
www.rkvvbergei jk .n l

Jeugdbeleidsplan
2015 - 2017
Jeugdcommissie en Technische Jeugdcommissie van RKVV Bergeijk



Pag. 2  

  
 

Inhoudsopgave 
 
- Voorwoord         pag. 3 
 
- Organisatie jeugdafdeling       pag. 4 
 
- Samenstelling, taken en bevoegdheden jeugdcommissie    pag. 5 
 
- Taken van leden jeugdcommissie –  geen apart budget    pag. 6 
 
- Technische jeugdcommissie - Jeugdcoördinator     pag. 7 
 
- Taken technische jeugdcommissie      pag. 8 
 
- Jeugdtrainer – Jeugdleider        pag. 9  
 
- Technisch jeugdplan:        pag. 11 
  * doel en visie, voetbalttechnische voorwaarden, 
  * indeling teams, concurrentie en uitwisseling tussen selectie-teams. 
  * klasse-niveau’s,  indelen en beoordelen spelers, 
 
- Meisjesvoetbal         pag. 14 
 
- Incidenteel inzetten en definitief overplaatsen spelers in ander team,   pag. 15 
  inzetten jeugdspelers bij senioren en overplaatsen o.b.v. leeftijd   
 
 
 
Bijlagen: 

 

Bijlage 1: 

  Speelwijze en opstelling voor leeftijdsgroepen F en E (onderbouw):   pag. 17 

 

Bijlage 2:  

 Speelwijze en opstelling voor leeftijdsgroepen D t/m A:    pag. 18 

 

Bijlage 3:  

  Leeftijdskenmerken en  (algemene) aandachtspunten bij     pag. 22 

trainingen en wedstrijden van diverse leeftijdsgroepen:     

 

Bijlage 4: 

  Algemene (gedrags)regels voor  spelers, trainers/leiders en ouders en  pag. 28 

  regels voor gebruik van kleedlokalen  

 

Tekeningen bij bijlagen 1 en 2 met opstellingen bij balbezit en balverlies:  pag. 31   

 

 

 



Pag. 3  

  
 

Voorwoord 
 
Het jeugdbeleidsplan 2015 - 2017 is opgesteld door de jeugdcommissie (JC) samen met de technische 
jeugdcommissie (TJC). Het plan is de opvolger van het vorige jeugdbeleidsplan (2006-2009). In het nieuwe 
plan is rekening gehouden met ontwikkelingen en ervaringen van de laatste jaren en met veranderde 
inzichten en visies. De beide commissies vinden dat het plan in een behoefte voorziet binnen onze club.  
 
Het doel van het plan is om voor iedereen binnen en buiten de club duidelijk te maken: 
- hoe de jeugdafdeling georganiseerd is. 
- wie welke  taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. 
- welke doelen we nastreven en hoe we die willen bereiken. 
Het plan bevat informatie die nuttig is voor algemeen bestuur, spelers, trainers en leiders, commissies, 
overige kaderleden en ouders. 
 
Het is goed dingen vast te leggen in het plan. Als dat door nieuwe inzichten, ontwikkelingen en behoeften 
nodig is, zal het plan daarom op onderdelen aangepast of aangevuld worden.   
 
 
Jeugdcommissie en Technische Jeugdcommissie RKVV Bergeijk 
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Organisatie jeugdafdeling RKVV Bergeijk 
 

In onderstaand schema is te zien hoe de organisatie is opgebouwd:  
 

Algemeen Bestuur (AB) 

     |        

Jeugdcommissie (JC) 

|  |  |  |  |  |   | 
hoofdleider A  hoofdleider B  hoofdleider C  hoofdleider D  hoofdleider E  hoofdl. F, mini's  hoofdl. meisjes 

               

   secretaris       wedstrijdsecr. bovenbouw       wedstrijdsecr. onderbouw  toernooien 

                          

     |        
Technische Jeugdcommissie (TJC) 

                

Jeugdcoördinator (JCo) 

   |  |  |  |  |     
   coördinator  coördinator  coördinator  coördinator  coördinator    
   bovenbouw  bovenbouw  onderbouw  onderbouw  jeugdkeepers    
    A t/m D   A t/m D   E, F, Minis   E, F, Minis         

|  |  |  |  |  |  | 
begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding 

A teams  B teams  C teams  D teams  E teams  F+mini's  meisjes 

|  |  |  |  |  |  | 
A elftallen  B elftallen  C elftallen  D elftallen  E zeventallen  F + Minis  meisjes 
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Samenstelling van de Jeugdcommissie. 
 
De JC heeft de volgende functies: 
- voorzitter, ook afgevaardigde in Algemeen Bestuur   
- secretaris 
- wedstrijdsecretaris bovenbouw (A t/m D) 
- wedstrijdsecretaris onderbouw (E, F, Minis) 
- toernooisecretaris 
- hoofdleiders per jeugdcategorie. 
 
. 
Een lid kan meerdere functies hebben. 
Leden worden niet gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is werft de JC  zelf nieuwe 
leden.  
Er geldt geen maximum leeftijd voor de leden en ook geen maximum zittingsduur. 
 
 
Taken en bevoegdheden van de Jeugdcommissie. 
 
Algemeen: 
De JC heeft van het  Algemeen Bestuur de opdracht gekregen om de belangen van de jeugdafdeling te 
behartigen. De JC heeft taken en bevoegdheden onderling verdeeld. 
 
Taken en bevoegdheden JC: 
De JC organiseert en bestuurt het jeugdvoetbal van onze club. Dit houdt o.a. in:  
- Zorgen voor een goed jeugdkader d.w.z. TJC, JCO, trainers en leiders. 
- In overleg met het AB-bestuurslid Technische Zaken voordragen van een aan te stellen kandidaat-JCO   
aan het AB.  
- Samen met de TJC indelen van jeugdteams. 
- Benoemen van hoofdleiders. 
- Opstellen en actualiseren van het jeugdbeleidsplan. 
- Verzorgen van het secretariaat en wedstrijdsecretariaat. 
- Bijhouden van de jeugdledenadministratie. 
- Zorgen voor spelerspassen. 
- Opleiden en begeleiden van het jeugdkader op voorstel van de TJC.  
- Beslissen over conflicten in goed overleg met alle betrokkenen. Een beslissing is bindend.  
- Opstellen en volgen van procedures over strafzaken. 
- Uitvoeren van het sociaal reglement.  
- Het communiceren met jeugdkader, spelers en ouders. 
- Organiseren van jeugdtoernooien en nevenactiviteiten (evt. in overleg met D’n Aonhang). 
- Waar nodig en gewenst leveren van oefenstof per leeftijdsgroep. 
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Taken van de leden van de Jeugdcommissie. 
 
Taken voorzitter: 
- leiding geven aan de commissie; 
- handhaven van regels en afspraken; 
- voorzitten van de JC-vergaderingen; 
- opstellen van de agenda in overleg met de secretaris; 
- afgevaardigde in het AB; 
- vertegenwoordiger van de JC bij externe aangelegenheden. 
 
Taken secretaris: 
- notuleren van vergaderingen van de JC; 
- opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter; 
- corresponderen met de KNVB en andere externe organisaties; 
- archiveren; 
- verzorgen van elftalopgaven indien vereist; 

    - verzorgen van jeugdledenadministratie; 
     - verzorgen van spelerspassen. 

 
Taken wedstrijdsecretaris: 
- in- en extern communiceren over wedstrijdprogramma´s; 
- zorgen voor (club)scheidsrechters; 
- bemanning van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag. 
 
Taken hoofdleider: 
Hij coördineert, adviseert, stuurt en helpt met als doel de organisatie van en communicatie binnen zijn 
leeftijdsgroep zo goed mogelijk te maken. Dit houdt o.a. in: 
- contactpersoon voor trainers en leiders van de groep; 
- zorgen voor een goede organisatie van de groep; 
- zorgen voor een goede communicatie en overleg binnen de groep; 
- voorkomen en oplossen van problemen binnen de groep; 
- coördineren van aan- en afmeldingen binnen zijn groep; 
- zoveel mogelijk bezoeken van wedstrijden en trainingen; 
- in overleg met trainers/leiders communiceren met de ouders; 
- houden van toezicht op de trainingsmaterialen van de groep. 
 
Overige taken: 
De andere taken van de JC (zie blz. 5) worden verdeeld tussen de JC-leden en eventueel de TJC-leden. 
Beide commissies werken nauw samen en hebben minstens elke 2 maanden een formeel, gezamenlijk 
overleg over de jeugdafdeling. 
 
Geen apart budget voor Jeugdcommissie. 
 
De club heeft geen apart jeugdbudget, maar één centraal budget dat wordt beheerd door de 
penningmeester van het Algemeen Bestuur. Indien de JC geld nodig heeft kan zij daarover een voorstel 
doen aan het Algemeen Bestuur dat beslist over dit verzoek. 
De vergoeding voor de JCO wordt in overleg tussen de JC en het Algemeen Bestuur vastgesteld. Dat geldt 
ook voor eventuele vergoedingen voor andere kaderleden.  
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Technische jeugdcommissie (TJC) – Jeugdcoördinator (JCO). 
 
Om vooral aandacht te geven aan de voetbaltechnische en tactische zaken van de jeugdafdeling is er een 
technische jeugdcommissie (TJC) die wordt geleid door de jeugdcoördinator (JCO).  
 
Samenstelling e.d. van de Technische Jeugdcommissie: 
De TJC 
> is samengesteld in overleg tussen JC  en AB.  
> legt verantwoording af aan de JC. 
> bestaat uit de volgende leden: 

- een jeugdcoördinator 
- twee leden voor de bovenbouw: A t/m D 
- twee leden voor de onderbouw: E, F en Minis 
- een coördinator jeugdkeepers. 

> De leden dienen de volgende capaciteiten en ervaring te hebben: 
    - “gevoel” met het omgaan met jeugd en voetballende jeugd in het bijzonder; 
    - goed communiceren en goed contacten leggen en onderhouden; 
    - ervaring met geven van training en (vakkundige) kennis van voetbal. 
 
Jeugdcoördinator (JCO) 
De JCO 
> wordt aangesteld door de JC (na goedkeuring door AB);  
> leidt de TJC en is eindverantwoordelijk; 
> legt verantwoording af aan de JC; 
> dient de volgende capaciteiten en ervaring te hebben: 
    - “gevoel” met omgaan met jeugd en voetballende jeugd in het bijzonder; 
    - goed communiceren, goed contacten leggen en onderhouden en goed leiding geven;  
    - specifieke vakdiploma’s, trainingservaring en vakkundige kennis van voetbal. 
 
TJC-leden bovenbouw en onderbouw 
De TJC-leden (coördinatoren) voor de bovenbouw A t/m D en de onderbouw E, F, Minis helpen  
de JCO bij het verwezenlijken van de voetbaltechnische en tactische doelen.  
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Taken van de Technische Jeugdcommissie 
 
De TJC heeft de volgende taken: 
 
> het “verenigingsdenken” onder de aandacht brengen van het kader: het belang van de club gaat boven 
het belang van een team en het belang van een team gaat boven het belang van een speler.  
 
> het waarborgen en zo nodig verbeteren van alle voetbaltechnische en voetbaltactische zaken; 
 
> het bevorderen van eenzelfde, vaste en herkenbare manier van trainen en wedstrijden spelen  in elke 
leeftijdsgroep m.n. door goed te communiceren met alle betrokkenen o.a. over leeftijdskenmerken, 
trainingsstof, trainingsopbouw, opstelling en manier van spelen van  wedstrijden, manier van coachen, 
opvoedkundige en onderwijskundige aspecten e.d.  
 
> het in overleg met de JC zo nodig bepalen van specifieke aandachtspunten in een seizoen en deze 
punten vastleggen in een seizoenplanning; 
 
> ervoor zorgen dat elke leeftijdsgroep evenredige aandacht krijgt voor voetbaltechnische en tactische 
aspecten o.a. doordat de JCO minimaal 2 trainingsavonden per week op wisselende dagen trainingen 
bezoekt om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van deze aspecten bij elke leeftijdsgroep; 
 
> het begeleiden van m.n. trainers van selectie/prestatieteams zodat hun kennis en vaardigheden met 
betrekking tot het geven van trainingen, wedstrijdbesprekingen, het coachen van wedstrijden op een 
kwalitatief hoger niveau komt; 
 
> het wekelijks of in elk geval zeer regelmatig aanwezig zijn bij wedstrijden en, indien nodig of  
gewenst, adviseren van trainers/leiders over opstelling en manier van spelen, manier van coachen e.d. en 
na afloop de wedstrijd evalueren met de trainers/leiders; 
 
> scouten d.w.z. het gedurende het seizoen regelmatig en voortdurend bekijken en – indien nodig in overleg 
met de trainer/leider - beoordelen van spelers op technische, tactische en mentale aspecten en naleven van 
gedragsregels (zie …); 
 
> adviseren van de JC over de samenstelling van de teams in de leeftijdsgroepen; 
 
> adviseren van de JC over het aanstellen van trainers en leiders; 
 
> regelmatig overleggen met de JC over al deze taken en over wat verder van belang is/kan zijn voor het 
jeugdbeleid. 
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Jeugdtrainer – Jeugdleider.  
 
Algemeen: 
> De jeugdtrainer en leider begeleiden een team van onze club en vertegenwoordigen onze club. Zij zijn dus 
een “visitekaartje” van onze club en hebben daarom een voorbeeldfunctie voor spelers en ouders. Zij 
dienen er zich van bewust te zijn dat hun manier van optreden van invloed kan zijn op het gedrag van 
spelers en ouders en hoe tegen onze club wordt aangekeken.  
> Een belangrijk uitgangspunt is dat trainer en leider het belang van de vereniging stellen boven dat van hun 
team (verenigingsdenken).  
> Jeugdtrainers en leiders worden aangesteld door de JC. 
> Jeugdtrainers en leiders zijn of worden lid van onze club en betalen contributie. 
> TJC en de JC zorgen voor begeleiding en opleiding van trainers en leiders en de TJC coördineert; 
> TJC en hoofdleiders maken zo nodig afspraken met jeugdtrainers en leiders en deze afspraken dienen 
nagekomen te worden. 
 
Taken jeugdtrainer: 
>  met de leider(s) verantwoordelijk voor zijn team en aanspreekpunt voor spelers en ouders. 
>  verantwoordelijk voor voetbaltechnische en voetbal tactische zaken; zo nodig voert hij hierover overleg 
met leider, hoofdleider en TJC.  
>  voorbereiden en geven van trainingen; 
>  begeleiden en coachen van het team bij wedstrijden; 
>  beoordelen van ontwikkelingen van spelers en dit bespreken met JCO, TJC en hoofdleider; 
>  erop toezien dat spelers de algemene gedragsregels naleven; 
>  verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van trainingsmaterialen, kleedlokaal e.d. 
 
Aanvullende taken jeugdtrainer selectie/prestatieteams: 
> voor aanvang seizoen organiseren van ouderbijeenkomst om uitleg te geven over technische/tactische 
aspecten; 
> tijdens deze bijeenkomst maken van afspraken over wat van spelers en ouders mag worden verwacht in 
relatie tot het beleid en de normen en waarden van de club. 
 
Vereist en gewenste opleidingsniveau trainers: 
A1 gewenst: oefenmeester III jeugd 
B1 gewenst: oefenmeester III jeugd. 
C1 gewenst: oefenmeester III jeugd . 
D1 gewenst: oefenmeester III jeugd. 
E1 gewenst: pupillen/juniorentrainer 
F1 gewenst: pupillen/juniorentrainer 
A t/m F lager en mini’s: wenselijk is pupillen/juniorentrainer en een voetbal-achtergrond. 
Van alle trainers (en indien nodig ook leiders) wordt verwacht dat zij deelnemen aan door de club 
georganiseerde en aangeboden opleidingen/cursussen. 
 
Taken jeugleider: 
> samen met de trainer verantwoordelijk voor zijn team en aanspreekpunt voor spelers en ouders; 
> zorgen voor tijdige en duidelijke communicatie met spelers en ouders o.a.  
 - algemene gedragsregels (zie bijlage 4); 
 - regels over afmelden; 
 - wedstrijdschema 
 - vervoerschema uitwedstrijden. 
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> verantwoordelijk voor de organisatie van zijn team o.a. 
    - invullen wedstrijdformulieren; 
 - bijhouden van spelerspassen; 
    - optreden als grensrechter en zo nodig ook als scheidsrechter; 
    - organiseren van het wassen van de shirts e.d.; 
    - het ophalen en terugbrengen van de shirts, ballen e.d.;  
    - toezien op zorgvuldig gebruik en netjes achterlaten van gebruikte kleedlokaal; 
    - er op toezien dat spelers de algemene gedragsregels naleven. 
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Technisch jeugdplan. 
 
 
Inleiding: 
Het technisch jeugdplan is vastgesteld door de TJC onder verantwoordelijkheid van de JC. Dit plan wordt 
als dat nodig is aangepast, aangevuld en uitgewerkt in acties. Het plan is deel van het jeugdbeleidsplan en 
er worden technische en tactische opleidingsaspecten en doelen in vastgelegd.   
Alle trainers en leiders nemen kennis van het plan en dienen zich in te spannen om trainingen en de manier 
van spelen van wedstrijden af te stemmen op het plan.  
Het plan bevat de volgende onderdelen: 
> Doel en visie. 
> Voetbaltechnische voorwaarden. 
> Klasse-niveau’s, indelen spelers en selectie. 
 
 
Doel en visie: 

De club heeft voor de hoogste 2  senioren selectie-elftallen minimaal het volgende competitieniveau als 
doel: 
- 1e elftal: gedurende meerdere seizoenen op rij minimaal een goede 3e klasser; 
- 2e elftal: minimaal reserve 1e klasse. 
Bij dit doel is het uitgangspunt om te spelen met zoveel mogelijk spelers uit onze eigen opleiding. De 
kwaliteit van de jeugdopleiding moet daarom minimaal zodanig zijn dat het doel kan worden bereikt. Spelers 
van andere clubs die interesse hebben om in de selectie te voetballen worden er vooraf op beoordeeld of de 
speler het niveau van de selectie kan verhogen. 
 
De visie van de jeugdopleiding is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- Het “verenigingsdenken” staat centraal: het belang van de club gaat boven het belang van een team en 
het belang van een team gaat boven het belang van een speler.  
- Er dient een veilig leerklimaat te zijn voor selectie/prestatieteams zoals nader beschreven in dit plan. 
- Iedereen moet met plezier voetballen, waarbij ruimte is voor prestatief en recreatief voetbal. 
- Aanvallend voetbal wordt gestimuleerd. 
- Elke speler krijgt de kans om zijn creativiteit en talent zoveel mogelijk te ontplooien. 
- Als een speler zelf wil en de kwaliteiten heeft krijgt hij de mogelijkheid om in een hogere leeftijdsgroep te 
spelen dan past bij zijn leeftijd. 
- Het trainen van technische vaardigheden is de rode draad in de jeugdopleiding. 
- Om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar de seniorenselectie wordt een verdeling 
gemaakt in prestatieve (selectie) en recreatieve jeugdteams.  
- Spelers voor selectieteams worden geselecteerd op technische en tactische kwaliteiten, mentaliteit, 
persoonlijkheid en gedrag. 
- Van spelers van selectieteams wordt verwacht dat ze twee keer per week komen trainen. Van spelers die 
het voortgezet onderwijs volgen wordt in examenperiodes verwacht dat ze één keer per week komen 
trainen. 
- Er kunnen ook andere specifieke bijzondere situaties zijn waarin kan worden volstaan met één training per 
week.  
- De ontwikkeling van de individuele speler staat voorop, maar mag niet ten koste gaan van het teambelang. 
Naargelang die ontwikkeling in de hogere leeftijdsgroepen zijn voltooiing nadert, is die ontwikkeling meer 
ondergeschikt aan het teambelang. Het teambelang is ondergeschikt aan het clubbelang.  
 
 
Voetbaltechnische voorwaarden: 
Doel en visie worden vertaald/uitgewerkt in de volgende voetbaltechnische voorwaarden: 
-  Bij het trainen van de leeftijdsgroepen mini’s t/m E wordt vooral aandacht besteed aan het aanleren van 
technische vaardigheden. Bij de leeftijdsgroepen D t/m A dient het aanleren en verbeteren van deze 
vaardigheden te blijven bestaan, waarbij positiespel steeds meer aandacht verdient.  
- Bij de mini’s is alleen het spelplezier van belang. Aan speelwijze en opstelling wordt geen aandacht 
besteed. 
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- Bij de F-categorie wordt langzaamaan en spelenderwijs al enige aandacht besteed aan de speelwijze en 
opstelling “1:3:3”. Zie meer hierover in bijlage 1 op blz. 18. 
- Bij de E-categorie wordt meer en meer aandacht besteed aan deze speelwijze en opstelling: zie bijlage 1.  
- Bij de leeftijdsgroepen D t/m A wordt “4:3:3” als opstelling en speelwijze gehanteerd. Zie meer hierover in 
bijlage 2 op blz. 19.  
- De JC en de TJC zullen de trainers en leiders voorzien van informatie en zo nodig cursussen en 
opleidingen aanbieden om hen in staat te stellen te kunnen voldoen aan deze voetbaltechnische 
voorwaarden en zal in verband hiermee zo nodig ieder jaar een actieplan opstellen. 
 - Trainers en leiders worden door de TJC geïnformeerd over en dienen zich goed bewust te zijn van de 
specifieke leeftijdskenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen en doelstellingen en aandachtspunten 
bij trainingen en wedstrijden van die groepen. Zie meer hierover in bijlage 3. 
 
 
Indeling team: selectieteams, recreatieve teams en meisjesteams, s, klasse-niveaus en indelen en 
beoordelen van spelers: 
De jeugdspelers worden ingedeeld in selectieteams, recreatieve teams en meisjesteams. 
 
> Selectie-teams: 
Als er in een leeftijdsgroep voldoende teams zijn, worden er per groep twee selectieteams samengesteld. 
Die teams zijn niet persé de twee hoogste teams in de leeftijdsgroep. In deze teams komen spelers die 
daarvoor als geschikt zijn beoordeeld op basis van technische, tactische en mentale aspecten en naleven 
van gedragsregels. Bij deze teams ligt de nadruk meer op ontwikkeling en prestatie. 
- Concurrentie en uitwisseling tussen selectie-teams: 
Uitgangspunt is de stimulering van (gezonde) concurrentie tussen en uitwisseling van spelers van beide 
selectieteams (en eventueel ook van spelers van andere teams) met als doel de ontwikkeling en prestaties 
van spelers te  bevorderen. Het is niet langer vanzelfsprekend dat (alle) spelers die bij aanvang van het 
seizoen in het hoogste selectie-team van een leeftijdsgroep zijn ingedeeld ook wekelijks c.q. het gehele 
seizoen in dat team spelen. Spelers van het 1e selectie-team die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet 
het vereiste niveau halen, kunnen worden opgesteld in het 2e selectie-team. Andersom geldt dat spelers die 
in het 2e selectie-team het niveau van het 1e selectieteam halen of benaderen, kunnen worden opgesteld in 
het 1e selectieteam.  
Om dit te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de trainers/leiders van de selectieteams deze 
uitgangspunten onderschrijven, uitdragen onder hun spelers en positief en constructief met elkaar 
samenwerken. Verder dienen zij in samenspraak met JC en/of TJC voor aanvang van het seizoen de 
ouders van de spelers hierover te informeren 
Als de beschikbaarheid en indeling van trainingsvelden en beschikbaarheid van trainers dat toelaten, 
trainen de selectieteams van een leeftijdsgroep zoveel mogelijk op dezelfde avond en hetzelfde tijdstip. Dat 
maakt het mogelijk en gemakkelijker om bij trainingen spelers uit te wisselen en trainers kunnen dan sneller 
en beter overleggen over uit te wisselen spelers en deze spelers ook beter beoordelen. In overleg tussen de 
trainers kan dit uitgebouwd worden tot een gezamenlijke training van beide selectieteams, waardoor de 
“drempels” tussen de teams nog lager worden. Dit alles levert een bijdrage aan het ontstaan van een 
“natuurlijke” en gezonde concurrentie tussen en soepele uitwisseling van spelers van de selectieteams en 
dit levert ook een bijdrage aan het verenigingsdenken. 
 
> Recreatieve teams: 
In deze teams komen spelers die niet zijn geselecteerd voor de selectieteams. Bij de indeling van deze 
teams wordt er naar gestreefd het verschil in kwaliteit van de teams zo klein mogelijk te houden. 
 
>  Meisjes-teams: 
Zie meer hierover in de paragraaf over meisjes-voetbal. 
 
> Gewenste klasse-niveau: 
Voor de 1e selectieteams A1, B1, C1, D1, E1 en F1 is minimaal 1e klasse of Hoofdklasse (HK) gewenst. 
Voor de 2e selectieteams is 2e klasse gewenst. Voor recreatieve teams is 3e, 4e of 5e klasse gewenst.  
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Overzicht gewenst klasse-niveau: 
      gewenst minimaal 
categorie team benaming klasse-niveau 

A-jeugd A1 1e selectie 1e klasse / HK 
  A2 2e selectie 2e klasse 
  A3 recreatief 3e of 4e klasse 
B-jeugd B1 1e selectie 1e klasse / HK 
  B2 2e selectie 2e klasse 
  B3 recreatief 3e of 4e klasse 
C-jeugd C1 1e selectie 1e klasse / HK 
  C2 2e selectie 2e klasse 
  C3, C4 recreatief 3e of 4e klasse 
D-jeugd D1 1e selectie 1e klasse / HK 
  D2 2e selectie 2e klasse 
  D3, D4 recreatief 3e,4e of 5e klasse 
E-jeugd E1 1e selectie 1e klasse / HK 
  E3 2e selectie 2E/3e klasse 
  overige E recreatief 4e of 5e klasse 
F-jeugd F1 1e selectie 1e klasse 
  F4 2e selectie 3e klasse 
  overige F recreatief 4e of 5e klasse 
Mini's  allen Mini's  niet van toepassing 

Meisjes  afhankelijk 
van aantal teams per 
categorie  

 
Incidenteel kan worden afgeweken van het gewenste klasseniveau  b.v. vanwege sterkte/zwakte  van een 
team. 
 
 
Indelen van spelers: 
Bij het indelen van spelers worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- kwaliteit staat voorop, leeftijd is niet beslissend; 
- mentaliteit, instelling,  persoonlijkheid en gedrag spelen ook een belangrijke rol; zonder deze factoren is 
talent niet voldoende; “wie niet wil, kan niet”; “wie niet kan, maar wel wil kan veel worden aangeleerd”; talent  
is vaak herhalen wat je goed kunt en graag doet ! 
- de teams in de leeftijdsgroepen worden ingedeeld vanaf de A-categorie aflopend naar de F-categorie;. 
- spelers worden niet vanzelfsprekend minimaal ingedeeld in het team waarin zij het seizoen eerder 
speelden; voorbeeld: in een seizoen met 2 C-teams speelt speler in C2, in het seizoen daarna met 3 C-
teams kan de speler in C3 ingedeeld worden.   
 
Beoordelen van spelers: 
> Criteria voor beoordelen van jeugdspelers, waarbij als uitgangspunt  deze volgorde wordt aangehouden:  
- mentaliteit, instelling, gedrag en persoonlijkheid; 
- technische kwaliteiten; 
- tactische kwaliteiten;  
- lichamelijke kwaliteiten; 
- advies/beoordeling trainer en leider; 
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- prestaties in eventuele oefenwedstrijden. 
> Personen die beoordelen: 
- trainer(s) en leider(s): 
- TJC; 
- scouts. 
> Taken TJC en JC: 
De TJC en JC maken op basis van de beoordelingen eerst een 1e opzet en daarna een voorlopige indeling. 
Na overleg met de trainers en leiders kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht. De JC is 
eindverantwoordelijk voor de indelingen. 
> Globale planning tijdschema: 
 febr - maart:     invullen beoordelingsformulieren door trainers/leiders 
 medio/eind maart:    maken voorlopige 1e indeling 
 april:     terugkoppeling met trainers/leiders teams 
 april:      eventuele aanpassingen 
 mei:      definitief maken spelerslijsten 
 1 juni:     bekendmaken op website 
 aug /sept:     zonodig aanpassingen in de indelingen. 
 
Invoeren spelers-volgsysteem 
In het seizoen 2014-2015 wordt gestart met de voorbereiding en verdere uitwerking van de invoering van 
een systeem om de ontwikkeling van jeugdspelers vanaf de mini’s tot en met de A te kunnen volgen.  
 
 
 
 
Meisjesvoetbal 
Al enkele jaren bloeit het meisjesvoetbal bij onze club enorm. Met deze teams die alleen uit meisjes bestaan 
onderscheidt onze club zich van veel andere clubs uit de regio die vaak met combinatie jongens/meisjes-
teams spelen. In de JC is de “hoofdleider meisjes” speciaal belast met meisjesvoetbal. 
Beleidsuitgangspunt voor ons meisjesvoetbal is om meisjes vanaf 5 jaar zoveel mogelijk te laten  voetballen 
met meisjes uit hun leeftijdsgroep. Hierbij staat het plezier voorop en is de prestatie ondergeschikt. Maar er 
is uiteraard net zo veel aandacht voor een goede opleiding als bij de jongens.  
Als er binnen een leeftijdsgroep voldoende meisjes zijn om twee of meer teams te maken dan is het 
uitgangspunt om de beste speelsters in het hoogste team in te delen. Er kan besloten worden om dit team 
in het belang van hun ontwikkeling in een jongenscompetitie in te laten delen. Ook mogelijk is om zeer 
goeie speelsters als ze zelf willen in een jongensteam in te delen. Uitgangspunt is om niet actief talentvolle 
speelsters van andere clubs aan te trekken. Maar elke speelster is uiteraard welkom om bij onze club te 
komen spelen. 
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Incidenteel inzetten van spelers in andere teams 
 
> De trainer/leider van het team dat spelers tekort komt vult zijn team in eerste instantie aan met spelers 
van  een lager team van dezelfde leeftijdsgroep. Als er in lagere teams van dezelfde leeftijdsgroep geen of 
geen geschikte spelers beschikbaar zijn, komen spelers van een lagere leeftijdsgroep in aanmerking. 
Eerst wordt overlegd met de trainer/leider van het team dat een speler moet “uitlenen”, daarna wordt de 
speler benaderd. Als de trainers/leiders van de teams het niet eens zijn, dan overleggen zij met de 
hoofdleider(s) met als doel het samen eens te worden over een passende oplossing. Als dat niet lukt dan 
neemt de hoofdleider(s) een beslissing die bindend is.  
 
> Spelers mogen niet in teams van een jongere leeftijdsgroep worden ingezet, tenzij ze qua leeftijd nog in 
die groep mogen uitkomen. 
 
> Een speler die gevraagd wordt incidenteel met een ander team mee te doen wordt geacht  
dit ook te doen, waarbij een positieve opstelling van de trainer/leider van de uit te lenen speler gewenst is 
omdat dit bevorderlijk werkt. Het clubbelang gaat immers boven het eigen teambelang. De JC kan een 
speler die weigert mee te doen bij dat andere team een sanctie opleggen. 
 
 
Definitief overplaatsen van spelers naar een ander team tijdens het seizoen. 
 
> De TJC, de trainers/leiders van de speler, een scout of de hoofdleider kunnen een voorstel doen om een 
speler tijdens het seizoen definitief over te plaatsen naar een hoger of lager team. Daarnaast geldt hetgeen 
is beschreven onder “concurrentie en uitwisseling tussen selectie-teams” op blz. 12. 
 
> Het voorstel wordt besproken tussen de TJC, de trainer/leider en de hoofdleider. Als zij er niet uit komen 
beslist de JCO en zijn beslissing is bindend.  
 
> Bij de beslissing wordt rekening gehouden met de volgende aandachtspunten: 
 - persoonlijke voetbalontwikkeling en mentaliteit van de speler 
 - gevolgen voor de betreffende teams v.w.b.: 
   * positie op de ranglijst (degradatie- of promotiekansen); 
   * aantal spelers per team; 
 - beoordelen alternatieven: 
   * ruilen van spelers; 
   * vanuit meer teams spelers doorschuiven; 
 - het tijdstip van overplaatsen; 
 - informeren van speler en ouders,teams en overige betrokkenen. 
 
Inzetten jeugdspelers bij senioren  
 
1e seniorenelftal: 
De hoofdtrainer mag jeugdspelers gebruiken in het 1e elftal als basis- of reservespeler onder de 
voorwaarden dat hij dat tijdig vooraf meldt bij de JCO en de trainer/leider van de spelers. 
 
Overige seniorenelftallen: 
Het gebruiken van jeugdspelers door trainers/leiders mag alleen met goedkeuring vooraf van de JCO, de 
betreffende hoofdleider en de betreffende trainers/leiders van de spelers. 
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Overgang jeugdspelers naar senioren op basis van leeftijd 
 
Over de overgang van jeugdspelers op basis van leeftijd naar de senioren wordt beslist in overleg tussen: 

 - de JCO; 
 - leden van de bovenbouw van TJC; 
 - hoofdleider A-jeugd; 
 - trainers/leiders A-jeugd 
 - afgevaardigde seniorencommissie 
 - afgevaardigde seniorenselectie/trainers. 
  
Er wordt beslist c.q. worden afspraken gemaakt over de teamindeling van de spelers, de begeleiding van de 
overgang naar de senioren en de communicatie met de betreffende spelers. 
Er wordt naar gestreefd het volgende tijdschema aan te houden: 
- feb/maart:  inventarisatie jeugdspelers die naar senioren moeten; 
- maart-april:  overleg; 
- mei-juni:  communicatie naar betreffende spelers 
In het eerste jaar als senior worden drie evaluatie-momenten gehouden om zo een goede overgang te 
waarborgen.  
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Bijlage 1:  
 
Speelwijze en opstelling voor leeftijdsgroepen F en E (onderbouw): 1:3:3. 
 

Alhoewel F-jes (vooral 1e jaars) en ook sommige E-tjes nog niet rijp om al iedere week gedisciplineerd in 
een opstelling te spelen, is het toch zinvol om ze aan te leren om te spelen in een 1:3:3 opstelling. Zie de 
tekeningen A en B en de toelichting hierna. 
 
Voordelen van deze 1:3:3 opstelling: 
> goede verdeling van spelers over het veld; 
> afstanden t.o.v. elkaar zijn makkelijk te bespelen en te belopen; 
> bevorderlijk voor het combinatiespel en voor de creativiteit; 
> overzichtelijk om uit te leggen en te spelen; 
> taken zijn gemakkelijk uit te voeren; 
> accent ligt op aanvallen via de vleugels en scoren van doelpunten. 
 
Toelichting bij de tekeningen A en B: 
De nummers van de opstelling sluiten aan bij de nummers die worden gebruikt bij de uitleg over de 
speelwijze en opstelling bij de leeftijdsgroepen D t/m A. 
 
- Er wordt gespeeld met een keeper (nr. 1), die zoveel mogelijk dient mee te voetballen.  
- Voor de keeper spelen 3 verdedigers (nrs. 2, 4 en 5). Nr. 4 schuift zoveel mogelijk door. Er ontstaat dan 
een eerste ruit (“spekkie”) met nrs. 1, 2, 5 en 4.  
- Voor de verdedigers spelen 3 aanvallers (nrs. 11, 9 en 7). Nr. 9 speelt dieper dan de buitenste aanvallers 
(nr. 7 en 11) om ruimte te maken voor de nr. 4. Zo ontstaat tweede ruit met nrs. 4, 7 11 en 9. 
-  Stimuleer ook de nrs. 2 en 5 om aanvallende acties uit te voeren.  
 
Bij balverlies (zie tekening A): 
De 3 verdedigers en 3 aanvallers maken het veld klein door in te zakken op eigen helft. Coach-woorden zijn 
“inzakken” en “klein maken”.  
Bij balbezit (zie tekening B): 
De nrs. 2 en 5 stellen zich breed op, nr. 4 schuift in en wordt centrale middenvelder; nrs. 7 en 11  stellen 
zich breed op en nr. 9  schuift in en wordt diepe spits; keeper schuift op naargelang zijn team op de helft 
van de tegenstander speelt.  
Coach-woorden zijn “diep” en “breed”. 
 
Maak deze opstellingen bij balverlies en balbezit wekelijks duidelijk met een white- of magneetbord. Bij deze 
categorieën zijn ‘plaatjes” een prima methode om uit te leggen hoe je wil spelen. Probeer zo de spelers ook 
te leren welke nummers bij welke posities horen, dat kan gemakkelijk zijn bij de coaching. 
 
Wisselen van spelers: 
In een wedstrijd kunnen spelers om de beurt gewisseld worden zodat iedereen ongeveer even veel speeltijd 
krijgt. Het nadeel daar van is dat er in de wedstrijd veel wisselingen van positie plaatsvinden. Dat komt de 
rust en samenspel niet ten goede. Het heeft daarom de voorkeur om op een andere manier te wisselen n.l. 
om per wedstrijd 1 of 2 (afhankelijk hoeveel spelers beschikbaar zijn) spelers telkens te wisselen met 
dezelfde anders spelers. Er wordt dan dus maar op 1 of 2 positities gewisseld, de spelers op de andere 
posities spelen de hele wedstrijd op dezelfde positie. Ook zijn er veel minder wisselmomenten. De ervaring 
leert dat dit het samenspel en de rust in het team zeer ten goede komt.  
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Bijlage 2: 
 
 
Speelwijze en opstelling voor leeftijdsgroepen D t/m A: 1:4:3:3. 
 
Een vaste speelwijze en opstelling heeft de voorkeur. Uitgangspunt is een 1:4:3:3-opstelling, die het beste 
aansluit bij de 1:3:3-opstelling bij de F en E-categorie en het beste "trainbaar" en uit te leggen is. De 
opstelling kan in balbezit/aanval veranderen in een 1:3:4:3-opstelling, waarbij een van de centrale 
verdedigers doorschuift naar het middenveld om een overtal-situatie te creëren.  
Zie tekeningen C en D en de toelichting hierna. 
 
> Taken voor het gehele team. 
bij balbezit: 
- Veld zo breed mogelijk maken en driehoekspel nastreven. 
- Goed in eigen zone spelen, maar niet op één lijn zodat in driehoekjes gespeeld kan worden. 
- Als het kan diep spelen, niet verzanden in breedtespel. 
- Let op afstanden tussen de linies: niet te kort en niet te lang. 
- Zorg voor rugdekking d.w.z. overnemen taak inschuivende speler. 
- Coach elkaar voortdurend op al deze taken. 
bij balverlies: 
- Spelers verdedigen hun eigen zone met mandekking, overnemen posities en rugdekking. 
- Zo snel mogelijk druk zetten op balbezitter tegenpartij. 
- Druk zetten collectief en consequent vooral op helft tegenstander met min. 7 spelers achter de bal.  
- Bij veel ruimte achter eigen verdediging: attent zijn op counter. 
- Balbezitter voor je houden (niet “happen”) en tegenstander naar zijkant dwingen. 
- Bal alleen afpakken als kans zich voordoet b.v. als balbezitter bal te ver voor zich uit speelt of geen  
controle heeft over de bal. 
- Blijf op de been, alleen sliding/tackle als het nodig is. 
- Coach elkaar voortdurend op al deze taken.  
 
> Taken voor verdediging -  nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 - bij balbezit en balverlies: 
Voor alle verdedigers: 

bij balbezit: 

- Zorg dat het centrale gebied bij/voor de eigen "16" goed bezet is: zie verticale stippellijnen op tekening C.  
- Bal afschermen: lichaam tussen bal en tegenstander. 
- Geen onnodig balverlies: dieptepas gaat voor breedtepas. 
- Hoge balsnelheid en  zuiverheid, spel snel verplaatsen van links naar rechts en andersom. 
- Proberen spelers zodanig vrij te spelen dat er tijd en ruimte is voor dieptepass. 
- Balbezittende speler dient minimaal 2 afspeelmogelijkheden te hebben. 
- Bij passing als het kan speler/linie overslaan. 
bij balverlies: 

- Elkaar voortdurend coachen over overnemen, doordekken, buitenspel e.d. 
- Hoe dichter bij eigen goal, hoe korter op directe tegenstander. 
- Geen overtredingen maken in de zone vanaf achterlijn tot 30 meter van achterlijn. 
- Goed rugdekking geven (“knijpen”).  
- Aansluiten bij middenvelders bij terugpass van tegenpartij.  
- Tegenstander voor je houden, niet “happen” op acties/bewegingen van tegenstander. 
 
Keeper (nr.1) 
bij balbezit: 
- Eenvoudige oplossingen kiezen. 
- Coach de verdedigers bij balbezit en balverlies . 
- Meedoen in positiespel, ook bij balverlies. 
- Zorgvuldige en, als het kan, snelle voortzetting van het spel. 
- Als het kan diep spelen. 
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bij balverlies: 
- Geconcentreerd en actief meedoen met het spel. 
- Keeper heeft overzicht, daarom medespelers goed coachen. 
 - Keeper speelt ongeveer ter hoogte van de 16 meter om evt. dieptepass tegenpartij te onderscheppen.  
- Bij “dode” spelmomenten spelers goed neerzetten. 
 
Vleugelverdedigers (nrs. 2 en 5) 
bij balbezit: 
- Altijd vóór de lijn van 3-4. Zie horizontale stippellijn op tekening C. 
- Veld breed houden om goed te kunnen opbouwen. 
- Geen balverlies bij diagonale pass of breedtepass naar centrale verdediger. 
- Zorg dat altijd 3 posities in de verdediging bezet zijn. 
- Als het kan diep spelen. 
- Doe mee aan positiespel, probeer aanvallers weg te trekken om ruimte te maken. 
bij balverlies: 
- Hoe dichter bij eigen doel, hoe scherper dekken. 
- Als het kan tegenstander buitenspel zetten. 
- Je tegenstander aan de binnenkant dekken. 
- “Knijpen” d.w.z. andere verdedigers rugdekking geven als de bal aan de andere kant is. 
-  Balbezitter voor je houden (niet “happen”) en tegenstander naar zijkant dwingen. 
 
Centrale verdediger (nr. 3) 
bij balbezit: 
- Nrs. 2 en 5 coachen als ze dreigen onder 3-4 te zakken. Zie stippellijn 
- Snel aannemen van de bal en verplaatsen van het spel. 
- Let op positiespel en op tijd diep spelen. 
- Bewaak onderlinge afstanden. 
- Blijven coachen en leiding geven. 
- Zorg dat je altijd aanspeelbaar bent voor de terugpass. 
- Werk goed samen en niet op dezelfde lijn met nr. 4. 
- Ondersteunen nrs. 2 en 5. 
bij balverlies: 
- Bespelen spits tegenstander, voorkomen dat hij scoort. 
- Leiding geven aan verdediging. 
- Rugdekking geven aan andere verdedigers. 
- Op juiste moment dieptepass onderscheppen.  
- Onderlinge afstanden klein houden. 
 
Centrale verdediger/verdedigende middenvelder (nr. 4) 
bij balbezit: 
- Nrs. 2 en 5 coachen als ze te ver onder 3-4 zakken. 
- Vooral naar voren verplaatsen van het spel. -  
- Baltempo bepalen. 
- Let op positiespel en op verplaatsen van het spel van ene naar andere kant.  
- Juiste moment kiezen om in te schuiven. 
- Kies zo positie dat je altijd aanspeelbaar bent. 
- Niet teveel lopen met de bal. 
- Werk goed samen en niet op dezelfde lijn met nr.3. 
bij balverlies: 
- Bewaak een goede organisatie.  
- Goed contact houden met nr. 3, niet te ver naar voren spelen. 
- Voor de verdediging: verantwoordelijk voor opvangen aanvallende middenvelder. 
- Tussen de verdediging als tegenstander in centrum doorkomt of als nr. 3 moet worden gesteund.  

 

> Taken voor middenvelders (nrs. 6, 8 en 10): 



Pag. 20  

  
 

alle middenvelders 
bij balbezit: 

- Goed in eigen zone spelen, niet te vroeg diep gaan. 
- Veldbezetting zo goed mogelijk houden. 
- Niet onnodig lopen met de bal. 
- Ondersteunen van nrs. 7, 9 en 11. 
- Nrs. 6 en 8 vervullen afwisselend controlerende rol. 
- Op juiste moment aanbieden voor de opbouw. 
bij balverlies: 
- Rugdekking geven aan elkaar. 
- Niet jagen bij slechte veldbezetting. 
- Voorkomen van cross- of dieptepass. 

- Na balverovering simpel spelen: zuinig op veroverde bal. 
- Meeschuiven naar kant waar de bal is (“kantelen”). 
- Niet “happen”, balbezitter voor je houden.  
 

Nummers 6 en 8 
bij balbezit: 
- Veld breed houden om te zorgen voor ruimte en aanspeelpunt. 
- Door positiespel voor driehoekjes zorgen. 
- Als het kan loopactie in de diepte. 
- Gebruik steek-, cross-, of dieptepass. 
bij balverlies: 
- Juiste moment kiezen om druk te zetten op de bal. 
- Speel vanuit verdedigende taak, zorg dat je de bal voor je hebt. 
- Goed meedoen met opjagen tegenstander. 
- Zorgen voor evenwicht op middenveld, dus niet te diep spelen. 
- Meebewegen naar kant waar de bal is (“kantelen”), rugdekking geven aan middenvelders. 
 

Nummer 10 
bij balbezit: 
- Zuinig in balbezit. 
- De juiste afstanden met nrs. 4, 6, 8, en 9 in de gaten houden. 
- Bal vasthouden of kaatsen. 
- Moment kiezen om als tweede spits bij te sluiten. 
- Attent zijn op afvallende bal (rebound).  
- Goed samenwerken met nr. 9. 
bij balverlies: 
- Kantelen: meebewegen naar de kant van het veld waar de bal is. 
- Juiste moment kiezen om druk te zetten op de bal. 
- Anticiperen op loopacties van nr. 9. 
- Niet happen, balbezitter voor je houden. 
 
> Taken voor aanvallers – nrs. 7, 9 en 11 – bij balbezit en balverlies. 
Voor alle aanvallers 
bij balbezit: 
- Veld zo groot mogelijk houden. 
- Anticiperen op de opbouwers. 
- Zelf aanspeelbaar zijn. 
- Zorgen dat je anderen kunt aanspelen. 
- Als het kan individuele actie maken. 
- Bij voorzet vanaf de zijkant 3 spelers voor de goals. 
bij balverlies: 
- Zorg dat je team eerst in positie is. 
- Juiste moment kiezen om druk te zetten op de bal. 
- Bij storen goed samenwerken en niet ophouden na 1 keer. 
- Dieptepass voorkomen. 
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Vleugelaanvallers (nrs. 7 en 11) 
bij balbezit: 
- Aan de buitenkant aanspeelbaar zijn. 
- Met actie of combinatie tot voorzet komen. 
- Overzicht houden bij geven van voorzet. 
- Goed positie kiezen bij voorzet van andere kant. 
- Acties maken en doelpunten maken. 
bij balverlies: 
- Op juiste moment druk zetten, maar niet “happen”.  
- Dieptepass voorkomen.  
- “Knijpen”; meebewegen naar de kant van het veld waar de bal is. 
 
Diepe spits (nr. 9): 
bij balbezit: 
- Aanspeelbaar zijn.  
- Afwisselend kaatsen en individuele actie. 
- Afwisselend naar de bal toe komen en bal vragen in de diepte. 
- Oog voor derde man-situatie, 
- Goed samenwerken met nr. 10. 
- Goed positie kiezen voor de goal. 
- Acties maken en doelpunten maken. 
bij balverlies: 
- Balbezitter naar de buitenkant of naar zijn zwakke been dwingen. 
- Op juiste moment druk zetten, maar niet “happen”.  
- Samen storen. 
- Tegenstander ophouden als eigen verdediging niet goed staat. 
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Bijlage 3:  
 
Leeftijdskenmerken, (algemene) aandachtspunten bij trainingen en wedstrijden van de 
diverse leeftijdsgroepen. 
 
 
Leeftijdsgroep F (en mini’s): 
 
Leeftijdskenmerken: 
- Snel afgeleid, korte concentratie. 
- Speels, beweeglijk en individueel gericht, weinig samenspel. 
- Vindt de bal nog vaak een obstakel. 
- Winnen is niet belangrijk, ’t moet leuk en gezellig zijn. 
- Niet gewend aan lichamelijk contact, (zeer) lage pijngrens. 
 
Algemene aandachtspunten voor trainer en leider: 
- Zorg dat ze zich thuis voelen en je vertrouwen. Je bent meer begeleider dan trainer en de eerste 
kennismaking met onze club: dat onthouden ze.  
- Blijf altijd rustig, vriendelijk, geduldig en positief. 
- Herhaal uitleg vaak en laat ze vragen stellen en antwoorden geven. 
- Leef met ze mee, verplaats je in hun fantasiewereld. 
- Niet straffen, maar veel complimenten geven voor alles wat ze goed doen.  
- Geef ze vertrouwen door hun sterke punten vaak te benoemen.  
 
Algemene aandachtspunten bij trainingen: 
- “Praatje” (uitleg), “plaatje” (voordoen), “daadje” (uitvoeren): korte en eenvoudige uitleg over oefeningen, 
zelf (langzaam) meer keren voordoen en dan spelers laten doen. 
- Leg iets uit als spelers oogcontact met je hebben (F-jes spelen graag)  
- Leg nieuwe oefening uit als spelers volle aandacht hebben (ballen, pilonnen e.d. leiden af).  
- Kies oefenvormen waarbij alle spelers tegelijk bezig zijn. Wachten verveelt en leidt af. 
- Veel varieren in oefenvormen. Vaak dezelfde is snel saai. Kleine variaties is voldoende b.v. andere 
richting, andere partijen, meer goaltjes.  
- Doel is plezier in voetballen krijgen en houden, winst of verlies is niet belangrijk. 
- Doelgericht samenspel is nog niet belangrijk. Kies eenvoudige spelvormen met zo weinig mogelijk regels, 
waarbij veel gescoord kan worden. Scoren vinden ze leuk. 
- Niet specialiseren. Wissel regelmatig samenstelling van groepen tijdens spelvormen en ook plaats en taak 
van spelers in die vorm. 
- Speel zelf niet mee, maar coach. 
- Kauw niet alles voor, laat ze ook zelf oplossen, dat is goed voor de spelcreativiteit.  

Technische aandachtspunten bij trainingen: 
- Oefeningen zonder bal zijn zinloos !!: alle oefeningen met bal.  
- Hoe meer balcontacten, hoe beter: iedere speler een bal bij technische oefenvormen.  
- Doel is: vertrouwd raken met de bal, balgevoel krijgen en basistechniek ontwikkelen. 
- Geen vaste keeper bij afwerkvormen. Laat iedere speler proeven aan het keepen. Echte interesse voor 
keepen komt vaak pas in de E. 
- Basisvaardigheden vaak herhalen b.v.: - passen binnenkant; - dribbelen; drijven (=dribbelen met hogere 
snelheid); - aannemen binnenkant; - meenemen binnenkant; - schieten binnenkant en wreef; - kappen met 
binnenkant. 
- Speel vaak partijvorm 4:4 op E/F-doelen zodat veel gescoord wordt.  
- Kleine partijvormen 1:1, 2:2 en 3:3 op 2 of 4 kleine doeltjes zijn ook heel geschikt. 
- Besteed aandacht aan positiespel door middel van 2:1, 3:2, 4:3, 5:2, 5:3, 5:4 etc.   
 
Aandachtspunten tijdens wedstrijden: 
- Zie voor speelwijze en opstelling bijlage 1. 
- Heel belangrijk: coach altijd in positieve zin, dat geeft vertrouwen. 
- Streef naar max. 2 wissels. 
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- Coachen bij "kluitjesvoetbal": ‘uit elkaar rennen’ of ‘verspreiden als wij de bal hebben’. 
- Leg geen nadruk op winnen: plezier is belangrijker. 
- Wissel regelmatig van keeper.  
- Coachen keeper: niet op de doellijn blijven als wij op hun helft spelen.  
- Coachen verdedigers: over denkbeeldige middenlijn opschuiven als we aanvallen. 
- Coachen aanvallers: teruglopen tot over die middenlijn als we verdedigen (“niemand blijft alleen achter in 
de verdediging en iedereen valt mee aan”). 
- F-spelers zullen veel pingelen, vaak omdat ze vrije medespelers nog niet zien. 
- Leer ze pingelen zeker niet af.  Pingelen is goed voor balgevoel, creativiteit en lichaamscoördinatie. 
Spelers die kunnen pingelen maken op latere leeftijd vaak het verschil. 
- Geef nadrukkelijk complimenten als ze toch samenspelen. 
- Geef spelers geen vaste plaats. Ze willen allemaal aanvallen en scoren, laat iedereen als aanvaller aan de 
beurt komen. 
- Spreek met ouders af dat ze niet “coachen” (met respect voor hun goede bedoelingen). Trainer/leider 
coacht en dat is voor F-jes al moeilijk genoeg. Ook nog een aantal coachende ouders werkt heel 
verwarrend en is voor hun ook niet uit te voeren. 
 
 
Leeftijdsgroep E: 
 
Leeftijdskenmerken: 
- Grote bewegingsdrang, de concentratie ontwikkelt zich, techniek kan al beter worden aangeleerd. 
- Lichamelijke coördinatie is beter en daardoor kunnen ze al beter samen spelen. 
- Leren al bewuster en doelgerichter technische basisvaardigheden. 
- Vaak (grote) verschillen tussen spelers qua fysieke kracht en techniek.   
- Al meer besef van taken van verdedigen en aanvallen en krijgen al voorkeur voor positie.  
- Vinden winnen al belangrijker, maar winnen is niet het doel. 
- Ze begrijpen al iets meer van overspelen, vrijlopen en mandekking. 
 
Algemene aandachtspunten voor trainer en leider: 
Zie paragraaf b van de F-jeugd.  
 
Algemene aandachtspunten bij trainingen: 
Zie ook paragraaf van de F-jeugd. 
- Oefeningen zonder bal zijn zinloos !!. 
- Voor iedere speler een bal beschikbaar. 
- Geef meeste aandacht aan techniek. Conditie en kracht komen vanzelf, techniek moet meestal aangeleerd 
worden 
- “Praatje”, “plaatje”, “daadje” (korte uitleg, (zelf) voordoen, uitvoering). Doe techniekoefeningen vaak en 
langzaam voor. 
- Kijk goed hoe ze oefeningen doen en corrigeer individueel en voor de groep.  
- Als er 2 trainers groep bij bepaalde oefenvormen in twee (of meer) groepen verdelen (b.v. om per groep 
tempo en moeilijkheidsgraad aan te passen). 
- Speel in op hun fantasiewereld, zorg voor veel beleving. 
 
Technische aandachtspunten bij trainingen: 
- Veel herhalen van technische basisvaardigheden zoals: passen binnenkant, dribbelen en drijven,  aan- en 
meenemen van de bal (aannemen ene been, passen andere been), schieten met binnenkant en wreef, 
kappen met links en rechts en binnen en buitenkant, afschermen van de bal, bal kaatsen, “opengedraaid” 
staan bij aannemen van de bal. 
- Oefen techniek- en passeerbewegingen zoals: schaar, stop en draai, kappen achter standbeen, kappen, 
schijnschot, sleepbeweging. 
- Daag spelers uit om bij trainingen (nieuwe) technieken te laten zien.  
- Verwerk techniek/passeervaardigheden in andere oefenvormen. 
- Doe regelmatig “bal hooghouden” en daag ze uit om een hogere score te halen. Bal hooghouden is 
actieve rust en tegelijk goed voor balgevoel en techniek.   
- Benadruk tweebenigheid bij alle oefenvormen.  
- Benadruk hard en strak inpassen van de bal.   
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- Doe veel kleine partijvormen- 4:4, 3:3 en 2:2 – en zorg dat er veel gescoord kan worden.  
- Passeren en afwerken oefenen in 1 tegen 1 duels.  
- Besteed aandacht aan positiespel door middel van 2:1, 3:2, 4:3, 5:2, 5:3, 5:4 etc. 
- Keepers kunnen enthousiast gemaakt worden voor het keepersvak. 
 
Aandachtspunten tijdens wedstrijden: 
- Voor speelwijze en opstelling: zie bijlage 1. 
- Coach altijd positief en opbouwend: fouten maken hoort erbij en ze leren ervan. 
- Geef heel veel complimenten voor dingen die goed gaan.  
- Geef iedereen evenveel speeltijd, ook spelers met minder kwaliteiten. Door te spelen worden ze beter. 
- Noteer de fouten die steeds terugkomen en kom er op terug in de trainingen. 
- Gebruik elke speler op meerdere posities. 
- Houdt bespreking kort en eenvoudig. Als je nog iets wil vertellent, kan dat in de rust of bij het wisselen.  
- De basistaktiek is: hoe voorkomen we samen tegendoelpunten en hoe kunnen we samen scoren. 
- Spreek niet over “omschakelen”, maar over “teruglopen om de bal weer af te pakken ”. Niet over 
“combineren”, maar over “overspelen”. Niet over “aansluiten”, maar over “naar voren lopen”. 
- Winnen is nog steeds geen doel, maar alleen maar leuk voor de spelers: benader wedstrijden op deze 
manier. Eisen dat ze moeten winnen of negatief reageren op een nederlaag, legt te veel druk op de spelers. 
- Besteed aandacht aan het samenspel, maar pingelen is belangrijk voor het leerproces. 
- Leer pingelen niet af (spelers met een actie maken later het verschil). Vaak zien ze alleen de bal en niet 
de medespelers.  
- Spreek af: pingelen mag, maar als je bal verliest probeer je de bal snel terug te krijgen. 
- Coachen keeper: niet op de doellijn blijven al we op helft van de tegenstander spelen.  
- Coachen verdedigers: over denkbeeldige middenlijn opschuiven als we aanvallen. 
- Coachen aanvallers: teruglopen tot over die middenlijn als ze verdedigen (“niemand blijft alleen achter in 
de verdediging en iedereen valt mee aan”).  
-  Laat de keeper en achterhoede vanachter uit opbouwen als de tegenstander dit toelaat. 
Hier op 1 of 2 blz. tekening(en) toevoegen over opstelling in balbezit en in balverlies.  
 
Leeftijdsgroep D: 
 
Leeftijdskenmerken: 
- De wil om zich te meten met anderen neemt toe. 
- Vaak enthousiast, leergierig en vragen naar technische aanwijzingen.  
- Pikken dingen sneller op, vooral als trainer het voor doet (visueel ingesteld).  
- Ideale leeftijd voor leren/verbeteren technische vaardigheden. 
- Meestal evenwichtige lichaamsbouw, zodat snelheid, behendigheid en coördinatie zich snel ontwikkelen. 
- Soms verschillen qua fysiek en gedrag tussen “vroegrijpen” (puberen) en “laatrijpen”. 
- Vaker eigen mening en kritiek op eigen prestaties en die van anderen. 
- Krijgen meer gevoel voor het team, dus meer aandacht geven aan  tactiek en samenspel. 
 
Algemene aandachtspunten voor trainer en leider: 
- Stimuleer enthousiasme door zelf ook enthousiast te zijn. 
- Aandacht voor verder verbeteren van technische vaardigheden, snelheid, behendigheid,  coördinatie, 
creativiteit en individuele acties. 
- Het is veel minder nodig op het moment zelf te reageren. D-spelers kunnen al een korte foutenanalyse 
achteraf verwerken, bij voorkeur in de eerste training na een wedstrijd. Na de wedstrijd staan spelers daar 
minder voor open. 
- Handhaaf afgesproken regels consequent, spelers hebben scherp gevoel voor rechtvaardigheid. . 
- Bespreek (gemeenschappelijke) fouten in de groep. Als er één speler wordt uitgelicht ziet hij dat als een 
afgang en de groep heeft de neiging om iemand uit te lachen. 
- Bouw een goed contact op met de spelers b.v. door het maken van een praatje in de kleedkamer of voor 
of na een wedstrijd. 
- Geef veel complimenten, ze zijn daar gevoelig voor. Belonen werkt beter als straffen. 
- Geef een paar keer per seizoen “theorieles” over allerlei spelsituaties met behulp van een white- of 
magneetbord (over b.v. opschuiven van verdedigers, terugzakken van aanvallers, wie moet waar lopen, 
vrijlopen voor en na de pass etc.).  
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Technische aandachtspunten tijdens trainingen: 
- “Praatje”, “plaatje”, “daadje” (korte uitleg, (zelf) voordoen, uitvoering). 
- Kijk goed of oefeningen goed worden uitgevoerd. 
- Corrigeer groepsgewijs of individueel en leg goed uit waarom het anders/beter moet. 
-  Stimuleer de prestatie- en competitiedrang door spelers uit te dagen (b.v.: “Wie kan de volgende training 
passeerbeweging X, schijnbeweging Y, de bal x- keer hooghouden”.  
- Train in een hoog ritme, dus niet te veel en te lange uitleg. 
- Verdeel als het kan de groep in tweeën, zodat iedereen veel en actief bezig is.  
- Liever een aantal korte partijen – van 1:1 tot 7:7 - dan één lange partij. 
- In korte partijen telkens nieuwe variaties verwerken: 2 of meer kleine goals, grote goal met keeper, direct 
scoren uit voorzet, bal max. aantal keren raken etc.  
- Besteed veel aandacht aan positiespel door middel van 2:1, 3:2, 4:3, 5:2, 5:3, 5:4 etc. 
- Stimuleer zelf nadenken door bij de coaching veel vragen te stellen. 
- Aandacht voor verder verbeteren van techniek- en passeerbewegingen (zie bij E en F). 
- Als spelers techniek- en passeerbewegingen al beheersen: laat ze uitvoeren met een hogere snelheid. 
- D-spelers durven al vaker te koppen, besteedt daar aandacht aan.  
- Blijf veel aandacht geven aan tweebenigheid. 
- Verwerk tweebenigheid, koppen, techniek- en passeerbewegingen in andere oefen- en afwerkvormen. 
- Besteed veel aandacht aan samenwerking b.v. bij balverlies allemaal meeverdedigen, in balbezit allemaal 
“opschuiven”. 
- Wijs op het belang van veroveren bal door winnen duels te winnen, vrijlopen zonder bal en voor en na de 
pass.  
- Voor D-spelers kan een training gestart worden met een warming up van ongeveer 10 minuten, zonder 
bal. Moet wel gedisciplineerd gebeurent, anders is effect gering.  
- Warming-up kan ook mét bal.  
 
Aandachtspunten tijdens wedstrijden. 
- Zie bijlage 2. 
- 1e jaars D spelen voor het eerst op een groot veld met ook nieuwe spelregels (buitenspel, niet terugspelen 
op keeper).  
- Geef ze tijd te wennen aan deze regels en aan de andere organisatie en speelwijze: grotere afstanden, 
meer spelers, meer keuzes in afspelen, vaak grotere en sterkere tegenstanders. 
- Houdt nog niet te strak vast aan vaste posities, streef er naar dat spelers op twee of drie verschillende 
posities uit de voeten kunnen. 
- Aandachtspunten:- veld groot maken bij balbezit, veld klein maken bij balverlies, andere kant breed 
openen, als diep spelen niet kan, aansluiten door verdedigers”, knijpen als de bal aan de andere lange zijde 
is”, wanneer inzakken en wanneer drukzetten door de aanvallers. 
 
Leeftijdsgroep C. 
 
Leeftijdskenmerken. 
- Begin “puber”-leeftijd: puber-zijn is geen excuus, maar hou er wel rekening mee.  
- Soms lastig(er) gedrag t.o.v. medespelers en tegenstanders. 
- Soms motivatiegebrek en een kritische instelling tegenover trainer of leider. 
- Veel behoefte aan duidelijke en vaste afspraken. 
- Weinig gevoelig voor moraliserende gesprekken, zeker niet in groepsverband. 
- Voorkeur voor persoonlijk individueel gesprek met de trainer. 
- Vaak last van groeispurt en daardoor spierblessures en tijdelijk minder soepele motoriek. 
 
Algemene aandachtspunten voor trainer en leider: 
- Blijf aandacht geven aan technische vaardigheden. 
- Laat ze nadenken over de manier van voetballen bij balbezit en balverlies 
- Bij balbezit aandacht voor opbouwen, aanvallen en scoren. 
- Bij balverlies aandacht voor storen, afschermen opbouw tegenstander, vastzetten, afjagen.  
- Een aantal keren per jaar kan aan deze onderwerpen aandacht worden besteed in een theorieles (zie bij 
D-jeugd).  
 
Technische aandachtspunten tijdens trainingen. 
- Gedisciplineerde warming up van ca. 5 á 10 min. zonder bal, eventueel onder leiding van de aanvoerder. 
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- Aandacht voor wedstrijd-situaties waarbij het spel wordt stopgezet en de spelers worden bevraagd over 
hun handelen. 
- Aandacht voor taaktraining per linie of flank bij balbezit en balverlies b.v. in 3:1, 4:1, 5:2 of  6:3, gericht op 
specifieke technische en tactische aspecten per taak.  
- Aandacht voor mentale aspect d.w z. spelen in het belang van het team. 
- Creëer soms in een training een sfeer als doel op zich. C-spelers zijn hier gevoelig voor. 
- Aandacht voor de taken bij balbezit en balverlies en het moment daartussen de omschakeling. 
-  Aandacht voor samenwerking tussen de linies in de basisformatie  4-3-3 (opbouw via backs, inspelen 
vleugelaanvallers, kaatsen met buitenste middenvelders of spits, voorzetten door vleugelaanvallers etc.). 
- Speel veel partijvormen 3:3, 4:4, 6:6 of 7:7: en besteed veel aandacht aan positiespel door middel van 2:1, 
3:2, 4:3, 5:2, 5:3, 5:4 etc (aandacht voor drukzetten, mandekking, rugdekking en ruimtedekking. 
- Veel aandacht voor onderlinge coaching (vrije bal, opendraaien, man in de rug, kaatsen). 
- De techniek is niet meer doel op zich, maar moet nog steeds aandacht krijgen. 
- Techniek is ook eerste balaanname en passing: hoe beter die is, hoe beter het samenspel  en de opbouw. 
- Aandacht voor het bewegen voor en na de pass. Instructie:  wie de bal wil moet vrijlopen en degene die de 
bal gaat passen doet dat alleen als de ontvanger vrijloopt. 
- Aandacht aan het koppen, zowel verdedigend als aanvallend. 
- Aandacht aan corners en vrije trappen, verdedigend en aanvallend. 
 
Aandachtspunten tijdens wedstrijden. 
- Zie bijlage 2.  
- Omdat de trainingen vaak gericht zijn op wedstrijdsituaties, bij wedstrijden aandacht voor dezelfde 
thema’s.  
- Voorbeelden van thema’s:  wie doet wat bij balbezit en bij balverlies, de taakverdeling tussen de linies, hoe 
gaat de opbouw (lange bal of b.v. via de backs), inspelen vleugelaanvallers, kaatsen met buitenste 
middenvelders of spits, wanneer drukzetten, mandekking, rugdekking, ruimtedekking, het knijpen, afspraken 
over spelhervattingen, hoe belang van elkaar coachen. 
- Veel thema’s met gehele groep bespreken en waar nodig spelers individueel pf per linie uitleg geven. 
 
Leeftijdsgroep B 
 
Leeftijdskenmerken 
- De puberverschijnselen zetten zich vaak door in de B-jeugd. 
- Winnen wordt steeds belangrijker. 
- Soms te fanatieke houding omdat eigen grenzen worden opgezocht.  
- Vaak groeispurt met tijdelijk als gevolg minder soepel of trager bewegen.  
 
Algemene aandachtspunten voor trainer en leider. 
- Aandacht aan het rendement van de taakuitvoering door een speler. 
- Wie is geschikt voor welke positie en taak: de speler moet beginnen zich te specialiseren. 
- De spelers moeten de beginselen leren van verschillende speelwijzen en basisformaties, ook in relatie tot 
die van de tegenstander. 
- Aandacht in partij- en positiespelen voor hogere handelingssnelheid dan in de C. 
- Leer ze dat alle acties in belang van het team moeten zijn 
 
Aandachtspunten tijdens trainingen. 
- Warming-up met of zonder bal.  
- B-spelers kunnen regelmatig een (flinke) conditietraining aan. Wel goed doseren.  
- Train op wedstrijd-situaties en geef ook aandacht aan de taken per positie of per linie. 
- Aandacht voor het belang van elkaar coachen. 
- Spreek af welke coachtermen gebruikt worden. 
- Aandacht voor inzicht in taken en sterke/zwakke punten van teamgenoten.  
- Weerstand en tempo in oefeningen kan worden verhoogd in vergelijking met C. 
- Aandacht voor ‘mentale’ aspect: in het belang van het team spelen, scherp trainen, spelen om te winnen 
e.d.  
- Behandel theorie en praktijk van tactische zaken b.v. pressievoetbal, het vastzetten van de tegenstander, 
het countervoetbal, spelverplaatsing en de buitenspelval. 
- Besteed veel en uitgebreid aandacht aan het positiespel.  
- Aandacht voor: tweebenigheid, het 1:1-duel, 1-2-combinatie, individuele actie en het afwerken op het doel, 
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bewegen zonder bal (als je de bal wil moet je vrijlopen/ruimte maken voor jezelf), het belang van hard en 
strak inspelen (spel gaat sneller, bal kan moeilijker onderschept worden en kan beter gekaatst worden), 
pass moet voor de man (in de loop) gespeeld worden; een goeie eerste aanname. 
 
Aandachtspunten tijdens wedstrijden. 
- Zie bijlage 2. 
- Als getraind is op wedstrijdeigen situaties, aandacht daarvoor bij de wedstrijd.  
- Aandacht aan ‘mentale’ aspect: knokken voor elkaar, wil om te winnen e.d. 
- Besteed kort aandacht aan afspraken over:  varianten bij spelhervattingen; omschakelen na balverlies; 
vaste patronen bij de opbouw m.n. de rol van de keeper daarbij; het flankspel en de voorzet; aanbieden 
vanuit de tweede of derde lijn, wanneer inzakken van de aanvallers en wanneer drukzetten door 
verdedigers; knijpen als de bal aan de andere lange zijde is. 
 
 
Leeftijdsgroep A 
 
Leeftijdskenmerken. 
- Vaak stabieler en beheerster gedrag, weten wat ze willen. 
- Ook fysiek meer stabiliteit en beheersing. 
- Spelers hebben oog voor eigen prestaties en ook voor die van hun teamgenoten. 
- Steeds meer geneigd tot het nemen van medeverantwoordelijkheid. 
- Sommige spelers hebben het druk met eindfase voortgezet onderwijs, sommige studeren al en weer 
anderen werken.  
 
Algemene aandachtspunten voor trainer en leider. 
- Werk aan de verdere ontwikkeling als competitief ingestelde voetballer. 
- Leren winnen van de wedstrijd: taaktraining per positie, leren wat er in de verschillende taken en 
wedstrijdsituaties gevraagd wordt. 
- Maar de spelers specialisten: leer ze verder herkennen welke specialiteit ze hebben en hoe ze dat kunnen 
inzetten voor het team.  
- Leer ze ook om als individu en linie in dienst van het team te spelen. 
- M.n. voor 2e jaars gaat voorbereiding voor het seniorenvoetbal nu een rol spelen. 
 
Aandachtspunten tijdens trainingen. 
- Wedstrijdsituaties trainen met partij- en positiespelen. 
- Coachen op hoge handelingssnelheid b.v. 1x raken, hard inspelen, eerste aanname.. 
- Spelers wijzen op hun taken: hoe te handelen in welke situatie. 
- Aandachtspunten: omschakelen, veldbezetting, partij- en positiespelen met accenten gericht op willen 
winnen (duelkracht); afspraken over spelhervattingen (spelers moeten alle varianten kennen en kunnen 
uitvoeren); het coachen van de spelers onderling. 
- Training van het uithoudingsvermogen binnen voetbalvormen. 
 
Aandachtspunten tijdens wedstrijden. 
- Zie bijlage 2. 
- In de voorbespreking aandacht voor onderwerpen waarop getraind is.  
- De discipline en coaching mag meer resultaatgericht zijn dan bij B.  
- Daarnaast ook nog aandacht voor de individuele ontwikkeling van spelers. 
- Laat spelers zelf verantwoordelijkheid nemen bij vrije trappen en corners. 
- Opstelling: zie bij B 
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Bijlage 4 
 
Algemene (gedrags)regels voor spelers, trainers/leiders en ouders. 
 
A. (Gedrags)regels voor spelers: 

 

Omdat voetbal een teamsport is dient elke speler zich in dienst van het team op te stellen. Zijn eigen 
inbreng moet een positieve invloed hebben op de teamprestatie. Van belang daarvoor is dat spelers hun 
best doen en inzet tonen, maar ook dat alle spelers zich aan dezelfde regels houden over hoe ze zich 
hebben te gedragen. De hieronder genoemde (gedrags)regels gelden voor alle spelers en de trainer en/of 
leider informeren de spelers en hun ouders over deze regels. 
 
1. De speler gedraagt zich, in woord en gebaar, correct, sportief en met respect tegenover de 
scheidsrechter, tegenstanders, medespelers, trainer, leider en toeschouwers. 
 
2. De speler stelt zich positief en met respect op tegenover zijn medespelers, trainer en leider. 
 
3. De speler houdt zich aan alle afspraken die door trainer en leider met het team gemaakt worden bijv. over 
tijdstip van samenkomst bij thuiswedstrijden, tijdstip vertrek bij uitwedstrijden, doen van warming-up, dragen 
trainingskleding door reserves, wisselbeurten e.d. 
 
4. Het reizen naar uitwedstrijden gebeurt gezamenlijk vanaf een centraal punt, bij voorkeur volgens een 
door de leider op te stellen rijschema.  
 
5.  Als school of studie in het gedrang dreigen te komen door het voetbal, hebben school of studie voorrang. 
Wel tijdig afmelden: zie regel 7. 
 
6. Een speler die geblesseerd is blijft onderdeel van het team en is, indien zijn blessure het toelaat, in 
principe aanwezig bij wedstrijden. 
 
7. De trainer/leider spreekt met het team af wanneer, bij wie en hoe spelers moeten afmelden voor 
trainingen en wedstrijden en wat de sanctie is bij te laat afmelden. De speler houdt zich aan deze afspraken. 
 
8. Voor de leeftijdsgroepen A t/m E is douchen na trainingen en wedstrijden verplicht, voor de  F en mini’s is 
douchen wenselijk. 
 
9. Roken in kleedlokaal, kantine e.d. is verboden. Voor alcoholgebruik moeten spelers zich houden aan het 
alcoholbeleid van de club.  
 
 
B. Regels voor trainers bij trainingen: 
 
1. De trainer gaat zorgvuldig om met alle trainingsmaterialen en kleedlokalen en zorgt er voor dat zijn 
spelers dat ook doen. 
 
2. De trainer gebruikt ballen uit het ballenrek waarvan hij een sleutel heeft en zorgt er voor dat alle ballen na 
afloop in het rek terug gelegd worden. Tijdens de training is het ballenrek gesloten. 
 
3. De trainer zorgt ervoor dat gebruikte trainingsmaterialen na de training weer in het ballenhok terug 
komen.  
 
4. De trainers maken op trainingsavonden onderling goede afspraken over het aan- en uitdoen van de 
veldverlichting en het terughangen van de sleutels van de verlichting. 
 
5. De trainer zorgt voor het openen en sluiten van het kleedlokaal van zijn team en zonodig van het 
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kleedlokaalgebouw. 
 
6. De trainer maakt met zijn team afspraken over het zorgvuldig gebruik van het kleedlokaal en over het 
netjes achter laten ervan na de training. De trainer doet een eindcontrole voordat hij het lokaal sluit.  
 
7. De trainer spreekt spelers er op aan die zich niet aan de gedragsregels houden en legt in overleg met de 
leider eventueel sancties op b.v. een waarschuwing of schorsing.  Zwaardere sancties worden opgelegd als 
de statuten van de vereniging dat mogelijk maken en na overleg met het Algemeen Bestuur.  
 
 
C. Regels voor trainers en leiders voor wedstrijden. 
 
1. De trainer en leider geven het voorbeeld aan spelers door zich, in woord en gebaar, correct, sportief en 
met respect te gedragen tegenover de scheidsrechter, tegenstanders, eigen spelers en toeschouwers. 
 
2. De trainer en leider spreken spelers er op aan die zich niet aan de gedragsregels houden. 
 
3. De leider haalt de shirts op en brengt deze terug op de wedstrijddag. 
 
4. Trainer/leider mogen voor de warming-up ballen meenemen uit het rek waarvan hij een sleutel heeft en 
brengt ze terug op de wedstrijddag. 
 
5. De leider vult, indien van toepassing, het (digitale) wedstrijdformulier in. 
 
6. Bij een uitwedstrijd neemt de leider een copie van het wedstrijdformulier mee en levert dit  
op de wedstrijddag in in de bestuurskamer van onze club. De trainer of leider geeft de uitslag van een 
uitwedstrijd door aan de wedstrijdsecretaris. 
 
7. De leider van A t/m D-elftallen zorgt er voor dat hij van elke speler een spelerspas heeft. Een pas van een 
(geleende) speler uit een ander elftal bezorgt hij op de wedstrijddag terug bij de leider van dat elftal. 
 
8. Als een speler een rode kaart krijgt meldt de trainer of leider dit op de wedstrijddag aan de hoofdleider. 
Als de KNVB dit vraagt wordt er een rapport opgesteld in overleg met het jeugdcommissielid die dit 
coördineert. 
 
9. De leider informeert op tijd of een wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter van de KNVB of een 
clubscheidsrechter. Als dat niet zo is dan fluit de leider of trainer zelf of zorgen zij er voor dat iemand anders 
fluit. 
 
10. De trainer/leider zorgt er voor dat bij uit- en thuiswedstrijden het kleedlokaal zorgvuldig gebruikt en 
netjes achter gelaten wordt. Een trainer/leider doet een eindcontrole voordat hij het lokaal sluit (bij 
thuiswedstrijd) of verlaat (bij uitwedstrijd). 
 
11. Als een E/F-wedstrijd wordt gevolgd door een wedstrijd van A t/m D verwijderen de trainer/leider van het 
E/F-team na hun wedstrijd de E/F-goals van het speelveld. 
 
 
D. Regels voor ouders tijdens wedstrijden. 
 
1. Ouders geven het goede voorbeeld aan hun zoon/dochter door zich, in woord en gebaar, correct, sportief 
en met respect te gedragen tegenover de trainer/leider, scheidsrechter, tegenstanders en overige 
toeschouwers. 
 
2. Ouders mogen de spelers positief aanmoedigen, maar dienen het geven van aanwijzingen over te laten 
aan de trainer/leider om onduidelijkheid en misverstanden bij de spelers te voorkomen. 
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E. Regels voor gebruik van kleedlokalen. 
 
1. Trainer/leider en spelers gebruiken alleen het kleedlokaal dat aan hen is toegewezen. 
 
2. In principe mogen alleen ouders van F en mini-spelers in het kleedlokaal komen om hun zoon/dochter te 
helpen met omkleden, douchen e.d.  
 
3. Na een training en wedstrijd moeten voetbalschoenen, vóórdat het kleedlokaalgebouw wordt betreden, 
buiten met de borstels worden schoongemaakt. Schoenen mogen niet tegen de muur afgeklopt worden. 
 
4. Gras- en zandresten moeten met bezem en veger en blik worden opgeveegd en in de vuilnisbak worden 
gedaan en mogen niet door de afvoer van de douches gespoeld worden. 
 
5. Ander afval zoals plastic bekers, flessen, tape, bandages, verpakkingen e.d. moeten in de vuilnisbak 
worden gedaan. 
 
6. Nadat gras, zand en afval is opgeruimd moet de vloer droog gemaakt worden met de droogtrekker.  
 
7. Roken, glaswerk en alcohol is niet toegestaan in de kleedlokalen. 
 
8. Om schade en vervuiling te voorkomen mag in de kleedlokalen niet met een bal worden gespeeld. 
 
9. Aanbevolen wordt om geen waardevolle spullen (telefoon, portemonaie, sieraden) in het kleedlokaal 
achter te laten. Onze club is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan waardevolle of andere 
persoonlijke spullen.  
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