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Voetbalvereniging Buitenpost wil voor haar
(jeugd)leden, vrijwilligers en ouders een
omgeving creëren waarbij spelvreugde,
prestaties en teamspirit voorop staan.
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MISSIE EN VISIE
JEUGDOPLEIDING
Onze missie: Voetbalvereniging Buitenpost wil voor haar (jeugd)leden, vrijwilligers en ouders
een omgeving creëren waarbij spelvreugde, prestaties en teamspirit voorop staan. Wij willen dit
realiseren door een heldere en duidelijke organisatiestructuur neer te zetten, waarbij respect voor
het individu centraal staat. Het streven is om de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te
laten voetballen en dat deze eerste jeugdteams minimaal in de hoofdklasse uitkomen. Daarnaast
wil deze vereniging dat het talent voor de club behouden blijft door hen een goede jeugdopleiding
te garanderen en de jeugd kansen te geven om zich te ontplooien binnen haar of zijn sport. Alle
jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Strikt genomen is elke vorm van
amateurvoetbal recreatiesport. Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee
wordt getraind en gespeeld, zorgt wel degelijk voor een onderscheid.

VISIE
Voetbalvereniging Buitenpost streeft ernaar om een club te zijn waar iedereen zich thuis voelt en (voetbal)
plezier de boventoon voert. Het plezier komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen
het selectievoetbal. Het streven is om met de standaardteams op een zo’n hoog mogelijk niveau te spelen,
waarbij voor de niet-selectieteams op een passend niveau kan worden gevoetbald. Onze vereniging is goed
georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op
de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het
open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende
partijen.
De vereniging onderscheidt zich door een familiaire, warme en nuchtere sfeer waarbij onderlinge
verbondenheid voorop staat. Ieder lid of team telt mee en hoort erbij. Maar dat alles neemt niet weg
dat wij een ambitieuze vereniging willen zijn, die meer dan voldoende ruimte laat voor professionele en
vernieuwende initiatieven.

Jeugdvoetbalbeleidsplan pagina 4

Ieder spelend lid kan op zijn of haar niveau sporten. Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt
erkend dat iedereen beter wil worden. Er wordt hard gewerkt om het niveau van training, de begeleiding en
faciliteiten steeds te verbeteren. De doelstelling verschilt per team. De selectieteams zijn prestatief van aard.
Bij de overige teams wordt uitgegaan van de ontwikkeling van jeugdspelers. In zijn algemeenheid geldt dat er
sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.
De vereniging hecht veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Er is binnen de club een gedragscode
actief. Er wordt vanuit gegaan dat deze gedragscode wordt uitgedragen en nageleefd. Goed gedrag wordt
gestimuleerd en beloond. Onze jeugdtrainers en jeugdleiders worden gevraagd om te coachen op positieve
wijze. Ouders en verzorgers worden op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
Bovenstaande hebben we samengevat in het woord Blauwkes. Dit woord geeft de kernwaarden aan waar we
als vereniging voor staan. Het jeugdvoetbalbeleidsplan heeft binnen de vereniging een belangrijke positie.
De kernwaarden worden binnen de club breed gedragen en gewaarborgd door het jeugdbestuur en de
technische commissie.

B
A

We willen een club zijn die Buitenpost
positief op de kaart zet.

L

We willen een leerzame omgeving aanbieden waar iedere speler
zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op zijn/haar niveau.

We hebben ambitie. Met de selectieteams willen we hoofdklasse spelen.
Jaarlijks moeten minimaal twee jeugdspelers naar de A-selectie.
Met het eerste elftal willen we minimaal eerste klasse spelen.

U
W
K
E
S

We willen uitdagen en hebben het streven dat iedereen op zijn
of haar niveau het uiterste uit zichzelf probeert te halen.

We willen een vereniging zijn waar iedereen moet zich welkom voelt.
Een lid van onze club moet trots zijn om een ‘Blauwke’ te zijn!
We doen er alles aan om een omgeving te creëren waar
kinderen vrijuit voetballen, zonder druk van ouders/leiders.

Enthousiasme is alles, daarom staat bij Buitenpost plezier
in het voetbalspel voorop.
We zijn sportief en gaan op een positieve manier met
elkaar om, hebben respect voor elkaar.
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ORGANISATIE
JEUGDAFDELING
Taken en samenstelling Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is een zelfstandig bestuur binnen de vereniging, valt onder het hoofdbestuur en is
verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden om onze jeugdleden ieder op hun eigen niveau
optimaal te laten presteren. Het jeugdbestuur voert daartoe de volgende zaken uit:
»
»
»
»
»

Opstellen en uitvoeren jeugdbeleid en opleidingsplan
Begeleiden indeling jeugdteams
Regelen en begeleiden van jeugdleiders
Regelen, opleiden en begeleiden van jeugdscheidsrechters
Organiseren van competitie- en bekerwedstrijden en jeugdtoernooien

Het jeugdbestuur kent de volgende rollen:
»
»
»
»
»

voorzitter
coördinator technisch beleid
secretaris
coördinator per leeftijdscategorie
coördinator scheidsrechters

Een jeugdbestuurslid vervult vaak meerdere rollen. Het jeugdbestuur van v.v. Buitenpost bestaat uit zes tot
acht personen. Minimaal één van de jeugdbestuursleden neemt deel aan het hoofdbestuur. Het jeugdbestuur
heeft niet een eigen budget en kent dus ook geen penningmeester. De hoofdjeugdopleiding (hjo) is ook
aanwezig bij de overleggen van het jeugdbestuur.
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Taken Technische commissie
De Technische Commissie zorgt ervoor dat alle leden van v.v. Buitenpost (Jeugd en Senioren) kunnen trainen
en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen bereiken
houdt zij voortdurend contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere commissies en met het bestuur van
de club. Verder zorgt de TC voor een capabel technisch kader, organisatie van scouting en indeling van de
teams in overleg met de leeftijd coördinatoren. De technische commissie legt verantwoording af aan het
hoofdbestuur.
Kerntaken
» Maakt en voert technisch beleid uit
» Verantwoordelijk voor aanstelling Technisch kader
Commissieleden
»
»
»
»
»
»

Voorzitter
Hoofd Jeugdopleiding
Technisch Coördinator onderbouw Jeugd (JO7-JO10)
Technisch Coordinator middenbouw Jeugd (JO11-JO14)
Technisch Coördinator bovenbouw Jeugd (JO15-JO19)
Technisch Coördinator Senioren

(in de huidige situatie is de voorzitter de Technisch Coördinator Senioren)
Verantwoordelijkheden
» Ontwikkeling, aansturing en bewaking van de uitvoering van de opleiding en vorming op 			
voetbaltechnisch gebied
» Werving, aanstelling, opleiden en beoordelen van de trainers
» Scouting van spelers en Indeling van de teams
» Doorstroming en overgang van de jeugdspelers naar de seniorenelftallen
» Beschikbaar stellen van oefenstof voor de verschillende leeftijdscategorieën
» Organiseren van trainersoverlegvormen
» Indelen van het trainingsschema
Bevoegdheden
De TC is bevoegd alle besluiten te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, aansturing en bewaking van de
opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied van v.v. Buitenpost, behalve als:
»
»
»
»

Deze tot financiële gevolgen leiden
Deze tot disciplinaire maatregelen leiden
Deze tot organisatorische wijzigingen leiden
Deze een contract of overeenkomst tot gevolg hebben

In deze gevallen legt de TC hieromtrent een advies voor aan het hoofdbestuur.
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Taken en verantwoordelijkheden Technische Coördinatoren Jeugd en Senioren
In de hen toegewezen categorie zijn de Technische Coördinatoren verantwoordelijk voor:
»
»
»
»
»
»

Samen met HJO uitvoering van – en verbeteren van het jeugdvoetbalbeleidsplan
Samen met HJO werven van nieuwe trainers
In overleg met HJO/Trainers samenstelling van selectie- en overige teams
Scouting van spelers voor de selectieteams
Aanwezigheid bij jeugdtrainersoverleg
1x per 6 weken overleg bij Technische Commissie

Aanvullend voor Technische Coördinatoren Bovenbouw en Senioren
» In overleg met HJO en Trainers JO19 verantwoordelijk voor goede doorstroming spelers naar Senioren
» Idem bepaling indeling in teams/selecties Senioren
» Indien sprake is van Jong Senioren: overleg met trainers omtrent opzet en invulling hiervan
Aanvullend voor Technisch Coördinator Senioren
» In overleg met hoofdbestuur werven en selecteren trainers voor de senioren.
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DOELSTELLING
JEUGDBELEID
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Het bieden van mogelijkheden tot een positieve vrijetijdsbesteding door het
scheppen van randvoorwaarden waardoor de jeugdleden:
» Een goede voetbalopleiding wordt geboden. Dit d.m.v. een geschoold technisch jeugdkader.
Het technisch jeugdkader wordt begeleid door de hoofdjeugdopleiding (hjo).
Ook wordt de juiste oefenstof aangeboden a.d.h.v. een door de club opgestelde leerlijn.
Ook hierbij wordt begeleiding aangeboden door de hjo;
» Plezier beleven aan het voetballen. Resultaat is leuk, maar het mag het plezier niet wegnemen. Dit is zeker
een aandachtspunt bij de lagere reserveteams.
» Mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen;
» Zich door middel van het voetballen zowel mentaal als fysiek, verder kunnen ontwikkelen;
» Zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij v.v. Buitenpost, zodat voetbal tot op latere leeftijd een
plaats blijft houden als speler, coach, trainer, scheidsrechter, vrijwilliger en/of bestuurslid.
Het familiegevoel en een veilige leer- en speelomgeving zijn daarbij de speerpunten
» v.v. Buitenpost probeert geschoold en geschikte jeugdtrainers bij alle jeugdteams te krijgen.
Scholing wordt mogelijk gemaakt.
Bij v.v. Buitenpost wordt een gedragscode gehanteerd voor alle spelers en iedereen die betrokken is bij
de voetbalvereniging. Plezier, respect, veiligheid zijn voor de vereniging erg belangrijk. Wij willen met de
gedragscode aan iedereen duidelijk maken wat wij van elkaar mogen verwachten om ervoor te zorgen dat:
» Iedereen, ongeacht capaciteit, culturele achtergrond en leeftijd, in een positieve omgeving van voetbal 		
kan genieten.
» Wij een vereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar RESPECT met hoofdletters wordt 		
geschreven.
» Wij een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede 					
ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden en omgeving herkend wordt als een aantrekkelijke club
We willen ons beleid ook duidelijk maken richting ouders en/of opvoeders van onze jeugdleden zodat ook zij
weten wat ze van ons mogen verwachten.

PLEZIER, RESPECT EN
VEILIGHEID ZIJN VOOR DE
VERENIGING ERG BELANGRIJK.
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OPLEIDINGSVISIE
VV BUITENPOST
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VV Buitenpost streeft ernaar om een vereniging te zijn waar iedereen zich
thuis voelt en (voetbal)plezier de boventoon voert. Het (voetbal)plezier
komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen het
selectievoetbal. Het streven is om met de standaardteams op een
zo’n hoog mogelijk niveau te spelen, waarbij voor de niet-selectieteams
op een passend niveau kan worden gevoetbald.

Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij
zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie,
een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties
met belanghebbende partijen. De vereniging onderscheidt zich door een familiaire, warme en nuchtere sfeer
waarbij onderlinge verbondenheid voorop staat. Ieder lid of team telt mee en hoort erbij.
Maar dat alles neemt niet weg dat wij een ambitieuze vereniging willen zijn, die meer dan voldoende ruimte
laat voor professionele en vernieuwende initiatieven. Ieder spelend lid kan op zijn of haar niveau sporten.
Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt erkend dat iedereen beter wil worden. Er wordt
hard gewerkt om het niveau van training, de begeleiding en faciliteiten steeds te verbeteren. De doelstelling
verschilt per team. De selectieteams zijn prestatief van aard. Bij de overige teams wordt uitgegaan van de
ontwikkeling van jeugdspelers. In zijn algemeenheid geldt dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht
tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.
De vereniging hecht veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Er is binnen v.v. Buitenpost een
gedragscode actief. Er wordt vanuit gegaan dat deze gedragscode wordt uitgedragen en nageleefd. Goed
gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Onze jeugdtrainers en jeugdleiders worden gevraagd om te coachen
op positieve wijze. Ouders en verzorgers worden op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling
van hun kind.
Om dit te bereiken passen we een gelijkgerichte aanpak toe in technisch, tactisch, conditioneel en
organisatorisch opzicht bij de trainingen en wedstrijden van de jeugdteams. Een en ander passend bij de
leeftijd en de kwaliteit van de spelers.
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SPEELSTIJL

SPELPRINCIPES

AANVAL
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AANVAL >
VERDEDIGING

VERDEDIGING

VERDEDIGING >
AANVAL

SPEELSTIJL VV BUITENPOST
We hebben bij onze vereniging een speelstijl ontwikkeld die past bij de kernwaarden.
Het Blauwke-gevoel komt hierin terug:
»
»
»
»
»
»
»
»

We spelen samen
De één is niet waardevoller dan de ander
We hebben respect voor elkaar
Teamgevoel staat voorop
Samen strijden om beter te worden en resultaten te halen
Goede technische vaardigheden
Verzorgd proberen op te bouwen
Willen voetballen op de helft van de tegenstander

Deze voetbalwaarden in combinatie met de strijdwijze zijn kenmerkend voor de Blauwkes. Dit willen we onze
jeugd meegeven en komt terug als kern gedurende de gehele jeugdopleiding.
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SPELPRINCIPES
ALGEMENE PRINCIPES
» Wij geven individuele spelers ruimte voor eigen initiatief en creativiteit binnen het
verdedigen, aanvallen en omschakelen.
» Wij profiteren van de zwaktes van de tegenstander
» Elke speler is altijd (pro)actief betrokken bij aanvallen, verdedigen en omschakelen

VERDEDIGEN
»
»
»
»
»
»
»
»

Wij houden het veld/de speelruimte klein, zowel in de lengte als in de breedte
Actieve verdedigingshouding; klaar staan om te pressen, doordekken of af te stappen
Wij verdedigen op de man als er druk op de (speler met) bal is
Wij verdedigen de ruimtes als er geen druk op de (speler met) bal is
Wij zetten hoog druk / Wij spelen agressieve pressie, variërend in hoogte
Wij dwingen de tegenstander naar de zijkant en houden de bal daar tijdens het druk zetten
Wij houden de tegenstander op als wij in ondertal staan
Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander naar de zijkant

OMSCHAKELEN VAN VERDEDIGEN NAAR AANVALLEN
» Wij spelen zo snel mogelijk diep om te profiteren van de ongeorganiseerde situatie bij de tegenstander
» Wanneer het niet mogelijk is om snel een tegenaanval te creëren, spelen we positiespel
om balbezit te houden.
» Wij zorgen voor dreiging in de diepte door loopacties

AANVALLEN
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Wij kiezen voor diepte waar het kan en voor breedte en eventueel voor terug als het moet
Wij zoeken de derde man-situatie
Wij creëren driehoekjes
Wij creëren 1 tegen 1-situaties
Wij creëren 2 tegen 1-situaties
Wij creëren een overtal (minimaal plus één-situatie) en spelen deze uit
Wij maken het veld groot in de diepte en breedte
Wij hebben altijd diepgaande spelers
Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw

OMSCHAKELEN VAN AANVALLEN NAAR VERDEDIGEN
»
»
»
»

Wij houden de tegenstander op en bewegen terug als we in ondertal staan
Na balverlies is er altijd direct druk op de bal
Wij zorgen dat de bal niet direct diep gespeeld kan worden door de tegenstander
Bij direct gevaar sluiten houden wij de as dicht
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SPELHERVATTINGEN
Hoekschoppen
Aanvallend
» Lange mensen mee naar voren
» Geen onnodige overtredingen of risico’s nemen

Verdedigend
» Lange mensen mee terug
» 1e paal afdekken
» Resoluut uitverdedigen

Vrije trappen
Aanvallend
» Vrije trappen proberen we zo snel
mogelijk te nemen
» Kansrijke situatie creëren

Verdedigend
» Goed positie kiezen
» Kansrijke situatie proberen te voorkomen

SPELSITUATIES
Voorsprong verdedigen

Achterstand goedmaken

Verdedigen
» Compact blijven
» Resoluut uitverdedigen
» Geen onnodige overtredingen of
risico’s nemen

Aanvallen
» Taak blijven uitvoeren
» 2:1 creëren door overlappende backs
» Vleugels bezet houden en snelle voorzet geven
» Hoog tempo in balcirculatie

Omschakelen van verdedigen naar aanvallen
» Eerste optie bal vasthouden voor aansluiting
» 2e optie diep (in de hoeken)

Omschakelen van aanvallen naar verdedigen
» Direct druk/ counter voorkomen
» Terug sprinten

Aanvallen
» Bewaken restverdediging op middenveld
en in de laatste linie
» Bal voorin vasthouden en andere
linies aansluiten

Verdedigen
» Direct vastzetten
» Eventueel doorschuiven 1:1
» Doorjagen op de keeper
» Geen onnodige overtredingen maken
» Bij spelhervattingen eindfase extra man voorin

Omschakelen van aanvallen naar verdedigen
» Direct druk/counter voorkomen
» Terug sprinten

Omschakelen van verdedigen naar aanvallen
» Eerste optie diep (indien mogelijk in de hoeken)
» Anders rust bewaren (even temporiseren)
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SPELPRINCIPES PER LEEFTIJDSFASE
O8

O9

O10 O11 O12 O13 O15 O17 O19

Verdedigen
Wij maken het veld klein

x

x

x

x

x

Actieve verdedigingshouding; klaar staan om te pressen,
doordekken of af te stappen

x

x

x

x

x

x

Wij verdedigen op de man als er druk op de (speler met) bal is

x

x

x

x

Wij verdedigen de ruimtes als er geen druk op
de (speler met) bal is

x

x

x

x

Wij zetten hoog druk / Wij spelen agressieve pressie,
variërend in hoogte

x

x

x

x

Wij dwingen de tegenstander naar de zijkant en houden
de bal daar tijdens het druk zetten

x

x

x

x

x

x

Wij houden de tegenstander op als wij in ondertal staan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander
naar de zijkant
Omschakelen van verdedigen naar aanvallen
Wij spelen zo snel mogelijk diep om te profiteren van
de ongeorganiseerde situatie bij de tegenstander

x

x

x

x

x

x

Wanneer het niet mogelijk is om snel een tegenaanval
te creëren, spelen we positiespel om balbezit te houden.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wij zorgen voor dreiging in de diepte door loopacties
Aanvallen
Wij kiezen voor diepte waar het kan en voor breedte
en eventueel voor terug als het moet

x

x

x

x

Wij zoeken de derde man-situatie
Wij creëren driehoekjes
Wij creëren 1 tegen 1-situaties

x

x

Wij creëren 2 tegen 1-situaties

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wij creëren een overtal (minimaal plus één-situatie)
en spelen deze uit
Wij maken het veld groot

x

x

x

Wij hebben altijd diepgaande spelers
Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wij zorgen dat de bal niet direct diep gespeeld kan
worden door de tegenstander

x

x

x

x

Bij direct gevaar sluiten houden wij de as dicht

x

x

x

x

Omschakelen van aanvallen naar verdedigen
Wij houden de tegenstander op als we in ondertal staan
Na balverlies is er altijd direct druk op de bal
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x

x
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Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augustus

We spelen samen

Goede technische vaardigheden

Willen voetballen op de helft van
de tegenstander

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

Samen strijden om beter te
worden en resultaten te halen

Willen voetballen op de helft van
de tegenstander

We spelen samen

We spelen samen

Teamgevoel staat voorop

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

Teamgevoel staat voorop

We spelen samen

Aanvallen

Verdedigen

Aanvallen

Omschakelen van
aanvallen naar
verdedigen

Aanvallen

Verdedigen

Aanvallen

Verdedigen

Wij maken het veld groot

Wij creëren 2 tegen 1-situaties

Wij maken het veld klein

We houden de tegenstander op
als we in ondertal staan

Wij creëren 2 tegen 1-situaties

Wij creëren 2 tegen 1-situaties

Echt gaan voetballen

Juiste been en maken van
driehoekjes

De tegenstander aan de bal

Snel inkomen en juist wanneer
niet

Het roepen van “ja!”

Vragen om bal / juiste moment

Basistechnieken

Druk op en rond de bal

Na balverlies is er altijd direct
druk op de bal
Na balverlies is er altijd direct
druk op de bal

Beweging zonder bal

Afspeelmogelijkheden creëren

Basistechnieken

Techniek van verdedigen

De techniek van de
balbehandeling

Balsnelheid, balaanname en
balrichting

Basistechnieken

Verdedigen tussen eigen doel en
tegenstander

Doelgericht handelen met bal

Technische vormen met bal

Basistechnieken

Bal afpakken van de
tegenstander

Baas over bal

Accent op basistechniek

Doel

Wij maken het veld groot

Wij creëren 2 tegen 1-situaties

Wij maken het veld klein

Wij maken het veld klein

Wij maken het veld groot

Wij creëren 1 tegen 1-situaties

Wij maken het veld klein

Wij maken het veld klein

Wij creëren 2 tegen 1-situaties

Teamgevoel staat voorop

Wij creëren 1 tegen 1-situaties

Wij maken het veld klein

Wij maken het veld klein

Wij maken het veld groot

Wij creëren 1 tegen 1-situaties

Wij kiezen voor diepte waar
het kan en voor breedte en
eventueel voor terug als het
moet

Aanvallen

Verdedigen

Aanvallen

Spelprincipe

We spelen samen

Goede technische vaardigheden

We spelen samen

Goede technische vaardigheden

We spelen samen

Goede technische vaardigheden

Speelstijl

Jaarplanning Onderbouw JO7 - JO10

Partijvormen

Positievormen

Partijvormen

Positievormen +1

Partijvormen

Positievormen +1

1 tegen 1 / 2 tegen 2 en Partijvormen

Druk op bal en dekken

Positievormen +2 en Partijvormen

Mogelijkheden links, rechts, midden en diepte

1 tegen 1 / 2 tegen 2 + Partijtjes 4 tegen 4

Verdedigingshouding – wendbaar zijn

Veel aan de bal in kleine partijtjes

Balbehandelingen en kracht – standbeen t.o.v. bal

2 tegen 2 en Partijtjes 4 tegen 4

Wendbaar zijn en naar buitenkant dwingen

Partijtjes 4 tegen 4

Veel scoren

Dribbelen en Drijven – verschil en keuzes + Schieten van
bal (mikken)

1 tegen 1 en Partijtjes 4 tegen 4

Verdedigingshouding - laag en kort zitten

Partijtjes 4 tegen 4

Binnenkant voet dribbelen en buitenkant dribbelen

Organisatie
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Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augustus

Spelprincipe

We spelen samen

Goede technische vaardigheden

Willen voetballen op de helft van
de tegenstander

Goede technische vaardigheden

Aanvallen

Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw

Wij creëren een overtal (minimaal plus één-sitatutie) en
spelen deze uit

We houden de tegenstander op als we in ondertal staan

Wij maken het veld klein

Echt gaan voetballen

Juiste been en maken van driehoekjes

De tegenstander aan de bal

Snel inkomen en juist wanneer niet

Het roepen van “ja!”

Vragen om bal / juiste moment

Basistechnieken

Druk op en rond de bal

Beweging zonder bal

Afspeelmogelijkheden creëren

Basistechnieken

Techniek van verdedigen

De techniek van de balbehandeling

Balsnelheid, balaanname en balrichting

Basistechnieken - wendbaarheid

Verdedigen tussen eigen doel en
tegenstander

Doelgericht handelingssnelheid met bal

Technische vormen met bal

Basistechnieken

Accent op bal afpakken van de tegenstander

Accent op balbeheersing

Organisatie

Vrijlopen

1 tegen 1 / 2 tegen 2 en Partijvormen

Druk op en rond de bal - doordekken

Positievormen +2 en Partijvormen

Mogelijkheden diepte, links, rechts, en midden
Vrijlopen

1 tegen 1 / 2 tegen 2 + Partijtjes 4 tegen 4

Verdedigingshouding – wendbaar zijn

Veel aan de bal in kleine partijtjes

Dribbelvormen links en rechts
Balbehandelingen en kracht – standbeen t.o.v. bal

2 tegen 2 en Partijtjes 4 tegen 4

Wendbaar zijn en naar buitenkant dwingen

Veel scoren
Partijtjes 4 tegen 4

Schijnbewegingen (ontwikkelen) Schieten van bal (traptechniek –
binnenkant/wreef )

1 tegen 1 en Partijtjes 4 tegen 4

Verdedigingshouding - laag en kort zitten

Partijtjes 4 tegen 4

Dribbelen en drijven binnen- en buitenkant voet – verschil in
keuzes

Partijvormen

Vrijlopen Positievormen

Open- en wegdraaiendraaien

Positievormen +1 Partijvormen

Coachen – wanneer wel en wanneer niet kort op tegenstander

Partijvormen

Verdedigen

Doel
Accent op techniek

Positievormen +1
Wanneer het niet mogelijk is om snel een tegenaanval te
creëren, spelen we positiespel om balbezit te houden

We spelen zo snel mogelijk diep om te profiteren van de
ongeorganiseerde situatie bij de tegenstander

We houden de tegenstander op als we in ondertal staan

Na balverlies is er altijd direct druk op de bal

Wanneer het niet mogelijk is om snel een tegenaanval te
creëren, spelen we positiespel om balbezit te houden

We spelen zo snel mogelijk diep om te profiteren van de
ongeorganiseerde situatie bij de tegenstander

Wij houden de tegenstander op als we in ondertal zijn

We dwingen de tegenstander naar de zijkant en houden
de bal daar tijdens het druk zetten

Wij maken het veld groot

Wij creëren 1 tegen 1-situaties

Wij maken het veld klein

We dwingen de tegenstander naar de zijkant en houden
de bal daar tijdens het druk zetten

Wij kiezen voor diepte waar het kan en voor breedte en
eventueel voor terug als het moet
Wij creëren 2 tegen 1-situaties

Wij creëren 1 tegen 1-situaties

We houden de tegenstander op als we in ondertal staan

Na balverlies is er altijd direct druk op de bal

Wij maken het veld groot

Wij creëren 1 tegen 1-situaties

Goede technische vaardigheden

Omschakelen van
verdedigen naar aanvallen

Omschakelen van aanvallen
naar verdedigen

Omschakelen van
verdedigen naar aanvallen

Verdedigen

Aanvallen

Verdedigen

Aanvallen

Omschakelen van aanvallen
naar verdedigen

Aanvallen

we spelen samen

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

Willen voetballen op de helft van
de tegenstander

Samen strijden om beter te worden
en resultaten te halen

We spelen samen

Teamgevoel staat voorop

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

Teamgevoel staat voorop

We spelen samen

Goede technische vaardigheden

Goede technische vaardigheden

We spelen samen

Willen voetballen op de helft van
de tegenstander

We spelen samen

Goede technische vaardigheden

Speelstijl

Jaarplanning Onderbouw JO11 - JO12
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Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari

December

November

Oktober

September

Augustus

Vrij
Vrij

Algemeen

Verdedigen

Teamgevoel staat voorop

Algemeen

Verdedigen

Aanvallen

Goede technische vaardigheden

Samenspelen

Aanvallen

Verdedigen

Teamgevoel staat voorop

Samenspelen

Verdedigen

Omschakelen
(aanvallen)

Teamgevoel staat voorop

Samenspelen

Omschakelen
(aanvallen)

Goede technische vaardigheden

Aanvallen
Aanvallen

Samenspelen

Verdedigen

Samenspelen

Samenspelen

Verdedigen

Omschakelen
(verdedigen)

Goede technische vaardigheden

Teamgevoel staat voorop

Omschakelen
(verdedigen)

Voetballen op helft tegenstander

Aanvallen

Goede technische vaardigheden

Verdedigen
Aanvallen

Samenspelen

Teamgevoel staat voorop

Aanvallen
Verdedigen

Goede technische vaardigheden

Samenspelen

Aanvallen

Spelprincipe

Samenspelen

Speelstijl

Algemeen

Algemeen

Dwingen tegenstander naar de
zijkant en houden bal daar

Wij houden as dicht en dwingen
tegenstander naar de zijkant

Wij creëren 2 tegen 1-situaties

Wij creëren overtal en spelen dit uit
in opbouw

Hoog druk zetten en agressieve
pressie

Wij verdedigen ruimtes bij geen druk

Wij dreigen met diepte door
loopacties

Wij zoeken snel de diepte

Wij creëren overtal en uitspelen

Wij creëren driehoekjes

Wij pressen, gaan doordekken of op
af stappen

Wij verdedigen op de man met de
bal

Wij voorkomen het spelen van een
diepe bal

Wij zetten direct druk op of rondom
bal

Wij zoeken de derde man situatie

Diepte voor breedte en eventueel
terug

Actieve verdedigingshouding

Wij maken veld klein

Wij hebben altijd diepgaande spelers

Wij maken veld groot

Vrij

Vrij

Verdedigen van dieptespel
tegenstander

Verdedigen van dieptespel
tegenstander

Op het juiste moment diep spelen in
de opbouw

Op het juiste moment diep spelen in
de opbouw

Verdedigen wanneer de tegenpartij
kansen creëert te verbeteren

Verdedigen wanneer de tegenpartij
kansen creëert te verbeteren

Direct omschakelen wanneer de bal
is veroverd

Direct omschakelen wanneer de bal
is veroverd

Het positiespel in de opbouw

Het positiespel in de opbouw

Het storen van de opbouw

Het storen van de opbouw

Direct omschakelen nadat de
tegenstander de bal veroverd in een
1 vs 1

Direct omschakelen nadat de
tegenstander de bal veroverd in een
1 vs 1

Het benutten van kansen (scoren)

Het benutten van kansen (scoren)

Het voorkomen van doelpunten

Het voorkomen van doelpunten

Het creëren van kansen

Het creëren van kansen

Doel

Jaarplanning Onderbouw JO13 - JO19

Keuze jeugdtrainer zelf

Keuze jeugdtrainer zelf

6+K tegen 5 op 1 groot doel en 2 kleine doeltjes

4 tegen 3 met kleine doeltjes op langs smal veld.

6+K tegen 5 op 1 groot doel en 2 kleine doeltjes

3 tegen 2 (kleine doeltjes en lang smal veld)

4+K tegen 4+K met 4 neutrale (aanpassen aan aantal aanwezig
tijdens training)

2 tegen 2 op 3 kleine doelen

4 tegen 4 basisvorm

2 tegen 2 met 4 kleine doeltjes

4 tegen 3 met 4 doeltjes

4+K tegen 3 (opbouwen met backs)

Partijspellen vanuit formatie

2 tegen 3 op 2 kleine doelen

2+K tegen 2 op 1 groot en 1 klein doel

1 tegen 1 met twee kleine doeltjes

Partijen 1 tegen 1

Overtalsituaties partijen 3vs2

3+K tegen 4 (samenwerken K en 3 verdedigers)

Lijnvoetbal 4 tegen 4

Partijen 4 tegen 4

Partijspellen vanuit formatie

Organisatie

O6 - O7

Leeftijdskenmerken
»
»
»
»

Snel afgeleid;
Speels en individueel gericht, kan nog niet samenspelen en de belangrijkste weerstand is die van de bal;
Winnen is niet belangrijk, maar wordt hooguit belangrijk gemaakt door de begeleiding;
Zeer beweeglijk en lenig.

Algemene doelstellingen
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Het plezier in voetballen krijgen, behouden en vergroten;
Het ontwikkelen van het balgevoel, het beheersen van de bal;
Wennen aan het voetballen door veel met de bal te spelen;
Het baas worden over de bal:
Balgevoel creëren;
Dribbelen;
Richtingsgevoel leren;
Nauwkeurigheid (mikken);
Balsnelheid (bal zacht of hard schieten);
Aan- en meenemen van de bal.
Veel balcontacten (de bal is eerst nog een ‘doel’ op zich, en niet slechts een middel!);
Ontwikkelen van de techniek.

De trainingen
Elke warming up voor de training is eigenlijk direct het begin van de echte training. Het is dus een eerste
oefening mét de bal. Er wordt niets zonder bal gedaan door de spelers. Bij de trainingen worden de groepjes
niet groter gemaakt dan 10 spelers per trainer, om zo de individuele aandacht te garanderen, met name
de technische vaardigheid zal centraal staan. De trainingsinhoud is gevarieerd en afwisselend en bestaat
grotendeels uit oefen –en spelvormen waarin de spelers veel balcontacten zullen krijgen. Het grootste deel
van de training moet besteed worden aan het zich eigen maken van technische vaardigheden.
De voetbalvorm, het partijspel, waarin alle spelbedoelingen voorkomen, van maximaal 4:4 is altijd onderdeel
van de training.
Verdere aandachtspunten bij de jongste jeugd
»
»
»
»
»
»
»
»

Voor iedereen een bal beschikbaar;
Veel afwisseling in de training;
In spelen op de fantasiewereld van de kinderen;
Rekening houden met gering concentratievermogen;
Geen verwachtingen hebben van samenwerking;
Zeer korte uitleg;
Tijd optimaal benutten;
Zelf voordoen is beter dan zelf uitleggen.
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Accenten in de trainingen
De eerste technische vaardigheden moeten geoefend worden door ze veel te herhalen in een oefening:
»
»
»
»
»
»
»
»

Passen met de binnenkant van de voet (mikken);
Dribbelen (veel balcontacten);
Drijven (grotere snelheid maken bij dribbelen);
Het aannemen van de bal;
Het meenemen van de bal;
Het schieten op doel;
Het kappen van de bal;
De bal controleren.

Behalve in oefeningen komen al deze voetbalthema’s ook vanzelf voor in het spelletje vier tegen vier.
Dit moet dan ook veel gespeeld worden in deze leeftijdsgroep. Er moet hierbij veel gescoord kunnen worden
door de spelers. De doelen moeten dus lekker groot zijn, en de trainer moet niet als speler meespelen.
Partijspelen van 2:2 en 3:3 zijn ook heel geschikt.
De wedstrijden
Tijdens de wedstrijden wordt 4:4 gespeeld. Er zal vaak sprake zijn van het kluitjesvoetbal: waar de bal is, daar
zijn de meeste spelers. Het coachen op ‘uit elkaar gaan rennen!’ en ‘verspreiden over het veld!’ als de ploeg de
bal heeft, heeft het meeste effect. Het plezier moet voorop staan. Zij vinden winnen niet belangrijk, tenzij de
begeleiding hierop aanstuurt. Hier ligt dus een belangrijke rol voor de begeleiding!
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O8 - O9

Leeftijdskenmerken
»
»
»
»

Snel afgeleid;
Speels en individueel gericht, kan nog niet samenspelen en de belangrijkste weerstand is die van de bal;
Winnen is niet belangrijk, maar wordt hooguit belangrijk gemaakt door de begeleiding;
Zeer beweeglijk en lenig.

Algemene doelstellingen
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Het plezier in voetballen krijgen, behouden en vergroten;
Het ontwikkelen van het balgevoel, het beheersen van de bal;
Wennen aan het voetballen door veel met de bal te spelen;
Het baas worden over de bal:
Balgevoel creëren;
Dribbelen;
Richtingsgevoel leren;
Nauwkeurigheid (mikken);
Balsnelheid (bal zacht of hard schieten);
Aan- en meenemen van de bal.
Veel balcontacten (de bal is eerst nog een ‘doel’ op zich, en niet slechts een middel!);
Ontwikkelen van de techniek.

De trainingen
Elke warming-up voor de training is eigenlijk direct het begin van de echte training. Het is dus een eerste
oefening mét de bal. Er wordt niets zonder bal gedaan door de spelers. Bij de trainingen worden de groepjes
niet groter gemaakt dan 10 spelers per trainer, om zo de individuele aandacht te garanderen, met name
de technische vaardigheid zal centraal staan. De trainingsinhoud is gevarieerd en afwisselend en bestaat
grotendeels uit oefen –en spelvormen waarin de spelers veel balcontacten zullen krijgen. Het grootste
deel van de training moet besteed worden aan het zich eigen maken van technische vaardigheden. De
voetbalvorm, het partijspel, waarin alle spelbedoelingen voorkomen, van maximaal 4:4 is altijd onderdeel van
de training.
Verdere aandachtspunten bij een training
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Het is van belang dat een trainer per trainingsuur maximaal 10 spelers (één team) heeft;
Voor iedereen een bal beschikbaar;
Veel afwisseling in de training;
In spelen op de fantasiewereld van de kinderen;
Rekening houden met gering concentratievermogen;
Geen verwachtingen hebben van samenwerking;
Zeer korte uitleg;
Tijd optimaal benutten;
Zelf voordoen is beter dan zelf uitleggen.
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Accenten in de trainingen
De eerste technische vaardigheden moeten geoefend worden door ze veel te herhalen in een oefening:
»
»
»
»
»
»
»
»

Passen met de binnenkant van de voet (mikken);
Dribbelen (veel balcontacten);
Drijven (grotere snelheid maken bij dribbelen);
Het aannemen van de bal;
Het meenemen van de bal;
Het schieten op doel;
Het kappen van de bal;
De bal controleren.

Behalve in oefeningen komen al deze voetbalthema’s ook vanzelf voor in het spelletje vier tegen vier.
Dit moet dan ook veel gespeeld worden in de O8-O9 groep. Er moet hierbij veel gescoord kunnen worden
door de spelers. De doelen moeten dus lekker groot zijn, en de trainer moet niet zelf meespelen.
Partijspelen van 2:2 en 3:3 zijn ook heel geschikt.
De wedstrijden
Tijdens de wedstrijden wordt 6:6 gespeeld. Bij O8-categorie zal er vaak sprake zijn van het kluitjesvoetbal:
waar de bal is, daar zijn de meeste spelers. Het coachen op ‘uit elkaar gaan rennen!’ en ‘verspreiden over het
veld!’ wanneer het team de bal heeft, heeft het meeste effect. Het plezier moet voorop staan. O8-O9 spelers
vinden winnen niet belangrijk, tenzij de begeleiding hierop aanstuurt. Hier ligt dus een belangrijke rol voor
de begeleiding! Bij de 09 beginnen we met de formaties 1-2-1-2 (1 keeper, 2 verdedigers, 1 middenvelder en
2 aanvallers). Er is al wat meer sprake van een vaste positie, laat de spelers toch met enige regelmaat nog op
meerdere posities spelen, dit komt hun spelplezier en hun ontwikkeling ten goede.
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Enkele aandachtspunten bij een wedstrijd waar de begeleiding op kan coachen
De keeper moet zo ver mogelijk van zijn eigen doel durven te staan als de bal vóór is; De verdedigers moeten
over de denkbeeldige middenlijn heen durven. Niemand blijft alleen maar achter, zo gauw als de bal voorin
is te vinden; Laat de pupillen vooral lekker pingelen, dit hoort bij hun leeftijdsfase, het samenspelen komt
later vanzelf aan bod. Bij de O8-O9 beginnen we voorzichtig met de formatie 1-2-1-2 ( 1 keeper, 2 verdedigers,
1 middenvelder en 2 aanvallers). Er is nog geen sprake van een vaste positie, laat de spelers op meerdere
posities spelen, dit komt hun spelplezier en hun ontwikkeling ten goede.
Keepers
Bij alle O8-O9 teams moet op wedstrijddagen worden gerouleerd met keepers. Spelers moeten zo breed
mogelijk worden opgeleid. ‘Echte’ keepers ontstaan pas echt vanaf de O10/O11 leeftijd.

Jeugdvoetbalbeleidsplan pagina 26

O10 - O11

Leeftijdskenmerken
»
»
»
»
»

Beginnen met samenspelen;
Zien al wie goed kan voetballen en wie minder;
Vinden winnen belangrijker dan JO8-JO9 pupillen, maar de begeleiding moet hier nog behoudend in zijn;
Ideale leeftijd om de technische basisvaardigheden te leren;
Begrijpen al iets van vrijlopen en dekken.

Algemene doelstellingen
»
»
»
»
»

Het plezier in voetballen vergroten;
Het verder ontwikkelen van het balgevoel, het beheersen van de bal;
Wennen aan het voetballen door veel met de bal te spelen;
Het verbeteren van de technische vaardigheden (zie onder);
Keepers kunnen enthousiast gemaakt worden voor het keepersvak. In de training moet vooral aandacht
zijn voor de basistechnieken van oprapen, onderhands en bovenhands vangen, uit de hand trappen, en
diverse vormen van werpen.

De trainingen
Elke warming up voor de training is eigenlijk direct het begin van de echte training. Het is dus een eerste
oefening mét de bal. Bij de trainingen worden de groepjes niet groter gemaakt dan 10 spelers per trainer, om
zo de individuele aandacht te garanderen, met name de technische vaardigheid zal centraal staan.
De trainingsinhoud is gevarieerd en afwisselend en bestaat grotendeels uit oefen –en spelvormen waarin
de spelers veel balcontacten zullen krijgen. Het grootste deel van de training moet besteed worden aan het
zich eigen maken van technische vaardigheden. De voetbalvorm, het partijspel, waarin alle spelbedoelingen
voorkomen, van maximaal 4:4 is altijd onderdeel van de training.
Verdere aandachtspunten bij een training
»
»
»
»
»

Voor iedereen een bal beschikbaar;
In spelen op de fantasiewereld van de kinderen;
Rekening houden met gering concentratievermogen;
Tijd optimaal benutten;
Zelf voordoen beter dan zelf uitleggen.

Accenten in de trainingen
De technische basisvaardigheden moeten geoefend worden door ze veel te herhalen in een oefening. Het is
verstandig om in een jaarplanning alle voetbalthema’s in te plannen. Niet alle spelers kunnen even goed met
de voetbalthema’s uit de voeten: de trainer moet dus goed kijken wat zijn spelers aankunnen. De volgende
voetbalthema’s kunnen bij O10 en O11-spelers aan de orde komen:
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Passen met de binnenkant van de voet;
Dribbelen en drijven;
Het aan- en meenemen van de bal (aannemen ene been, passen andere been);
Het schieten op het doel;
Schieten met de wreef;
Het kappen van de bal;
Afschermen van de bal;
De bal kaatsen;
Een tegenstander passeren;
Diverse technische oefeningen. Altijd en overal moet bij O10-O11 de twee-benigheid benadrukt worden!

Behalve in oefeningen komen al de voetbalthema’s ook vanzelf voor in het vier tegen vier. Dit moet dan ook
veel gespeeld worden in de O10-O11-groep. Er moet hierbij veel gescoord kunnen worden door de spelers
(dus doelen van drie meter breed!). Ook partijvormen van 2:2 en 3:3 zijn heel geschikt, omdat daarin door
iedere speler heel veel balcontacten plaatsvinden.
Naast het 4:4 kan de trainer veel voetbalthema’s verpakken in voetbalvormen;
»
»
»
»
»
»

Basistechniek (dribbelen, passen/trappen en jongleren);
Afronden op doel (geen lange rij);
Duel 1:1;
Diverse spelvormen (bijv. 5:2, lijnvoetbal);
Kleine partijen spelen (liever 4:4 dan 8:8);
Spelregels bijbrengen.

Tussen de oefeningen door moet de trainer misschien de organisatie veranderen, en kan hij de spelers
actieve rust geven door hen te laten hooghouden (spelers houden punten bij!). De techniek moet dus voorop
staan, maar er kan ook een beetje aan tactiek gedacht worden: vasthouden van de plek in de opstelling, het
vrijlopen, het dekken. Dit moet minimaal gebeuren bij de selectieteams in de O10-O11-groep.
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De wedstrijden
De wedstrijden speelt O10 6:6 en O11 8:8. De wedstrijden moeten door de trainer eigenlijk beschouwd
worden als een training. De coachmomenten zijn tijdens een wedstrijd waarschijnlijk vooral tactisch van aard
(naar voren, terugkomen, goed dekken, sneller spelen etc.), maar juist de techniek moet niet vergeten worden.
Als trainer of leider moet men de speler stimuleren om de geleerde actie toe te passen in de 1:1 situatie in
de wedstrijd. Ook technische aspecten als passen, het aan- en meenemen, afwerken op doel zijn technische
aspecten die je moet meenemen in de coaching. Het plezier moet voorop staan, maar O10-O11-spelers
vinden winnen ook belangrijk worden. De begeleiding moet dit echter niet benadrukken! Bij de 011 beginnen
we met de formaties 1-3-3-1 (1 keeper, 3 verdedigers, 3 middenvelders en 1 aanvaller) en 1-2-3-2. Er is al wat
meer sprake van een vaste positie, laat de spelers toch met enige regelmaat nog op meerdere posities spelen,
dit komt hun spelplezier en hun ontwikkeling ten goede.
De hoofdmomenten waar aandacht aan wordt geschonken vanaf de O10- categorie zijn:
»
»
»
»
»
»
»
»

Aanvallen;
Opbouwen
Scoren
Verdedigen;
Storen
Doelpunten voorkomen
Omschakeling van aanvallen naar verdedigen;
Omschakeling van verdedigen naar aanvallen.
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O12 - O13

Leeftijdskenmerken
»
»
»
»
»
»
»

Wil zich meten met anderen;
Kan in teamverband een doel nastreven;
Het toepassen en verbeteren van de vaardigheden, gekoppeld aan het spelinzicht in het spel;
Beheerst de eigen bewegingen en is bewust zijn prestaties op te vijzelen;
Ideale lichaamsbouw om technische vaardigheden te leren en te verbeteren;
Begint een eigen mening over het spel te vormen;
O12-spelers zitten vaak nog op de basisschool, terwijl de O13-spelers naar de brugklas gaan.

Algemene doelstellingen
De technische rijping en het ontwikkelen van het inzicht in het herkennen van de spelbedoelingen en de
algemene uitgangspunten in de vier hoofdmomenten staan centraal. De technische vaardigheden moeten
dus geoptimaliseerd worden.
De trainingen
Zoals elke wedstrijd begint ook elke training met een warming-up van ongeveer 10 minuten, zonder bal,
en onder leiding van de aanvoerder. De trainer moet erop toezien dat dit gedisciplineerd gebeurt. In elke
training komen de aspecten van techniek en inzicht aan de orde. Hoe beter de speler technisch onderlegd
is, des te meer tijd over blijft om aandacht te schenken aan het inzicht van de spelers. Hiervoor kunnen de
O13 teams een paar keer in het seizoen een uurtje “theorie” krijgen in de bestuurskamer. Aan de hand van
een whiteboard kunnen heel goed de algemene uitgangspunten per hoofdmoment worden besproken. In
de volgende training op het veld moet hier dan direct aandacht aan besteed worden. De spelers leren na te
denken over voetbal, zeker als de trainer gebruik maakt van veel interactie met zijn spelers. De keeper van
het team traint minimaal één keer met het team mee. De andere keer heeft hij keeperstraining waarin de
volgende zaken centraal moeten staan:
» Oprapen, onderhands en bovenhands vangen, de bal tegenhouden met de borst,
het vallen en het duiken in beide hoeken;
» Uittrappen, de dropkick, uitwerpen, slingerworp en doeltrap;
» Meevoetballen, balaanname links en rechts.
Accenten in de trainingen
» In de O12-O13-categorie komen alle technische vaardigheden uit de O11 categorie aan de orde;
» De O13-speler moet technisch zó onderlegd zijn (in de O12-groep) dat in de O13-groep
het 1:1- duel veel geoefend kan worden;
» Tweebenigheid: dit zijn de laatste jaren dat de speler dit nog kan aanleren.
» Extra aandacht aan het bewegen voor en na de pass;
» Veel positiespelen, zoals 3:1, 5:2 en 6:3, bij voorkeur met veel richting, scoren,
het gebruik van een keeper en doel;
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» Veel kleine partijspelen (van 1:1 tot en met 8:8);
» Grotere partijvormen om tactische aspecten te kunnen belichten (uitgangspunten bij de vier 			
hoofdmomenten, verdeling over het speelveld, belang van combinatievoetbal);
» Afwerkvormen;
» Goed ingedraaid staan bij aanname van de bal;
» Het durven koppen.
En speciaal bij de O12 zijn de accenten:
»
»
»
»
»
»

Partijspelen 1:1 tot 8:8;
Afwerkvormen met voorzet vanaf de flanken;
Techniek (kapbewegingen, twee-benigheid, passeerbeweging, pass- en trapvormen);
Positiespel 3:1, 5:2, 4:2, later met richting, scoren, keeper, doel;
Goed ingedraaid staan bij aanname;
Koppen.

De wedstrijden
De O13 spelen voor het eerst op een heel veld, en zullen daaraan moeten wennen. Belangrijk is dus het
wennen aan het hele veld, en de bijbehorende spelregels (buitenspel), organisatie (grotere afstanden) en
speelwijze (meer en complexere opties, meer spelers). Ook de vriendschappelijke wedstrijden zijn hiertoe een
uitstekend middel. Andere zaken die vooral bij de O13 centraal zullen staan:
»
»
»
»
»
»

Opbouw;
Veld groot maken in balbezit;
Veld klein maken in balbezit tegenpartij;
Openen van rechts naar links en omgekeerd;
Knijpen;
Aanvalsspel via de flanken;
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»
»
»
»
»

Wat doen we bij de opbouw van de tegenpartij;
Positiespel als elftal in aanval is;
Positiespel als elftal als balbezit bij tegenpartij is;
Teamspel;
Buitenspel, hoe gaan we daar mee om.

In principe wordt hierbij de basisformatie (1.4.3.3) als uitgangspunt genomen. Alle O13-spelers moeten in
ieder geval op twee verschillende posities uit de voeten kunnen.
De volgende tactische basisprincipes kunnen tijdens wedstrijden behandeld worden:
»
»
»
»
»
»
»

Hoe het veld groot maken bij aanvallen;
Hoe het veld klein maken bij verdedigen;
De bal ‘eruit halen’, andere kant openen, als diep spelen nog niet kan;
Aansluiten door de verdedigers;
Knijpen als de bal aan de andere kant is;
Wanneer inzakken van de aanvallers en wanneer druk zetten;
Aanvallen via de flanken (buitenspelers).

O13-spelers moeten de eerste basisafspraken leren bij de vier hoofdmomenten.
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O15

Leeftijdskenmerken
» Verandering en bewustwording van eigen lichaam leidt tot geestelijke en maatschappelijke spanningen,
motivatiegebrek en een kritische instelling tegenover gezag;
» Behoefte aan vaste afspraken;
» Weinig gevoelig voor moraliserende gesprekken, met name in groepsverband. De trainer benadert een 		
conflict vooral in een persoonlijk individueel gesprek;
» Bij voortdurende belasting gevaar voor spieraanhechtingen. Mogelijk begin groeispurt;
» Ondanks de vaak ontbrekende leergierigheid blijft de reeds geleerde motorische vaardigheid behouden,
ook al vermindert deze tijdelijk.
Algemene doelstellingen
De wedstrijd wordt als middel gebruikt teneinde het verder ontwikkelen van inzicht in en het herkennen
van spelbedoelingen en algemene uitgangspunten in de vier hoofdmomenten. Bij aanvallen staat centraal:
de uitgewerkte teamfuncties bij opbouwen, aanvallen en scoren. Bij verdedigen staat centraal: storen,
afschermen opbouw tegenstander, vastzetten, afjagen, en knijpen. Tot en met de O13-categorie hebben de
spelers vooral de techniek getraind. Nu moeten de spelers zich er ook van bewust worden dat het voetballen
meer met het hoofd dan met de benen gespeeld kan worden.
De trainingen
Zoals elke wedstrijd begint ook elke training met een warming up van ongeveer 10 minuten, zonder bal, en
onder leiding van de aanvoerder. De trainer moet erop toezien dat dit gedisciplineerd gebeurt.
Als dat wenselijk is, kan de trainer met zijn O15-team een aantal keren de algemene uitgangspunten bij de
vier hoofdmomenten, met behulp van een whiteboard toelichten. In de volgende training op het veld moet
hier dan direct aandacht aan besteed worden. De spelers leren na te denken over voetbal, zeker als de trainer
gebruik maakt van veel interactie met zijn spelers.
In de training maakt de trainer gebruik van:
» Wedstrijdeigen situaties waarin het spel wordt stopgezet en de spelers worden
bevraagd over hun handelen;
» De beginselen van taaktraining, afhankelijk van de hoofdmomenten, en de positie/linie/as/flank, binnen
basisvormen (3:1, 4:1, 5:2, 6:3), gericht op specifieke technische en tactische aspecten per taak;
» Mentale training: de spelers moeten in het belang van het team willen spelen. Soms zal een trainer in een
training sfeer moeten creëren, als doel op zich. Vooral O15-spelers zijn hier soms gevoelig voor.
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De keeper van het team traint minimaal één keer met het team mee. De andere keer heeft hij keeperstraining
waarin minimaal de volgende zaken centraal moeten staan:
» Oprapen, onderhands en bovenhands vangen, de bal tegenhouden met de borst,
het vallen en het duiken in beide hoeken;
» Ontwijken van inkomende tegenstanders, vangen onder weerstand van een tegenstander,
tippen over het doel;
» Uittrappen, de dropkick, uitwerpen, slingerworp en doeltrap;
» De verdedigende vaardigheden zonder bal, zoals het starten, sprinten, draaien in alle richtingen.
Accenten in de trainingen
» Voorwaarde voor alles is dat de spelers kennis hebben van de uitgangspunten bij de 4 hoofdmomenten.
Bij O15 is met name extra veel aandacht om het inzicht te vergroten van aanvallen naar verdedigen 		
(omschakeling) en van verdedigen naar aanvallen;
» Wat betreft de eerstejaars O15-spelers gaat het vooral om de teamfunctie, en wat betreft de tweedejaars
O15-spelers gaat het vooral om de uitgangspunten voor de linies en de samenwerking tussen de linies;
» Het inslijpen van enkele vaste patronen, die volgen uit de basisformatie van deze speelwijze. Hierbij valt te
denken aan de opbouw, het flankspel, het druk zetten, het knijpen, en de spelhervattingen;
» Gebruik maken van 2:2, omdat hierin een aantal belangrijke tactische aspecten belicht kunnen worden 		
(druk zetten, mandekking, rugdekking, ruimtedekking, onderlinge coaching);
» Extra aandacht voor het bewegen voor en na de pass (2x raken in positiespel);
» Extra aandacht aan het onderling coachen door de spelers (bijv. handbalspel).
Spelers moeten elkaars taken kennen;
» In het begin van het seizoen worden afspraken gemaakt over spelhervattingen;
» De technische vaardigheden mogen niet vergeten worden! Liever twee thema’s per training
uitvoerig behandelen, dan een groter aantal oppervlakkig.
» De trainer moet rekening houden met grotere individuele verschillen tussen spelers.
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De wedstrijden
In de voorbespreking bij de O15-jeugd moeten de spelers ook nog steeds individueel benaderd worden, en
daarnaast moeten ook de teamfuncties besproken worden.
Hetzelfde geldt voor de afspraken bij spelhervattingen. De trainer moet tijdens de wedstrijd er op toezien
dat deze afspraken worden nageleefd. Er kunnen meer eisen worden gesteld aan de uitvoering van de
uitgangspunten bij de vier hoofdmomenten, als we het hebben over de basisformatie en de bijbehorende
speelwijze.
In principe wordt hierbij de basisformatie (1.4.3.3) als uitgangspunt genomen.
De volgende tactische basisprincipes kunnen tijdens wedstrijden behandeld worden:
Vaste patronen bij de opbouw;
Aansluiten door de verdedigers;
De formatie van het middenveld;
Het flankspel en de voorzet;
Andere aanvalsvormen (1-2-combinatie, individuele actie, derde man, aanbieden
vanuit de tweede of derde lijn);
» Wanneer inzakken van de aanvallers en wanneer druk zetten;
» Knijpen als de bal aan de andere kant is.
»
»
»
»
»
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O17

Leeftijdskenmerken
» Begin van harmonische lichaamsgroei, er is sprake van een toenemende zelfkritiek;
» Wil om te winnen is groot;
» Er is sprake van een betere verhouding tot het gezag, ook de emoties passen zich aan;
» Willen ook verantwoording hebben;
» Men kan zich ondergeschikt maken aan het teambelang.
Algemene doelstellingen
» Er is meer aandacht voor 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 leren van uit hun 1.4.3.3 systeem te leren anticiperen op verschillende spelsystemen
van diverse tegenstanders;
» De spelers moeten leren omgaan (‘professioneel reageren’) met andere vormen van weerstand zoals de
scheidsrechter, het publiek en de tegenstander.
De trainingen
De training begint met een warming-up onder leiding van de aanvoerder. De trainer ziet er op toe dat dit
goed gebeurt. In de training maakt de trainer gebruik van:
» Wedstrijdeigen situaties;
» Taaktraining, per individu, maar ook per linie;
» Het realiseren van voetbalbedoelingen in relatie tot het hoofdmoment, het speelveldgedeelte,
en de betreffende positie(s);
» Mentale training: in belang van het team spelen, veel willen trainen, spelen om te winnen.
Methodische aanpak van de 4 hoofdmomenten in het voetbal:
Aanvallen:
» Spelbedoeling en algemene uitgangspunten;
» Algemene principes van het positiespel;
» Individuele uitvoering van elke taak in de organisatie;
» Inzicht in de taken van teamgenoten;
» Herkennen van sterke en zwakke punten van teamgenoten
Verdedigen:
» Spelbedoeling en algemene uitgangspunten;
» Algemene principes van teamorganisatie;
» Individuele uitvoering van elke taak in de organisatie;
» Inzicht in de taken van teamgenoten;
» Herkennen van sterke en zwakke punten van teamgenoten.
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» Van balbezit naar balbezit tegenstander (omschakeling);
» Spelbedoeling en algemene uitgangspunten bij balbezit naar bal bezit tegenstander, gekoppeld aan deze
speelwijze.
Van verdedigen naar aanvallen (omschakeling):
» Spelbedoeling en algemene uitgangspunten bij balbezit tegenstander naar balbezit,
gekoppeld aan deze speelwijze.
In principe wordt hierbij de basisformatie (1.4.3.3) als uitgangspunt genomen. O17-spelers moeten echter ook
kennisnemen van andere basisformaties en bijbehorende speelwijzen (onder meer 1:4:4:2).
Accenten in de trainingen
Formatie en veldbezetting: hiermee begint het benaderen van de wedstrijd in een training;
De speelwijze tijdens de wedstrijd moet ook tijdens de trainingen tot uitdrukking komen;
» Het behandelen in theorie en praktijk van tactische zaken zoals het pressievoetbal, het vastzetten
van de tegenstander, het countervoetbal, spelverplaatsing, en de buitenspelval;
» De kwaliteit van het positiespel optimaliseren;
» In het begin van het seizoen worden afspraken gemaakt over spelhervattingen;
» Extra aandacht voor de volgende technische vaardigheden: het koppen, het plaatsen van de bal
over grote afstand, de twee-benigheid, het 1:1-duel, en het afwerken op het doel.
De keeper van het team traint minimaal één keer met het team mee. De andere keer heeft hij keeperstraining
waarin het coachen en organiseren van medespelers een belangrijk leerdoel is.
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De wedstrijden
De wedstrijden In de voorbespreking van O17-jeugd moet speciale aandacht zijn voor de functies van linies.
Tijdens de wedstrijd ziet de trainer er op toe dat de afspraken rondom spelhervattingen worden nageleefd.
Er kunnen meer eisen worden gesteld aan de uitvoering van de uitgangspunten bij de 4 hoofdmomenten, als
we het hebben over de basisformatie en de bijbehorende.
De volgende tactische basisprincipes moeten tijdens wedstrijden in het oog gehouden worden:
Vaste patronen bij de opbouw;
De formatie van het middenveld;
Het flankspel en de voorzet;
Andere aanvalsvormen (1-2-combinatie, individuele actie, derde man,
aanbieden vanuit de tweede of derde lijn);
» De varianten bij spelhervattingen;
» Wanneer inzakken van de aanvallers en wanneer druk zetten;
» Knijpen als de bal aan de andere kant is.
»
»
»
»

Aan het einde van het seizoen dienen O17-junioren kennis te maken met andere basisformaties en
speelwijzen. Hierbij worden in eerste instantie 1:4:4:2 en 1:3:4:3 bedoeld. Dit zijn natuurlijk nog zeer algemene
begrippen. De trainers dienen de basisformatie en speelwijze ieder jaar weer concreet te maken, in overleg
met de HJO.
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O19

Leeftijdskenmerken
» Op deze leeftijd ontstaat een bepaalde mate van geestelijke stabiliteit;
» Onrust maakt plaats voor een wat beheerster optreden;
» Ook fysiek meer stabiliteit, beheerste vaardigheden komen versterkt terug indien in
de O17-jeugd periode goed gewerkt is;
» Spelers hebben meer oog voor eigen prestaties en ook voor die van hun teamgenoten.
Streven naar medeverantwoording;
» Verdere wedstrijdrijpheid is nu een kwestie van veel trainen en het opdoen van
de nodige wedstrijdervaring;
» Sommige O19-spelers zitten in de eindfase van het voortgezet onderwijs, sommige studeren al,
en weer anderen werken mogelijk al.
Algemene doelstellingen
» Inzichtelijke rijping en ontwikkelen van de competitie: optimale rijpheid voor seniorenvoetbal;
» Leren winnen van de wedstrijd: taaktraining per positie, leren wat er in de verschillende
taken gevraagd wordt, specialist worden;
» Leren om als individu en linie in dienst van teamprestatie te spelen;
» Gewenning aan het seniorenvoetbal gaat nu een belangrijke rol spelen;
» De spelers moeten leren omgaan (‘professioneel reageren’) met andere vormen van
weerstand zoals de scheidsrechter, het publiek en de tegenstander.
De trainingen
» Wedstrijdsituaties trainen: allerlei partij en positiespelen, waarbij de coaching zeer
nadrukkelijk gericht is op de hoge handelingssnelheid en de spelers wijzen op hun
verantwoordelijkheden (hoe te handelen in welke situatie);
» Taaktraining: bovenstaande altijd in relatie stellen tot specifieke taken / functies
binnen het team bij (voorlopig) 1:4:3:3. Zo snel als het kan, wordt dit 1:3:4:3;
» Mentale training: voorbereiden op het seniorenvoetbal, alles gaat daar nog sneller,
harder en je speelt straks tegen spelers met vooral meer ervaring.
Methodische aanpak van de 4 hoofdmomenten in het voetbal:
Aanvallen:
» Teamorganisatie;
» Verhogen van het rendement van het positiespel;
» Leren de individuele kwaliteiten van de spelers uit het team uit te buiten;
» Rendement van de bijdrage aan een positief resultaat van de wedstrijd;
» Taaktraining.
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Verdedigen:
» Teamorganisatie;
» Specialisatie van spelers;
» Concentratie op de taak;
» Rendement van de bijdrage aan een positief resultaat van de wedstrijd;
» Taaktraining.
Van verdedigen naar aanvallen (omschakeling):
Spelbedoeling en algemene uitgangspunten bij balbezit naar bal bezit tegenstander, gekoppeld aan deze
speelwijze.
» Teamverantwoordelijkheid;
» Benutten specifieke kwaliteiten van spelers;
» Ondergeschikt maken aan het teambelang.
Van verdedigen naar aanvallen (omschakeling):
Spelbedoeling en algemene uitgangspunten bij balbezit tegenstander naar balbezit, gekoppeld aan deze
speelwijze.
» Teamverantwoordelijkheid;
» Benutten specifieke kwaliteiten van spelers;
» Ondergeschikt maken aan het teambelang.
Accenten in de trainingen
» De formatie en veldbezetting;
» Positiespelen nu met 1x of 2x raken;
» De spelhervattingen. De spelers moeten alle varianten kennen en kunnen uitvoeren.
» Het coachen van de spelers onderling;
» Het snelle omschakelen van balbezit naar balbezit tegenstander / balbezit tegenstander naar balbezit;
» Partijspel met accenten;
» De speelwijze: hoe wordt er opgebouwd, aangevallen en verdedigd en welke spelers spelen in de 		
verschillende momenten welke rollen;
» Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities: individueel, in een linie of als gehele team;
» De kwaliteit van het positiespel moet geperfectioneerd worden waar het elftal steeds weer aan werkt, de
perfectie zien te bereiken (inzicht in de bedoelingen van het positiespel);
» Training van het uithoudingsvermogen binnen voetbalvormen.
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De keeperstrainer beoordeelt de O19-keepers of zij straks het seniorenselectieniveau aankunnen. Dit betreft
zowel het technische, tactische, mentale, fysieke en coaching gebied. Na de winterstop zullen die keepers, die
in aanmerking komen voor een selectieplek, ook gaan meetrainen met de senioren.
De wedstrijden
In de trainingen wordt ook wedstrijdgericht getraind, met het oog op het winnen van de wedstrijd.
Hier wordt in de voorbespreking van een wedstrijd nog eens aandacht aan geschonken. Tijdens deze
voorbespreking is een grotere rol weggelegd voor de aanvoerder, of andere spelers die verantwoordelijkheid
kunnen nemen.
De discipline en coaching rondom de competitiewedstrijden is altijd resultaatgericht, aangezien dat straks bij
de senioren ook het geval zal zijn. Toch moet de trainer ook blijven zorgdragen voor de individuele opleiding
van jeugdvoetballers: behalve het team als geheel moet ook iedere speler winst boeken in zijn ontwikkeling.
Tijdens de wedstrijden moeten de spelers zelf de verantwoordelijkheid nemen om te variëren bij de
spelhervattingen. Vooraf dienen duidelijke afspraken gemaakt worden over getrainde variaties.
Gedurende het seizoen moeten zeker de tweedejaars O19-spelers de mogelijkheden krijgen om alvast te
wennen aan het seniorenvoetbal.
Dit kan gebeuren door met de selectie mee te trainen, of een keer een (oefen)wedstrijd mee te doen.
Dit moet in goed overleg met de betreffende trainers, de HJO en de speler zelf gaan.
De HJO moet hiervoor ongeveer elke twee maanden een overleg hebben met de hoofdtrainer. Tenslotte is
het van belang dat O19-spelers meerdere systemen kunnen spelen, zoals 1:4:3:3 en 1:4:4:2, en 1:3:4:3. In het
seniorenvoetbal kan dit immers van hen verwacht worden.
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Voortgangsgesprekken
Gedurende het seizoen worden er voortgangsgesprekken met de spelers gehouden. In onderstaand schema
wordt per leeftijdscategorie aangegeven hoe dit plaatsvind.

Voortgangsgesprekken met spelers
Leeftijd

Hoe

Wie

Wanneer

O7

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

O8

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

O9

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

O10

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

O11

Tijdens trainen wordt af en toe
kort een speler eruit gehaald
om mee te praten.

trainer

- periode (augustus – december)
- periode (februari – mei)

O12

Tijdens trainen wordt af en toe
kort een speler eruit gehaald
om mee te praten.

trainer

- periode (augustus – december)
- periode (februari – mei)

O13

Aan de hand van het “Spelers
Ontwikkelings Plan”

trainer

- periode (augustus – december)
- periode (februari – mei)

O14

Aan de hand van het “Spelers
Ontwikkelings Plan”

trainer

- periode (augustus – december)
- periode (februari – mei)

O15

Aan de hand van het “Spelers
Ontwikkelings Plan”

trainer

- periode (augustus – december)
- periode (februari – mei)

O17

Aan de hand van het “Spelers
Ontwikkelings Plan”

trainer

- Voor start competitie (augustus)
- Winterstop (december)
- Vlak voor einde competitie (april/mei)

O19

Aan de hand van het “Spelers
Ontwikkelings Plan”

trainer

- Voor start competitie (augustus)
- Winterstop (december)
- Vlak voor einde competitie (april/mei)

Voortgangsgesprekken met spelers worden gevoerd door de selectieteams en de niet standaard teams.
Vanaf de O13 worden gesprekken gevoerd aan de hand van het “Spelersontwikkelingsplan” formulier. Dit is de
leidraad voor de gesprekken die worden gevoerd. Gesprekken dienen daarnaast gevoerd te worden in een
veilige omgeving waar vrijuit gesproken kan worden. Commissiekamer of bestuurskamer zijn hier geschikte
locaties voor.
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Spelersontwikkelingsplan
[Hier komt je lange termijn doel te staan. Waar wil ik over
5 jaar staan en hoe ga je hier naar toe werken]

Ik als voetballer over 1 jaar...
Waar sta je dan? Wat heb je bereikt? Wat heb je laten zien?

Ik ben het beste in?
AANVALLEN

VERDEDIGEN

Mijn grootste kwaliteit als ik [Aanval] of [Verdedig]? |
In welke situatie? Op welk gedeelte van het veld?
Wat levert dit vaak op?

Dit laat ik het liefste zien vanaf positie:

Om mijn specialiteit NOG vaker te laten zien, moet ik nog groeien in?
Waaraan merk je dat? Hoe ga je dat doen?

Haal ik als speler elke week het maximale uit de training die we krijgen?
HELEMAAL ONEENS		ONEENS		EENS		HELEMAAL EENS
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05

SELECTIEBELEID
VV BUITENPOST

Eén van de doelstellingen van v.v. Buitenpost is om met het eerste elftal op een zo hoog mogelijk
niveau te willen presteren, minimaal 1e klasse KNVB. En dit het liefst met eigen talenten of zoveel
mogelijk. Om deze doelstelling te kunnen realiseren zal er ook binnen de jeugdafdeling een
doelstelling moeten zijn om met prestatiegerichte teams te willen werken (dit sluit niet uit dat er
geen ruimte is voor recreatieve teams, ook hiervoor is binnen de vereniging de benodigde aandacht).
Willen we met eigen talenten op een zo hoog mogelijk niveau presteren, dan zal er sprake moeten
zijn van selectiebeleid, selectieprocedures en doorstromingsbeleid.
De pijlers binnen de vereniging zijn de selectieteams van JO13, JO15, JO17 en JO19. Bij het selecteren worden
deze teams zo sterk mogelijk gemaakt. Bij voldoende kwantiteit aan spelers kan er worden gekozen voor een
JO14 en/of JO16 team.
Voor spelers met het nodige talent en de benodigde wilskracht, willen wij de faciliteiten bieden om hun
talenten optimaal te kunnen ontplooien. Deze talenten worden ontwikkeld door met andere talenten samen
te spelen en tegen goede, minimaal gelijkwaardige tegenstanders te spelen. Hiervoor is het van belang dat
we de juiste trainingen aanbieden door gediplomeerde en capabele trainers aan te stellen en de spelers de
juiste begeleiding te geven.
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Beoordeling spelers algemeen
Iedere speler wordt beoordeeld op diverse aspecten:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Techniek
Inzicht
Communicatie
Persoonlijkheid
Mentaliteit, zowel in training/wedstrijd, maar ook algemene beleving
Leergierigheid
Willen/kunnen luisteren
Inzet
Fysieke aspecten
Teamgeest

Indeling teams
In principe houden wij ons aan de indeling per leeftijd, zoals die door de K.N.V.B. is vastgesteld.
Dit met uitzondering van de pijlers binnen de vereniging JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1.
Leeftijd op zich moet echter niet alles bepalend zijn. Indien technische, sociale, psychische en lichamelijke
kwaliteiten het toelaten dient een jeugdspeler in principe zo hoog mogelijk binnen de vereniging te spelen.
De betrokken speler is het uitgangspunt voor te ondernemen activiteiten. Er vindt overleg plaats tussen de
verschillende partijen (speler, ouders, trainers, leiders en coördinator) vóórdat de definitieve beslissing wordt
genomen. Overige uitgangspunten/richtlijnen:
» Talent gaat voor leeftijd
» Talent gaat voor fysieke kracht
» We streven ernaar om een speler in het 2e jaar van een leeftijdscategorie, hoger
in te delen dan het 1e jaar in geval van gelijkheid en/of twijfel aan zijn/haar voetbaltalent.
Bij de samenstelling van de teams zal naast de individuele beoordeling ook rekening worden gehouden
met de zogenaamde “balans” van een team. In de winterperiode bestaat de kans om binnen de teams
veranderingen door te voeren. Aan het einde van het seizoen zullen de nieuwe teams voor het volgende
seizoen worden samengesteld.
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Wie stelt teams samen
De teamsamenstelling voor het nieuwe seizoen vindt plaats in de periode april/mei. De maanden
voorafgaand wordt steeds nauwlettend in de gaten gehouden hoe de verschillende selecties eruit komen te
zien. Er wordt ook aan interne scouting gedaan. Ervaren voetbaldeskundigen worden gevraagd om gestuurd
naar jeugdvoetballers te gaan kijken.
Aan de hand van de nieuwe spelerslijsten voor het komende seizoen wordt per categorie bekeken wie in
aanmerking komen. De Technische Commissie en de coördinatoren maken een conceptvoorstel waarna dit
wordt voorgelegd aan de jeugdtrainers (en jeugdleiders) van de verschillende teams. In de maand juni moet
de nieuwe samenstelling bekend zijn. Bij een meningsverschil beslist het jeugdbestuur in overleg met de
hoofdjeugdopleiding.
De rollen en taken van het jeugdbestuur staan beschreven in hoofdstuk 3. Ook de jeugdtrainers en de
jeugdleiders spelen een belangrijke rol in het maken van keuzes voor onze jeugdspelers.
Lenen van spelers
Indien een selectieteam op een bepaald moment onvoldoende spelers heeft, dient een lager team een speler
af te staan aan dit selectieteam. De jeugdtrainer/leider van dit selectieteam zal hiertoe in overleg moeten met
de jeugdtrainer/leider van het 2e team of selectieteam van een lagere leeftijdscategorie. Met in achtneming
van de positie waarvoor een trainer een speler nodig heeft, zal er gevraagd moeten worden naar een speler
die de meeste kans van slagen heeft om het op die positie goed te doen. Dit zal dus in de meeste gevallen
één van de betere spelers zijn van dit team. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze speler de gehele wedstrijd
als wissel mee gaat. Hij zal in ieder geval moeten spelen. Voor hoe lang zal door de trainer worden bepaald.
Bij gebrek aan spelers bij de niet- selectieteams geldt: eerst kijken naar het eerst lagere team of eventueel naar
het eerst lagere selectieteam.
Bij het lenen van spelers in het algemeen geldt dat er in alle redelijkheid en in goed overleg tussen de
betrokken trainer(s) (en leiders) een dergelijk vraag besproken moet worden. Bij meningsverschillen beslist de
betreffende coördinator als lid van het jeugdbestuur.
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Indeling Jeugdteams per categorie
Meisjesvoetbal
Binnen de leeftijdsgroepen van jonger dan 10 jaar is er sprake van gemengde teams waarin meisjes
samen met jongens spelen. Ze worden ingedeeld net als de jongens op basis van kwaliteit. Ons streven
is om vanaf de 10-jarigen een meisjesteam te formeren; een achttal die op half veld speelt. Vanaf de
12-jarigen proberen we een meisjes elftal te formeren dat op een compleet veld speelt. Meisjes die
bijzonder talentvol zijn kunnen eventueel in een selectieteam met jongens opgenomen worden.
5- en 6-jarigen
Hier vindt nog geen selectie plaats. Indeling vindt plaats op basis van aanmelding bij de
voetbalvereniging.
7- en 8-jarigen
Selectie voor deze leeftijdsgroepen gebeurt voornamelijk op basis van leeftijd / kwaliteit.
Om doorstroming mogelijk te maken, is het raadzaam om JO8 met maximaal 7 spelers te beginnen om
zodoende in een later stadium een extra speler toe te kunnen voegen die op basis van de genoemde
criteria, door kan schuiven vanuit een lager team. De jongere spelers zullen worden verdeeld over
de overige teams. Vriendjes (van school) bij elkaar en het samen kunnen reizen is belangrijk in deze
leeftijdsgroep. In deze leeftijdscategorie is winnen niet belangrijk. Het is de bedoeling dat ook deze
jongste pupillen beter worden, dat ze dus dingen leren. Beter worden is dus belangrijker dan winnen.
Voor het optimale leerproces is het noodzakelijk dat alle spelers ongeveer even veel speeltijd krijgen in
een wedstrijd en in een seizoen.
9- en 10-jarigen
De JO10-1 en JO11-1 bestaan uit maximaal 10 spelers, samengesteld uit de meest talentvolle pupillen
in deze leeftijdsgroep. We starten het liefst met 9 om doorstroming mogelijk te maken voor een
speler die zich goed ontwikkeld uit een lager team. Het JO10-2 / JO11-2 team wordt gevormd uit de
overige talentvolle pupillen in deze leeftijdsgroepen. In deze leeftijdscategorie is winnen niet het
allerbelangrijkste. Het is de bedoeling dat ook deze pupillen beter worden, dat ze dus dingen leren.
Beter worden is belangrijker dan winnen. Voor het optimale leerproces is het noodzakelijk dat alle spelers
ongeveer even veel speeltijd krijgen in een wedstrijd en in een seizoen.
11- en 12-jarigen
De JO12-1 en JO13-1 selectie bestaat in eerste instantie niet uit te veel spelers. Liever met een kleiner
aantal beginnen zodat er gedurende het seizoen spelers toegevoegd kunnen worden die zich goed
ontwikkelen uit de overige teams in deze leeftijdsgroep. De selectie wordt gevormd door kwalitatief
betere spelers van het afgelopen seizoen tezamen met talenten uit de JO11 die overkomen.
De voetbalkwaliteiten spelen een belangrijke rol waarbij, rekening houdende met hetgeen hiervoor
is opgemerkt, het uitgangspunt is dat de meest “talentvolle” spelers worden geselecteerd voor de
selectieteams. Vervolgens worden spelers geselecteerd voor de andere teams. Er wordt bij deze teams
gekeken naar leeftijd, talent, inzet, motivatie etc. In principe wordt er gekozen voor 11-tallen bij de JO13
en bij de JO12 wordt gespeeld met een 8-tal. Zijn er te weinig spelers om bij de overige teams 11-tallen
te formeren, dan zal er gekozen worden voor 8-tallen (JO13).
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13- en 14-jarigen
Ook voor de jongste junioren selectie geldt dat er in beginsel niet te veel spelers bij de selectie komen
om de doorstroming weer mogelijk te maken. De JO15-1 selectie wordt in beginsel gevormd door
kwalitatief betere spelers van het afgelopen seizoen, in combinatie met talentvolle spelers die overkomen
uit de JO13-1. De voetbalkwaliteiten spelen een belangrijke rol waarbij, rekening houdende met hetgeen
hiervoor is opgemerkt, het uitgangspunt is dat de meest “talentvolle” spelers worden geselecteerd voor
JO15-1. Vervolgens worden spelers geselecteerd voor de andere JO15-teams. Er wordt bij deze teams
gekeken naar leeftijd, talent, inzet, motivatie etc. Aangezien een JO15-2 team door de KNVB hoger
ingedeeld wordt dan een JO15-3-team wordt hier bij het selecteren van de spelers dus ook rekening mee
gehouden.
15- en 16-jarigen
De JO17-1 selectie wordt in beginsel gevormd door kwalitatief betere spelers van het afgelopen seizoen,
in combinatie met talentvolle spelers die overkomen uit de JO15. De voetbalkwaliteiten spelen een
belangrijke rol waarbij, rekening houdende met hetgeen hiervoor is opgemerkt, het uitgangspunt is dat
de meest “talentvolle” spelers worden geselecteerd voor JO17-1. Vervolgens worden spelers geselecteerd
voor de andere JO17-teams. Er wordt bij deze teams gekeken naar leeftijd, talent, inzet, motivatie etc.
Aangezien een JO17-2 team door de KNVB hoger ingedeeld wordt dan een JO17-3 team wordt hier bij
het selecteren van de spelers dus ook rekening mee gehouden.
17- en 18-jarigen
De JO19-1 selectie wordt in beginsel gevormd door kwalitatief betere spelers van het afgelopen seizoen,
in combinatie met talentvolle spelers die overkomen uit de JO17 dus zowel 1e en 2e jaar junioren in
deze leeftijdscategorie. De voetbalkwaliteiten spelen een belangrijke rol waarbij, rekening houdende
met hetgeen hiervoor is opgemerkt, het uitgangspunt is dat de meest “talentvolle” spelers worden
geselecteerd voor JO19-1. Vervolgens worden de spelers geselecteerd voor de andere JO19-teams.
Er wordt bij deze teams gekeken naar leeftijd, talent, inzet, motivatie etc.
Aangezien een JO19-2 team door de KNVB hoger ingedeeld wordt dan een JO19-3 team wordt
hier bij het selecteren van de spelers dus ook rekening mee gehouden.
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Aanmelding leden tijdens voetbalseizoen
Een nieuw lid kan gedurende het gehele jaar aangemeld worden bij onze voetbalvereniging. De teams
worden samengesteld in de maanden mei/juni van elk jaar, dit voor het volgende competitieseizoen welke
start in september. Wanneer een nieuw lid aangemeld wordt in of na de zomer, dan is er een kans dat alle
teams voltallig zijn, waardoor het nieuwe lid niet meteen in een team geplaatst kan worden en mee kan
doen in de competitie. Wel wordt getracht het nieuwe lid mee te laten trainen. Een ander moment dat
teamindelingen (opnieuw) bekeken kunnen worden is in de maanden december en januari gedurende de
winterstop. Vooral bij de 5- en 6-jarigen en de 7- en 8-jarigen zijn er vaak veel nieuwe aanmeldingen tijdens
een seizoen. Soms worden kinderen op een wachtlijst geplaatst, waarna na voldoende aanmeldingen
weer een nieuw team gevormd kan worden. Kinderen die op een wachtlijst staan kunnen wel starten met
trainen. Bij de jongste pupillen hebben we daarvoor vaak een instroomploeg die wel trainen, maar nog geen
wedstrijden spelen in competitieverband.
Samengevat
Een nieuw lid kan altijd aangemeld worden. In bijna alle gevallen kan dit nieuwe lid starten met deelname
aan de voetbaltrainingen. In sommige gevallen kan het enige maanden duren voordat zij of hij in een team
geplaatst is en ook kan deelnemen aan wedstrijden.
Ouders/verzorgers op de hoogte houden
Het hele voetbalseizoen door kan en mag een ouder/verzorger met de jeugdcoördinator en/of de
jeugdtrainer in gesprek gaan over de ontwikkeling van hun kind. Ook de hoofdjeugdopleiding is altijd
bereid om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de jeugdspeler. Bij de start van het voetbalseizoen
wordt er voor alle leeftijdsgroepen een informatie en themabijeenkomst “Ouders en Jeugdvoetbal”
georganiseerd. De ouders/verzorgers krijgen informatie over de jeugdopleiding bij de v.v. Buitenpost. De
ouders/verzorgers mogen aangeven wat men verwacht van de club. Daarnaast gaat de club (jeugdbestuur/
hoofdjeugdopleiding ) duidelijk aangeven wat de verwachtingen zijn t.o.v. de ouders/verzorgers.
In de maanden maart en april worden er open-trainingen georganiseerd. Tijdens deze open-trainingen
kunnen de ouders/verzorgers een kijkje nemen bij de voetbaltraining van hun zoon of dochter en in gesprek
gaan met de jeugdtrainer. Aanwezig zijn ook de coördinator, de jeugdtrainer van het team en de hoofd
jeugdopleiding.
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06

WISSELBELEID
JEUGDTEAMS
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Spelers van een selectieteam ontwikkelen zich door te spelen. Ze ontwikkelen zich niet door op de bank
te zitten. Daarom is het belangrijk om vast te leggen hoe we met de wissels omgaan zodat alle spelers aan
spelen toekomen.
Meestal heeft de trainer van een selectieteam de beschikking over voldoende spelers. Hij kan zelf de
basisformatie bepalen en dus ook de spelers aanwijzen die niet voor de basisformatie in aanmerking
komen. Deze wisselspelers verdienen de nodige aandacht. Zij maken wel deel uit van de selectie, maar
spelen op dat moment niet en kunnen zich dus niet ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze groep toch
regelmatig speelt en daardoor zich toch door kan ontwikkelen en in dat opzicht niet afhankelijk wordt van de
persoonlijke inzichten van de trainer, volgen hier een aantal voorwaarden ten aanzien van het wisselbeleid in
een wedstrijd.
» Iedere speler krijgt evenveel speelminuten. Alleen in geval van langdurige blessures of schorsingen (door
bond of eigen vereniging), kan van deze regel worden afgeweken. Deze afspraak geldt in principe voor de
meeste pupillenteams.
» Vanaf de JO13 kan er gekozen worden om een speler die andere spelers beter laat spelen, meer speeltijd
te geven. Het gaat hierbij om maximaal 5 spelers binnen de selectie die hiervoor in aanmerking komen,
waarbij de ontwikkeling van de individuele speler voorop staat.
» Twee wedstrijden achterelkaar op de bank kan in principe niet. De speler dient de volgende wedstrijd 		
te spelen eventueel in een lager team. Dan moet deze speler ook daadwerkelijk spelen. Alleen bij een 		
onvoldoende prestatie, kan de trainer deze speler dan wisselen. Er kan van deze afspraak worden 		
afgeweken, wanneer dit goed wordt besproken met betrokken jeugdspeler.
» Bij een aantal van 5 wisselspelers dienen er, wanneer er geen sprake is van blessures of spelers die absoluut
niet presteren, in de pauze 2 of 3 spelers te worden gewisseld. De andere wisselspeler(s) dient/dienen 		
tijdens de 2e helft ook te worden ingebracht.
Wisselbeleid overige teams
Bij de overige teams (dus niet-selectieteams) geldt dat iedere speler recht heeft op evenveel speeltijd. (Bij
langdurige blessures en schorsingen kan hiervan worden afgeweken). Iedere trainer/leider zal hier goed
de hand in moeten houden. Begint een speler een wedstrijd op wissel, dan zal dit een volgende wedstrijd
moeten worden voorkomen.
Presteren is belangrijk, maar zal niet ten koste moeten en mogen gaan van het plezier. Jeugdtrainers,
jeugdleiders, spelers, voor iedereen geldt dat we graag willen winnen. Als een speler echter zijn of haar plezier
kwijtraakt door regelmatig op de bank te zitten, is de kans groot dat we deze speler kwijtraken. Dat mag
natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

PLEZIER MAG NIET TEN
KOSTE GAAN VAN PRESTATIE.
Jeugdvoetbalbeleidsplan pagina 51

07

OVERGANGSREGELING
JEUGDSPELERS

Er kan zich een situatie aandienen dat het verstandig is een jeugdspeler met veel talent, vervroegd te laten
doorstromen naar een hogere leeftijdscategorie dan wel vervroegd naar het eerste elftal.
De navolgende criteria worden gehanteerd:
» Speler ontwikkelt zich onvoldoende of helemaal niet meer in het team waarin hij speelt
» De speler heeft het talent, maar ook het mentale niveau om bij een hogere leeftijdscategorie dan wel bij
de senioren te spelen.
» Als er een overgang plaatsvindt, moet duidelijk zijn dat de speler zich in het nieuwe team beter kan 		
ontwikkelen.
» De speler zal in beginsel een basisplaats moeten hebben.
» Speler en ouders zullen zich volledig moeten kunnen vinden in de overgang.
» Betreft het een overgang naar de senioren dan zal de speler alleen bij de 1e selectie kunnen komen. 		
Vervroegde overgang naar een 2e selectie wordt niet toegestaan.
Een vervroegde overgang komt tot stand na en in overleg met:
» de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep
» de betreffende jeugdtrainer
» de hoofdjeugdopleiding
» de hoofdtrainer (bij overgang naar de senioren);
Als is besloten dat een vervroegde overgang wordt gerealiseerd, zal dit voor moeten worden gelegd aan de
betreffende speler en ouders/voogd. Zijn speler en ouders/voogd akkoord met de vervroegde overgang, dan
worden alle betrokkenen ingelicht over de overgang.
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Overgangsregeling 2e jaar jeugdspeler (vanaf JO13)
Om de overgang van jeugdspelers naar de volgende leeftijdsgroep zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is
het nodig om deze jeugdspelers vroegtijdig kennis te laten maken met het voetbal in die leeftijdsgroep.
Om de spelers daaraan te laten wennen, wordt er na de winterstop gestart met een roulatiesysteem waarbij
de 2e jaar spelers die daartoe capabel zijn meetrainen met de volgende leeftijdsgroep.
Men dient bij deze trainingsregeling aan de volgende punten te denken.
» Een speler dient niet als enige jeugdspeler mee te trainen (groepjes van 2 á 3 spelers).
» Frequentie: 1 x in de 2 weken.
» Pas mee trainen als de veldomstandigheden dusdanig zijn dat er “normale” training gegeven
kan worden (geen harde velden)
» Spelers moeten goed worden gecontroleerd in verband met overbelasting. Als een speler
geblesseerd en/of gefrustreerd is, zal de opleiding op dat moment ook afnemen.
» Het meetrainen gebeurt door die spelers die het volgende seizoen in aanmerking kunnen komen voor
een selectie. Dit kan tijdens het trainersoverleg dat in de winterperiode plaats vindt worden bepaald.
Overgang jeugdspelers naar senioren
De overgang van de junioren naar de senioren kan soms problematisch verlopen. Om deze problemen
adequaat het hoofd te bieden trainen de jeugdspelers die in potentie in aanmerking komen voor het 1e elftal
na de winterstop bij toerbeurt mee met dit elftal.
Elk jaar vindt er in de winterperiode een overleg plaats tussen de hoofdjeugdopleiding, de coördinator
van de jeugdafdeling, de hoofdtrainer(s) en de trainer van de JO19-1 over spelers die aan het eind van het
lopende seizoen overgaan naar de senioren.
De hierboven bedoelde jeugdspelers worden in de gelegenheid gesteld vanaf 1 januari voor de rest van het
seizoen één keer per week met het 1e elftal mee te trainen. Jeugdspelers die hiervoor in aanmerking komen
dienen ruimschoots de kans te krijgen zich te profileren en vertrouwen te krijgen.
Junioren die naar de mening van de hoofdtrainer en de jeugdtrainer van het standaardteam van de oudste
junioren goed genoeg zijn om in het eerste elftal te spelen, kunnen in de loop van het seizoen definitief
worden overgeheveld naar het eerste elftal; deze overgang vindt slechts plaats met instemming van de
betrokken jeugdspeler en ouder/voogd.
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KEEPERSBELEID
VV BUITENPOST
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Bij VV Buitenpost wordt geadviseerd om bij de jongste jeugdteams (JO7, JO8 en JO9) niet te kiezen voor een
vaste keeper, maar voor een roulatiesysteem. Zo kan iedere (beginnende) jeugdige voetballer ervaren hoe het
is om keeper te zijn.
Vanaf de JO10 wordt (vaak) gekozen voor een vaste keeper. Vanaf deze leeftijd wordt de keeper de
mogelijkheid geboden om, naast de reguliere voetbaltrainingen, specifieke keeperstrainingen te volgen.
Deze training wordt één keer per week verzorgd door een ervaren en/of goed opgeleide keeperstrainer.
Wanneer de leeftijd wordt bereikt dat het team van achttallen wordt ingeruild voor een elftal, ontstaat vaak
dat er meer keepers zijn dan teams. Vaak een moeilijke discussie op welke wijze “dit probleem” kan worden
opgelost.
In overleg met de jeugdtrainer van het team waar de keeper het afgelopen voetbalseizoen heeft gespeeld, de
jeugdtrainer waar de keeper het komende seizoen naar toe zal gaan, de keeperstrainer,
de hoofdjeugdopleiding en de coördinator technisch beleid zal de keuze worden gemaakt in welk team de
betreffende jeugdspeler zal worden ingedeeld en in welke rol.
Uitgangspunt is dat er per elftal/team één keeper wordt geselecteerd. Voor de afgevallen keeper(s) blijft de
mogelijkheid om gebruik te maken van de specifieke keeperstraining. De belangrijkste richtlijnen om tot een
keuze te komen zijn:
»
»
»
»
»

Leeftijd van de keeper(s)
Niveau van de keeper
Talent van de keeper
Fysieke mogelijkheden van de keeper
Motivatie van de keeper

Wanneer de keuze is gemaakt, dan zal contact worden gezocht met de betreffende jeugdkeepers en de
ouder(s)/verzorger(s) van deze jeugdkeepers.
Keeperstraining
Vanaf O10 wordt een keeper de mogelijkheid geboden om specifieke keepers trainingen te volgen.
Deze training wordt één keer per week verzorgd, naast de bestaande team trainingen.
De meest geschikte leeftijd om met een specifieke keeperstraining te beginnen is vanaf de JO10.
Eerder alleen in hele speciale gevallen. Kinderen gaan steeds eerder voetballen en vertonen op die leeftijd
een enorme beweeglijkheid. Zou een jongen of meisje zo vroeg alleen maar keepen, dan beperk je juist
deze beweeglijkheid. Het verdient de aanbeveling om zeker tot 10 jaar niet voor een vaste, maar voor een
roulerende doelverdediger te kiezen. Zo komt iedereen ook een keer in het doel te staan.
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Dit heeft dan de volgende voordelen:
» Iedereen krijgt op deze wijze enige ervaring met het keepen. Daarmee wordt ook voorkomen dat een 		
potentieel talent onopgemerkt blijft. Dit talent geldt zowel voor de keeper, als ook voor de veldspeler.
» De tijd dat een doelman/vrouw alleen maar een bal op de doellijn moest tegenhouden, is al lang voorbij.
Er wordt nu veel meer van hem of haar verwacht. De keeper moet kunnen “meevoetballen” en moet 		
dus ook vrijwel alle voetbalvaardigheden (passen, trappen, koppen, tackle, sliden enz.) beheersen. Zijn 		
werkgebied strekt zich tenslotte tot soms ver buiten de 16 meter uit. Omdat bekend is dat kinderen tussen
8 en 12 jaar gemakkelijk nieuwe bewegingen aanleren, is het belangrijk om juist dan zoveel mogelijk aan
te reiken. Van 8 tot 10 zijn dat de specifieke voetbalvaardigheden en van 10 tot 12 jaar de basistechnieken
van het doel verdedigen.
» De andere kant van de medaille: mocht blijken dat een keeper rond zijn veertiende genoeg van
het keepen krijgt, dan kan hij/zij zonder problemen een positie in het veld als voetballer innemen.
Heeft dit kind tussen zijn 6e en14e levensjaar alleen maar gekeept, dan beheerst hij/zij de specifieke 		
voetbalvaardigheden veel minder, omdat hij/zij in zijn technische ontwikkeling als speler een grote 		
achterstand heeft opgelopen.
Een kind dat op 8-jarige leeftijd persé wil keepen, kan natuurlijk weinig in de weg worden gelegd.
Maar tijdens keeperstraining moet er ook aandacht zijn voor de basistechnieken van het voetbalspel.
Een keeper moet dus daarnaast ook altijd met zijn eigen team meetrainen (lees: dus ook voetballen!).
Vanaf ca. 9 jaar kan er prima gericht worden getraind. Tot die tijd heeft hij/zij een speelse en toch
gevarieerde opleiding als keeper/voetballer achter de rug. Het kind kan dan voor zichzelf ook een
veel betere keuze maken.
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09

SCOUTINGSPLAN
INTERN

We proberen bij VV Buitenpost alle jeugdspelers op een passend niveau te laten voetballen. Daarbij hanteren
we een selectiebeleid, waarbij we de meest talentvolle voetballers in de selectieteams indelen, rekening
houdend met kwaliteit en de leeftijd. De spelers met iets minder talent of met iets minder ambitie, kunnen in
de breedteteams genieten van de prachtige voetbalsport.
De inzet is om alle selectieteams op langere termijn naar een hoger niveau te tillen. Voor details over het
selectiebeleid verwijzen wij naar het document “selectiebeleid”. Het beleid staat op de website van VV
Buitenpost, of is op te vragen bij de Technische Commissie (TC) via tc@vvbuitenpost.nl. Een belangrijke
voorwaarde om de doelstellingen te kunnen realiseren is dat de TC een goed overzicht heeft van de
kwaliteiten van de jeugdspelers van Buitenpost zodat er geen talenten over het hoofd worden gezien.
Naast de evaluatie van de spelers door de jeugdtrainers/jeugdleiders/jeugdcoördinatoren en de eventuele
beoordeling door de hoofdjeugdopleiding (hjo), maken we daarom gebruik van interne scouting bij alle
jeugdteams van VV Buitenpost.
De beoordeling van de spelers, binnen de interne scouting, vindt plaats op basis van aanmelding en dus “bij
uitzondering”. Iedere persoon die vindt dat een jeugdspeler van VV Buitenpost in zijn team positief opvalt en
er dus bovenuit steekt, kan deze speler aanmelden bij de interne scouting. Dit kan de eigen jeugdtrainer zijn,
maar ook een familielid, vriend of kennis die regelmatig de wedstrijden bezoekt. De beste manier om deze
melding te doen is door het sturen van een mailtje naar: tc@vvbuitenpost.nl, waarin in ieder geval het team
en de volledige naam van de speler genoemd wordt. De interne scouting gaat dan ongemerkt een aantal
keren meekijken en elke scout maakt van elke beoordeling een kort verslag en vult het spelervolgformulier in
voor het archief van de interne scouting.
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Als de uiteindelijke beoordeling door de interne scouting inderdaad positief is, zal de speler eerst een
uitnodiging ontvangen om een aantal keren met een selectieteam mee te trainen. Hierbij kan de jeugdtrainer
van dat selectieteam, samen met de TC, beoordelen of de kwaliteiten ook met en tegen gelijkwaardige spelers
tot uiting komen en/of er inderdaad sprake is van voldoende talent. Als ook die beoordeling positief is, zal de
speler een uitnodiging krijgen om bij selectiewedstrijden uit te komen, waarbij het aan de jeugdtrainer en de
TC is om een eventuele selectie te bevestigen. Aan het feit dat de interne scouting een speler volgt, of dat
de TC een speler vraagt om mee te doen aan een training of wedstrijd bij een selectieteam kunnen geen
rechten ontleend worden.
Plaats in de organisatie
De interne scouting is onderdeel van het totale jeugdselectiebeleid van v.v. Buitenpost. Het scoutingteam
valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de TC en legt daar ook verantwoording aan af. Het team
van maximaal vijf scouts wordt aangestuurd door de Coördinator Interne Scouting (CIS).
Profiel en taakomschrijving scouts
Voor het benoemen van de jeugdscouts is het volgende profiel gehanteerd:
» Betrokken bij jeugdvoetbal.
» Een goed voetbaltechnisch inzicht, o.a. opgedaan door voetbalopleiding via KNVB,
andere gecertificeerde opleiding of door ervaring als (oud) selectievoetballer.
» Draagt V.V. Buitenpost een warm hart toe.
» Met enige regelmaat beschikbaar op dagen dat jeugdwedstrijden plaatsvinden.
De taken zijn in het kort:
»
»
»
»

Beoordeelt op verzoek van de CIS spelers door het bekijken van wedstrijden.
Legt de bevindingen vast op het spelervolgformulier en bespreekt deze desgewenst met de CIS.
Speurt actief naar talentvolle jeugdspelers en informeert de CIS daarover.
Heeft viermaal periodiek overleg met de CIS, de overige scouts en tweemaal per jaar met
de TC en de betreffende trainers.

Doel van het scoutingteam
Doelstelling van het scoutingteam is om de TC te assisteren bij het indelen van alle jeugdspelers in een team
op een passend niveau, door desgevraagd of op eigen initiatief spelers te beoordelen uit zowel selectieals niet-selectieteams. Daarnaast heeft het scoutingteam een rol bij het naar een kwalitatief hoger niveau
brengen van de selectieteams door gericht te scouten en actief te zoeken naar getalenteerde spelers die (op
termijn) voor een plaats in een selectieteam in aanmerking komen.
Bezetting scoutingteam
Het scoutingteam bestaat uit een Coördinator Interne Scouting en maximaal vijf scouts.
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Werkwijze
» Voor aanvang van de competitie wordt een aftrapbijeenkomst belegd met het scoutingteam.
» Daarin worden afspraken gemaakt over het vastleggen van eenduidige scoutingelementen en het invullen
van het spelervolgformulier, de frequentie en planning van de scouting, de onderlinge taakverdeling en de
planning van vervolgbijeenkomsten.
» Bij aanvang van de competitie worden de scouts bekend gemaakt aan de begeleiders van de jeugdteams.
» De scout staat objectief tegenover de te scouten speler en heeft geen directe binding. Dat betekent 		
bijvoorbeeld dat de scout geen familieleden en vrienden beoordeelt.
» De scout bekijkt aan het begin van het seizoen een aantal wedstrijden van zowel selectie als niet-		
selectieteams uit een bepaalde leeftijdscategorie om een beeld te vormen van het niveau.
» De scout wordt in beginsel steeds ingezet voor het beoordelen van hooguit twee op elkaar aansluitende
leeftijdscategorieën, om op die manier de voetbalkwaliteiten van de te scouten speler in het juiste 		
perspectief te kunnen plaatsen.
» De scout speurt zelf actief naar talentvolle spelers buiten de selectieteams door wedstrijden te bekijken en
informatie in te winnen bij trainers, coaches, jeugdcoördinatoren, supporters etc.
» De scout kan door de CIS gevraagd worden een bepaalde speler te scouten, maar hij/zij kan ook zelf aan
de CIS een voorstel doen.
» Per wedstrijd wordt er door de scout niet meer dan één speler beoordeeld. De scout kan echter ook door
de CIS gevraagd worden een heel team te gaan bekijken om te beoordelen of spelers zijn die zich duidelijk
onderscheiden van hun teamgenoten. Zijn er bepaalde spelers opgevallen dan geeft de scout dit door aan
de CIS, waarna in een volgende wedstrijd gerichte scouting kan plaatsvinden.
» Bij de scoutingwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van het spelervolgformulier, waarmee zowel, 		
technische, tactische, fysieke als mentale kwaliteiten kunnen worden beoordeeld. De ingevulde 		
formulieren worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend ter kennisname van de leden van de TC die
zich bezig houden met het selectiebeleid en de teamindelingen.
» Na de scouting van een speler levert de scout het spelervolgformulier in bij de CIS.
De spelervolgformulieren worden door de CIS beoordeeld, zo nodig met de scout besproken en 		
gearchiveerd.
» De CIS streeft ernaar alle spelers van wie een spelervolgformulier is opgemaakt, gedurende het seizoen 		
nog een tweede keer te laten beoordelen door een andere scout voor een second opinion.
» De CIS heeft inzicht in de, in het kader van het selectiebeleid, door alle coaches 2x per jaar in te vullen 		
spelervolgformulieren. Aan de hand van deze formulieren beoordeelt hij/zij of er spelers uit naar voren 		
komen ten aanzien waarvan gerichte scouting gewenst is.
» Tijdens het seizoen heeft het scoutingteam viermaal een periodiek overleg om de ervaringen onderling uit
te wisselen.
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SPELERSVOLGSYSTEEM
Naam speler

Geboortedatum

Rechts-/Linksbenig

Team

Positie in elftal (meest voorkomend)

Naam beoordelaar

Functie beoordelaar

Datum beoordeling

Beoordeling wedstrijd/ training
Beoordeling criteria

Voorbeelden

Mentaliteit
Wedstrijdmentaliteit

inzet/willen winnen

Traingsmentalitieit

inzet/willen winnen/opkomst

Leerhouding

leergierig/concentratie/
snel afgeleid

Initiatief

aanwezig/afwachtend

Gedrag

(on)sportief/positief/negatief

Omgang met teamgenoten

sociaal/houdt zich afzijdig

Omgaan met tegenslagen

doorzettingsvermogen/
geeft op

Techniek
Balbeheersing/aanname

baas over de bal/controle/
voortzetting

Passen-trappen rechterbeen

schotkracht/nauwkeurigheid

Passen-trappen linkerbeen

schotkracht/nauwkeurigheid

Passeeracties/schijnbewegingen

creatief/wendbaar

Handelingssneldheid
Tactiek
Aanvallen met bal

overspelen/vrijspelen/ziet de
ruimte

Aanvallen zonder bal

vrijlopen

Verdedigen (storen/doelpunten
voorkomen)

verdedigd mee/heeft oog
voor positie

Omschakeling Aanvallen
Omschakeling Verdedigen
Inzicht
Fysiek
Motoriek
Uithoudingsvermogen
Snelheid
Duelkracht
Opvallende punten

Toelichting (aanvullingen)
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blijft hangen/verdedigd
mee
Samen spelen/
oplossingen zoeken
lopen/beweeglijkheid/
wendbaar

duel om de bal/sliding/
tackle/(niet)bang

O

M

V

G

ZG

Aantekeningen/ aanvulling

Uitkomsten scouting en vervolg
De CIS informeert de TC geregeld over de bevindingen van het scoutingteam. In een speciaal daarvoor
belegde vergadering brengt het scoutingteam begin december en begin april verslag uit aan de TC en de
betrokken trainers en geeft daarbij aan de hand van de spelervolgformulieren advies met betrekking tot
het uitnodigen van spelers voor de selectietrainingen en/of (oefen)wedstrijden in de 2e helft of tegen aan
het eind van het seizoen. Nadat de voorlopige indeling van de teams voor het komende seizoen bekend is
gemaakt informeert de TC het scoutingteam over wat zij gedaan heeft met de adviezen.
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10

JEUGDTRAINERS
VV BUITENPOST
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Om het voetbalniveau te verhogen willen wij met gekwalificeerde jeugdtrainers werken. Zeker bij onze
selectieteams. Voor de overige jeugdteams willen wij het liefst trainers die bereid zijn om een cursus te volgen.
Dit kan een eigen, interne cursus zijn of een opleiding tot trainer via het opleidingscentrum van de KNVB.
Gediplomeerde (jeugd)trainers voor selectieteams
De volgende eisen worden gesteld aan trainers voor onze selectieteams:
Voor de selectieteams willen wij jeugdtrainers aanstellen die minimaal het diploma Trainer-Coach 3 Jeugd
hebben behaald of hiervoor bezig zijn.
Overige jeugdtrainers
Voor de jeugdtrainers van de overige teams geldt dat wij jaarlijks een interne cursus willen organiseren zodat
ze trainingen kunnen verzorgen op het niveau waar ze voor aangesteld zijn. Deze interne cursussen bevatten
het aanbieden van theoretische kennis en/of het bieden van ondersteuning tijdens de trainingen.
Iedere trainer willen wij de mogelijkheid bieden om aanvullend trainerscursussen te volgen via de KNVB.
Hier is het volgende beleid op gemaakt.
Vergoeding opleidingen bij KNVB
De KNVB biedt diverse trainerscursussen die variëren in duur en kosten. Wij hebben besloten om de
opleidingskosten hiervoor te vergoeden. Als tegenprestatie wordt verwacht dat de trainers gedurende een
bepaalde periode aan de vereniging gebonden blijven. Jaarlijks wijzigen de prijzen die de KNVB hanteert.
Dit betekent dat aan onderstaande niet direct rechten kunnen worden ontleend. Indien een trainer een
cursus wil gaan volgen, zal iedere aanvraag afzonderlijk worden beoordeeld door het Jeugdbestuur en
worden afspraken met de trainer op papier vastgelegd.
Groep 1: Opleidingen tot het niveau van Pupillentrainer en Juniorentrainer
De kosten voor deze opleidingen (inclusief boeken) worden door de vereniging betaald. Voorwaarde:
na volgen van minimaal 1 jaar werkzaam zijn/blijven als trainer na afronding van de cursus.
Groep 2: Opleidingen Trainer-Coach 3 Jeugd
De vereniging is bereid de kosten voor deze opleiding te dragen, onder de voorwaarde dat de trainer na het
behalen van zijn diploma drie seizoenen verbonden blijft aan de vereniging. Eerder weggaan is in overleg
mogelijk, echter er is dan sprake van een terugbetalingsregeling:
» vertrek na 1 jaar: twee derde (2/3e) van het bedrag wordt terugbetaald.
» vertrek na 2 jaar: één derde (1/3e) van het bedrag wordt terugbetaald.
Overig
De KNVB hanteert de volgende regelingen omtrent herkansingen en tussentijdse beëindiging:
“Herkansingen voor Proeven van Bekwaamheid” worden apart in rekening gebracht tegen de dan geldende
tarieven. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
Alléén in geval van overmacht geldt een speciale restitutieregeling.”
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Daarom hanteert VV Buitenpost de volgende regeling:
De prijs voor herkansingen dienen door de deelnemer zelf te worden betaald
» Bij tussentijdse beëindiging dient de deelnemer alle gemaakte kosten die de v.v. Buitenpost heeft 		
gemaakt, te retourneren
» Indien blijkt dat de KNVB in geval van overmacht de restitutieregeling geldig laat zijn, zal de v.v. Buitenpost
deze regeling eveneens toepassen richting de deelnemers
Wij gaan uit van de goede motivatie van de deelnemers. Indien echter blijkt (uit de contacten met de KNVB)
dat de deelnemer zich onvoldoende inspant om het examen te behalen en hierin niet slaagt, dan behoudt de
v.v. Buitenpost zich het recht voor, om het betaalde cursusgeld gedeeltelijk of geheel terug te vorderen van
de deelnemers.
Interne Technische Ondersteuning Jeugdtrainers
Veel jeugdtrainers (trainers)vinden het moeilijk om een groep te leiden of de juiste oefenstof te bedenken.
Goede oefenstof en goede randvoorwaarden op het trainingsveld zijn van groot belang voor de ontwikkeling
van jeugdvoetbal. Doordat wij vrij veel jeugdteams hebben, is het soms lastig om voor ieder team goede en
geschikte trainers te vinden. Bij de standaardteams willen we gediplomeerde trainers hebben. Bij de overige
jeugdteams zijn het vaak jeugdige en/of beginnende trainers. Ook kan het zijn dat er goedwillende ouders
zich beschikbaar stellen, omdat er verder niks is. Geweldig dat deze mensen zich uiteindelijk aanbieden en er
tijd en energie in steken, maar meestal is er te weinig kennis van het trainersvak. Vaak zeggen ze het erg leuk
te vinden, maar niet echt te weten wat ze moeten doen.
Wij willen iedereen hier graag bij helpen en om vooruitgang te boeken in de jeugdopleiding is dit ook
noodzakelijk. Onze hoofdjeugdopleiding (hjo) gaat zeker één keer in een voetbalseizoen interne cursus
jeugdvoetbaltraining organiseren. Op dit moment is de hoofdjeugdopleiding ook docent bij de KNVB.
De hjo weet precies wat belangrijk is voor een beginnend jeugdtrainer. Deze interne cursus bestaat uit
minimaal twee bijeenkomsten. Theorie en praktijk worden afgewisseld. De praktijk bestaat voornamelijk uit
het aanbieden van voorbeeldtrainingen. Tijdens de praktijkervaringen worden ook handvaten geboden.
Daarnaast zijn de verschillende gediplomeerde jeugdtrainers van de standaardteams bereid om te assisteren
bij een training van een minder ervaren trainer of advies te geven.
De club wil haar trainers helpen bij het ontwikkelen van hun competenties, welke nodig zijn om een goede
trainer binnen de jeugdopleiding te zijn. Belangrijk is voor alle trainers dat de kennis en vaardigheden op peil
worden gehouden. Naast de interne cursus, worden er themabijeenkomsten georganiseerd door de hjo.
Vaak worden deze themabijeenkomsten i.s.m. de Technische Commissie (TC) gedaan. Zo wordt bij de start
van elk voetbalseizoen een Kick-Off of een Aftrapbijeenkomst georganiseerd. Verschillende onderwerpen
worden dan besproken met de trainers. In dit geval kan er ook expertise worden gevraagd bij externe
deskundigen, welke dan naar Buitenpost gaan komen.
Vier keer per jaar komen alle trainers van de standaardteams, de TC en de hjo samen om uiteenlopende
onderwerpen te bespreken. Vaak zijn de praktijkervaringen/gebeurtenissen, welke worden besproken.
In deze intervisie bijeenkomsten komen ook vaak weer nieuwe onderwerpen boven drijven, welke worden
opgepakt in groter of juist kleiner verband.
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Twee keer per jaar volgt er een voortgangsgesprek tussen de hjo en de trainer. In de maanden december/januari
en in de maand mei. In het voortgangsgesprek gaat het voornamelijk over de kernwaarden van onze club.
Besproken worden ook de nodige praktijkervaringen, houding en gedrag, de voorbereiding op de verschillende
voetbaltrainingen (keuze oefenstof ), de coaching (omgaan met jeugdspelers) en de aanwezigheid bij interne en
externe bijeenkomsten. Aan het eind van een voortgangsgesprek worden afspraken gemaakt tussen de trainer
en de hjo over verbeter- en/of aandachtspunten. In de maand mei wordt ook het wel of niet doorgaan als trainer
besproken. De hjo maakt gebruik van het formulier – Jeugdtrainervolgsysteem.

JEUGDTRAINER VOLGSYSTEEM
Naam trainer

Geboortedatum

Diploma

Team

Beoordeling criteria

Voorbeelden

O

M

V

G

ZG

Aantekeningen/ aanvulling

Kernwaarden
Aanwezigheid

Gaat training altijd door?

Houding/gedrag

Uitstraling en kindvriendelijk?

Normen/waarden

Positief/negatief

Blauwke gevoel
Voorbereiding training
Maakt trainingsvoorbereiding (app)

Papier en/of RINUS (knvb)

Tijdig aanwezig

Op tijd of kinderen aanwezig

Organiseert training efficient

Ruimte veld en klaarzetten

Coaching
Positieve benadering

Enthousiast en stimuleert

Situatief/begeleidend

Stil zetten/ doorgaan oefening

Spelers erbij betrekken

Vraag en antwoord - luisteren

Begrijpelijke taal (leeftijd kind)

Kindvriendelijk

Beeld voetbaltraining
Plezier en beleving

is training leuk/uitdagend

Wordt er geleerd

Spelers worden beter

T.I.C.

Techniek, inzet, communicatie

Naast voetbaltraining
Interne- externe scholing

o.a. Kick-Off

Informatiebijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Wat nog nodig
Wat verder nog bespreken

Materiaal-aanpassen tijden

Reflecteert en evalueert
Aandachts- en/of verbeterpunten
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De hoofdjeugdopleiding is wekelijks aanwezig op het sportpark om zoveel mogelijk de jeugdtrainers in actie
te zien. Twee keer in een voetbalseizoen heeft een jeugdtrainer een functionerings- of coachinggesprek met
de hoofdjeugdopleiding. Verschillende jeugdtrainers hebben de hoofdjeugdopleiding als praktijkbegeleider
voor hun stage. Voor hun opleiding is het trainen van een jeugdteam een vereiste. De hoofdjeugdopleiding
heeft structureel contact met de docent.
De jaarplanning voor de jeugdtrainers ziet er als volgt uit:

Jaarplanning Jeugdtrainers
Seizoen 2019-2020
Maand

Wk

AUGUSTUS

33
33

Bijeenkomst

Wie

Onderwerp

start trainingen
selectieteams

34
35
SEPTEMBER 36

aftrapbijeenkomst

jeugdcommissie en hjo

pupillen en ouders
37
38

startbijeenkomst interne

hjo

o.a. kernwaarden en tips

scholing

OKTOBER

39

intervisie

hjo

40

kick-off jeugdtrainers

TC

o.a. Rinus en spelregels

42

interne scholing

hjo

voorbeeldtraining

43

train de trainer

coördinerende rol hjo

41

44
NOVEMBER 45

DECEMBER

JANUARI

train de trainer

coördinerende rol hjo

46

intervisie

hjo

47

train de trainer

coördinerende rol hjo

48

activiteit alle jeugdtrainers TC i.o.m. jeugdcommissie

ontspanning

49

themabijeenkomst

TC

vervolg omgaan met jeugdspelers

50

voortgangsgesprekken

hjo

51

voortgangsgesprekken

hjo

52

voortgangsgesprekken

hjo

1

voortgangsgesprekken

hjo

2

voortgangsgesprekken

hjo

3

interne scholing

hjo

6

themabijeenkomst

TC

7

intervisie

hjo

4
5
FEBRUARI

8
9
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n.t.b.

MAART

10

train de trainer

coördinerende rol hjo

11

concept 1 indeling

TC i.o.m. jeugdcoördinator

jeugdteams
interne scholing

hjo

12

train de trainer

coördinerende rol hjo

13

concept 2 indeling

TC i.o.m. jeugdcoördinator

jeugdteams
APRIL

14

train de trainer

coördinerende rol hjo

15

concept 3 indeling

hjo i.o.m. jeugdtrainers

jeugdteams
16

intervisie

hjo

concept 4 indeling

TC i.o.m. jeugdcoördinator

17
MEI

18

jeugdteams
voortgangsgesprekken

hjo

19

voortgangsgesprekken

hjo

20

voortgangsgesprekken

hjo

inloop jeugdtrainers (alle

overleg jeugdcoördinator/

leeftijden)

CIS/hjo

concept 5 indeling

TC/jeugdcoördinator/

jeugdteams

trainers/leiders

21

120 minuten bijeenkomst

22
JUNI

23

bekendmaking nieuwe
indeling jeugdteams

24

familiefeest

25
26

TC

hjo

afsluiting
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Hieronder een verzameling van tips die worden besproken bij het geven van voetbaltraining. Deze tips staan
eigenlijk altijd bij de Kick-Off (Aftrapbijeenkomst) op de agenda.
» Belangrijk om de training goed voor te bereiden.
» Kies een accent in je training. Deze moeten aansluiten bij het niveau van de spelersgroep (het 			
beginniveau). Je haalt ze uit je analyse van de vorige trainingen en de wedstrijden.
» Herhaling. Ga er niet vanuit dat ze alles in één keer oppikken. Een accent kun je een aantal trainingen 		
achter elkaar in verschillende oefenvormen terug laten komen.
» Het ontwikkelen van een goede techniek is een belangrijk onderdeel bij pupillentraining. Een goede 		
techniek ontwikkel je alleen bij veel balcontacten. Zorg er dus voor dat de spelers veel aan de bal zijn. Werk
niet met lange rijen wachtende spelers en speel veel met kleine positie- en partijspelen.
» Stel je training zo samen dat je tijdens de trainingen soepel van het ene onderdeel naar het andere 		
onderdeel over kunt gaan. Hierbij kun je denken aan de organisatie op het veld, maar zeker ook bij grote
groepen aan de groepsindeling. Soepele overgangen van de ene naar de andere trainingsfase voorkomen
dat kinderen zich gaan vervelen. Kinderen die zich vervelen worden vervelend!
» Wees ruim van tevoren aanwezig om het materiaal voor de training klaar te zetten. Niet alleen voor het 		
eerste onderdeel van je training, maar voor zover mogelijk voor alle oefeningen. Je kunt zo gemakkelijk 		
over gaan van het ene naar het andere onderdeel en je voorkomt zo lange wachttijden voor de spelers.
» Bouw je training op. Begin eerst met een warming up. Vervolgens krijg je de oriëntatiefase. Hierin leidt je
het thema van de training in. Daarna volgen de oefen-leerfase en de toepassingsfase. Gedurende 		
deze laatste fase passen de spelers het geleerde vaak toe in een partijspel. Eigenlijk is dit het belangrijkste
onderdeel van de training. Je wilt de gelegde accenten natuurlijk terug zien en hier coach je ook op. In de
partij benadruk je deze door situatief te coachen. Minimaal 1/3 deel van de training moet besteed worden
aan een partijspel.
» Leg bij de uitleg van het accent steeds de link naar de wedstrijden. Het geleerde moet zaterdags in de 		
wedstrijd worden toegepast. Kinderen leggen deze link vaak niet zelfstandig.
» Een horloge (of stopwatch) is onmisbaar bij het geven van trainingen. Enerzijds voor de planning van je
oefeningen en anderzijds om de arbeid-rustverhouding in de gaten te houden
» De uitleg: Praatje – plaatje – daadje. In je praatje leg je uit wat de spelers gaan leren (de accenten die je 		
legt) en hoe de organisatie eruit gaat zien. Eis stilte als je wat uitlegt. Dit ondersteun je door een plaatje.
Laat de organisatie van de gehele oefening zien. Vraag of alles duidelijk is. Vervolgens gaan de spelers aan
de slag (daadje)
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» Neem bij het ‘daadje’ afstand en kijk of de oefening begrepen is en loopt. Zo niet, dan moet je de 		
organisatie bijsturen. Loopt het niet omdat de spelers het niet begrepen hebben of omdat de oefening te
complex of te moeilijk is? Begin niet eerder met je voetbal technische en / of tactische aanwijzingen dan
dat een oefening loopt. Met andere woorden: Loopt het? – Lukt het? – Leert het?
» Leer de kinderen met twee benen te spelen. Dit vergroot de handelingssnelheid.
» Coach bij positie- en partijspelen situatief. Zeg tegen de spelers dat ze direct moeten blijven staan als er
‘stop’ geroepen wordt. Daarna volgt de uitleg. In het begin van het partijspel leg je het wat vaker stil. 		
Naarmate de partij vordert moeten de kinderen ook even lekker kunnen doorspelen. Geef op het eind 		
aanwijzingen terwijl het spel gewoon doorgaat. Coach dan dus begeleidend.
» Het effect van vraag en antwoord (vragend coachen) zal groter zijn dan bij voorzeggen. Spelers leren meer
al ze zelf moeten gaan nadenken over hun handelen.
» Gebruik vooral goede voorbeelden van spelers. Coach zoveel mogelijk positief.
» Roep op het eind van de trainingen de spelers bij elkaar en evalueer even kort. Zijn de doelen gehaald? 		
Wat ging goed en wat kan beter. Dit kan gedragsmatig (mentale scholing) en technisch-tactisch.
» Neem de training voor jezelf nog eens door. Liep het zoals je verwacht had? Is mijn trainingsdoel er goed
uitgekomen? Hebben de spelers voldoende geleerd? We noemen dit zelfreflectie. Welke verbeteringen 		
kun je de volgende keer aanbrengen. Schrijf deze eventueel op.
» Herhaal in je wedstrijdbespreking de accenten die je de week ervoor afgaande gelegd hebt tijdens
de training. Geef de accenten die je hebt gelegd door aan de leiders, als je zelf niet mee kunt naar de 		
wedstrijd.
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BIJLAGEN
BELEIDSPLAN
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Bijlage 1: Gedragscode
Ieder week worden bij de voetbalvereniging Buitenpost vele wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in
de zaal. Veel zaken gaan, vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen, naar behoren. Sport
wordt daar beoefend zoals het spel bedoeld is. De realiteit is echter dat erop en rondom de voetbalvelden
ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de
voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd
wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel! Omdat voor v.v. Buitenpost, respect, veiligheid en plezier de
hoogste waarden zijn is deze gedragscode opgesteld. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren
we binnen en buiten het veld? Deze gedragscode wil hierop een antwoord geven. Daarbij is het bestaande
Gedragsconvenant van district Noord van de KNVB als uitgangspunt genomen.
Doel van de gedragscode:
v.v. Buitenpost wil met de gedragscode en de onderliggende regels aan alle leden, ouders en vrijwilligers
duidelijk maken wat zij van elkaar mogen verwachten om ervoor te zorgen dat:
» Iedereen, ongeacht capaciteit en culturele achtergrond, ongeacht leeftijd, in een positieve omgeving van
voetbal kan genieten.
» Wij een vereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar RESPECT met hoofdletters wordt 		
geschreven.
» Wij een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede 					
ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden en omgeving herkend wordt als een aantrekkelijke club.
» Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen v.v. Buitenpost zoals de 		
Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en 		
vrijwilligers van v.v. Buitenpost.
Van alle spelende en niet-spelende leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van
de vereniging betrokken zijn wordt verwacht dat ze zich aan deze gedragscode houden. Ook van ouders en
verzorgers van jeugdleden wordt verwacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun
kind(eren) door te nemen en mede ervoor te zorgen dat ze nageleefd wordt. Met deze gedragscode geeft
v.v. Buitenpost aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de
ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.
Communicatie
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven
is zeker zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd.
Daarom wordt de gedragscode in ieder geval op de volgende wijze gecommuniceerd:
» Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid/ ouder verzorgers van het lid een exemplaar van 		
deze gedragscode. Het hoofdbestuur is hiervoor verantwoordelijk. De gedragscode wordt ook 			
gepubliceerd op de VV Buitenpost website.
» Elke nieuwe vrijwilliger ontvangt de gedragscode met de daarbij horende uitleg.
» Bij elke startvergadering van het seizoen staat de gedragscode op de agenda.
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Sancties
Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot het opleggen van sancties. Overtredingen
van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden
toegepast. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen
van de leden zoals vastgelegd in de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:
» Berisping
» Uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden
» Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
» Ontzegging van de toegang tot het v.v. Buitenpost terrein en clubgebouw.
» Royement.
Algemene regels
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen
volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd
dienen te worden:
» Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en 		
zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn van het
slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak. Voor het gebruik van de kantine 		
is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan eenieder die gebruik 		
maakt van de kantine/clubhuis zich dient te houden.
» Roken is niet toegestaan in de kantine, de vergaderruimte(s) en niet toegestaan in de kleedkamers.
Op de wedstrijddagen (zaterdag) mag er ’s morgens niet worden gerookt op het sportcomplex m.u.v. de
aangegeven rookplaats.
Drugsbezit en het gebruik van drugs in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor 		
wapens. Het overtreden van deze regels leidt altijd tot ontzegging van de toegang.
Ieder lid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/
strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde
boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
De 10 gouden gedragsregels:
RESPECT:
» Respecteer iedereen; discriminatie, schelden, vloeken, grof taalgebruik, fysiek geweld, treiteren, pesten, 		
irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
» Wees een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters.
» Praat met elkaar en niet over elkaar.
» Respecteer andermans eigendommen.
» Spreek anderen erop aan als deze de gedragsregels overtreedt.
» Behandel materiaal, velden en gebouwen alsof het van ons zelf is.
» Wij zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren.
Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden.
» Ruim je eigen rommel op.
FAIRPLAY:
» Voetballen spelen we om te winnen maar altijd binnen de regels van het spel en
met respect voor de tegenstander.
» Accepteer het gezag van de scheidsrechter en waardeer zijn rol.
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Aanvullende regels op het sportcomplex
» Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen.
Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
» Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het
team en van bestuursleden en kaderleden.
» Fietsen en brommers worden in/ bij de fietsenstalling geplaatst. Auto’s worden geparkeerd
op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
» De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid
(zoals ambulance verkeer) vrijgehouden.
» Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
Aanvullende regels voor trainers en leiders
» Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.
» Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.
» Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en tegenstanders.
» Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
» Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
» Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het (jeugd)bestuur en indien van toepassing ouders.
» Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van
de tegenstander) en controleert dit.
» Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare)
spullen van de spelers.
» Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.
» Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden 		
georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
» Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc.).
» Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
» Je verzorgt het digitaal invullen van het wedstrijdformulier (indien nodig) en het verder
afhandelen via de wedstrijdapp.
Aanvullende regels voor spelers
» Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
» Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
» Beledig niemand, anderen worden hierop zo nodig aangesproken.
» Je hebt respect voor de tegenstander.
» Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
» Je vernedert niemand in woord of gebaar.
» Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
» Je accepteert de leiding van je elftal en van het (jeugd)bestuur.
» Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
» Je houdt de kleedkamers netjes.
» Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
» Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af.
» Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
» Je “loopt” niet weg voor een klusje.
» Je bent zuinig op kleding en materialen van v.v. Buitenpost.
» Je geeft de tegenstanders na de wedstrijd een hand.
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Wat verwachten wij van vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen
van de gedragscode.
De vrijwilliger:
»
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de vrijwilliger van toepassing.
»
Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en
schoon worden achtergelaten.
»
Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de
(jeugd)leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van het (jeugd)bestuur.
»
Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.
Wat verwachten wij van ouders/verzorgers van jeugdspelers
Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken
over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen.
Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden:
» Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing.
» U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
» U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren,
schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
» VV Buitenpost heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of
aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er
samen niet uit, neem dan contact op met een van de kaderleden of de jeugdvoorzitter.
Verder zijn de volgende attentie punten van belang:
» U moedigt de spelers positief aan.
» U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
» U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
» U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
» U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten:
kleding, schoenen, douchespullen.
» U voldoet op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure.
» U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club.
Meld u aan bij de leiding.
» Stimuleer uw kinderen tot meedoen.
» Leer uw kinderen de clubregels.
» Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
» Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie), scheld en vloek niet.
» Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
» Bespreek problemen met de juiste mensen.
» Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
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Bijlage 2: Taakomschrijving Jeugdtrainer
Het verzorgen van de technische, tactische, conditionele en mentale scholing. Iedere speler moet zich
afzonderlijk kunnen ontwikkelen. Ook het team moet zich optimaal kunnen ontplooien om een kwalitatief
hoger spelniveau te krijgen. Uiteraard is spelvreugde een belangrijke voorwaarde om tot presteren over te
gaan. De jeugdtrainers moeten bijdragen aan de zorg voor sportief gedrag, discipline, blessurepreventie,
materiaalgebruik, wedstrijdvoorbereiding en uiteraard een goede, bij de leeftijd passende, algehele sfeer.
Van onze jeugdtrainers wordt verwacht dat hij/zij structureel in gesprek is met de jeugdspelers, welke
uitkomen in zijn/haar team. Gepraat wordt er over natuurlijk over de ontwikkeling als voetballer, maar te
praten met de jeugdspeler over thuis en/of school wordt als zeer belangrijk gezien door onze club. Daarin
krijgt hij/zij alle steun van zijn/haar jeugdleiders, de betreffende coördinator en de hoofdjeugdopleiding.
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Ten aanzien van de training:
» Iedere training goed voorbereiden. Eventuele informatie t.a.v. trainingen en voorbeelden
zijn via de technisch jeugdcoördinator te verkrijgen.
» Minimaal 15 minuten voor de training aanwezig.
» Trainingsmateriaal controleren op aantal, slijtage en gebruik. Na iedere training worden de ballen
geteld en het trainingsmateriaal opgeruimd. De jeugdspelers hierbij betrekken.
» Overleg voeren met de jeugdleider(s) over de afgelopen en de komende wedstrijd, over de training
(wat te doen), de opkomst en de eventuele afmelding(en).
» Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer netjes/schoon achterlaten.
Ten aanzien van de wedstrijden:
» Zorgen dat spelers zich correct en sportief gedragen naar de scheidsrechter, tegenpartij,
publiek, medespelers en het kader.
» Verantwoordelijk voor de wedstrijdbespreking (opstelling) en coaching tijdens de wedstrijd.
» Zorgen dat de spelers tijdig aanwezig zijn:
»
Thuiswedstrijden junioren: 60 minuten voor aanvang;
»
Uitwedstrijden junioren: op afgesproken vertrektijd;
»
Thuiswedstrijden pupillen: 30 minuten voor aanvang;
»
Uitwedstrijden pupillen: op afgesproken vertrektijd.
» Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer netjes/schoon achterlaten.
» Zorgen voor de hygiëne van de spelers; douchen na sporten is in principe verplicht,
materiaalgebruik, advies over blessures.
» Zorgen voor een goede sfeer in de groep, rekening houdend met de specifieke leeftijdskenmerken
van de betreffende groep.
» Verzorgen van een geblesseerde speler.
» Zorg dragen voor een rustige en veilige heen en terugreis bij uitwedstrijden.
» Problemen oplossen (scheidsrechters, kantine, tegenpartij, vervoer, lenen spelers) zo nodig in
overleg met het bestuurslid technische zaken. Dit i.s.m. de jeugdleider.
» Onderhouden contacten met ouders/verzorgenden van de jeugdspelers.
Bijzondere taken jeugdtrainer:
» Het onderhouden van nauwe contacten met de andere trainers (overnemen van trainingen, 			
materiaalgebruik bij gelijktijdig trainen etc.).
» Advies geven aan het bestuurslid technische zaken over nieuw aan te schaffen materiaal.
» Signaleert problemen en lost deze op, zo nodig in overleg met de technisch jeugdcoördinator en/ of het
bestuurslid technische zaken.
» Bijwonen periodiek overleg met het vrijwillig jeugdkader.
» Geeft adviezen bij de samenstelling van de nieuwe teams aan het einde van een voetbalseizoen.
» Bezoekt regelmatig wedstrijden van andere jeugdteams en gaat in gesprek met andere jeugdtrainers.
Bijzondere taak jeugdtrainers selectieteams:
» Regelmatig aanwezig zijn bij de training van het team waarvan jij de praktijkbegeleider bent
» Na afloop van iedere training, welke is geobserveerd evaluatie van de training aan de hand van de
plus – en/of kluspunten (wat is goed en/of wat kan beter)
» Maandelijks een of een gedeelte van de training overnemen van de jeugdtrainer die
(technische) ondersteuning wordt aangeboden.
» Samen met de jeugdtrainer die wordt ondersteund een voorbereiding van een voetbaltraining gaan doen.
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Bijlage 3: Taakomschrijving Jeugdleider
De jeugdleiders zorgen, i.s.m. de jeugdtrainer, voor de begeleiding van de spelers van hun groep bij
wedstrijden en nevenactiviteiten. Samen met de jeugdtrainer zijn de jeugdleiders de vertegenwoordigers van
de vereniging. Een leider is echter geen “loopjongen”, iemand die alleen het werk doet wat de trainer niet wil
doen. Nee, het is de bedoeling dat een leider meepraat over alle zaken. De eindverantwoording ligt echter
altijd bij de trainer. De trainer is verantwoordelijk voor de coaching tijdens een wedstrijd en training. Het
moet vermeden worden dat er te veel mensen coachen langs de kant, zeker als ook nog eens tegengestelde
aanwijzingen worden gegeven. Het moet niet verwarrend worden voor de spelers.
Wanneer de trainer niet aanwezig kan zijn bij de wedstrijd, dan is de leider verantwoordelijk voor de coaching.
Van de jeugdleiders wordt verwacht dat hij/zij goed op de hoogte is over de ontwikkeling van de
jeugdspelers in zijn/haar team. Er kunnen situaties zijn wanneer er een gesprek moet zijn tussen de
jeugdleider(s) en zijn/haar pupil. Er moet een goede samenwerking zijn tussen de jeugdtrainer(s) en de
jeugdleider(s) van hetzelfde team.
Voorbereiding op een voetbalseizoen:
» Maakt de teamindeling voor het nieuwe voetbalseizoen bekend aan de spelers.
» Haalt de voetbalmaterialen en de teamkleding voor het komend voetbalseizoen op
tijdens de uitdeelavond.
» Met de trainer en de eventuele andere leider worden afspraken gemaakt over de rolverdeling
tijdens het voetbalseizoen.
» Gaat alle ouders en/of verzorgenden op de hoogte brengen van de trainingstijden en
het wedstrijdprogramma.
» Maakt, in overleg met de trainer en de eventuele andere leider, een schema voor: trainingen,
wedstrijddata, rijden, vertrektijden, wassen etc.
» Zorgt dat alle gegevens van de spelers actueel zijn (o.a. nummers mobiele telefoon) en geeft
wijzigingen door aan de coördinator.
» Maakt afspraken met spelers en trainers over afmeldingen voor wedstrijden en trainingen
(wie moet zich waarvoor, wanneer bij wie afmelden).
» Regelt eventueel oefenwedstrijden (thuiswedstrijden altijd afstemmen met wedstrijdsecretaris).
» Speelt eventuele problemen door aan de coördinator in het jeugdbestuur.
» Houdt de website bij (teamfoto, wedstrijdverslagen, ed.) of laat dit bv doen door een
ouder (kan ook rouleren).
» Het wordt zeer op prijs gesteld dat de leider aanwezig is en/of assisteert bij niet-voetbal activiteiten.
Ten aanzien van de wedstrijden:
» Zorgen dat spelers zich correct en sportief gedragen naar de scheidsrechter, tegenpartij, publiek,
medespelers en het kader.
» Zorgen dat de spelers tijdig aanwezig zijn:
»
Thuiswedstrijden junioren: 60 minuten voor aanvang;
»
Uitwedstrijden junioren: op afgesproken vertrektijd;
»
Thuiswedstrijden pupillen: 30 minuten voor aanvang;
»
Uitwedstrijden pupillen: op afgesproken vertrektijd.
» Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer netjes/schoon achterlaten.
» Zorgen voor de hygiëne van de spelers; douchen na sporten is in principe verplicht,
materiaalgebruik, advies over blessures.
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» Zorgen voor een goede sfeer in de groep, rekening houdend met de specifieke leeftijdskenmerken
van de betreffende groep.
» Correct invullen van het digitaal wedstrijdformulier.
» Zorgen voor een grensrechter (indien nodig).
» Zorg dragen voor de wedstrijdballen.
» Zorg dragen voor de verzorgingstas.
» Ontvangst van de tegenpartij bij thuiswedstrijden.
» Draagt zorg voor de tenues en eventueel voor reserveshirts.
» Zorg dragen voor een rustige en veilige heen en terugreis bij uitwedstrijden.
» Problemen oplossen (scheidsrechters, kantine, tegenpartij, vervoer) indien nodig in
overleg met het bestuurslid technische zaken.
» Regelen van drinken in de rust voor het eigen team en de tegenpartij.
Ten aanzien van trainingen:
» Regelmatig contact met de trainer en regelmatig bezoek aan de trainingen.
Bijzondere taken jeugdleiders:
» Verzorgt eventueel en mooie seizoenafsluiting met het team (bijv. teamuitje, BBQ o.i.d.).
» Aandacht schenken aan zieke en geblesseerde spelers of trainer(s).
» Bijwonen periodiek overleg met het vrijwillig jeugdkader.
» Het wordt zeer op prijs gesteld dat de leider aanwezig is en/of assisteert bij niet-voetbal activiteiten.
» Klankbord voor de trainer.
» Aan het einde van het voetbalseizoen het verzamelen van het van alle ter beschikking gestelde
materialen (kleding, ballen, waterzak, sleutels etc.) en levert ze in.
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Bijlage 4: Erkend leerbedrijf
Binnen de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werken het beroepsonderwijs en
het bedrijfsleven nauw samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.
Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.
Onze voetbalvereniging heeft de erkenning om een leerbedrijf te zijn. Als praktijkopleider van een erkend
leerbedrijf heeft de hoofdjeugdopleiding (hjo) een belangrijke rol bij het opleiden van mbo-studenten.
De beroepspraktijkvorming (bpv) in de vorm van een stage of leerbaan is een cruciaal onderdeel van
opleidingen in het mbo. De leerlingen worden dan ook zeer intensief begeleid door de hjo en zijn mening
is erg belangrijk. Om de kwaliteit van de bpv te kunnen peilen en te verbeteren neemt de hjo deel aan het
kwaliteitsonderzoek BPV Monitor.
Regelmatig zijn er leerlingen van het CIOS (Friesland College Heerenveen) bij ons aan het stagelopen.
Deze leerlingen doen de opleiding Coördinator sportinstructie, training en coaching.
Daarnaast zijn er jaarlijks diverse jeugdtrainers actief, welke bij de v.v. Buitenpost stagelopen en de opleiding
Sport en Bewegen niveau 4 BOL volgen. Ook deze jeugdtrainers krijgen intensieve begeleiding van de hjo.
Verder zijn er ook intensieve contacten met de Hanze Opleiding Groningen.
Deze leerlingen doen de opleiding en training Trainer-Coach 3 via deze school.
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Bijlage 5: Samenwerking Voetbalverenigingen (Regionaal)
Samenwerkingen met andere voetbalverenigingen wordt meestal per seizoen bekeken.
Het kan namelijk zijn dat tijdens de teamindeling blijkt dat we erg ongunstig uitkomen qua aantallen.
Met bijvoorbeeld GSVV heeft Buitenpost jeugdteams gehad welke uitkwamen in de reguliere competitie
onder de naam ST Buitenpost/GSVV (ST staat voor Samenwerking Team). Spelers van Buitenpost speelden
samen met spelers van buurvereniging GSVV uit Gerkesklooster/Stroobos. De trainingen werden afgewerkt
in Buitenpost, de thuiswedstrijden in de competitie zijn toen voor de winterstop gespeeld op sportpark “de
Swadde” in Buitenpost. Na de winterstop werden de thuiswedstrijden afgewerkt op sportpark “t Kleaster” in
Gerkesklooster.
Ook wordt er jaarlijks samenwerking gezocht met verschillende clubs in de regio bij het opzetten van een
eigen jeugdcompetitie bij de O7. Op de vrijdagavond spelen de allerjongste jeugdspelertjes haar wedstrijden
tegen teams uit de regio van Be Quick Dokkum, Broekster Wâlden, Dokkum en Zwaagwesteinde.
Samen met de jongste voetbaltalenten van Buitenpost worden er wedstrijdjes 4 tegen 4 gespeeld.
Elke vereniging is één keer voor de winterstop en één keer na de winterstop gastheer.
Tot slot heeft Buitenpost een intensieve samenwerking met Voetbalschool Veerkr88. Deze voetbalschool
organiseert twee keer per voetbalseizoen een meerdaagse voetbalactiviteit. Alle jeugdspelers van alle
voetbalverenigingen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar kunnen hieraan deelnemen, het betreft een vrije
inschrijving. De deelnemende jeugdspelers worden begeleid door gekwalificeerde hoofdtrainers uit het
amateurvoetbal. Deze toptrainers worden bijgestaan door grotendeels jeugdtrainers van Buitenpost en
verschillende voetbalverenigingen uit de regio.
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Bijlage 6: Sportverzorging – EHBSO
v.v. Buitenpost hecht als vereniging een grote waarde aan het verantwoord, plezierig en gezond (blessurevrij)
sporten van al onze voetballende leden.
Als club bieden we daarom een hulpmiddel aan om aan bovenstaande te kunnen voldoen. Daarom is er elke
dinsdag van 19.00 uur tot 19.30 uur een inloopspreekuur. Bij dit inloopspreekuur is er een sportverzorger
van Allert Pol Fysiotherapie aanwezig. Het inloopspreekuur is bedoeld als screening van de blessure (max 10
min), hier vindt dus geen behandeling plaats, het inloopspreekuur is kosteloos. Vanuit het spreekhuur kan
desbetreffende sportverzorger het advies geven om een vervolgafspraak te maken bij de fysiotherapeut.
Behandelingen vallen onder reguliere fysiotherapie, vergoedingen hangen dan ook af van de polis van de
verzekering.
Wat doet de sportverzorger binnen v.v. Buitenpost?
» Constateren blessure en geeft hierbij advies. (dit is voor alle leden van v.v. Buitenpost)
» Advies geven aan trainers over het omgaan met blessures per verschillende leeftijdscategorieën.
» Verantwoordelijk voor een professionele en gestructureerde medische verzorging.
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JEUGDVOETBAL

Voetbalvereniging Buitenpost wil voor haar (jeugd)leden,
vrijwilligers en ouders een omgeving creëren waarbij
spelvreugde, prestaties en teamspirit voorop staan.
Wij willen dit realiseren door een heldere en duidelijke
organisatiestructuur op te zetten, waarbij respect voor het
individu centraal staat. Het streven is om de selectieteams
op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen.
Het streven is dat de eerste jeugdteams minimaal in de
hoofdklasse uitkomen. Daarnaast wil deze vereniging
dat het talent voor de club behouden blijft door hen
een goede jeugdopleiding te garanderen en de jeugd
kansen te geven om zich te ontplooien binnen haar of
zijn sport. Alle jeugdvoetballers moeten zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Strikt genomen is elke vorm van
amateurvoetbal recreatiesport. Echter, de frequentie, de
gerichtheid en de intensiteit waarmee wordt getraind en
gespeeld, zorgt wel degelijk voor een onderscheid.

www.vvbuitenpost.nl
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