veldbezetting. 

5. Verdedigen waar de bal verloren is. 

6. Onderlinge afstanden. 

7. Spitsen altijd in beweging en zoeken rebounds. 

8. Onderlinge coaching. 

 

Spelconcept. 

De lichamelijke problemen spelen ook bij de uitvoering van het 1-4-3-3 concept een rol. Het verplaatsen van het 

spel door een lange pass behoort vaak niet tot de fysieke mogelijkheden. Dit betekent dat door middel van kort 

combinatievoetbal de aanval moet worden voortgezet. Ook de goede voorzet vanaf de achterlijn blijft bij de C-

jeugd om dezelfde reden vaak achterwege. In principe houdt dit in dat in de C-jeugd nog niet alle basissituaties 

van het 1-4-3-3 systeem gehanteerd en uitgevoerd kunnen worden. Die conclusie vraagt van de trainer-coach 

creativiteit om alternatieven te vinden die wel uitvoerbaar zijn en die zo dicht mogelijk in de buurt komen van 

de uitgangspunten van het gekozen concept. Dat betekent in deze leeftijdscategorie weinig dieptespel over 

grote afstand, is vaak balverlies, maar veel combinatievoetbal en aandacht voor linies die goed op elkaar 

aansluiten. Het waarnemen bij deze C-spelers is dan gericht op tijdig besluiten en goed positiespel. 

Een aantal andere basisprincipes uit dit concept kan wel geleerd worden, omdat C-spelers het vermogen hebben 

om al tactisch (mee) te denken. Zo kan de achterste linie geleerd worden hoe 1:1 gespeeld moet worden met 

onderlinge rugdekking. Bij balbezit schuift namelijk een van de verdedigers vanuit het centrum door naar het 

middenveld. Bij balverlies zal vooral deze speler moeten proberen de aanval van de tegenpartij op te houden 

(storen). 

Bij C-spelers zie je vaak, zeker tegen zwakkere tegenstanders, de middenvelders tegelijk mee naar voren gaan. 

Oog hebben voor de positie van de medespelers, veldbezetting dus, is in deze leeftijdgroep een belangrijke 

tactische opgave. 

Ook kun je C-spelers bijvoorbeeld al leren hoe je het uitgangspunt "verdedigen waar de bal verloren is" kunt 

realiseren en dat je rekening moet houden met de onderlinge afstanden. 

 

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd. 

Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de 

wisselspelers gesteld moet worden te weten: 

1. Positieve instelling, dus benadering van elkaar. 

2. Inzet moet 100% zijn. 

3. Organisatie. 

4 Discipline. 

Kortom de P.I.O.D. moet o.k. zijn. 

(Dit moeten ze kunnen dromen) 
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 Besteed aandacht aan de wisselspelers ! 

 Benadruk voortdurend het teamaspect. Dat begint al bij de warming-up. 

 Stimuleer door coaching het zelfvertrouwen. 

 Bij de C-junioren zie je vaak dat de onderlinge coaching verslapt naarmate de wedstrijd vordert. Probeer als 

trainer-coach de spelers op een positieve manier bij de les te houden. 

 Observeer en analyseer of de spelers controle over zichzelf hebben. Emoties kunnen bij C-junioren snel een 

rol gaan spelen bij tegenslag. Als trainer-coach moet je ervoor waken dat de spelers zich niet afreageren op 

medespelers, scheidsrechter of tegenstander. 

 Ga niet zelf volledig op in de emoties van de wedstrijd. Hou het overzicht en analyseer. 

 C-junioren hebben moeite met een goede veldbezetting. Ze verlaten snel hun positie. 

 Analyseer hoe er gevoetbald wordt bij balbezit eigen team, balbezit tegenpartij en van balbezit naar 

balverlies en andersom. Let op de uitvoering van de aangegeven accenten. 

 Let op de taakuitvoering per individu, maak zonodig aantekeningen voor de nabespreking. 

 Laat de C-spelers zelf de uitvoering van de spelhervattingen bepalen, maar bespreek ze wel achteraf. 

 

 

B 
De kenmerken van B-junioren. 
Veel spelers maken in de B-jeugd grote lichamelijke veranderingen mee. Dat gaat gepaard met de nodige 

emotionele onrust. De motivatie kan in deze periode dus heel wisselend zijn. Spelers kunnen in een bepaalde 

periode "wegvallen". Ook de prestaties in een wedstrijd zijn soms zeer wisselvallig. In het algemeen is deze 

leeftijdsgroep erg gemotiveerd en is men kritisch zowel op anderen als op zichzelf. 

B-junioren zijn al in staat om het spel kritisch te analyseren. Opvallend is ook de neiging om afspraken te 

verwaarlozen. Van de andere kant kunnen deze spelers best wel goed op hun 

verantwoordelijkheidsgevoel aangesproken worden. Eigen normen kunnen wel eens in conflict komen met het 

groepsgevoel. 

Het winnen van wedstrijden was voor deze spelers al belangrijk toen ze in de C-jeugd speelden, maar nu krijgt 

dit ook echte waarde toegekend. De manier waarop een wedstrijd gewonnen wordt, kan nu objectiever 

beoordeeld worden en eigen prestatie en teamprestatie kunnen redelijk worden ingeschat. 

Als de spelers de vorige fase redelijk hebben doorlopen, kunnen ze ook zelf aangeven wat er globaal wel en niet 

functioneerde. Je staat soms versteld van het scherpe analysevermogen van sommige spelers. De directe 

wedstrijd (de vorige of de aankomende) wordt nu ook het referentiekader van waaruit geput wordt voor de 

trainingsinhoud. 

Specifieke kwaliteiten van spelers worden bij de B gebruikt voor het team. De B-trainer-coach merkt hoe 

belangrijk het is voor een speler dat hij weet met welke gedachte de ploeg speelt, en dat iedereen met dezelfde 

grondgedachte speelt. Dan pas zijn allerlei keuzes te maken en kunnen spelers de betekenissen realiseren en 

samenwerken. Het begrijpen van elkaar, het elkaar aanvoelen in een spelsituatie worden zo veel eenvoudiger te 

begrijpen. Het begint bij een paar simpele afspraken en kan heel ver doorgevoerd worden. Als eenmaal de 

groeispurt achter de rug is, kan de belastbaarheid (kracht en uithoudingsvermogen) verhoogd worden. Zeker bij 

amateurclubs met een geringe trainingsfrequentie zullen deze onderdelen door vormen met bal verbeterd 

moeten worden. Zeker bij de tweedejaars B-junioren zie je meestal een duidelijke verbetering van de algehele 

lichaamscoördinatie. 

Anderzijds moet een B-trainer-coach nog oog hebben voor de verschillen, die er nog kunnen zijn tussen de 

eerste- en tweedejaars B-junioren. Hij zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om te differentiëren om op 

de verschillen tussen biologische en kalenderleeftijd. 

 

Profiel van een B-junioren trainer-coach. 

Een goede B-junioren trainer-coach is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent. Daarnaast beschikt hij 

zelf over kennis en inzicht in de basisprincipes van het spelconcept. Juist bij B-junioren spelers kan het 

tactisch vermogen met sprongen vooruit gaan. Hij reserveert voldoende tijd voor persoonlijke gesprekken en 

houdt daarbij rekening met de emotionele uitingen, die bij deze leeftijdsgroep passen. 

Ook is hij nog jong genoeg van geest om zich te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van deze spelers, die 

overigens voortdurend verandert. 
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Daar ook buiten het voetballen aansprekende activiteiten te organiseren verstevigt hij de binding van de spelers 

met de club. 

Ook is deze B-trainer-coach in staat om de voetbalproblemen uit de wedstrijd te vertalen in geschikte 

oefenstof, waarbij hij voortdurend rekening houdt met de grote verschillen in belasting en ontwikkeling binnen 

zijn spelersgroep. 

 

Tips voor de B-junioren trainer-coach. 

 Heel belangrijk : maak goede afspraken over het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden (verantwoordelijk 

zijn voor het materiaal), op weg naar een wedstrijd of in de kleedkamer (wie ruimt er op?) 

 Wees vooral eerlijk. Daar zijn jeugdspelers in deze leeftijd extra gevoelig voor. Behandel elke speler even 

consequent. Geen uitzonderingen maken voor bepaalde spelers! 

 Laat de spelers meedenken over de speelwijze. Doe een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid. 

 Geef zelf het goede voorbeeld en durf als dat nodig is ook jezelf als trainer-coach eens ter discussie te 

stellen wanneer je fouten hebt gemaakt (bijvoorbeeld een verkeerde opstelling). 

 Zorg voor een goede en veilige prestatiesfeer. Accepteer geen vedetteneigingen en neem soms een speler in 

bescherming. 

 Voer tijdens de trainingen, zeker voor de tweedejaars B-junioren, de weerstand, het tempo en de keuze 

mogelijkheden op. 

 B-junioren 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 B-trainer-coach met betrekking tot 

de basisprincipes en de taken per positie. Ook hier geldt weer: laat B-junioren meedenken over de 

oplossingen voor de voetbalproblemen. 

 Bij B-junioren komen emotionele uitingen nogal eens voor. De B-trainer-coach ontkomt daarom niet aan het 

voeren van veel "persoonlijke" gesprekken. Ze kunnen voor houvast en rust zorgen. 

 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. 

 Zorg voor een goed begeleidingstearn, zodat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden. 

 

Specifiek probleem bij B-junioren. 

 Bij de leeftijdscategorie van de B- jeugd is de kans groot dat spelers gaan afhaken. Deskundig kader bij de 

groep is een eerste vereiste. Daarnaast moet het clubbeleid ontwikkeld worden dat als doel heeft de 

spelers aan de club te binden. Laat de spelers zelf en eventueel hun ouders meedenken over dat beleid! 

 Spreek binnen de club af hoe er met de veranderde mentaliteit, die B-junioren zeker tot uiting laten komen, 

wordt omgegaan. Schep duidelijkheid door concrete afspraken en wees consequent in de naleving ervan. 

 De verschillen tussen een eerstejaars en tweedejaars B-speler kunnen zeker in het begin van het seizoen 

heel groot zijn. Daardoor heeft de begeleiding van het team het meestal druk met begeleiden, corrigeren, 

belonen en ondersteunen van spelers. Vooral omdat in deze leeftijd de overgang plaats vindt naar 

volwassenheid. Door deze veranderingen kan een speler "uit vorm raken". Eigen identiteit (wie ben je, wat 

kan je?) moet in die fase benadrukt worden. 

 De speler wil zo graag volwassen reageren, maar kan dat (nog) niet. Uitleg, voorbeeld, motivatie zijn nu 

noodzakelijk. Zoek niet voortdurend de confrontatie op. 

 Omdat de groep bestaat uit "kinderen" en "volwassenen" moet ook tactisch verschillend gecoacht worden. 

Weerstandstraining als voorbereiding op kracht en hersteltraining moet gedifferentieerd gegeven worden 

in verband met het verschil in fysieke ontwikkeling. Belasting, belastbaarheid levert ook hier een zeer 

verschillend beeld op. De één maakt vroegtijdig de stap naar de A-jeugd, de ander krijgt extra rust 

voorgeschreven. 

 

Motivatie : 

 elke puber streeft naar een vorm van zelfstandigheid, waarbij de belangen van het elftal haaks staan op de 

persoonlijke denkbeelden ; 

 binnen de trainingen dient het streven naar zelfstandigheid ingepast te worden binnen het functioneren in 

een groep ; 

 streef zoveel mogelijk naar een positieve benadering, zowel op voetbalgebied als daarbuiten. 
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Algemeen : 

 leg voortdurend tijdens de training de relatie met de wedstrijd; 

 manipuleer met weerstanden ; 

 werk doelbewust met formaties tijdens de trainingsvormen ; 

 door de grote fysieke verschillen moet bewaakt worden dat de partijen 'gelijk' zijn ; 

 

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'. 

  

In de belangrijke positiespelen kunnen B-junioren al met belangrijke details geconfronteerd worden, zeker 

op een wat hoger niveau : 

 streef door loopacties naar de vier afspeelmogelijkheden 

 de medespeler dichtbij moet je wel eens overslaan 

 leer te spelen tegen de loop richting 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'). 

 

Spelconcept. 

Bij de B-jeugd verdient het 1-4-3-3 concept de voorkeur. De B-jeugd is de leeftijdscategorie waarin al 

belangrijke tactische principes aangeleerd kunnen worden: 

 Bij balverlies speelruimte meteen verkleinen. 

 Vasthouden aan afgesproken organisatie. 

 Voorkom een dieptepass. 

 Druk uitoefenen op de balbezittende speler. 

 Afspeelmogelijkheden afschermen. 

 Basistaken vormen het uitgangspunt. 

 Altijd de oplossing zoeken die het beste is voor je team en niet op de eerste plaats voor jezelf. 

 Verdedigend geldt: zo opgesteld staan dat je bal en tegenstander kunt zien. 

 Moment van vastzetten herkennen, op- en doorsluiten. 

 Leer snel te anticiperen: in voetbal ben je snel of langzaam, maar op tijd of te laat. 

 Bij balbezit het speelveld zo groot mogelijk maken (diepte en breedte). 

 Het doel van het opbouwen is het creëren van kansen. 

 Geen risico in de opbouw op eigen helft. 

 Zorg voor: open lijnen, voldoende steunspelers, het inschakelen van de derde man. 

 Probeer bij balbezit te streven naar een man- meer situatie. 

 Nooit met je rug naar je medespelers staan, dus ingedraaid staan. 

 Diep gaat voor breed, breed gaat voor terug. 

 Voorkom overtredingen: betekent balverlies. 

 

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd. 

Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de wisselspelers 

gesteld moet worden t.w: 

1. Positieve instelling dus benadering van elkaar. 

2. Inzet moet 100% zijn. 

3. Organisatie. 

4 Discipline. 

Kortom de P.I.O.D. moet o.k. zijn. 
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(Dit moeten ze kunnen dromen) 
 

 

A 
De kenmerken van A-junioren. 
 

Basistaken 

De A-junioren kunnen het voetbal vaak al op een volwassen manier spelen. Meestal is de favoriete positie 

bekend. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de teamorganisatie. 

A-junioren zijn rijp om zich te concentreren op de basistaken, die bij een positie horen. Je kunt ingaan op zaken 

als team- en individuele tactiek. In verband met de inzetbaarheid bij en de overgang naar de senioren is het 

verstandig om bij het kiezen van het concept te overleggen met de hoofdtrainer, tenzij de jeugdafdeling 

bewust voor een bepaald systeem kiest dat past bij de opleidingsdoelen. Die overgang naar de senioren is een 

heel belangrijk moment of een speler ook op langer termijn voor het voetbal kiest. Elke club doet er verstandig 

aan om een duidelijk beleid op dit gebied te formuleren. Hoe laten we A-junioren alvast wennen aan het 

seniorenvoetbal? 

 

Groeispurt. 

A-junioren hebben meestal de groeispurt achter de rug. Dat merk je heel goed aan de coördinatie en mobiliteit. 

De loopstijl oogt veel volwassener dan die van een B-junior en hij wordt sneller. Toch is ook bij de A-junioren 

zeker merkbaar dat ze bewegingervaring hebben opgedaan toen ze nog spelende kinderen waren. Het gebrek 

aan een straatvoetbal verleden speelt veel huidige jeugdspelers in die leeftijd parten. Het is daarom aan te 

raden om serieus aandacht te besteden aan een grondige warming-up met aandacht voor coördinatie, kracht en 

lenigheid, waarbij een goede trainer rekening houdt met de individuele verschillen in deze leeftijdscategorie. 

 

Krachttraining. 

De balbehandeling is verfijnder en het lichaam is veel meer in evenwicht dan de B-junior. Daardoor zie je de 

technische kwaliteiten van een A-junior vaak met sprongen vooruit gaan. Dat geldt ook voor de eerdergenoemde 

kracht en specifieke krachttraining is nu verantwoord. Als je een paar uur per week met de A-groep traint, kies 

je natuurlijk ook bij de krachttraining voor vormen van conditietraining aandacht krijgen volgens de 

intervalmethode met bal. Uiteraard blijft een hoge belasting wel afhankelijk van de individuele conditie en die 

kan door onder andere een verkeerd leefpatroon tegenwoordig ook bij A-junioren al tegenvallen. 

 

Teambelang. 

Hoewel de trainer vooral de opleidingsdoelen in de gaten moet houden, is voor de A-junior winnen heel 

belangrijk. Daarom kan hij aangesproken worden over zijn bijdrage aan het wedstrijdresultaat. De A-junior kan 

dus leren dat hij zich ondergeschikt moet maken aan het teambelang. Het gaat om het samenwerken en 

presteren als team. Van de anderen kant is de aandacht voor het individu binnen het team een belangrijke 

opdracht voor de trainer van deze leeftijdsgroep. Zowel tijdens de training als de wedstrijd zal rekening 

gehouden moeten worden met de vaak grote verschillen in motivatie. Die zijn ook streekgebonden. Stad-, dorp- 

en clubcultuur bepalen naast de leeftijdstyperende kenmerken de gedragingen en 'voetbalhouding' tijdens 

trainingen en wedstrijden. Juist in deze categorie merk je ook heel goed of de spelers al een serieuze 

voetbalopleiding achter de rug hebben: ze weten dan op welke basistaken in en buiten het veld ze aanspreekbaar 

dienen te zijn. 

 

Pikorde. 

De A-junior is heel gevoelig voor zijn plaats in het team: de pikorde! Het is een maatschappelijke trend dat 

jongeren in de in de leeftijd van 16 tot 18 jaar snel geneigd zijn om af te haken als ze met tegenslagen of 

kritiek geconfronteerd worden. Ook hebben ze een speciale antenne als ze denken dat een trainer niet eerlijk 

handelt. Het is daarom van belang sociale en pedagogische oplossingen te zoeken bij voorkomende 

conflictsituaties. Veel A-junioren zijn bij conflicten minder aanspreekbaar en kiezen, bang voor gezichtsverlies, 

snel voor rigoureuze stappen als ze vinden dat ze ten onrechte geen gelijk krijgen. Ze hebben behoefte aan 

duidelijkheid, vanzelfsprekende, maar nooit geforceerde discipline en eerlijkheid. De spelers ??? 
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Profiel van een A-junioren trainer-coach. 
De A-junioren trainer-coach heeft overwicht over de groep en dus een natuurlijke uitstraling. Bij de 

oefenstofkeuze vergeet hij nooit de elementen 'plezier, beleving en wedstrijdgerichtheid'. Voor de wedstrijd 

kan hij ook een goed voetbalverhaal (bespreking) vertellen. Hij weet dat hij veel aandacht aan het motiveren van 

zijn spelersgroep zal moeten besteden. 

De A-junioren trainer-coach reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin hij duidelijk vertelt waarom 

hij bepaalde beslissingen genomen heeft. Hij moet zeer goed kunnen communiceren. Dit is een van de 

belangrijkste eigenschappen van deze trainer-coach. Hij kan duidelijk overbrengen wat hij van de spelers 

verwacht en eist. 

De A-junioren trainer-coach gebruikt hedendaagse mondigheid bij deze spelers om hen te betrekken bij de 

doelstellingen van het team, zodat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken bij het team. 

 

Tips voor de A-junioren trainer-coach. 
 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! 

 Hoewel de jeugdtrainer vooral ook oog moet hebben voor de individuele ontwikkeling, is het teamgevoel bij 

de A-junioren belangrijk. Dat kun je ook in de trainingen goed naar voren laten komen. Als een ploeg te slap 

een partij speelt, volgen voor die partij minder leuke opdrachten aan het einde van de training. 

 Tijdens de 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 partijspelen, afwerkvormen of 

passen en trappen is. Zorg wel voor voldoende herkansingsmomenten speel bijvoorbeeld korte partijen 

binnen een afgesproken tijdslimiet. Wie wint krijgt twee punten en daarna volgt weer een herkansing. 

 A-junioren zijn meestal heel prestatiegericht. Toch moet hen 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 A-junioren leren dat in de 

voetbalsport het eigen belang vaak ondergeschikt is aan het teambelang. 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 en mentaal gebied ? 

 Door de grote verschillen in niveau, maar vooral ook in motivatie is het geen overbodige luxe om met meer 

trainers (bijvoorbeeld een oud-speler of een CIOS- stagiaire) bij een A-elftal werkzaam te zijn. In kleinere 

groepen kun je ook specifieker werken. 

 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-coach dan wel goed kunnen omgaan met de emoties die op dat moment bij 

A-junioren nogal fel en ongecontroleerd kunnen zijn. 

 

Specifiek probleem bij A-junioren. 
Veel amateurclubs worden geconfronteerd met een groot ledenverlies onder de A-jeugd. Daarbij speelt een 

belangrijke externe oorzaak een rol. Jongeren in die leeftijd zijn erg bezig met materiele zaken, die hun status 

geven binnen de groep. Voor de dure merkkleding of luxegoederen is veel geld nodig, waardoor een baantje in 

het weekeinde vaak een oplossing is. De clubs zien om die reden soms zelfs tijdens het seizoen een half team 

plotseling vertrekken. 

 

Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof. 
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 A-jeugd de sfeer in het team. In de winter haken A-junioren op 

een wat lager niveau sneller af, omdat ze zich ergeren aan de omstandigheden. Dat vereist van de trainer 

creativiteit in het vinden van de aangepaste oefenvormen in zo'n periode. En ook een A-trainer-coach redt het 
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niet zonder Fingerspitzengefuhl : aanvoelen wat de groep tijdens een bepaalde training wel of niet aankan. Dat 

varieert per training door de golfbeweging in motivatie. 

 

Enkele algemene aandachtspunten. 

 Uitgangspunt : zoveel mogelijk met de bal. 

 Staat de gekozen oefenstof garant voor spelplezier? 

 Welke elementen van het spelsysteem/concept train ik? 

 Is de spelbedoeling/benadering in de oefenstof verwerkt? 

 Waarborg ik de individuele progressie in de teamtraining door organisatie/oefenstof en individuele 

begeleiding en coaching? 

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

 Ben ik als coach flexibel genoeg? 

 

 

Spelconcept. 
Aandachtspunten: 

 Streven naar een optimale veldbezetting. 

 Hogere eisen aan technische uitvoering, uitgaande van het individu. 

 Spelen op de helft van de tegenstander. 

 Verdedigen begint voorin. 

 Vooruit verdedigen: waar en wanneer druk uitoefenen? 

 Hoge balcirculatie, wijze van inspelen. 

 Spelen om te winnen. 

 Zo diep mogelijk inspelen. 

 Zoeken naar de derde man. 

 Aanvallend creatief durven te zijn bij 1: 1 situaties. 

 Streven naar een man- meer situatie in de opbouw. 

 Leren te reageren op systeem van de tegenstander. 

 Coaching die past bij uitgangspunten van het concept. 

 

Pikorde. 

De A-junior is heel gevoelig voor zijn plaats in het team: de pikorde! Het is een maatschappelijke trend dat 

jongeren in de in de leeftijd van 16 tot 18 jaar snel geneigd zijn om af te haken als ze met tegenslagen of 

kritiek geconfronteerd worden. Ook hebben ze een speciale antenne als ze denken dat een trainer niet eerlijk 

handelt. Het is daarom van belang sociale en pedagogische oplossingen te zoeken bij voorkomende 

conflictsituaties. Veel A-junioren zijn bij conflicten minder aanspreekbaar en kiezen, bang voor gezichtsverlies, 

snel voor rigoureuze stappen als ze vinden dat ze ten onrechte geen gelijk krijgen. 

Ze hebben behoefte aan duidelijkheid, vanzelfsprekende, maar nooit geforceerde discipline en eerlijkheid. 

De spelers zoeken naar een zekere stabiliteit van hun motivatie bij het vinden van de juiste rol in het elftal, 

maar ook als het gaat om algemene zaken als interesse in het voetbal, de lol van het sporten, problemen met 

school, thuis en het eigen lichaam en uiteindelijk met hun sociaal welbevinden. 

 

 

Profiel van een A-junioren trainer-coach. 
De A-junioren trainer-coach heeft overwicht over de groep en dus een natuurlijke uitstraling. Bij de 

oefenstofkeuze vergeet hij nooit de elementen 'plezier, beleving en wedstrijdgerichtheid'. Voor de wedstrijd 

kan hij ook een goed voetbalverhaal (bespreking) vertellen. Hij weet dat hij veel aandacht aan het motiveren van 

zijn spelersgroep zal moeten besteden. 

De A-junioren trainer-coach reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin hij duidelijk vertelt waarom 

hij bepaalde beslissingen genomen heeft. Hij moet zeer goed kunnen communiceren. Dit is een van de 

belangrijkste eigenschappen van deze trainer-coach. Hij kan duidelijk overbrengen wat hij van de spelers 

verwacht en eist. 
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De A-junioren trainer-coach gebruikt hedendaagse mondigheid bij deze spelers om hen te betrekken bij de 

doelstellingen van het team, zodat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken bij het team. 

 

Tips voor de A-junioren trainer-coach. 
 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! 

 Hoewel de jeugdtrainer vooral ook oog moet hebben voor de individuele ontwikkeling, is het teamgevoel bij 

de A-junioren belangrijk. Dat kun je ook in de trainingen goed naar voren laten komen. Als een ploeg te slap 

een partij speelt, volgen voor die partij minder leuke opdrachten aan het einde van de training. 

 Tijdens de 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 partijspelen, afwerkvormen of 

passen en trappen is. Zorg wel voor voldoende herkansingsmomenten speel bijvoorbeeld korte partijen 

binnen een afgesproken tijdslimiet. Wie wint krijgt twee punten en daarna volgt weer een herkansing. 

 

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd. 
Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de 

wisselspelers gesteld moet worden t.w: 

1. Positieve instelling dus benadering van elkaar. 

2. Inzet moet 100% zijn. 

3. Organisatie. 

4 Discipline. 

Kortom de P.I.O.D. moet o.k. zijn. 

(Dit moeten Ze kunnen dromen) 
 
 

Aandachtspunten voor de coachingspraktijk. 
 Specialisatie van het individu. 

 Het individu wordt ondergeschikt aan het teambelang. 

 Rendement van handelen ; mentale aspecten 

 Wedstrijdcoaching. 

 

strategie/ tactiek : 

Gebruik maken van de tekortkomingen van de tegenstander en de kwaliteiten van het eigen team. 
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Bijlage III 
 

Nader uitwerken. 

 

Voetbaltraining. 
 

Op technisch gebied geven deze doelstellingen een goede indicatie per leeftijdsgroep wat de te behalen doelen 

zijn. De doelstellingen per categorie krijgen de jeugdtrainers ook met de oefenstof aan het begin van het 

seizoen mee van de hoofdjeugdtrainer. Het jeugdvoetbalplan is vooral gebaseerd op de Zeistervisie.Dat 

betekent dat er afstand moet worden genomen van de stapels oefenstof. Oefenstof is slechts een middel om 

tekortkomingen in de wedstrijd in een specifiek onderdeel te kunnen trainen. Het voetballen geeft plezier aan 

de jeugdspelers. Spelenderwijs dient dit te gebeuren zodat de motivatie bij de jeugdspelers hoog blijft.De 

training dient een voetbaleigen karakter te bezitten. 

 

Dit houdt in dat de training relatie heeft met het echte spel. Gedacht moet worden in voetbaleigen 

weerstanden,zoals tegenstander, medespeler, ruimtelijke verhoudingen. Die weerstanden overwinnen, tijdens 

het spel oplossen, dat noemen we het tactisch vermogen het inzicht. 

 

Om het echte spel in de training terug te laten komen, die ook het meeste rendement oplevert, heeft het de 

volgende aantal basiselementen: 

 

1. doelpunten maken; 

2. Opbouwen om te komen tot scoringskansen; 

3. Verdedigen om de bal te veroveren om daarna via een goede opbouw te komen tot een scoringskans. 

 

De inhoud van de voetbaltraining bestaat, afhankelijk van aanleg,leeftijd en beleving van kinderen, uit 

oefenvormen, die zich bevinden tussen enerzijds de basistechnieken en anderzijds de eindvormen, d.w.z. de 

partijvormen 7-7, 11-11. Afhankelijk van het kind zal beïnvloeding via juiste ‘coaching’ plaatsvinden. Het gilde van 

vrijwilligers, jeugdleiders en begeleiders zal die ‘coaching’zoveel moeten beheersen en ontwikkelen. 

 

 

Keeperstraining 
 

 


