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De club waar je bij wilt horen



VOORWOORD
‘WVF- Koers en ambities’

Voor u ligt het opleidingsplan (OLP) van WVF. In dit opleidingsplan zijn de organisatie en de voetbaltechnische koers en
ambities van de voetbalvereniging WVF beschreven.

De belangrijkste onderwerpen in dit opleidingsplan zijn;

Opleiden (jeugdopleiding nog verder ontwikkelen)

Leren en kennis ontwikkelen

Verbinden

Samen op weg naar een nog beter voetbalklimaat

Het OLP is tot stand gekomen na overleg Hoofden Opleidingen (HO), Technische Commissie (TC, eindverantwoordelijk) en Jeugd
Commissie en is ambitieus en innovatief. Dit vraagt een gefaseerde invoering en een gemeenschappelijk draagvlak van alle
trainers binnen WVF.

De Technische Commissie en Hoofden Opleidingen



Voetbalvereniging WVF wil dé amateurvoetbalsportvereniging in Westenholte en Stadshagen zijn, 
die met goede begeleiding, inzet, spelplezier en sportief gedrag al haar teams een maximaal 
haalbareprestatie wil laten bereiken. Dit dient samen te gaan met een verantwoord beheer van 
financiële middelen, een goede sfeer en harmonie tussen leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren, 
met een accommodatie en de middelen die daarvoor toereikend zijn.

MISSIE
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DOELSTELLINGEN
W.V.F. wil een solide vereniging zijn die kwaliteit biedt aan haar leden waardoor zij met plezier kunnen voetballen,
presteren en ontspannen. De vereniging wil binnen de wijk en stad een sociale en maatschappelijke functie vervullen. Bij
ons gedrag laten we ons leiden door algemene gangbare sociale normen en waarden; 

We willen een financieel gezonde en bloeiende vereniging zijn, waar behalve voetbal voldoende ruimte is voor
nevenactiviteiten. Het streven is het hebben van een goede financiële positie, waardoor benodigde investeringen op een
verantwoorde wijze kunnen worden gedaan met behoud van een sluitende exploitatie;

Om continuïteit in uitvoering en gezonde financiële huishouding te bieden, blijft vrijwilligerswerk de belangrijkste pijler
voor de vereniging. Vrijwilligersbeleid is nodig om het vrijwilligerskorps in kwantitatief en kwalitatief opzicht op sterkte te
krijgen ente behouden;

Voor prestatie en recreatie is een goede accommodatie nodig. Deze moet toereikend zijn om eigen leden en gasten op
een nette en beheersbare wijze te ontvangen.

Daarnaast moeten er voldoende en kwalitatief goede faciliteiten zijn om prestatief en/of recreatief voetbal mogelijk te
maken;

W.V.F. wil met haar goede imago een aantrekkelijke partner zijn voor sponsoren. Met hun financiële support kan de
kwaliteit van de vereniging continue worden verbeterd.



VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
In dit OLP worden de spelprincipes aanvallen, verdedigen en het omschakelen uiteengezet als basis voor een 
speelwijze die past bij de kwaliteit van de spelers met als uitganspunt de formatie 1-4-3-3. Bij de onderbouw (O8 
t/m 12) hanteren wij geen vaste speelwijze maar leggen wij voor de focus op techniek, agilty, scoren en
verdedigen.

Vanaf O13 t/m O23 elftal leiden we op in een 1-4-3-3 formatie, variërend met de p.n.v/p.n.a. Vanaf O17 worden
andere formaties behandeld en mogelijk in gespeeld.

Het periodiseren van trainingen moet er toe leiden dat spelers zich ontwikkelen in hun voetbaltechnische en
tactische handelen en het fysieke en mentaal proces verbeteren. Opleiden tot een 1e klasse voetballer is het 
hoofddoel, waarin meer aandacht is voor individueel ontwikkelen.

Het OLP is de “rode draad” voor de club om spelers zich te laten ontwikkelen tot betere (jeugd)voetballers in het
1-4-3-3 spelsysteem.

Trainingen moeten er toe leiden dat spelers/teams zich ontwikkelen in deze speelwijze (individueel, linie, specifiek,
team), en spelers fysiek/mentaal te verbeteren.



AMBITIE NIVEAU
Alle spelers krijgen een goede voetbalopleiding in een plezierige en veilige omgeving waarbij er doorgroei 
mogelijkheden zijn naar de selectie- en seniorenelftallen.

Ieder 1e team uit een leeftijdscategorie speelt minimaal hoofdklasse/divisie.

70% van de spelers in de selectie WVF 1 komen uit de eigen jeugdopleiding.

Er is een opleidingsschool voor ambitieuze trainers die binnen de club werkzaam zijn; de WVF
Trainersacademie.

WVF wil op termijn een gecertificeerde Regionale Jeugdopleiding zijn.

Vanuit (video)analyse wordt gericht gewerkt aan verbetering van spelers, teams en speelwijze.

Wij streven naar gelijke kansen voor de ‘Jongste Jeugd’!

Er wordt met een jaarlijks actieplan gewerkt voor de belangrijkste speerpunten. Dit plan wordt beheerd door de 
TC. 



OPLEIDING VISIE
De visie bestaat uit: 

WVF 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 selectieteams op een zo’n 
hoog mogelijk niveau te spelen, waarbij voor de breedte-teams 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.

Wij willen een ambitieuze vereniging 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 WVF een gedragscode actief. Er wordt vanuit gegaan 
dat deze gedragscode wordt uitgedragen en nageleefd. Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Onze jeugdtrainers en jeugd- leiders 
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. 



VOETBALWAARDEN WVF
We hebben bij onze vereniging een speelstijl ontwikkeld die past bij de kernwaarden. Het zijn typische WVF 
kenmerken; 

Goede technische vaardigheden 
Spelen om te winnen 
Wij willen op de helft van de tegenstander spelen
Wij willen verzorgd opbouwen
Ruimte voor individuele kwaliteiten
Teamgevoel staat voorop 

Deze voetbalwaarden zijn kenmerkend voor WVF. Dit willen we onze jeugd meegeven en komt terug als kern 
gedurende de gehele jeugdopleiding. De beoogde speelwijze is in een 1-4-3-3 formatie. 



DE 12 SPELPRINCIPES VAN WVF
VERDEDIGEN O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O17 O19

Wij maken het speelveld klein en alle spelers doen 
mee met verdedigen x x x x x x x x x x

Wij zetten hoog druk, wij spelen met agressieve 
pressie, variërend waar op veld x x x x x x x

Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander 
naar de zijkant x x x x x

OMSCHAKELEN VERDEDIGEN NAAR AANVALLEN

Speel de bal waar mogelijk direct naar voren x x x x x x x x

Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te 
komen spelen we ons positiespel om in balbezit te 
blijven

x x x x x x x

Wij zorgen voor dreiging door diepe loopacties x x x x x



DE 12 SPELPRINCIPES VAN WVF
AANVALLEN 08 09 010 011 012 013 014 015 017 019

Wij maken en speelveld groot x x x x x x x x x x

Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de 
opbouw x x x x x x

Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te 
komen spelen we ons positiespel om in balbezit te 
blijven

x x x x x x x x

Wij hebben altijd diepgaande spelers x x x x x

OMSCHAKELEN AANVALLEN NAAR VERDEDIGEN

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

Wij sluiten direct de as van het veld x x x x x



TRAINEN (principes) 

Voetbal echt trainen: spelers leren voetballen door te voetballen, niet door rondjes om het veld te rennen of alleen maar af te ronden 
op doel. Spelers leren voetballen het beste in vereenvoudigde spelsituaties. Door zelf echt doelpunten te maken en zelf doelpunten te 
voorkomen. Oefeningen zijn vaak goed als ze ‘voetbalecht’ of ‘wedstrijdecht’ zijn, als de basiskenmerken van een echte 
voetbalwedstrijd behouden zijn gebleven in de vorm. Het idee dat er ‘echt’ wordt gevoetbald motiveert ze.
Veel prikkels en plezier: bij trainen gaat het niet alleen om voetbalechtheid, maar ook om veel herhalingen. Op zaterdag spelen ze in 
grotere wedstrijdvormen, maar trainingspotjes in kleinere aantallen vinden ze vaak leuker dan grote partijvormen, omdat ze dan meer 
balcontacten hebben. Kleinere teams, een kleiner veld en kleinere doelen houden spelers dichtbij de essentie van voetbal. Bovendien 
kun je zo bepaalde aspecten van het spel aan de orde laten komen. Hoe meer prikkels in een uur training, hoe meer plezier, hoe meer 
de spelers leren.
Coaching en organisatie: probeer je spelers bij elke trainingsvorm in een situatie te manoeuvreren waarin ze veel toekomen aan het 
doel wat jij voor ogen hebt. Het veld kleiner of groter of smaller of breder te maken, of te variëren met het aantal doeltjes of spelers. 
Als jij verder geen aanwijzingen geeft, biedt die situatie toch al een leereffect. Bovendien geeft een vorm die snel uit te leggen is jou de 
tijd om te observeren. De organisatie tussentijds eenvoudig aanpassen en de situatie makkelijker of moeilijker maken.
Afstemming op leeftijd, niveau en beleving: houdt altijd rekening met de spelers in jouw team, stem de oefeningen op hen af. 
Oefeningen van andere trainers of teams zien er vaak interessant uit, de afstemming op jouw team is echter essentieel in het laten 
lukken van de oefening. Een oefening moet kunnen lukken, spelers moeten het gevraagde kunnen uitvoeren. Hoe meer jij rekening
houdt met je spelers, hoe succesvoller de training.



LEEFTIJDSCATEGORIE O8 – O10 

SPELKENMERKEN

Te ontwikkelen: Het ervaren en aanleren van basis 
inzichtelijke en technische situaties:

O8/O9: Meester over de bal worden.
O10: Doelgericht samenspelen;

Teamorganisatie: Spelers globaal indelen als 
verdedigers en aanvallers en daarna zelf laten 
voetballen en zo min mogelijk mee bemoeien.
Posities: Geen vaste posities, spelers uitdagen 

op alle posities.
Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel.
Gebruik voetbalmethodiek: VTON. Jaarplanning 

per leeftijdscategorie is uitgewerkt op de VTON-
app. 

LEEFTIJDSKENMERKEN

Wil spelen
Is snel afgeleid
Is gericht op zichzelf
Wil de bal hebben
Werkt niet samen
Leert door te herhalen
Krijgt graag aandacht
Heeft behoefte aan routine en structuur



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; 
Vanaf 10:

Een tegenstander passeren; 
Diverse technische oefeningen. Altijd en 
overal moet bij O10-O11 de twee-benigheid 
benadrukt worden!

LEEFTIJDSCATEGORIE O8 – O10 

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 O10 zal winner al wel steeds 
belangrijker worden. 
Bij de 09 starten wij met een formatie van 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.



DOELSTELLINGEN O8 – O10 

DOELSTELLINGEN O8 T/M O9 :
Iedere doelstelling wordt getraind in een cyclus 

van drie weken in de leerlijn. Elke cyclus komt 
twee keer per jaar terug. 
Verbeteren uitspelen van de één tegen één 

situatie
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren van de voetbaltechnische 

vaardigheden

DOELSTELLINGEN O10 
Iedere doelstelling wordt getraind in een cyclus 

van drie weken. Elke cyclus komt twee keer per 
jaar terug. 
Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één 

situatie
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de 

tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één 

situatie
Verbeteren voorkomen van doelpunten
Verbeteren van de voetbaltechnische 

vaardigheden (techniek training)



SPELPRINCIPES O8 – O10 

• Wij maken het speelveld klein en alle spelers doen mee.VERDEDIGEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal. 
OMSCHAKEL AANVALLEN NAAR 

VERDEDIGEN

• Wij maken het speelveld groot.
• Vanaf O10: wij lopen niet met de bal, maar spelen de bal 

(opbouw/positiespel).
AANVALLEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal. Omschakel verdedigen naar 
aanvallen



LEEFTIJDSCATEGORIE O11 – O12 

SPELKENMERKEN
Te ontwikkelen: Het ervaren en aanleren van basis 

inzichtelijke en technische situaties:
O11: Doelgericht samenspelen;
O12: Spelen vanuit een basistaak; 

Teamorganisatie: Minimaal 3 linies en geen dwingend 
karakter. Spelers globaal indelen als verdedigers, 
middenvelders en aanvallers en daarna zelf laten 
voetballen en zo min mogelijk mee bemoeien.
Posities: Geen vaste posities, spelers uitdagen op alle 
posities.
Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel.
Accenten tijdens de training:

O11-O12: Basisvaardigheden.
Gebruik voetbalmethodiek: VTON. Jaarplanning per 
leeftijdscategorie uitgewerkt op de VTON-app. 

LEEFTIJDSKENMERKEN
Is enthousiast en ongeduldig
Heeft een grote speldrang
Leert door te herhalen
Krijgt graag aandacht
Heeft veel verbeelding
Kan veel doen in weinig tijd
Is prestatiegericht
Heeft behoefte aan routine en structuur
Heeft een zwart-wit zelfbeeld
Heeft een sterk gevoel van rechtvaardigheid
Komt langzaamaan in de groeispurt
Geeft graag zijn mening
Speelt steeds liever op een vaste positie
Wil samenwerken
Heeft behoefte aan routine en structuur



LEEFTIJDSCATEGORIE O11 – O12 

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; 
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; 
Kapbewegingen; 
Afschermen van de bal; 
De bal kaatsen; 
Een tegenstander passeren; 
Tweebenigheid benadrukken;
Afwerkvormen met voorzet;
Koppen.

WEDSTRIJDEN
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 O11-O12-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.



DOELSTELLINGEN O11 – O12 

DOELSTELLINGEN O11:

Iedere doelstelling wordt getraind in een cyclus van 
drie weken in de leerlijn. Elke cyclus komt twee keer 
per jaar terug. 
Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de 
tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie
Verbeteren voorkomen van doelpunten
Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden 
(techniek training)

DOELSTELLINGEN O12: 
Iedere doelstelling wordt getraind in een cyclus van drie weken 

in de leerlijn. Elke cyclus komt twee keer per jaar terug. 
Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie
Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de 
achterlijn wordt gehaald
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie
Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn 
heeft gehaald
Verbeteren voorkomen van doelpunten
Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden (techniek 
training)



SPELPRINCIPES O11 – O12 

• Wij maken het speelveld klein en alle spelers doen.
• Wij zetten hoog druk, wij spelen met agressieve pressie, variërend 

waar op veld.
VERDEDIGEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal.
OMSCHAKEL AANVALLEN NAAR 

VERDEDIGEN

• Wij maken het speelveld groot.
• Wij lopen niet met de bal, maar spelen de bal (opbouw/positiespel).AANVALLEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal. 
• Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te komen spelen we ons 

positiespel om in balbezit te blijven.
Omschakel verdedigen naar 

aanvallen



LEEFTIJDSCATEGORIE O13 – O14 

SPELKENMERKEN
Te ontwikkelen: Het leren en ervaren van 11:11:

O13: spelen vanuit een basistaak
O14: afstemmen basistaken binnen het team;

Teamorganisatie: Minimaal 3 linies. Geef spelers 
voldoende bewegings-, ruimte om te ontdekken en te 
leren handelen vanuit een positie.
Posities: Werken naar vaste posities, spelers uitdagen 

op 2/3 posities
Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel
Accenten tijdens de training:

O13-O14: hoe te spelen/ hoe te presteren.
Gebruik voetbalmethodiek: Jaarplanning HO

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.



LEEFTIJDSCATEGORIE O13 – 14 

ACCENTEN IN DE TRAININGEN
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 en het gebruik van een keeper 
en doel.
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.

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. 
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;
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. 



DOELSTELLINGEN O13 – O14 

DOELSTELLINGEN O13:
Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie
Verbeteren creëren en benutten van kansen 
wanneer de achterlijn wordt gehaald
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de 
tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie
Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de 
achterlijn heeft gehaald
Verbeteren voorkomen van doelpunten
Verbeteren van de voetbaltechnische vaardigheden 
(techniek training)

DOELSTELLINGEN O14: 
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie
Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de 
achterlijn wordt gehaald
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar 
aanvallen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie
Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de 
achterlijn heeft gehaald
Verbeteren voorkomen van doelpunten



SPELPRINCIPES O13 – O14 

• Wij maken het speelveld klein en alle spelers doen mee. 
• Wij zetten hoog druk, wij spelen met agressieve pressie, variërend 

waar op veld.
• Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander naar de zijkant.

VERDEDIGEN

• Speel de bal waar mogelijk direct naar voren. 
• Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te komen spelen we 

ons positiespel om in balbezit te blijven. 
• Wij zorgen voor dreiging door diepe loopacties.

OMSCHAKEL VERDEDIGEN 
NAAR AANVALLEN

• Wij maken het speelveld groot. 
• Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw. 
• Wij lopen niet met de bal, maar spelen de bal (opbouw/positiespel). 
• Wij hebben altijd diepgaande spelers.

AANVALLEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal.
• Wij sluiten direct de as van het veld.

OMSCHAKEL AANVALLEN 
NAAR VERDEDIGEN 



LEEFTIJDSCATEGORIE O15

SPELKENMERKEN
Te ontwikkelen: Het leren en ervaren van 11:11.

O15: afstemmen basistaken binnen het team.
Teamorganisatie: Minimaal 3 linies. Geef spelers 

voldoende bewegings-, ruimte om te ontdekken en te 
leren handelen vanuit een positie.
Posities: Alle spelers moeten in ieder geval op twee 

verschillende posities uit de voeten kunnen. 
Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel.
Accenten tijdens de training:

O15: Hoe te presteren/ Hoe te winnen.
Gebruik voetbalmethodiek: Jaarplanning HO. 

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. 
Bij voortdurende belasting gevaar voor 

spieraanhechtingen. Mogelijk begin groeispurt.
Ondanks de vaak ontbrekende leergierigheid blijft de 

reeds geleerde motorische vaardigheid behouden.



LEEFTIJDSCATEGORIE O15 
ACCENTEN IN DE TRAININGEN

Voorwaarde voor alles is dat de spelers kennis hebben 
van de uitgangspunten bij de 4 hoofdmomenten. 
Extra aandacht vergroten van aanvallen naar 
verdedigen 

(omschakeling) en van verdedigen naar aanvallen; 
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) en het onderling coachen; 
Spelers moeten elkaars taken kennen; 
In het begin van het seizoen worden afspraken gemaakt 
over spelhervattingen; 

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. 

Behandeling basisprincipes wedstrijd:
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.



DOELSTELLINGEN O15

DOELSTELLINGEN O15:
Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie
Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn 

wordt gehaald
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie
Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft 

gehaald
Verbeteren voorkomen van doelpunten
Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen)



SPELPRINCIPES O15

• Wij maken het speelveld klein en alle spelers doen mee. 
• Wij zetten hoog druk, wij spelen met agressieve pressie, variërend 

waar op veld.
• Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander naar de zijkant.

VERDEDIGEN

• Speel de bal waar mogelijk direct naar voren. 
• Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te komen spelen we 

ons positiespel om in balbezit te blijven. 
• Wij zorgen voor dreiging door diepe loopacties.

OMSCHAKEL VERDEDIGEN 
NAAR AANVALLEN

• Wij maken het speelveld.
• Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw. 
• Wij lopen niet met de bal, maar spelen de bal (opbouw/positiespel). 
• Wij hebben altijd diepgaande spelers.

AANVALLEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal.
• Wij sluiten direct de as van het veld.

OMSCHAKEL AANVALLEN 
NAAR VERDEDIGEN 



LEEFTIJDSCATEGORIE O17

SPELKENMERKEN
Te ontwikkelen: Het perfectioneren van een 

speelwijze:
O17: Spelen als een team

Teamorganisatie: Voetballen als team en 
winnen van de wedstrijd;
Posities: Vaste posities, spelers opleiden tot 

specialist.
Speeltijd: Er kan verschil in speeltijd ontstaan.
Accenten tijdens de training:
O17: Hoe te winnen/ Winnen;
Gebruik voetbalmethodiek: Jaarplanning HO. 

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.



LEEFTIJDSCATEGORIE O17 
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.

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. 



DOELSTELLINGEN O17

DOELSTELLINGEN O17:
Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie
Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt gehaal
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie
Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald
Verbeteren voorkomen van doelpunten
Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen)



SPELPRINCIPES O17

• Wij maken het speelveld klein en alle spelers doen mee. 
• Wij zetten hoog druk, wij spelen met agressieve pressie, variërend 

waar op veld.
• Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander naar de zijkant.

VERDEDIGEN

• Speel de bal waar mogelijk direct naar voren. 
• Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te komen spelen we 

ons positiespel om in balbezit te blijven. 
• Wij zorgen voor dreiging door diepe loopacties.

OMSCHAKEL VERDEDIGEN 
NAAR AANVALLEN

• Wij maken het speelveld. 
• Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw. 
• Wij lopen niet met de bal, maar spelen de bal (opbouw/positiespel). 
• Wij hebben altijd diepgaande spelers.

AANVALLEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal.
• Wij sluiten direct de as van het veld.

OMSCHAKEL AANVALLEN 
NAAR VERDEDIGEN 



LEEFTIJDSCATEGORIE O19

SPELKENMERKEN
Te ontwikkelen: Het perfectioneren van een 

speelwijze:
O19: presteren als een team in de 

competitie.
Teamorganisatie: Voetballen als team en winnen 

van de wedstrijd.
Posities: Vaste posities, spelers opleiden tot 

specialist.
Speeltijd: Er kan verschil in speeltijd ontstaan.
Accenten tijdens de training:
O19: Winnen
Gebruik voetbalmethodiek: Jaarplanning HO. 

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;
Sommige O19-spelers zitten in de eindfase van het 

voortgezet onderwijs, sommige studeren al, en weer 
anderen werken mogelijk al.



LEEFTIJDSCATEGORIE O19 
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
Training van het uithoudingsvermogen binnen 
voetbalvormen.

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.  
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 HO 
en de speler zelf gaan.



DOELSTELLINGEN O19

DOELSTELLINGEN O19:

Verbeteren positiespel in de opbouw
Verbeteren dieptespel in de opbouw
Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie
Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn wordt gehaald
Verbeteren scoren (het benutten van de kansen)
Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen)
Verbeteren storen en veroveren van de bal
Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij
Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie
Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft gehaald
Verbeteren voorkomen van doelpunten
Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen)



SPELPRINCIPES O19

• Wij maken het speelveld klein en alle spelers doen mee. 
• Wij zetten hoog druk, wij spelen met agressieve pressie, variërend 

waar op veld.
• Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander naar de zijkant.

VERDEDIGEN

• Speel de bal waar mogelijk direct naar voren. 
• Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te komen spelen we 

ons positiespel om in balbezit te blijven. 
• Wij zorgen voor dreiging door diepe loopacties.

OMSCHAKEL VERDEDIGEN 
NAAR AANVALLEN

• Wij maken het speelveld.
• Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw. 
• Wij lopen niet met de bal, maar spelen de bal (opbouw/positiespel). 
• Wij hebben altijd diepgaande spelers.

AANVALLEN

• Na balverlies is er altijd direct druk op de bal.
• Wij sluiten direct de as van het veld.

OMSCHAKEL AANVALLEN 
NAAR VERDEDIGEN 



Voortgangsgesprekken

Leeftijd Hoe Wie Wanneer

O8 – O10 N.v.t. N.v.t N.v.t

O11 – O12 Tijdens trainingen Trainer Gedurende de gehele 
competitie

O13 – O19 Middels
spelervolgsysteem 

Dotcomsport

Trainer/HO 1e gesprek in november
-

2e gesprek in april

Trainer Format 
voortgangsgesprek 
trainer beleidsplan

HO Nov/dec

Voortgangsgesprekken met de trainers worden in november/december gevoerd. 
Voor de spelers van de selectieteams en breedteteams, vanaf de O13, worden gesprekken gevoerd aan 
de hand van het “Spelersvolgsysteem” Dotcomsport. Gesprekken dienen daarnaast gevoerd te worden 
in een veilige omgeving waar vrijuit gesproken kan worden. Commissiekamer of bestuurskamer zijn 
hier geschikte locaties voor.



SCOUTING/SELECTIE

UITGANGSPUNTEN: 

WVF streeft naar een open, eerlijk en transparante selectieprocedure, waar nauwkeurigheid een hoge 
prioriteit heeft. 

Met interne scouting wil WVF iedere speler op zijn/haar eigen niveau laten spelen.
Voor de bovenbouw kan er tussentijds gewisseld worden. Goede communicatie naar de speler en 
de ouders is daarbij belangrijk. In de onderbouw wordt tussentijds wisselen zoveel mogelijk 
voorkomen.
Door gebruik te maken van een digitaal spelersvolgsysteem (Dotcomclub) worden spelers 
beoordeeld en worden ontwikkelingen per speler geborgd.
WVF hanteert een duidelijke selectieprocedure voor teamindelingen.
De selectieprocedure is inzichtelijk voor spelers en ouders van het kind. 
Scouting heeft regelmatig overleg met HO om ontwikkeling van spelers te bespreken.
HO’s zijn verantwoordelijk. Trainers, scouting en coördinatoren zijn adviserend in samenstelling 
teams.



SCOUTING/SELECTIE

Alle jongste jeugd in ‘Gelijke kansen’

Alle kinderen krijgen in de onderbouw t/m O10 krijgen dezelfde oefenstof (VTON) aangeboden tijdens de 
carrouseltrainingen. 
1 hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de oefenstof (in samenspraak met HO) en ondersteunt tijdens deze 
trainingen de jeugdtrainers. De hoofdtrainer is niet verbonden aan 1 team en heeft hierdoor alle kinderen 
goed in beeld. 
De leeftijdscategorieën O10-1 t/m O10-4  & O9-1 t/m) O9-3 trainen samen en er kan onderling tussen 
spelers gewisseld worden. We streven ernaar deze groep zo groot mogelijk te houden en veel samen te 
laten trainen en zo blijven er veel kinderen lang in beeld. Deze teams spelen allemaal hoofdklasse, 1e of 2e 
klasse. 

Ontwikkelpunt: carrouseltrainingen uitbreiden naar O11 & O12 (nog verder uit te werken).
Ontwikkelpunt: meerdere hoofdtrainers aanstellen pers leeftijdscategorie. Hierdoor zal de kwaliteit van de 
trainingen omhoog gaan en het niveau van de spelers beter worden (nog verder uit te werken).



SCOUTING/SELECTIE

Onderbouw
Elk team wordt minimaal 2x per seizoenshelft door interne scouting bekeken (wedstrijden).
In december worden door de jeugdtrainers alle spelers beoordeeld in het spelersvolgsysteem Dotcomclub
(zie bijlage beoordelingsformulier). 
Op 1 mei worden de voorlopige teamsamenstelling voor het komende seizoen door scouting, trainers en 
keeperstrainers aangeboden aan het jeugdbestuur.
1 juni worden de indelingen gecommuniceerd via de coördinatoren aan alle ouders per leeftijdscategorie. 

Bovenbouw
Interne scouting alleen op verzoek (actief enkel onderbouw).
Selectieteams worden 2x per seizoen beoordeeld door trainers (via Dotcomclub).
Breedteteams worden 1x per seizoen beoordeeld door de trainers/leiders (via Dotcomclub).
1 mei concept indelingen bespreken tussen HO/coördinatoren > aanbieden jeugdbestuur.
1 juni worden de indelingen gecommuniceerd via de coördinatoren aan alle ouders per leeftijdscategorie. 



OVERGANGSREGELING JEUGDSPELER
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. 

Een vervroegde overgang komt tot stand na en in overleg met:
de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep
de betreffende jeugdtrainer
de hoofd opleiding
de hoofdtrainer/trainer 2e elftal (bij overgang naar de senioren)

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 spelers die daartoe capabel zijn meetrainen met de volgende leeftijdsgroep.



Selectieteam 1e optie                       2e optie 3e optie

O19-1 O19-2 O17-1 O19-3

O19-2 O19-3 O17-3 O19-4

O17-1 O17-2 O15-1 O15-2

O17-2 O15-1 O15-2 O17-3

O15-1 O15-2 O14-1 O14-2

O15-2 O15-3 O14-2 O15-4

O14-1 O14-2 O13-1 O13-2

O14-2 O14-3 O14-4 O13-2

O13-1 O13-2 O12-1 O13-3

O13-2 O13-3 O13-4 O12-2

Afwijken van deze procedure kan in overleg met HO, b.v. als een speler uit een jongere 
leeftijdscategorie zich goed ontwikkeld. 

Lenen van spelers in de bovenbouw



Selectieteam 1e optie                    2e optie 3e optie

O12-1 O12-2 O12-3 O11-1

O12-2 O12-3 O12-4 O11-2
O11-1 O11-2 O11-3 O10-1
O11-2 O11-3 O11-4 O10-2
O10-1 O10-2 O10-3 O9-1
O10-2 O10-3 O10-4 O9-2

O9-1                     O9-2 O9-3 O9-4

Lenen van spelers in de onderbouw

Afwijken van deze procedure kan in overleg met HO, b.v. als een speler uit een jongere 
leeftijdscategorie zich goed ontwikkeld.  



Keepers

Keepers
Keepers nemen een belangrijke positie in binnen een elftal. Zij zorgen voor de organisatie van de achterhoede, moeten 
tegenwoordig ook nog mee kunnen voetballen en daarnaast moeten ze ook nog eens de ballen tegenhouden. Een 
goede technische begeleiding van de jeugdkeepers is nodig om de jeugdkeeper zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een 
jeugdkeepersplan kan een bijdrage zijn tot meer succes binnen onze jeugdopleiding.

Doelstelling
Verbetering van de jeugdkeepers van WVF met betrekking tot de organisatie. Het vroegtijdig beginnen met het 
selecteren van spelers die aanleg en vooral plezier hebben in het keepen. Rekening houden met het feit dat WVF niet 
alleen keepers met kwaliteiten voor de selectieteams opleiden, maar ook een zo hoog mogelijk niveau nastreven voor 
de niet selectieteams.

Uitgangspunten
De keeper is specialist in het voetbal team;
De keepers van JO10 t/m JO19 krijgen minimaal 1 keer per week gerichte keeperstraining;
Hoofd keepertrainers heeft regelmatig overleg met HO/coördinatoren omtrent ontwikkeling.



Keeperstrainers worden ondersteund met methodische keeperstrainingen en worden begeleid 
door een gediplomeerd keeperscoach.

Methodiek

• Keepers worden opgeleid volgens KNVB methodiek.

• Goede afwisseling van basis (onderbouw) naar steeds meer wedstrijdgericht;

• Regelmatig keeperstraining binnen en met het team.

• Keeperstrainingen zoveel mogelijk ook gelijktijdig met de teamtrainingen. Keepers sluiten zo 
mogelijk aan bij de afsluitende partijvorm van het team/ naast hoger team.

• Leerlijn keepers techniek en tactiek onderverdeeld in verdedigen en aanvallen.

Keepers



Respect Informeer een ander
Presteer naar kunnen

Duidelijkheid Kom afspraken na
Informeer een ander

Positivisme Heb plezier in wat je doet

Normen & waarden



Trainers onderbouw worden ondersteund in oefenstof door 
VTON.
Trainers bovenbouw worden ondersteund in oefenstof door: 

• HO jaarplanning/ 6-weken cyclus
• Oefenstof uit Rinus App

Algemeen



Certificering opleiding

Ontwikkelen periodisering (fysiek & techniek) voor alle 
leeftijdscategorieën

Testen en meten spelers

Opstarten voetbalschool (extra techniektraining)

Evalueren gebruik VTON en kijken naar mogelijkheden Rinus

Doorontwikkeling Gelijke kansen voor de ‘jongste jeugd’. 

Speerpunten 2022



Jaarplanningen leeftijdscategorieën

Algemene jaarplanning 

Format voortgangsgesprek jeugdtrainer

Format beoordelingsformulier onderbouw/bovenbouw  
(Dotcomclub)

Bijlages



JAARPLANNING O13 – O19
Wk TEAMFUNCTIE SPELPRINCIPE ORGANISATIE

1/33
Verdedigen

Wij maken het veld klein Het voorkomen van doelpunten Lijnvoetbal 4 tegen 4
zie Rinus-app

2/34 Wij zetten hoog druk Het voorkomen van doelpunten 3+k tegen (samenwerking keeper +3, 
zie Rinus-app 

3/35 Omschakelen (verdedigen -
aanvallen) Speel de bal waar mogelijk direct naar voren Wij spelen de bal diep Partij met omschakel moment. 

zie Rinus-app 

4/36
Aanvallen

Wij maken het speelveld groot Het creëren van kansen Partijspel met vier kleine goaltjes 
zie Rinus-app 

5/37 Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw Het benutten van kansen (scoren) Overtalsituatie partijen
zie Rinus-app 

6/38 Omschakelen (aanvallen -
verdedigen) Na balverlies is er altijd direct druk op de bal. Direct omschakelen na balverlies Partijspel 8;8/4:4

zie Rinus-app 

7/39
Verdedigen

Wij houden de as dicht en dwingen de tegenstander naar de 
zijkant Het storen van de opbouw Partijspelen vanuit formatie

zie Rinus-app 

8/40 Wij maken het veld klein Het storen van de opbouw Lijnvoetbal 4 tegen 4
zie Rinus-app 

9/41 Omschakelen (verdedigen -
aanvallen)

Wanneer het niet lukt om snel tot een aanval te komen spelen 
we ons positiespel om in balbezit te blijven Balbezit houden Positiespelen +1/2 spelers meer

10/42
Aanvallen

Wij lopen niet met de bal, maar spelen de bal 
(opbouw/positiespel) Het benutten van kansen (scoren) Positiespelen

zie Rinus-app 

11/43 Wij hebben altijd diepgaande spelers Het positiespel in opbouw
4 tegen 3 met 2 kleine doeltjes lang 

smal veld
i  Ri  



JAARPLANNING O13 – O19
12/44 Omschakelen (aanvallen -

verdedigen) Wij sluiten direct de as van het veld Direct omschakelen na balverlies Partijspel 8;8/4:4

13/45
Verdedigen

Wij zetten hoog druk, Verdedigen wanneer de tegenstander kansen 
creëert

2 tegen 2 op 3 kleine doeltjes
zie Rinus-app 

14/46
Wij houden de as dicht en dwingen de 

tegenstander naar de zijkant. Verdedigen wanneer de tegenstander kansen 
creëert

4+K tegen 4+K met 4 neutrale spelers
zie Rinus-app 

15/47 Omschakelen (verdedigen -
aanvallen)

Wij zorgen voor dreiging door diepe loopacties Direct omschakelen na balverovering 4 tegen 4 basisvorm
zie Rinus-app 

16/48
Aanvallen

Wij maken het speelveld groot Het positiespel in opbouw 4 tegen 3 met 4 doeltjes
zie Rinus-app 

17/49
Wij willen een overtal creëren en uitspelen in de 

opbouw Op juiste moment diep spelen in opbouw
3 tegen 2 ( 2 kleine doeltjes lang smal 

veld)
zie Rinus-app 

18/50 Omschakelen (aanvallen -
verdedigen) Na balverlies is er altijd direct druk op de bal. Direct omschakelen na balverlies Partijspel 8;8/4:4

zie Rinus-app 

19/51
Verdedigen

Wij maken het speelveld klein Verdedigen diepte tegenstander
Lijnvoetbal 4 tegen 4

zie Rinus-app

20
Wij zetten hoog druk, wij spelen met agressieve 

pressie, variërend waar op veld. Wij houden de tegenstander op als wij in onder 
tal zijn.

6+K tegen 5 op 1 groot doel en twee 
kleine doeltjes
zie Rinus-app 

Vrij Vrij Algemeen Vrij zie Rinus-app 

Vrij Vrij Algemeen Vrij zie Rinus-app 

Vrij Vrij Algemeen Vrij zie Rinus-app 



Jaarplanning algemeen
Maand Bijeenkomst Wie Onderwerp

juli

aug Start training selectieteams Alle selectie-elftallen Voorbereiding competitie

Trainersbijeenkomst Trainers selectie en niet selectie-elftallen Kennismaking / Afspraken t.a.v. 
trainingen

sept Informatie avond pupillen en ouders Jeugdbestuur, coördinatoren, HO

Informatie avond jeugdtrainers Trainers selectie en niet selectie-elftallen Gebruik VTON/RINUS

okt Intervisie Trainers selectie-elftallen

Thema-avond jeugdvoetbal Trainers selectie en niet selectie-elftallen

nov

Voortgang gesprekken speler Trainers selectie-elftallen

dec Voortgang gesprekken trainers HO

Thema-avond jeugdvoetbal Trainers selectie en niet selectie-elftallen



Jaarplanning algemeen
Maand Bijeenkomst Wie Onderwerp

jan Voorlopige elftalindelingen Trainers en HO Elftalindelingen 

Opstarten meetrainen Trainers en HO Meetrainen met naast hoger 
elftallen

febr. Intervisie Trainers selectie-elftallen

mrt Thema-avond jeugdvoetbal Trainers selectie en niet selectie-elftallen

Voortgang gesprekken

april Voortgang gesprekken

Intervisie Trainers selectie-elftallen

mei Voorlopige elftalindelingen Trainers en HO

juni



Trainer; Elftal; Datum gesprek;   
Diploma;

Beoordeling criteria Voorbeelden O V M G ZG Opmerkingen

Kernwaarden

Aanwezigheid Gaat training altijd door

Houding/gedrag Uitstraling

Voorbereiding training

Maakt een trainingsplan Document of App

Tijdig aanwezig Organisatie staat klaar

Organiseert training efficiënt Benut ruimte en tijd

Coaching

Positieve benadering Enthousiast en stimulerend 

Situatief/begeleidend Stil zetten / tijdens actie

Spelers betrekken Doorvragen

Beeld voetbaltraining

Plezier en beleving Is de training leuk en uitdagend

Word er geleerd Spelers worden beter

Naast voetbaltraining

Interne – externe scholing TC-diploma / themabijeenkomsten

Reflecteert / Aandachtspunten 
Ontwikkelpunten

Voortgangsgesprek Jeugdtrainer



Beoordelingsformulier onderbouw

Beoordelingscriteria ;
5 = Kan mee op het hoogste niveau in zijn leeftijd (JO8-1 JO9-1 etc etc)
4 = Kan net niet mee op het hoogste niveau in zijn leeftijd maar 
kan misschien wel selectie niveau in de toekomst (JO8-2 JO9-2 etc etc)
3 = Voldoende/goed is een van de beste spelers bij de breedte teams 
maar kan niet selectieniveau aan (JO8-3 JO9-3 etc etc)
2 = Voldoende bekwaam speelt op het juiste niveau
1 = Kan het niveau niet aan van het team waarin hij/zij speelt



Beoordelingsformulier bovenbouw



Beoordelingsformulier bovenbouw



Beoordelingsformulier bovenbouw

Boordelingscriteria
1 Onvoldoende
2 Matig
3 Voldeoende
4 Goed
5 Uitstekend

Boordelingscriteria
1 Onvoldoende
2 Matig
3 Voldoende
4 Goed
5 Uitstekend



De mooiste club van Zwolle!
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