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Organisatie- en beleidsplan Jeugdopleiding VV Woudenberg 

Inleiding 

Technische Zaken (voorheen De Voetbal Groep Jeugd (VGJ)) van de vv Woudenberg heeft als opdracht 
gekregen om structuur en inhoud te geven aan het Jeugdbeleid van de vereniging. Het beleid zal zich 
richten op alle jeugdvoetballers van de vereniging. Het beleid moet aansluiten bij het beleid en de 
doelstellingen van de vereniging.  

De algemene doelstelling van vv Woudenberg is om alle leden plezier te laten beleven aan het 
voetballen. 

Het eerste elftal bestaat veelal geheel uit Woudenbergse spelers (in Woudenberg de 
jeugdopleiding gedaan en/of in Woudenberg woonachtig).  
Het eerste elftal heeft een herkenbare speelstijl en speelt in de 1e klasse zaterdag 
Tussen het 1e en 2e team is 2 klassen verschil het maximum. 
 
In dit plan zijn de hoofdlijnen van het technisch jeugdbeleid opgenomen. De voetbaltechnische 
uitwerking is opgenomen in het Voetbalplan. Het beleidsplan is leidend voor de uitwerking van het 
voetbalplan. Alle besluiten, keuzes en activiteiten worden getoetst aan het beleidsplan. 

 

1. Missie 

Uit het talent van iedere jeugdvoetballer van VV Woudenberg halen we het maximale door een juiste 
afstemming tussen plezier en ontwikkeling.  

2. Visie 

Het individuele talent van iedere jeugdvoetballer is ons uitgangspunt en staat centraal. 

We richten een voetbaltechnisch opleidingsprogramma in voor alle jeugdvoetballers waarin plezier en 
ontwikkeling centraal staan.  

We onderkennen dat er verschil bestaat in voetbaltalent van de jeugdvoetballers en stemmen de inhoud 
van de opleiding hier op af.  

3. Strategie 

We onderscheiden twee opleidingslijnen die ieder een eigen kenmerk hebben. 

Opleidingslijn 1. Ontwikkeling geeft plezier (OGP) 

In deze opleidingslijn zijn de betere voetbaltalenten ondergebracht. Deze talenten zijn in staat een hoog 
niveau te halen en hebben de ambitie om dit ook te realiseren. De talenten halen plezier uit het feit dat 
ze zich als voetballer steeds beter ontwikkelen. Ontwikkeling staat voorop. 

Opleidingslijn 2. Plezier geeft ontwikkeling (PGO) 

In deze opleidingslijn zijn de overige voetbaltalenten ondergebracht. Deze talenten zijn niet in staat een 
hoog voetbalniveau te halen. Deze talenten zullen zich ontwikkelen door veel plezier te beleven aan 
voetbal. Plezier staat voorop. 

In schema zien deze lijnen er als volgt uit waarbij ook de samenhang tussen de twee lijnen zichtbaar is. 
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De gele kolom is de OGP 
opleidingslijn. In deze lijn zijn de betere voetbaltalenten ondergebracht. Ontwikkeling staat centraal in 
deze opleidingslijn. De talenten zijn gedreven en ambitieus en hebben plezier wanneer ze zich als 
voetballer ontwikkelen. De voetbaltechnische programma’s van de verschillende categorieën zijn op 
elkaar afgestemd. Na afloop van de jeugdperiode stromen deze spelers door naar 1 van de drie 
seniorenelftallen die onderdeel uitmaken van deze opleidingslijn. Deze opleidingslijn draagt bij aan de 
prestatiedoelstelling van de vereniging t.a.v. het eerste elftal. 

De blauwe kolom is de PGO opleidingslijn. De overige talenten zijn in deze lijn ondergebracht. Plezier 
staat centraal in deze opleidingslijn. De talenten vinden voetbal leuk en zullen zich het best ontwikkelen 
als ze plezier beleven aan voetbal. Ook in deze lijn zijn de programma’s van de verschillende categorieën 
op elkaar afgestemd. De spelers uit deze lijn stromen door naar de overige seniorenelftallen. De spelers 
van deze elftallen dragen bij aan de sfeer in de club en leveren een belangrijke bijdrage aan de invulling 
van de vrijwilligersfuncties. 

Zolang we niet de aantallen hebben om bij het meisjes en vrouwenvoetbal te selecteren blijven deze 
teams onderdeel uitmaken van de blauwe kolom (PGO). 

Een speler wordt ingedeeld in een opleidingslijn op basis van een zorgvuldige selectie. De indeling is 
geen statisch gegeven. Gedurende de gehele jeugdperiode van een talent kan de indeling in een 
bepaalde lijn variëren. Dit is afhankelijk van de individuele ontwikkeling van het talent. Ook tijdens een 

1e elftal 

 

2e/3e 
elftal 

JO19-Junioren 

JO17-Junioren 

JO15-Jeugd 

JO13-Jeugd 

JO11-pupillen 

JO9-Pupillen 

Junioren 

Jeugd 

Pupillen 

Mini pupillen 
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seizoen kan een talent ‘heringedeeld’ worden indien hier aanleiding voor is. Dit stelt eisen aan de 
zorgvuldigheid van de selectie en aan de omvang van de teams. 

 

4. Doelstellingen 

1. Het 1e elftal speelt jaarlijks in de top-4 van de 2e klasse met af en toe een uitschieter naar de 1e 
klasse. 

2. De 1e teams van iedere jeugdcategorie zijn competitief in 1e klasse. 
3. Doelstelling is om er alles aan te doen om zoveel mogelijk vrouwelijke leden te hebben, maar 

wel minimaal 3 juniorenteams en 1 seniorenteam.  
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5. Structuur en functies 

Onderstaand tref je het organogram Voetbaltechnische Zaken (VTZ) en het organogram Voetbalgroep 
Woudenberg (VGW) aan. In de VTZ structuur worden de selectieteams, Plezier door ontwikkeling, 
georganiseerd. In de VGW structuur de plezierteams, Ontwikkeling door plezier.  
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5.1 Functie omschrijvingen 

In deze paragraaf omschrijven we de werkzaamheden van de verschillende functies. 

5.1.1 Voorzitter VTZ 

De belangrijkste taken van de voorzitter VTZ zijn: 

De voorzitter VTZ is eindverantwoordelijk voor het opstellen, verder ontwikkelen en uitvoer van het 
technisch beleidsplan (jeugd en senioren). Dit doet hij samen met de technisch coördinator onderbouw 
(mini’s, JO8 t/m JO11 pupillen), het hoofd jeugdopleiding (JO 13 t/m 19 selecties jeugd) en de technisch 
coördinator senioren selecties (1e, 2e en 3e). 

Waar dient de voorzitter VTZ over te beschikken: 

- Ervaring op diverse technische plekken binnen de club, bij voorkeur ook bij de jeugd. 
- Ervaring als bestuurder binnen de vereniging. 
- Liefst ervaring als selectiespeler. 
- Communicatieve vaardigheden. 
- Leidinggevende ervaring. 
- Onderhandelingsvaardigheden. 
- Analytisch vermogen. 

Plaats binnen de vereniging 

Heeft zitting in het bestuur van VV Woudenberg. 

5.1.2 Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 

De belangrijkste taken van de HJO zijn: 

- Waarborgt de samenhang op technisch gebied (‘de rode draad’) binnen de volledige 
jeugdafdeling; 

- Is verantwoordelijk voor de selectie en functioneren van alle jeugdselectietrainers, geeft hier 
leiding aan en voert periodiek overleg met deze trainers; 

- Biedt oefenstof aan alle selectietrainers aan en is voor hen adviseur en vraagbaak; 
- Speelt een actieve rol op de velden door het beoordelen van trainingen en volgen van 

wedstrijden; 
- Is verantwoordelijk voor de interne scouting en het selectiebeleid; 
- Bezoekt de vergaderingen van de Voetbal Groep Jeugd en de Technische Commissie; 
- Begeleidt cursisten en stagiaires van en onderhoudt contacten met de opleidingen; 
- Initieert tweemaal per seizoen techniektrainingen voor alle D-, E- en F-pupillen en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 
- Beheert het spelersvolgsysteem Sevenmatches wat betreft jeugdspelers. 

Waar dient het Hoofd Jeugdopleiding over te beschikken? 

- De Hoofd Jeugdopleiding beschikt over het diploma van de KNVB opleiding Trainer-Coach II. 
- Heeft passie hebben voor jeugdvoetbal. 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen. 
- Beschikt over positief stimulerende en leidinggevende capaciteiten. 
- Een meer dan ruime ervaring hebben om trainers en spelers op te leiden. 
- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het (jeugd) organisatie- en beleidsplan. 

Plaats binnen de vereniging 

De Hoofd Jeugdopleiding is onderdeel van de Technische Commissie. De HJO legt verantwoording af aan 
het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. Van de HJO, het gaat om een functie waar een financiële 



 

Beleidsplan Jeugdopleiding VV Woudenberg  versie 5 januari 2018 
8 

vergoeding voor beschikbaar is, wordt verwacht dat hij of zij in principe op de meeste trainings- en 
wedstrijddagen aanwezig kan zijn. 

5.1.3. Technisch coördinator onderbouw (TCO) (mini’s, JO8t/m JO11) 

De belangrijkste taken van de TCO zijn: 

- De TCO is verantwoordelijk voor het werven, aantrekken en beoordelen van de selectietrainers.  
- Samen met het HJO is het TCO verantwoordelijk voor het samenstellen en aanbieden van de 

oefenstof.   
- Voert periodiek overleg met deze trainers; 
- Biedt oefenstof aan alle selectietrainers aan en is voor hen adviseur en vraagbaak; 
- Speelt een actieve rol op de velden door het beoordelen van trainingen en volgen van 

wedstrijden; 
- Is verantwoordelijk voor de interne scouting en het selectiebeleid; 
- Bezoekt de vergaderingen van de Voetbal Groep Jeugd en de Technische Commissie. 

Waar dient het TCO over te beschikken? 

- Bij voorkeur TC 3 
- Ervaring als (jeugd) trainer 
- Communicatieve vaardigheden 

Plaats binnen de vereniging 

Het TCO is onderdeel van de Technische Commissie. Het TCO legt verantwoording af aan het bestuurslid 
Voetbaltechnische Zaken. Van het TCO, het gaat om een functie waar een financiële vergoeding voor 
beschikbaar is, wordt verwacht dat hij of zij in principe op de meeste trainings- en wedstrijddagen 
aanwezig kan zijn. 

5.1.4 Technisch coördinator senioren selecties (TCS) 

De belangrijkste taken van de TCS zijn: 

- Werven, aanstellen, beoordelen en ontslag van de selectietrainers. 
- Verantwoordelijk voor en aanspreekpunt op technisch vlak van de selecties van het 1e, 2e en 

3e.  

Waar dient de TCS over te beschikken: 

- Liefst ervaring op diverse technische plekken binnen de club. 
- Liefst ervaring als selectiespeler. 
- Communicatieve vaardigheden. 
- Onderhandelingsvaardigheden. 
- Analytisch vermogen. 

Plaats binnen de vereniging 

Het TCS is onderdeel van de Technische Commissie. Het TCS legt verantwoording af aan het bestuurslid 
Voetbaltechnische Zaken.  

5.1.5 Selectietrainer 

De belangrijkste taken van een selectietrainer: 
 
- Het trainen van de selectie. 
- Het begeleiden en coachen van zijn selectie. 
- Het in overleg met de staf van VTZ samenstellen en selecteren van zijn selectie. 
- In overleg met de TC en HJO scouten van spelers voor zijn selectie. 
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- Geeft leiding aan het totale begeleidingsteam van zijn selectie. 
- Het bijhouden van zijn team in het spelersvolgsysteem Talento 
- Het bijwonen van de gebruikelijke vergaderingen. 
 
Waar dient een selectietrainer over te beschikken: 
 
- Kennis van het organisatie- en beleidsplan. 
- Goede communicatieve vaardigheden bezitten. 
- Bij voorkeur eigen voetbalvaardigheid bezitten. 
- Goede contactuele eigenschappen. 
- Over het vermogen om spelers te motiveren/stimuleren. 
- K.N.V.B. diploma(’s), afhankelijk van het team waarvoor de trainer verantwoordelijk is. 
 
Plaats binnen de vereniging 
 
De selectietrainers maken onderdeel uit van de organisatie Voetbaltechnische Zaken. 
 

5.1.6 Voorzitter Voetbal Groep Woudenberg (VGW) 

De belangrijkste taken van de voorzitter VGW zijn: 

- Aansturing van de coördinatoren. 
- De organisatie bij de jeugd, zoals wedstrijdsecretariaat, activiteiten 

Waar dient de voorzitter VGW over te beschikken: 

- Communicatieve vaardigheden. 
- Leidinggevende capaciteiten. 
- Ervaring als bestuurder en manager. 
- Empathisch vermogen. 
- Organisatorische vaardigheden. 

Plaats binnen de vereniging: 

De voorzitter VGW heeft zitting in het bestuur. 

5.1.7 Coördinator 

De belangrijkste taken van de coördinatoren: 

- Het werven en aanstellen van trainers en leiders voor de plezierteams. 
- De teamindeling van de plezierteams. 
- De communicatie met alle trainers en leiders op niet technisch vlak 
- De communicatie met de trainers en leiders over voetbal aangelegenheden van de plezierteams.  

Waar dient een coördinator over te beschikken: 

- Communicatieve vaardigheden. 
- Organisatorische vaardigheden. 
- Bij voorkeur een netwerk binnen de vereniging. 

Plaats binnen de vereniging: 

De coördinator zit in de organisatie van de Voetbal Groep Woudenberg. 

5.1.8 Elftalleider 

De belangrijkste taken van de leider: 
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- Geeft tijd en plaats van de wedstrijden door aan de staf en spelers.  
- Is een aanspreekpunt van spelers/ouders of verzorgers. 
- Zorgt dat het vervoer t.b.v. uitwedstrijden wordt geregeld.  
- Draagt, naast de trainer, zorg voor de materialen die de club aan elk team beschikbaar stelt. 
- Vult bij iedere competitie- of bekerwedstrijd het digitale wedstrijdformulier in. 
- Voorziet bij thuiswedstrijden in de rust of na afloop van de wedstrijd de tegenstander en het 

eigen team van limonade of thee. 
- Ziet er op toe dat het gedrag van de spelers op en buiten het veld conform onze gouden regels. 
- Ziet er op toe dat bij wedstrijden en trainingen dat de kleedkamers (ook de kleedkamer van de 

tegenpartij) netjes achtergelaten wordt. 
- Zorgt bij uit- en thuiswedstrijden van de teams vanaf 12/13-jeugd en ouder voor een 

grensrechter. 
- Heeft een voorbeeldfunctie naar spelers en ouders. 

 

Waar dient een leider over te beschikken: 

- Communicatieve vaardigheden. 
- Organisatorische vaardigheden. 

De plaats binnen de vereniging: 

De leider maakt onderdeel uit van de Voetbal Groep Woudenberg. 
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6. Uitvoering 

In de uitvoering van het beleid staan drie onderdelen centraal. Deze onderdelen vormen de kern van de 
jeugdopleiding en gelden als de kritische succesfactoren van het beleid. 

1. Nauwkeurig selecteren en indelen van alle jeugdvoetballers 
2. Gekwalificeerde trainer voor iedere groep 
3. Voetbaltechnisch programma afgestemd op ontwikkelingsfase jeugdvoetballer 

Voor elk onderdeel zijn algemene uitgangspunten geformuleerd. Daarnaast worden de specifieke 
onderwerpen binnen het onderdeel beschreven. 

6.1. Nauwkeurig selecteren en indelen van alle jeugdvoetballers 

Bij de selectie staat de individuele ontwikkeling van een talent centraal. Talenten ontwikkelen zich mede 
doordat ze zijn ingedeeld in een team met medespelers van min of meer gelijkwaardig niveau. Een 
zorgvuldige selectie van alle jeugdvoetballers is dan ook van groot belang. Een aantal factoren zijn 
leidend bij de selectie van de talenten 

• voetbaltechnische kwaliteiten 

• fysieke eigenschappen 

• biologische leeftijd 

De leeftijdsgrenzen die reglementair door de KNVB zijn vastgesteld komen pas op de laatste plaats. In 
praktijk zal het er op neer komen dat voor slechts een gering aantal talenten deze leeftijdsgrenzen een 
belemmering kunnen vormen. 
 
De beoordeling van de kwaliteiten van talenten worden onderverdeeld in een aantal hoofdcriteria. 

• voetbaltechnische vaardigheden 

• voetbal tactische vaardigheden 

• fysieke vaardigheden 

• mentale vaardigheden 
 

Binnen al deze hoofdcriteria worden een aantal criteria vastgesteld die worden beoordeeld. Deze 
criteria worden ondergebracht in het Talentvolgsysteem “Talento” om zodoende een talent gedurende 
de gehele opleidingslijn te kunnen volgen. Deze criteria geven tussentijds inzicht in de ‘status’ van een 
talent en daarnaast in het verloop van de ontwikkeling van een talent. Op basis van deze gegevens 
worden keuzes gemaakt t.a.v. de ontwikkeling van het talent. Deze hebben niet alleen betrekking op het 
indelen van teams voor een speelseizoen maar ook op andere incidentele of structurele indelingen die 
te maken hebben met meetrainen, meespelen, herindeling etc. Deze worden hieronder verder 
uitgewerkt. 
 
Wanneer Talento enige jaren in gebruik is kan het een steeds grotere voorspellende waarde hebben 
over de ontwikkeling van de talenten waardoor de selectie van talenten nauwkeuriger kan verlopen. 
 
Het beoordelen van talenten op basis van de criteria stelt ook eisen aan de personen die de beoordeling 
uitvoeren. Het streven is om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen. Hiervoor dient er 
een ‘handleiding beoordeling’ te worden ontwikkeld die de beoordelaars helpt om gezamenlijk zo 
eenduidig mogelijk te beoordelen. Daarnaast dienen de beoordelaars gemeenschappelijk te worden 
geïnstrueerd.  
 
De beoordeling van talenten vindt periodiek op vaste momenten plaats. Per categorie wordt vastgesteld 
welke criteria er per beoordelingsmoment worden beoordeeld.  
De beoordelingsmomenten kunnen worden omschreven als ‘vaardigheidstesten’ waarvan de talenten 
een rapportage ontvangen in de vorm van een rapport o.i.d. 
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De selecties die worden gebaseerd op de beoordelingen worden genomen door samenspraak van de 
Hoofd Jeugd Opleiding (HJO), de Technisch Coördinator Onderbouw (TCO), de Coördinator en de Trainer 
van de betreffende speler. De HJO en TCO zijn eindverantwoordelijk voor de indeling van de 
selectieteams. 
 
We onderscheiden een aantal selecteermomenten 

1. Indeling van de teams voor een nieuw seizoen 
2. Herindelen van spelers tijdens het seizoen 
3. Meetrainen van spelers in een hoger team 
4. Meespelen van spelers in een hoger of lager team 
5. Doorstromen van spelers van de JO11-pupillen (7:7) (6:6)naar de JO12/ JO13-jeugd (8:8)  & 

(11:11) 
6. Doorstromen van spelers van de JO19-Junioren naar een seniorenelftal 
7. Indelen van nieuwe spelers tijdens een seizoen 
8. Incidentele overgang door een tekort aan spelers 
9. Het beloftenelftal ‘Jong Woudenberg’ 

 

6.1.1. Indeling van de teams voor een nieuw seizoen 

Zoals aangegeven zijn er 2 opleidingslijnen.  

1. Opleiding geeft plezier (OGP)oftewel de selecties.  
2. Plezier geeft opleiding (PGO).  

Indeling van de selecties vindt plaats via de onderstaande stappen: 

Stap 1: De VGJ (en de coördinatoren bij JO8-9 en JO10-11) spreken met alle trainers om nader inzicht te 
verschaffen over de spelers (feb/mrt). 

Stap 2:  Concept indeling gemaakt door de HJO en TCO (en coördinatoren bij JO8-9 en JO10-11), na heel 
seizoen observeren en contact met trainers/leiders (mrt/apr).  

Stap 3:  Concept indeling bespreken met trainers (apr). 

Stap 4:  Trainings/selectie periode (mei/jun, afh einde competitie evt aug). 

Stap 5:  Definitieve selectie samengesteld door trainers en HJO en TCO (juni) 

Stap 6:  Definitieve selectie openbaar gecommuniceerd (juni of augustus ivm late start competitie). 

De indeling van de voorlopige selectieteams voor een nieuw seizoen vindt plaats binnen 2 weken na 
afloop van de competitie. Na afloop van het seizoen worden trainingsgroepen geformeerd die tot eind 
juni trainen. Het uitgangspunt is dat alle spelers worden ingedeeld met spelers van een gelijkwaardig 
niveau. Bij de JO8-9 en JO10-11 categorieën hebben de meeste spelers hetzelfde geboortejaar. Als een 
speler veel talent heeft dan kan er voor gekozen worden een speler van een later geboortejaar toe te 
voegen. Trainers zijn adviserend het HJO en TCO zijn bevoegd voor de teamindeling en afwijkende 
keuzes.  

In de JO13-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1 selectie worden minimaal 3 1e jaars spelers geselecteerd. Dit 
wordt gedaan om de meest talentvolle spelers met een grotere weerstand tijdens trainingen en 
wedstrijden om te laten gaan. Dit draagt bij aan een snellere en betere ontwikkeling van de speler. Een 
groter aantal 1e jaars spelers heeft de voorkeur. Bij gelijke geschiktheid zal er voor een eerste jaars 
speler worden gekozen in plaats van een 2e jaars speler.  
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Bij de definitieve vaststelling van de laatste posities van een selectieteam zijn de kenmerken inzet, 
motivatie en gedrag van een speler van doorslaggevend belang. De (nieuwe) trainers en HJO zijn samen 
eindverantwoordelijk voor de keuze van de spelers. 

Meisjes 

Tot en met O13 streven we er naar om meisjes in gecombineerde teams in te delen. Indeling gebeurt op 
juiste niveau, en streven is, indien mogelijk, om 2 meiden per team in te delen. Op basis van talent kan 
gekozen worden om een meisje langer in te delen in een selectieteam bij de jongens. 

Daarnaast wordt jaarlijks bekeken of meisjes vanaf ca 11 jaar ingepast kunnen worden in een MO15 
elftal. De coördinator meisjes/vrouwen stemt hiertoe af met de coördinator O12/O13. 

Bij samenstelling MO teams wordt gekeken naar een evenwichtige teamindeling, waarbij jongere 
meisjes ook ingedeeld kunnen worden bij een hoger team. 

6.1.2 Herindelen van selectiespelers tijdens het seizoen 

Tijdens de winterstop kunnen de JO8 t/m JO11 teams opnieuw worden ingedeeld. Ook wordt bekeken 
of alle JO15 en JO17 spelers van zijn ingedeeld in het juiste team. Als blijkt dat een speler te hoog of te 
laag is ingedeeld waardoor de ontwikkeling stagneert wordt deze ingedeeld in een ander team. In de 
praktijk komt herindeling weinig voor. 

Talentvolle spelers, die wellicht mee kunnen komen in de senioren selectie elftallen worden aan het 
begin van het seizoen in kaart gebracht. Per speler worden uitgangspunten afgesproken over de relatie 
tot de senioren selecties. Op basis van deze uitgangspunten wordt per periode/week waar de speler 
gaat spelen c.q. trainen. Dit alles in overleg met de speler en indien nodig met de ouder(s).  

6.1.3. Meetrainen van spelers in een hoger team ‘Stageplaatsen’  

Aan het begin en in de loop van het seizoen zal worden bekeken in overleg met de Hoofdtrainer of er 
juniorenspelers zijn die in aanmerking komen voor een stageplaats bij de A selectie. Deze spelers 
kunnen volledig of gedeeltelijk meedraaien in het trainingsprogramma om een definitieve plaats te 
verwerven in de A selectie.  

Een dergelijke structuur kan ook worden toegepast bij overige selectie elftallen. Het HJO bepaalt welke 
spelers daarvoor in aanmerking komen. Dit betreft dan een extra training naast de training(en) van het 
eigen team 

6.1.4. Meespelen van spelers in een hoger team 

Voor alle spelers wordt bepaald of het zinvol is om tijdens het seizoen wedstrijden mee te spelen in een 
hoger of lager team. Dit is een doorlopend proces dat het gehele seizoen doorloopt en mede afhankelijk 
kan zijn van het aantal ‘speelminuten’ dat een speler krijgt. 

6.1.5. Doorstromen van spelers van de JO11-pupillen naar de JO13-jeugd 

Voor de 2e jaars JO11-teams staat tijdens het seizoen 1 van de trainingen in het teken van spelen op een 
groot veld. Er wordt begonnen met trainingen op een half veld in de breedte en dit veld wordt steeds 
verder vergroot. Daarnaast spelen alle 2e jaars JO11-pupillen gedurende de tweede helft van het seizoen 
oefenwedstrijden met elkaar op een groot veld.  
Ook zullen de 2e jaars JO11 selectiespelers oefenwedstrijden 9:9 spelen gedurende het seizoen. Volgend 
seizoen speelt de JO11-1 waarschijnlijk in een (8:8) competitie.  
 
6.1.6. Doorstromen van spelers van de JO19-junioren naar de senioren 

Alle 19-1 worden in de (voorlopige) A of B selectie ingedeeld. In februari/maart wordt een informatie 
bijeenkomst gehouden waarin de manier van overgang wordt besproken. Ook de spelers van de 19-2 en 
19-3 worden voor een bijeenkomst uitgenodigd. Er wordt ook bekeken of er spelers uit de 19-2 of 19-3 
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kunnen doorschuiven naar het 3e. De andere spelers gaan in gesprek met de coördinator senioren zodat 
ook zijn bij de senioren worden ingedeeld. Als het kan wordt er op verzoek een heel nieuwe senioren 
geformeerd zodat de spelers met elkaar kunnen blijven voetballen. 

6.1.7. Indelen van nieuwe spelers tijdens een seizoen 

Bij de JO8 t/m JO13-pupillen wordt bij de omvang van de teamsamenstellingen en de opgave van 
competitieteams rekening gehouden met een bepaalde mate van ‘aanwas’  van nieuwe leden. Nieuwe 
spelers worden meestal eerst ingedeeld in een trainingsgroep waarna wordt vastgesteld in welk team ze 
gaan uitkomen tot het eind van het seizoen of tot de winterstop. Indien het maximum aantal 
wedstrijdspelers voor een team is bereikt zal het nieuwe lid alleen mee kunnen trainen (tenzij er 
incidenteel tekort aan spelers is). Indien ook het maximum aantal van de trainingsgroep is bereikt wordt 
het nieuwe lid op een wachtlijst gezet. Wanneer er voldoende spelers op een wachtlijst staan, wordt er 
een nieuw team geformeerd. 

6.1.8. Incidentele overgang door een tekort aan spelers 

Als door omstandigheden een selectie elftal door vakantie, blessures en of schorsingen een tekort aan 
spelers heeft dan dient aanvulling te komen uit het  elftal dat daar achter zit. 

Bijvoorbeeld: 
- A-selectie uit de B-selectie 
- B-selectie uit het 4e elftal of nog lager 
- JO19-1- selectie uit de 19-2 of 17-1 
- JO17-1 - selectie uit de 17-2  
- enzovoort. 

In afwijkende situaties is er eerst overleg met het HJO alvorens er een speler incidenteel wordt 
overgeplaatst. Bij de JO8 t/m JO11 wordt er overleg met de TCO gevoerd. 
 
6.1.9. Het belofte elftal ‘Jong Woudenberg’ onder 23 

Doel van het spelen van wedstrijden met een selectie onder 23 is jeugd spelers die op niet al te lange 
termijn naar senioren overstappen te laten wennen aan het senioren voetbal en te laten kennis maken 
met de spelers van 1 en 2. Ze enthousiast te houden om zich verder te ontwikkelen om uiteindelijk een 
plek in de A of B selectie te verwerven. De trainers van 1, 2, 19-1 en 17-1 te laten samenwerken zodat ze 
een goede verstandhouding krijgen of houden. De A/B selectie trainers laten ervaren welke talenten er 
op termijn beschikbaar komen voor de senioren selecties. 

Afgesproken is dat er 6/7 spelers uit 1 en 2 worden uitgenodigd (door de trainers van 1 en 2 te bepalen). 
Ook uit de 19-1 worden 6/7 spelers uitgenodigd hier bepalen de trainers van de 19-1 wie dat worden. 
Tenslotte worden er 1/2 spelers uit de 17-1 aan de selectie toegevoegd. De selectie zal uit ongeveer 15 
spelers bestaan. De trainers wordt een week  van te voren gevraagd welke spelers zullen worden 
geselecteerd. 

Coaching zal door een combinatie van 1 trainer van de 19-1 en 1 trainer van het 1e of 2e worden gedaan. 
Ook is mogelijk dat er aparte trainers voor dit team worden aangesteld. 

Het streven is de week voor de wedstrijd ook met deze groep te trainen als voorbereiding op de 
wedstrijd. 
 
6.1.10 Indeling van de plezierteams 

Bij het samenstellen van deze teams worden verschillende criteria meegenomen voor de teamindeling. 
De criteria bestaan uit het spelniveau van de speler zodat spelers van dezelfde kwaliteit zoveel mogelijk 
bij elkaar worden ingedeeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 17-2 waarbij het nog net een selectieteam is 
maar de spelers wel dicht tegen het niveau van de 17-1 aan zitten. Dit om het plezier van het team te 
vergroten.  De sociale context is ook van belang van de indeling van de plezier teams. Hierbij wordt ook 
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gekeken naar vriendschapsrelaties en schoolrelaties. De coördinator deelt de teams in overleg met de 
trainers in waarbij de coördinatoren eindverantwoordelijk zijn. Maar tevens streven we naar min of 
meer gelijkwaardige plezierteams wat betreft spelniveau. Dat betekent dat de JO17-3en JO17-4 
bijvoorbeeld ongeveer even sterke teams worden. Streven is hier een gezonde balans in te vinden. 

Doel is om deze nieuwe teams uiterlijk aan het einde van het seizoen te hebben ingedeeld. Indeling kan 
pas starten nadat de voorlopige selecties zijn geïnformeerd. 

 

6.2. Trainers 

Voor de ontwikkeling van talenten is het van belang dat alle teams beschikken over een gekwalificeerde 
trainer. De trainers committeren zich aan de algemene kaders die vastgesteld zijn in het beleidsplan en 
werken conform de inhoud van het voetbaltechnisch programma.  

In beide opleidingslijnen worden (deels) verschillende competenties gevraagd van een trainer. Ook 
iedere ontwikkelingsfase vraagt om specifieke competenties van een trainer.  Zo ontstaan er 
verschillende profielen van trainers. Voor al die profielen wordt een functiebeschrijving gemaakt waarin 
de betreffende competenties zijn opgenomen. Aan alle profielen wordt een KNVB trainerskwalificatie 
gekoppeld.  

De trainers worden geselecteerd op basis van de profielen. Indien trainers niet voldoen aan de 
kwalificatie maar wel ‘talentvol’ zijn worden ze in staat gesteld een opleiding te volgen.  

De trainers worden begeleid door het HJO. Daarnaast zijn er periodiek trainersbijeenkomsten waarin 
trainers kennis vergaren, delen en ontwikkelen. Het gehele ‘trainerscorps’ functioneert ook als een team 
waarin ze een gemeenschappelijk doel nastreven. 

Ten aanzien van de trainers is er aandacht voor de gehele cyclus van het ‘trainersbeleid’, werving, 
selectie, aanstelling, scholing, begeleiding, beoordeling en beloning. 

6.2.1. Trainersprofielen 

We onderscheiden 6 verschillende profielen 
- Trainer JO8 t/mJO11 Pupillen 1 
- Trainer JO8 t/m JO11 Pupillen 2 
- Trainer JO13/15 Jeugd 1 
- Trainer JO13/15 Jeugd 2 
- Trainer JO17/19 Junioren 1 
- Trainer JO17/19 Junioren 2 

In alle profielen zijn de taken en verantwoordelijkheden beschreven. Daarnaast zijn per profiel de 
specifieke competenties beschreven. Aan elk profiel is een KNVB licentie gekoppeld. De trainer beschikt 
over deze licentie, volgt een opleiding om deze licentie te behalen of de trainer beschikt aantoonbaar 
over de benodigde competenties op basis van kennis en ervaring (als trainer en/of speler). De volgende 
kwalificatierichtlijn wordt gehanteerd voor trainers en leiders; 

Mini pupillen   Hoofdtrainer(s) - Gediplomeerd Pupillentrainer 
    Assistent trainers Certificaat vv Woudenberg 
 
JO8 t/m JO11 pupillen  Trainers  Gediplomeerd Pupillentrainer 
    Leiders   Gediplomeerd Jeugdvoetballeider 
 
JO13-1/2-selectieteams Hoofdtrainers  - Gediplomeerd TC III Jeugd 
JO13-1/2 selectieteams Assistent trainers - Gediplomeerd Pupillentrainer 
JO13-jeugd overig   Trainers Gediplomeerd Pupillentrainer 
JO13-jeugd   Leiders   Gediplomeerd Jeugdvoetballeider 
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JO15-1/2 selectieteams Hoofdtrainers  - Gediplomeerd TC III Jeugd 
JO15-1/2 selectieteams Assistent trainers - Gediplomeerd Juniorentrainer 
JO15 jeugd overig  Trainers - Gediplomeerd Juniorentrainer 
JO15 Jeugd overig  Leiders  - Gediplomeerd Jeugdvoetballeider 
 
JO17/19 junioren sel. teams Hoofdtrainers - Gediplomeerd TC III Jeugd 
JO17/19 sel. teams  Assistent trainers- Gediplomeerd Juniorentrainer 
JO17/19 junioren overig Trainers  - Gediplomeerd Juniorentrainer 
JO17/19 Junioren  Leiders  - Gediplomeerd Jeugdvoetballeider 
 
Beloftenteam   Trainer(s) - Gediplomeerd TC III Jeugd 
    Leider  - Gediplomeerd Jeugdvoetballeider 
De jeugdspelers (JO19/17/15) die assisteren bij trainingen volgen de basiscursus Pupillentrainer. 

MO15/19   Trainer(s)  Gediplomeerd juniorentrainers 
MO15/19   Leider   Gediplomeerd Jeugvoetballeider 
VR1    Trainer   Gediplomeerd juiorentrainer/TCIII 

 

6.2.2. Werving van trainers 

Trainers voor de categorieën JO8 t/m JO15 worden zoveel mogelijk binnen de vereniging gerekruteerd. 
Trainers voor de categorieën JO17 en 19 worden bij voorkeur binnen de vereniging gerekruteerd. Indien 
er geen geschikte trainer binnen de vereniging beschikbaar is wordt een trainer extern geworven. 
Daarnaast gaan we een samenwerking aan met ROC Amersfoort om jaarlijks een x-aantal SB studenten 
stage te laten lopen in het kader van hun opleiding tot voetbaltrainer. 

6.2.3. Scholing van trainers 

Voor nieuwe trainers wordt jaarlijks een KNVB trainerscursus georganiseerd binnen de vereniging. Vier 
keer per jaar vindt er een trainersbijeenkomst plaats waarin 1 of meerdere onderwerpen centraal staan. 
Deze bijeenkomst kent zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Aan het begin van het nieuwe 
seizoen is er een bijeenkomst voor alle nieuwe trainers om ze te informeren over het Jeugdbeleid. 
Trainers bezoeken de FC Utrecht voetbalschool trainingen. 

6.2.4. Begeleiding van trainers 

De trainers worden door de Hoofd opleidingen begeleid in zowel trainingen als wedstrijden. Deze werkt 
samen met de coördinatoren om de begeleiding vorm te geven. De begeleiding vindt plaats tijdens de 
wedstrijden en trainingsmomenten van de trainer. Eventueel vindt een voor- en nabespreking plaats. 

6.2.5. Beoordeling van trainers 

Twee keer per jaar worden de trainers beoordeeld middels een standaard evaluatieformulier. Deze 
beoordeling vindt plaats door de HJO. Op basis van de tweede beoordeling wordt de inzet van het 
volgende seizoen bepaald. 

6.3. Voetbaltechnisch programma 

Het voetbaltechnisch programma is onder te verdelen in twee componenten, structuur en inhoud. 

6.3.1. Structuur 

In de structuur wordt beschreven welke organisatorische kaders er worden aangebracht om de kwaliteit 
van het programma optimaal te laten renderen. Onderdeel van de structuur zijn; 

6.3.1.1 Aantal trainers c.q. leiders per team 
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Er wordt gestreefd naar 2 trainers en 1 leider per team. 
 
6.3.1.2 Aantal trainingen per week 
De jeugdspelers trainen allemaal minimaal 2x per week. De JO 8 t/m 13 kan 20 x per jaar een extra 
techniek training krijgen op de vrijdagmiddag zodat er 3x wordt getraind. 
 
6.3.1.3 Planning en afstemming van trainingen 
De trainingen van de OGP teams worden zo gepland dat het meetrainen met hogere teams  
mogelijk is. De selectieteams en opleidingsteams trainen zoveel mogelijk tegelijkertijd zodat samen 
trainen en uitwisseling van spelers mogelijk is.  
 
6.3.1.4 Planning en afstemming van wedstrijden  
Wedstrijden van bepaalde teams worden zodanig gepland dat het meespelen van spelers in een hoger 
c.q. lager team mogelijk is.  
 
6.3.1.5 Structuur rond wedstrijden  

• rol trainer/leider 

• voorbespreking 

• warming up en cooling down 

• nabespreking 
 

6.3.2 Inhoud 

De inhoud van het programma is afgestemd op de ontwikkelingsfase van jeugd. Hiervoor wordt het 
LTAD model (Long Term Athlete Development Model) als uitgangspunt genomen. De principes van dit 
model worden vertaald naar voetbal en specifiek gemaakt voor VV Woudenberg.  
 
Het LTAD model kent een aantal fasen die zijn gerelateerd aan leeftijd en ontwikkelingsfases van 
kinderen. Iedere fase kent zijn eigen hoofdaccent. Dat accent krijgt in de betreffende fase de grootste 
aandacht echter alle accenten komen in iedere fase aan bod maar telkens weer in een andere 
verhouding. 
 

• Fundamentals Spelen  5-6 jarigen  Mini pupillen 

• Train to Learn Leren  7-12 jarigen  JO 8 t/m JO13 jeugd 

• Train to Train  Trainen 13-14 jarigen  JO15 jeugd 

• Train to Compete Strijden 15-16 jarigen  JO17 junioren 

• Train to Win  Winnen 17-18 jarigen  JO19 Junioren 
 
Binnen deze fases bestaat het voetbaltechnische programma uit 4 Leerlijnen. 
 

• Voetbaltechnisch 

• Voetbal tactisch 

• Fysiek 

• Mentaal 
 
Voor elke fase wordt beschreven wat de onderdelen van de 4 leerlijnen zijn die in de betreffende fase 
aan de orde komen. Zo ontstaat er een matrix van het voetbaltechnische programma dat als kader 
wordt beschouwd. Uitwerking van deze matrix zijn de jaarplannen (mezo) en trainingsplannen (micro). 
In het jaarplan zijn de doelen beschreven die in dat seizoen moeten worden gerealiseerd en daarvan 
worden de trainingsplannen afgeleid voor het betreffende seizoen. In de matrix zijn ook de 
trainingsuren en het aantal wedstrijden voor ieder niveau opgenomen. De matrix maakt onderdeel uit 
van het voetbalplan. 
 
6.3.2.1 Fase 1: Spelen - 5/6 jarigen Mini pupillen 
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Dit is de enige fase waarin alleen het hoofdaccent (Spelen) centraal staat. Er is nog geen aandacht voor 
technische, tactische, mentale en fysieke vaardigheden. De voetballertjes moeten in deze fase voetbal 
leuk gaan vinden. Wel is in deze fase te herkennen welke voetballertjes betere motorische vaardigheden 
hebben. Indelen van deze teams op basis van gelijkwaardige kwaliteit is in deze fase al wel aan de orde. 
 
6.3.2.2 Fase 2: Leren - 8 t/m 13 jaar (JO8 t/m JO13) 
Algemeen 

Dit is de meest leerrijke fase. Tijdens de fase moeten de motorische en fysieke vaardigheden worden 
geleerd door de voetballers. Voetbaltechnieken staan centraal maar ook specifieke motorische 
vaardigheden die in het voetbalspel voorkomen moeten worden aangeleerd zoals sprinten, keren, 
springen en overige verplaatsingstechnieken.  De andere hoofdaccenten komen ook voor maar hebben 
niet de overhand.  
 
Het effect van een rolmodel is zeer belangrijk in dit stadium. Kinderen beginnen zich te identificeren met 
beroemde spelers en succesvolle teams, en ze willen creatieve vaardigheden leren. Spelers worden 
meer zelf kritisch, en ze ontlenen veel plezier aan de training van basisvaardigheden. Dit is ook een 
belangrijk moment om fundamentele beginselen van het spel te leren en een de basisbeginselen van 
‘trainingsethiek’ en discipline.  

 

Ontwikkelingskenmerken 

Kenmerken 8/9 jarigen 

• Lenige en soepele bewegingspatronen 

• Geen langdurig concentratievermogen 

• Groot energieverbruik en is snel moe 

• Gevoelig voor prikkels op technisch en coördinatie gebied. 

• Sterk individueel gericht en heeft vrijwel geen groepsgevoel 
 
Kenmerken 10/11 jarigen 

• Optimale motorische leerfase. 

• Uithoudingsvermogen en kracht zijn nog steeds beperkt 

• Balgevoel en coördinatie worden beter 

• Erg enthousiast en leergierig 

• Creëert langzaam een groepsgevoel 
 
Kenmerken 12/13 jarigen 

• Harmonische lichaamsbouw en begin van spierontwikkeling 

• Goede coördinatie. 

• Meer oog voor samenspel en combinaties. 

• Proberen zich te meten met anderen. 

• Kunnen in groepsverband een doel nastreven. 

• Kritisch voor eigen prestatie en die van anderen 
 

Training 

Techniek demonstratie is erg belangrijk, de spelers leren het beste door te zien en te "doen." 
Herhalingen zijn van belang om technische perfectie te ontwikkelen, vooral getraind in eenvoudige 
oefeningen waarbij de aandacht volledig gericht is op de technische uitvoering. Echter de afwisseling 
door het creëren van een leuk en uitdagende oefenvormen is van essentieel belang voor het stimuleren 
van leren. 
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Tactische training is bedoeld om bewustzijn te ontwikkelen van het speelveld en de positie van 
medespelers en tevens het stimuleren van besluitvorming. Spelers moeten eenvoudige combinaties 
leren en leren lopen in de ruimte, ‘het spel zonder bal’.  
 
Deze fase is een optimale periode voor trainbaarheid van snelheid en lenigheid. In fysieke training moet 
de focus liggen op het ontwikkelen van deze vaardigheden. Technische looptraining richt zich op het 
bouwen van een groter repertoire van voetbal gerelateerde bewegingen binnen de context van 
voetbalwedstrijden. Sprinten, keren, wenden, springen etc. 
 
Mentale training in deze fase is gericht op ontwikkeling van intrinsieke motivatie van elke speler door 
middel van plezier. Maar daarnaast het aanleren van discipline in de uitvoering van de te leren 
technieken.  
 
De volgende verdeling wordt gehanteerd. 

- Leren 50%, Trainen 25%, Strijden 15%, Winnen 10%. 
 

Trainingskenmerken 8/9 jarigen 

Spelers zijn gewend aan wat de bal is, wat de bal doet en welke richting die op gaat. De doelstelling is in 
deze leeftijdsgroep vooral gericht op het gevoel krijgen voor de bal. Op trainingen krijgen de spelers veel 
technische herhalingen voorgeschoteld van situaties die veel voorkomen in wedstrijden.  

De trainer is vooral bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, bal afpakken en 
dergelijke vaardigheden. De rol van de trainer in deze leeftijdsgroep is die van de gids. De trainer geeft 
vooral instructie en geeft technische aanwijzingen die gericht zijn op de kleine details.  

Opleidingsdoelstellingen: 

Ontwikkeling van het voetbal is voor het grootste gedeelte gericht op techniek en balcontrole. 
 

Trainingskenmerken 10/11 jarigen 
De eerste contouren van het teambesef zijn zichtbaar. Ze gaan meer verschillen zien tussen 
medespelers, wie is waar goed in en wie is waar minder goed in. In de wedstrijd gaan de spelers ruimtes 
steeds beter herkennen. Niet iedereen loopt meer op een kluitje achter de bal aan, maar spelers gaan in 
een goede verdeling op het veld staan, waarbij alle spelers een bepaalde rol vervullen en een bijdrage 
leveren. Maar van een uitgebalanceerde teamorganisatie is nog lang geen sprake.  

De trainer is nog steeds vooral bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, bal 
afpakken en dergelijke vaardigheden. De rol van de trainer in deze leeftijdsgroep is die van de gids. De 
trainer geeft vooral instructie en geeft technische aanwijzingen die gericht zijn op de kleine details.  

Opleidingsdoelstellingen: 

Ontwikkeling van het voetbal is voor het grootste gedeelte gericht op techniek en balcontrole. 

Trainingskenmerken 12/13 jarigen 

De spelers gaan zich meer met elkaar vergelijken. Er is meer begrip over het ontwikkelen van de eigen- 
en teamprestatie. De handelingen die bij bepaalde taken en posities horen, worden duidelijk zichtbaar. 
Nog steeds blijft het ontwikkelen van technische vaardigheden het belangrijkste onderdeel, maar de 
spelers gaan zich ook ontwikkelen in het vrijlopen, het drukzetten, het storen en het herkennen van 
ruimtes. De uitvoering vraagt om meer doelgerichtheid, precisie en timing.  

De trainer is nog steeds vooral bezig met de technische uitvoering van passen, aannemen, schieten, bal 
afpakken en hoe dergelijke vaardigheden in de wedstrijd toegepast kunnen worden. De rol van de 
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trainer in deze leeftijdsgroep is nog steeds die van de gids. De trainer geeft vooral instructie en geeft 
technische aanwijzingen die gericht zijn op de kleine details.  

Opleidingsdoelstellingen: 

• Verder aanleren van techniek en balcontrole. 

• Leren herkennen wat de beste manier is om te passen en schieten, afhankelijk van de situaties. 

• Positiespel ontwikkelen 

• Aanleren hoe te spelen in het 1:4:3:3-systeem. 

• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen in één linie. 

• Aanleren dat omschakelen altijd direct en snel moet. 
 
5.3.2.3  Fase 3: Trainen JO 15 jeugd. 
Algemeen 

In deze fase is de zaak de technieken ‘in te slijpen’ en de effectiviteit te verhogen. De omvang van 
trainingsaccenten neemt toe en het gaat om het vergroten van de aantallen juiste uitvoering. Een 
aangeleerde techniek moet 9 van de 10 keer goed uitgevoerd worden. 
De spelers worden ook steeds meer belastbaar waardoor de specifieke vormen van 
uithoudingsvermogen in voetbal moet worden getraind. 
In deze fase vindt de adolescente groeispurt plaats. Dit kan ervoor zorgen dat spelers tijdelijk 
motorische problemen hebben waardoor het lijkt dat de ontwikkeling van de speler stil blijft staan of 
zelfs achteruit gaan. Dit is vaak niet het geval. Na afloop van de groeispurt maakt de speler ineens een 
snellere ontwikkeling door. 
Trainbaarheid van uithoudingsvermogen is in deze fase erg groot maar ook noodzakelijk. 

Ontwikkelingskenmerken  

• Soepele bewegingen verdwijnen en maken plaats voor houterige, slungelachtige bewegingen. 

• Snelheid en lenigheid verminderd door groeispurt. 

• Weinig vooruitgang in technische en coördinatie vaardigheden. 

• Vaker met zichzelf bezig dan met anderen. 

• Krijgen een eigen mening en willen zich laten gelden. 
 

Training 

De technische training richt zich op de uitvoering van de technieken in een complexere situatie met 
meer weerstand en tijdsdruk. 

 
Tactische training legt de nadruk op teamwerk, met inbegrip van de ontwikkeling van taken per linie 
(verdediging, middenveld, aanvallers, ‘verbindingspelers’) en positionele bewustzijn door ‘klein veld’ 
wedstrijdjes. Bewustwording van tactiek in het spel wordt een belangrijk facet van het leerproces. 
 
Fysieke training legt de nadruk op wendbaarheid, gedisciplineerde warming-up en cooling down, 
coördinatie, aerobe en anaerobe uithoudingsvermogen, balans en core stability. Spelers worden ook 
geïnstrueerd over het belang van goede voeding 
(voor de training/wedstrijd, na de training/wedstrijd), blessurepreventie en het belang van rust en 
herstel.  
Op fysiek gebied moeten de coaches rekening houden met de groeispurt door individuele aanpassingen 
in het trainingsschema te hanteren. 
 
Mentale training richt zich in deze fase op verbetering van de mentale weerbaarheid, concentratie en 
toewijding. Spelers zijn vaak zelfkritische en opstandig, maar ze hebben een sterke betrokkenheid bij het 
team. 
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Mentale training introduceert een wedstrijdvoorbereiding routine, mentale voorbereiding, doelen 
stellen, en het omgaan met winnen en verliezen. 
 

Trainingskenmerken 

De spelers gaan een eigen mening vormen. Niet alles wordt nog zomaar aangenomen. Geldingsdrang en 
drang zich te meten en te vergelijken, manifesteren zich. De coach komt er niet meer met uitsluitend 
instrueren en opdrachten geven. Het inzicht in taken behorend bij een bepaalde positie ontwikkelt zich 
verder. Dat wat bij de pupillen zich al voorzichtig begon te ontwikkelen, namelijk samen verdedigen en 
samen aanvallen krijgt hoe langer hoe meer vorm.  

Er ontstaat een beter gevoel om te koppen.  Ook gerichter koppen, zowel verdedigend als aanvallend. 
Inzicht in bijvoorbeeld de noodzaak om te trainen, te oefenen om beter te worden, ontwikkeld zich. Ook 
de functie en noodzaak om een warming-up te doen wordt duidelijker. Grote onderlinge verschillen 
(groeispurt) tussen spelers binnen een team vragen om een flexibele aanpak ten aanzien van belasting 
in relatie tot de belastbaarheid.  

Opleidingsdoelstellingen: 

• Verder aanleren van techniek en balcontrole, waarbij koppen en sliding toegevoegd is. 

• Aanleren wanneer ze 1:1 staan (=actie) en wanneer ze 1:2 staan (=afspelen). 

• Leren herkennen wat de beste manier is om te passen, schieten, passeren, afhankelijk van de 
situaties. 

• Kwaliteit van het positiespel. 

• Aanleren hoe te spelen in het 1:4:3:3-systeem, met een aanvallende middenvelder. 

• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen in de eigen en een andere linie. 

• Aanleren dat spelers juiste keuzes snel maken in de omschakeling. 

• Leren gebruik maken van derde man en diepgaande spelers. 
 
De volgende verdeling wordt gehanteerd. 
Trainen 50%, Strijden 25%, Winnen 15%, Leren 10%. 
 
6.3.2.4.  Fase 4:  Strijden – JO17 
Algemeen 

In deze fase neemt de druk toe en is wordt het belang van winnen groter. De nadruk ligt op training 
onder grotere weerstand, door tegenstander, fysiek inspanning en mentale weerstand. De grenzen 
moeten worden opgezocht middel het creëren van specifieke oefenvormen en enkele eisen stellende 
trainer 
De verdere ontwikkeling van een potentiële ‘topper’ hangt af van hun eigen inspanningen, de steun van 
teamgenoten, en de begeleiding van de coach. De spelers moeten worden uitgedaagd om hun mentale, 
fysieke, tactische en technische mogelijkheden uit te breiden tot hun limiet. Spelers moeten een goed 
begrip van voetbal principes en concepten, en ze moeten tonen emotionele stabiliteit wanneer 
geconfronteerd met druk situaties. 
 
Technische opleiding richt zich op de verfijning van de voetbaltechnieken en aanleren van geavanceerde 
technieken.  
 

Ontwikkelingskenmerken  

Deze fase kenmerkt zich door de gevolgen van de soms grote veranderingen van het lichaam. De 
lengtegroei bij jongens zet zich verder door.  Alle kenmerken van de puberteit, zoals lustenloosheid, 
lamlendigheid, onredelijkheid en humeurigheid komen zowel jongens voor. Er is vaak de vraag naar het 
’waarom’.  
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• Opnieuw een harmonieuze groei, belastbaarheid kracht en uithoudingsvermogen kan vergroot 
worden. 

• Techniek en balgevoel komen weer terug. 

• Coördinatie verbetert opnieuw. 

• Verantwoordelijkheidsgevoel groeit. 

• Kunnen het spel van zichzelf en anderen beter analyseren. 

• Is op zoek naar zijn eigen ik, waardoor zelfvertrouwen afneemt. 
 

Training 

Tactische training richt zich op snelle besluitvorming, tactisch bewustzijn, ontwikkelen van een 
spelanalyse. In deze fase is discipline in het uitvoeren van de specifieke taak van groot belang in steeds 
wisselende en zwaardere omstandigheden. Spelers leren om in een systeem te spelen en dit 
gedisciplineerd te blijven uitvoeren. 

 
Fysieke training richt zich op verdere ontwikkeling van aerobe en anaerobe uithoudingsvermogen, 
snelheid i.c.m. wendbaarheid en core stability (romp stabiliteit). In deze fase doet specifieke 
krachttraining zijn intrede. Spelers blijven leren over de juiste voeding, blessure preventie en verzorging 
van blessures en het belang van rust en herstel. 
 
Mentale training richt zich op het werken aan de verhoging van concentratie, het nemen van 
verantwoordelijkheid en het belang van ‘goal setting’. Ook het werken aan zelfvertrouwen, is belangrijk 
vanwege de mentale instabiliteit op deze leeftijd. De ontwikkeling van de wil om te winnen en een 
competitieve mentaliteit door trainingsvormen met puntentelling.  
 

Trainingskenmerken 

Bij de JO17 wordt ook vaak de basis gelegd voor het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid en 
inzicht in teambelangen. Het willen winnen is zeker voor jongens belangrijker dan ooit. Een fanatieke 
houding geeft nogal eens conflicten met medespelers, tegenstanders en leiding. In het spel probeert de 
B-junior nogal eens acties uit die weinig rendement voor het team opleveren. Vaak is dit een sliding net 
te laat ingezet of een dribbel net te lang doorgezet. Het is de periode van het uitproberen van zaken die 
echt bij het individu horen.  

Opleidingsdoelstellingen: 

• Techniek en inzicht wordt ontwikkeld aan de hand van de positie waar de spelers in 
specialiseren. 

• Aanleren hoe te spelen in en tegen meerdere systemen. 

• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen tussen alle linies. 

• Krachttraining wordt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling. 

• Leren herkennen welke acties het meeste rendement opleveren. 
 
 
De volgende verdeling wordt gehanteerd. 
Strijden 50%, Winnen 25%, Trainen 10%, Leren 15%. 
 
6.3.2.5   Fase 5: Winnen – JO19 
Algemeen 

In deze fase staat het winnen centraal. De meeste fysieke, technische, tactische en mentale 
vaardigheden van de speler zijn ontwikkeld en de nadruk van de opleiding is verschoven naar 
optimalisering van de prestaties. Er wordt met prestatiedoelstellingen gewerkt en de trainingen 
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kenmerken zich door een grote hoeveelheid van oefenvormen en wedstrijden waarbij een vorm van 
puntentelling centraal staat.  
 

Ontwikkelingskenmerken 

Spelers komen lichamelijk meer in evenwicht met zichzelf en met hun omgeving. Duidelijk is geworden 
of aan de eisen die de sport op een hoog niveau stelt, kan worden voldaan of niet. Bij het voetballen 
wordt ook verder gewerkt aan het specialiseren in een bepaalde taak. De A-junior is nog niet volleerd, 
maar hij is beter bestand tegen weerstanden en moeilijkheidsfactoren in het spel. Ook de onderlinge 
controle, het op elkaar letten en becommentariëren wordt genuanceerder en meer gericht op het 
collectieve resultaat.  

• Lengtegroei zit erop, speler ontwikkelt zich optimaal in fysiek opzicht en is goed trainbaar.   

• Prestatie van het team is belangrijk 

• Kijkt kritisch naar zichzelf en wil zichzelf laten gelden. 
 

Training 

Technische opleiding gaat in op de verdere ontwikkeling van geavanceerde technieken en toepassing 
van de algemene vaardigheden en de positie gerelateerde vaardigheden onder druk van een prestatie. 
 
Tactische training om spelers in staat te stellen plannen aan te passen spel aan de veranderende 
systemen en strategieën van een tegenstander. Spelers leren individueel tactische aanpassingen te doen 
binnen het spelsysteem. 
 
Fysieke training richt zich op het fysiek sterker worden door verdere uitbouw van krachttraining 
geïndividualiseerd en afgestemd op de positie. Het belang van herstel wordt groter en er vindt fysieke 
periodisering over het seizoen plaats. 
 
Mentale training is gericht op doelen stellen, zelf motivatie, verhoging van mentale weerbaarheid en 
een competitieve mentaliteit.  
 

Trainingskenmerken 

Bij het voetballen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de teamprestaties. Niet het individu staat 
meer centraal, maar het gaat om de inbreng en kwaliteit die een ieder weet te brengen om een zo goed 
mogelijk resultaat als team te scoren. Ultieme uitdaging voor de coach is dat elf spelers hetzelfde 
waarnemen en interpreteren en in overeenstemming met hun taak, positie in het veld en zo effectief 
mogelijk handelen. 

Opleidingsdoelstellingen: 

• Techniek en inzicht wordt ontwikkeld aan de hand van de positie waar de spelers in 
specialiseren. 

• Aanleren hoe te spelen in en tegen meerdere systemen en wat er nodig is om wedstrijden te 
winnen. 

• Leren communiceren, samenwerken en ruimte herkennen tussen alle linies. 

• Krachttraining wordt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling. 

• Leren herkennen welke acties het meeste rendement opleveren. 
 
De volgende verdeling wordt gehanteerd. 
Winnen 50%, Strijden 25%, Trainen 15%, Leren 5%. 
 
5.4 Opstelling en wissels 
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In de basis wordt er in alle teams naar gestreefd om alle kinderen evenveel te laten spelen. dat geldt in 
ieder geval voor alle teams van de onderbouw (8  t/m 12). 

Het trainen en spelen in een selectie zal gewijzigd verloop op bovenstaande laten zien. 

13-1 trainer speelt soms met sterkste opstelling: allround, posities minder belangrijk, speler vormt zich 
nog. 

15-1 trainer speelt vaker met sterkste opstelling: richting vaste positie, specialisatie van de speler is 
begonnen 

17-1 trainer speelt vaak met de sterkste opstelling, vaste posities, specialisatie krijgt nader gestalte 

19-1 trainer speelt meestal met de sterkste, vaste posities, specialisatie is een feit. Spelers worden klaar 
gestoomd voor A en B senioren selecties. 

A/B selectie: Trainer speelt overwegend met de sterkste opstelling. Spelers spelen op vaste posities. 

Niet trainen en wel of niet starten in de basis 

Het is belangrijk wat betreft de selecties een zelfde lijn te voeren waarbij het strenger wordt toegepast 
naarmate de spelers ouder worden en richting senioren gaan. 

Per speler geeft het trainingsbezoek in % over de laatste 2 maanden een reëel beeld van de totale 
aanwezigheid. Dit is medebepalend voor de keuze van een wedstrijd opstelling.  
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7. Voetbal Academie van VV Woudenberg 

Bij Woudenberg is er sinds 2017 een heuse voetbal academie. De voetbalacademie is voor de JO8 t/m 
JO13 pupillen. In 2 blokken van 10 trainingen worden (1 blok voor en 1 blok na de winterstop) er op 
vrijdagmiddag techniektrainingen gegeven. De trainingen duren 5 kwartier. 

Voor jonge spelers is het belangrijk de juiste techniek aan te leren om zo goed mogelijk te leren 
voetballen. Hoe meer de speler op jonge leeftijd leert des te meer plezier zal de speler beleven aan het 
voetballen. De voetbal academie is er voor alle spelers. Het is niet van belang of een speler wel of niet in 
een selectie speelt. 

Door alle kinderen een 3e (techniek) training aan te bieden voldoet Woudenberg aan haar taak om alle 
kinderen een basistechniek bij te brengen. 

Ricky van Wolfswinkel is ambassadeur van de Voetbal Academie. Het Hoofd Jeugd Opleiding is samen 
met de Technisch Coördinator Onderbouw verantwoordelijk inhoud van de trainingen. 

Per maximaal 6 spelers is er een trainer. De groepsgrootte is 10-12 spelers. Elke groep krijgt 2 trainers. 
Het zijn zowel gediplomeerde ervaren jeugdspelers als eerste elftalspelers die de trainingen geven. 


