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INLEIDING 

“SVH’39 is een financieel en sportief gezonde vereniging”.  Dat was de constatering van de voorzitter 

Herman Geraets tijdens de algemene ledenvergadering op 26 januari jl.  De kanttekening die hij hierbij 

maakte was echter dat de club een groot gebrek aan vrijwilligers heeft waardoor essentiële taken niet 

uitgevoerd kunnen worden. Een van die essentiële taken is het jeugdbeleid.  Vanuit het bestuur hield 

slechts 1 persoon zich bezig met het jeugdbeleid en waren de trainers en leiders grotendeels op zichzelf 

aangewezen zonder veel sturing en zonder beleid. Gevolg was dat er grote verschillen in begeleiding en 

prestaties tussen de teams ontstonden. Een groot verloop in trainers, leiders en spelers en het zeer 

moeilijk verkrijgen van nieuwe trainers en leiders waren een ander gevolg. 

Het door het bestuur geïnitieerde beleidsplan “Terug naar de basisopstelling” met daarin een opdeling van 

alle taken in commissies en commissieleden en een aansluitende speeddatingavond voor de zoektocht 

naar commissieleden en vrijwilligers, bracht hier verandering in.  Inmiddels zijn de meeste commissies 

goed gevuld en hebben we ook bij de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) met 8 personen de rollen 

bijna compleet ingevuld.  De commissie VTZ is o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een jeugd- 

en opleidingsplan gebaseerd op de missie en visie, zoals deze omschreven is in het beleidsplan.   

De commissie VTZ heeft besloten om het jeugd- en opleidingsplan te splitsen in een Praktisch Jeugdplan en 

een Technisch Jeugdplan.  Dit document is het Technisch Jeugdplan met focus op de Mini Pupillen t/m de E 

waarin vooral de voetbalinhoudelijke kant besproken wordt. In Hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het beleid 

van SVH’39 en de doelstellingen van het jeugdbeleid. Hoofdstuk 2 behandelt de indeling van elke 

jeugdspeler/speelster op zijn/haar eigen niveau. Hoofdstuk 3 gaat over het bijhouden van de ontwikkeling 

van elke speler/speelster middels een Spelervolgsysteem. In Hoofdstuk 4 gaan we in op de 

voetbalopleiding met alle bijbehorende facetten zoals voetbalvisie, leeftijdskenmerken, einddoelen per 

leeftijd, speelwijze en de hoofdlijnen van het trainingsplan per leeftijdsgroep. Tenslotte wordt in Hoofdstuk 

5 een samenvatting gegeven van het nieuwe Praktijk Opleidingsplan dat in een apart document 

aangeboden wordt.  
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HOOFDSTUK 1: BELEID EN DOELSTELLINGEN 

 

1.1 BELEID SVH’39 

In het beleidsplan “Terug naar de basisopstelling” wordt de missie van SVH’39 geformuleerd: 

Het in teamverband, zoveel als mogelijk op eigen niveau, aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed 

mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap. Door het vormen van een hechte vereniging, waar naast plezier 

in het beoefenen van de voetbalsport ook een goede binding is. 

1.1.1 Jeugd- en opleidingsbeleid 

In het beleidsplan wordt ook verder ingegaan op de doelstellingen en de daarbij horende aspecten van het 

jeugd- en opleidingsbeleid: 

Op basis van de missie en visie zoals geformuleerd in het beleidsplan zal een jeugd en opleidingsplan worden 

geformuleerd. Doelstelling van dit opleidingsbeleid is om, met "eigen" spelers, te komen tot het maximaal haalbare 

resultaat en niveau van alle elftallen. Hierin komende de volgende aspecten aan de orde: 

 Binnen het jeugdbeleid wordt de teamindeling bepaald door selectie op basis van voetbalkwaliteiten. Dit om 
iedereen op zijn of haar niveau zoveel mogelijk uit te dagen en te ontwikkelen. 

 Binnen de teamindeling zal de nadruk liggen om samen te komen tot het maximale behaalbare resultaat, 
waarbij alle spelers evenredig kunnen deelnemen. 

 Het lid staat centraal, elk lid wordt ingedeeld op zijn/haar niveau waarbij zijn/haar ontwikkeling het beste tot 
recht komt. 

 Het opleidings- en begeleidingskader van de teams is voldoende opgeleid en werkt volgens een 
overeengekomen doorlopend opleidingsplan. Tevens dient er voldoende kader (trainers, leiders, 
scheidsrechters, vlaggers) aanwezig te zijn om de trainingen en wedstrijden te begeleiden. 

 Binnen het jeugd en opleidingsbeleid worden tevens duidelijke richtlijnen t.a.v. gedrag omschreven, zowel 
voor spelers als voor ouders en kaderleden. Met name het kader heeft hier een belangrijke (voorbeeld)rol. 

 Actieve werving van nieuw jeugdleden om ledenaantallen minimaal op peil te houden. 

 Door het optimaal organiseren van de voetbalactiviteiten willen we regionaal een aantrekkende werking 
creëren. 

 

1.1.2 Seniorenbeleid 

Het jeugdbeleid kan niet los gezien worden van het seniorenbeleid. De ambities van de seniorenelftallen 

zijn de leidraad voor het jeugdbeleid. Vandaar dat er in het beleidsplan het volgende seniorenbeleid is 

vastgesteld: 

Het investeren in de (jeugd)opleiding, het voeren van een opleidings- en selectiebeleid en het creëren van voldoende 

binding met de vereniging heeft tot doel: 

 Goede invulling van 4 seniorenteams, een damesteam en een veteranenteam. 

 Voor de komende 3 jaar minimale handhaving in de huidige klasse: 

o 1ste elftal: 4de klasse 

o 2de elftal: 3de klasse reserve 

o 3de elftal: 5de klasse reserve 

o 4de elftal: 6de klasse reserve 

o Dames: 6de klasse. 
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 Zaalteams worden binnen SVH’39 ondersteund. 

1.2 JEUGDBELEID EN DOELSTELLINGEN 

Vanuit het beleid zoals vastgesteld in het beleidsplan “Terug naar de basisopstelling” hebben we het 

concrete jeugd- en opleidingsbeleid en de daarbij behorende doelstelling en taken en 

verantwoordelijkheden opgesteld 

De doelstelling van de Commissie VTZ luidt daarom als volgt: 

 

1.2.1 Technisch beleid vertaalt in een top 10 van taken en verantwoordelijkheden 

1. Het ontwikkelen van een voetbaltechnische visie en concretisering hiervan;  
2. Begeleiding en opleiding van spelers/trainers/leiders/scheidsrechters op basis van de 

voetbaltechnische visie om zodoende de kwaliteit en het plezier van allen te maximaliseren; 
3. Ontwikkelen, implementeren, uitvoeren, evalueren en up-to-date houden van een Organisatorisch 

en een Technisch Jeugd- en Opleidingsplan; 
4. Elk individueel jeugdlid kansen bieden om zich zo breed mogelijk te ontplooien en te kunnen 

genieten van de voetbalsport; 

5. Het opzetten van een Spelervolgsysteem dat spelers tijdens hun hele opleiding volgt en waarin de 

persoonlijke ontwikkeling van elke speler/speelster voorop staat; 

6. Het aanstellen van een selectiecommissie die spelers beoordeelt, trainers adviseert en een 

onafhankelijke teamindeling maakt op basis van prestatieve en recreatieve kwaliteiten; 

7. Het ontplooien van activiteiten/acties om interne (vanaf C-jeugd) en externe vrijwilligers te werven 

en te binden aan de club; 

8. Het ontplooien van activiteiten/acties voor ledenwerving met de nadruk op de jongste jeugd om 

zodoende de continuïteit van SVH’39 te waarborgen; 

9. Een kweekvijver van jong talent zijn van waaruit het eerste en lagere seniorenteams regelmatig 

van nieuw en zelf opgeleid talent kan worden voorzien; 

10. Op positieve wijze een bijdrage leveren aan de continuïteit en verdere ontwikkeling van SVH’39 en 

een bijdrage leveren aan de uitstraling en het imago van de vereniging; 

1.3 KWALITEIT, PLEZIER, PRESTATIE: BELANGRIJKSTE PIJLERS VOOR SUCCES 

Het doel van het technisch beleid is, dat elk spelend lid zoveel mogelijk in staat wordt gesteld op 

zijn/haar niveau te spelen zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan de sport. Elk spelend lid 

dient hierbij begeleidt te worden door goed opgeleid kader dat handelt volgens de doelstellingen en 

richtlijnen van het technisch beleid.  Het technisch beleid dient er daarnaast voor te zorgen dat er 

voldoende (jeugd)leden zijn die maximaal voor de club behouden blijven als goed opgeleide senior, 

trainer, leider , scheidsrechter, vrijwilliger of een combinatie hiervan. 
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Bij het opstellen van dit plan is sterk rekening gehouden met de belangrijkste voorwaarden die ervoor 

moeten zorgen dat implementatie leidt tot de gewenste resultaten. Deze pijlers vormen de basis van het 

toekomstige succes. 

 

1.4 Organisatiestructuur Commissie Voetbaltechnische Zaken (VTZ) 

De commissie Voetbaltechnische Zaken (VTZ) is een door het bestuur van SVH’39 ingestelde commissie en 

wordt als zodanig vertegenwoordigd binnen het bestuur door de voorzitter VTZ.  De commissie VTZ is 

ingesteld om het voetbaltechnische deel van de vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dit 

betekent dat deze commissie beleid ontwikkelt op voetbaltechnisch vlak voor de gehele vereniging, dus 

voor zowel senioren als jeugd. Een belangrijk deel van de gestelde taken ligt echter op het terrein van de 

jeugd. Om de haalbaarheid van de doelstellingen zo optimaal mogelijk te maken zijn voor de belangrijkste 

doelstellingen aparte coördinatoren aangesteld. 

1.4.1 Organigram Commissie Voetbaltechnische Zaken 

 

Glenn Dahmen 
Voorzitter Commissie 

Voetbaltechnische 
Zaken / Algemeen 

Coördinator 

Glenn Dahmen 
Jeugdcoördinator D t/m 

A  en Coördinator 
ledenwerving  

 

Leiders , trainers, 
keeperstrainer en 

scheidsrechters D t/m A  

Ton Evers 
Jeugdcoördinator  

MP t/m E 

Leiders , trainers , 
keeperstrainer en 

scheidsrechters MP t/m 
E 

Sjoerd Kuypers 
Coördinator 

Spelervolgsysteem en 
Selectiebeleid 

Sjoerd Kuypers, Istvan 
Pluim, Toine 

Rijlaarsdam, Huub 
Dahmen 

Interne Scouts 

Aad van Doorn  
Coördinator 

Kaderopleiding. en -
werving 

Leiders , trainers  en 
scheidsrechters  MP t/m 

Senioren 

Werner Ramakers 
Coördinator 

Seniorenelftallen 

Leiders , Trainers en 
scheidsrechters 

Senioren 

Nol Jeurissen 
Algemeen en adviserend 

lid VTZ 

Kwaliteit: Doordat we de juiste personen op de juiste plaats zetten kunnen we het technisch plan in 

de praktijk uitvoeren en zo met een relatief beperkte inspanning maximale resultaten behalen. Dit 

draagt bij tot een positieve en versterkende ervaring bij alle betrokkenen en zorgt ervoor dat 

iedereen graag deel uit maakt van SVH’39. 

Plezier: We zijn een amateurvereniging die volkomen draait op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk 

dat alle betrokkenen, spelers én niet-spelers, op plezierige wijze met het voetbal binnen de 

vereniging bezig zijn; 

Prestatie: hier komen de sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten van onze 

voetbaltalenten. 
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De taken en verantwoordelijkheden van alle leden van de commissie VTZ inclusief trainers en leiders zijn 

terug te vinden in het Praktisch Jeugdplan. 

De overlegstructuur voor wat betreft de voetbal technische zaken zoals commissievergaderingen, 

jeugdleidersvergaderingen, indeling elftallen etc. is opgenomen in het technische jaarrooster van de 

commissie VTZ. 

2.0 SELECTIEBELEID 

2.1 WAAROM EEN SELECTIEBELEID? 

Al bij de F-Pupillen zie je onderlinge verschillen in voetbalvaardigheden goed zichtbaar worden. Door een 

indeling op leeftijd zie je in 1 team veel spelers met verschillende vaardigheden. Dit leidt vaak tot een 

dilemma bij de klasse indeling van de teams: te weinig kwaliteit om 1e klasse te spelen en teveel om 2e 

klasse te spelen. Vaak wordt dan gekozen om al op vroege leeftijd in een lagere klasse te gaan spelen waar 

men vervolgens ook nooit meer bovenuit stijgt. Talenten worden niet meer uitgedaagd, krijgen niet genoeg 

tegenstand en ‘bloeden langzaam dood’. Kiest men toch om in een hogere klasse te gaan voetballen dan 

moeten de minder vaardige spelers enorm op hun ‘tenen gaan lopen’ om bij te blijven. De 

niveauverschillen binnen het team gaan het spelplezier en de individuele ontwikkeling van de spelers 

steeds meer beïnvloeden. Spelers voetballen onder of boven hun niveau. Het gevolg kan zijn dat spelers 

voortijdig stoppen met voetballen.  

In het voorjaar van 2012 spelen van de 10 jeugdteams bij SVH’39 slechts 1 pupillenteam in de 1e klasse en 1 

C-juniorenteam in de hoge 2e klasse. Daarnaast heeft SVH’39 geen B en geen A team. Voor een club als 

SVH’39 met de ambitie om structureel 4e klasse te spelen met het eerste elftal is dit eenvoudigweg te 

weinig. Daarnaast is er een verzwakte concurrentiepositie ontstaan. De grotere verenigingen in de regio 

hebben een duidelijke voorsprong als het gaat om kwaliteit en kwantiteit. 

Naast het beleid van SVH’39 is daarnaast het KNVB beleid dat bij een club met 3 of 4 teams in een 

leeftijdsklasse het eerste team automatisch hoog (1e klasse) ingedeeld wordt. Bij een club met 5 of meer 

teams worden zelfs de eerste 2 teams hoog ingedeeld. 

2.1 DOEL VAN HET SELECTIEBELEID 

Voetbal is een teamsport. Spelers worden daarom ieder seizoen ingedeeld in teams. Spelers werden tot nu 

toe meestal op leeftijd ingedeeld. Door het ontbreken van een geschikt indelingsbeleid vond er elk jaar een 

‘gevecht’ plaats tussen jeugdcoördinator, trainers, leiders en ouders met aan het einde vaak veel verliezers 

en met als grootste verliezer, de speler.  

Door de invoering van een gestructureerd en gefundeerd selectiebeleid willen we hier duidelijkheid in 

verschaffen. Daarnaast zullen er onafhankelijk personen hun visie en beoordeling geven t.a.v. spelers en 

indeling(en). Waardoor het individu weer voorop komt te staan. We hebben niet de illusie dat er geen 

enkele discussie meer zal zijn maar iedereen weet vooraf waar hij/zij aan toe is en de selectiebeslissingen 

kunnen duidelijk onderbouwd worden.  

De doelstelling van het technisch beleid geeft ook direct de doelstelling van het selectiebeleid weer: 
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Bovendien zullen door het selectiebeleid de kwaliteit, het plezier en de prestaties verhoogd worden.  

Doel van het selectiebeleid is daarnaast het bevorderen van een juiste indeling van spelers in teams door 

het verkrijgen van een betrouwbaar en onafhankelijk inzicht in de (voetbal)kwaliteiten van de jeugdspelers. 

2.1 HET SELECTIEBELEID 

Vanaf de F-pupillen zal bij de samenstelling van de teams zoveel mogelijk rekening gehouden worden met 

de individuele (voetbal)kwaliteiten van de spelers. In elke leeftijdscategorie zal uiteindelijk het eerste team 

een prestatief team zijn dat ingedeeld wordt in de 1e klasse bij de Pupillen t/m de D en in minimaal de 2e 

klasse vanaf de C-Junioren. In de overige teams zal de kwaliteit zoveel mogelijk evenredig naar klasse 

indeling verdeeld worden. Deze recreatieve teams zullen in de 2e klasse ingedeeld worden bij de Pupillen 

t/m de D en in de 3e klasse bij de C t/m A. 

Onderstaande paragrafen beschrijven op hoofdlijnen de selectiecommissie, de selectiecriteria, het 

beoordelen van de ontwikkeling van spelers en de organisatie van het selectiebeleid. 

Het selectiebeleid zal in fases worden ingevoerd. Dit betekent dat voor het seizoen 2012-2013 binnen de F 

en de E-Pupillen wordt geselecteerd en in een later stadium ook binnen de D-Pupillen t/m A-Junioren. 

2.2 DE SELECTIECOMMISSIE 

Om spelers op een eerlijke en onafhankelijke manier te beoordelen is er een selectiecommissie in het leven 

geroepen met hierin 4 leden. Zij fungeren ook als interne scouts. In deze functie bezoeken zij wedstrijden 

en trainingen om spelers te beoordelen. De interne scouts stimuleren en ondersteunen daarnaast de 

trainers bij het uitvoeren van het opleidingsplan. 

Voor het verkrijgen van een evenwichtig oordeel over de kwaliteiten van onze jeugdspelers, wordt ieder 

seizoen gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen. Het voordeel hiervan is, dat persoonlijke 

interpretaties en belangen minder meespelen en dat iedere beoordelaar vanuit zijn of haar eigen discipline 

naar een speler kan kijken. Bij het verkrijgen en verwerken van voldoende informatie spelen de volgende 

personen en systemen een rol: 

 Jeugdcoördinator van de leeftijdsgroep  Trainer(s) 

 Coördinator Selectiecommissie  Leider(s) 

 Interne scouts  Speler 

 Scoutingsysteem  Ouders 

 Spelervolgsysteem  Adviserend lid VTZ 
 

2.3 KNVB SELECTIEREGELS 

 

2.3.1 Selectie op basis van leeftijdsgrenzen 

dat elk spelend lid zoveel mogelijk in staat wordt gesteld op zijn/haar niveau te spelen zodat iedereen 

het maximale plezier beleeft aan de sport. Elk spelend lid dient hierbij begeleidt te worden door goed 

opgeleid kader dat handelt volgens de doelstellingen en richtlijnen van het technisch beleid. 
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Ondanks een selectiesysteem zal er rekening gehouden moeten worden met de leeftijdregels van de KNVB. 

De KNVB-regels per 31 december van elk kalenderjaar zijn: 

Leeftijdscategorie Leeftijd op 31 december Opmerkingen 

F-pupillen 7 en 8 jaar Dispensatie is bij de F-Pupillen niet mogelijk 

E-pupillen 9 en 10 jaar 2 dispensatiespelers toegestaan (7-tal) 

D-pupillen  11 en 12 jaar 3 dispensatiespelers toegestaan (11-tal) 

C-junioren 13 en 14 jaar 3 dispensatiespelers toegestaan (11-tal) 

B-junioren 15 en 16 jaar 3 dispensatiespelers toegestaan (11-tal) 

A-junioren 17 en 18 jaar 3 dispensatiespelers toegestaan (11-tal) 

Senioren 19 jaar en ouder (jongere 

spelers zouden in 

principe ook al eerder 

over mogen) 

3 dispensatiespelers toegestaan (11-tal) 

 

2.3.2 Dispensatie 

Onder dispensatie wordt verstaan het indelen van een speler in een leeftijdsgroep jonger dan de 

leeftijdsgroep waar hij/zij op grond van zijn geboortedatum behoort te worden ingedeeld. 

Dispensatiespelers mogen maximaal 1 jaar ouder zijn. 

Per leeftijdsklasse zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij zeventallen twee 

dispensatiespelers. E-pupillen kunnen geen dispensatie voor de F-pupillen krijgen. 

Meisjes pupillen, meisjes junioren en eerstejaars meisjes senioren in de categorie A en B die uitkomen in 

gemengde teams (J/M) of als meisjesteam in een gemengde klasse (J/M) mogen standaard één jaar ouder 

zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen. Hiervoor is geen extra dispensatieaanvraag nodig. Als 

zodanig vallen deze meisjes ook niet onder de regeling van maximaal 2 of 3 dispensatiespelers. Meisjes die 

twee jaar ouder zijn komen in principe niet in aanmerking voor dispensatie om een leeftijdscategorie lager 

uit te komen. 

De K.N.V.B. dispensatieregels zijn bepalend. In principe wordt er door SVH’39 geen dispensatie verleend, 

tenzij er een aantoonbare fysieke, dan wel verstandelijke reden is om, in het belang van de speler, van dit 

beleid af te wijken of er numerieke problemen zijn in bepaalde leeftijdscategorieën waardoor er anders 

niet gevoetbald kan worden. 

De K.N.V.B. heeft daarnaast bepaald dat een team waarin een dispensatiespeler wordt ingedeeld niet kan 

promoveren. 

Voor de volledige dispensatieregels verwijzen we naar het Praktisch Jeugdplan. 
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2.3.3 Combinatieteams met andere verenigingen 

Ter complementering van jeugdteams kunnen in een of meer leeftijdscategorieën door twee of meer 

verenigingen teams worden gevormd van combinaties van spelers uit dezelfde categorie. Spelers en 

speelsters die deel uitmaken van een combinatieteam blijven lid van hun eigen vereniging. 

SVH’39 staat open voor het vormen van combinatieteams met andere verenigingen indien dit ten goede 

komt aan de ontwikkeling van spelers of er numerieke problemen zijn in bepaalde leeftijdscategorieën 

waardoor er anders niet gevoetbald kan worden.  

Combinatieteams dienen voor aanvang van het seizoen bij het betreffende district ingeschreven te 

worden. In uitzonderlijke gevallen kan het betreffende bestuur de termijn voor inschrijving verlengen tot 1 

november c.q. 1 maart, afhankelijk of het betreft de inschrijving voor de najaars- of voorjaarsreeks. 

2.4 SVH’39 SELECTIEREGELS 

Dit jeugd- en opleidingsplan zal zich in eerste instantie bezig houden met de Mini Pupillen, F-Pupillen en E-

Pupillen. Dat geldt ook voor het selectiebeleid. D-Pupillen t/m B-Junioren zullen in het seizoen 2012-2013 

nog volgens dezelfde KNVB leeftijdsregels en SVH’39 indelingsregels ingedeeld worden als afgelopen 

seizoen. Deze regels zijn terug te vinden in het Praktisch Jeugdplan. 

Er vindt binnen SVH’39 selectie plaats op het moment dat kinderen deel gaan nemen aan de  F-competitie. 

Er wordt ingedeeld met als doelstelling dat ieder kind (getalenteerd of minder getalenteerd) met de juiste 

weerstand wordt geconfronteerd op de training en in wedstrijden. Uiteraard is het hebben van plezier een 

basis die nooit vergeten mag worden. Optimale weerstand is ten aanzien van voetbalplezier een factor van 

belang.  

2.4.1 Beoordeling bij F- en E-Pupillen 

 
Om tot een goede indeling van de F en E teams te komen wordt elke speler(ster), zowel prestatief als 

recreatief, beoordeeld. De ontwikkelingen van de spelers worden aan de hand van een spelers volgsysteem 

voor elke individuele speler van de F t/m de A meegenomen. Het Spelervolgsysteem wordt door de 

trainers onderhouden. Meer over het Spelervolgsysteem is te vinden in Hoofdstuk 4.   

Ook de 4 interne scouts beoordelen de spelers op meerdere momenten gedurende het jaar in wedstrijden 

en trainingen. Deze informatie wordt ingevoerd in het Scoutingsysteem. De hoofdpunten waarop 

beoordeeld wordt in zowel het Spelervolgsysteem als ook het Scoutingsysteem zijn: 

 Techniek 

 Persoonlijkheid 

 Tactiek 

 Fysiek 

Binnen de hoofdpunten zijn er meerdere onderdelen waarop de spelers beoordeeld worden met punten 

van 1 (onvoldoende) tot 5 (zeer goed). Het Spelervolgsysteem is hierin uitgebreider omdat een trainer 

meer van de spelers kan zien dan een scout. Een scout kan bijvoorbeeld de trainingsopkomst niet 

bijhouden, een trainer wel. 
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De beoordelingen vinden plaats op basis van de leeftijdskenmerken en de einddoelen per leeftijdsgroep. 

Hierdoor worden de verschillende hoofdpunten ook anders gewogen per leeftijdsgroep. Tactiek en Fysiek 

zijn bij de F en de E van ondergeschikt belang maar worden belangrijker naarmate de spelers ouder 

worden. Techniek is bij de F en E het allerbelangrijkst. Persoonlijkheid blijft gedurende de opleiding altijd 

even belangrijk. Uiteindelijk zijn bij de A leeftijd alle onderdelen even belangrijk. Waarom dit zo is heeft te 

maken met de leeftijdskenmerken per groep en wordt uitvoerig uitgelegd in Hoofdstuk 5.  De weging van 

de verschillende onderdelen per leeftijdsgroep is te zien in onderstaande grafiek. 

 

 

 

2.4.2 Teamindeling op basis van spelersbeoordelingen 

De wijze van selecteren en beoordelen van spelers is vastgelegd in de door de selectiecommissie 

vastgestelde procedure die terug te vinden is in het Praktisch Jeugdplan. 

2.4.3 Teamindelingen van recreatieve teams 

Alle spelers/speelsters die niet in het prestatieteam zijn ingedeeld, worden in de recreatieve teams 

ingedeeld. De recreatieve teams zoveel mogelijk evenredig naar klasse indeling verdeeld worden. Deze 

recreatieve teams zullen in de 2e klasse ingedeeld worden bij de Pupillen t/m de D en in de 3e klasse bij de 

C t/m A. Binnen de reeksenklassen bestaat er ook nog een verschil in kwaliteit. Zo is in het voorjaar 2012 bij 

de F-Pupillen de klasse 415 de laagste, en de klasse 401 de hoogste reeksenklasse van de 2e klasse regio 4 

Zuid II.  Bij de indelingen kan hiermee rekening gehouden worden doordat SVH een voorkeur aangeeft. 

Uiteindelijk is het echter de KNVB die beslist over de indeling van zowel de klasse alsook de 

reeksenindeling binnen een klasse. Het hoogste recreatieve team (F2, E2) wordt dus hoger ingedeeld dan 

de F3 en E3 enz. 

0% 
20% 

40% 
60% 

80% 
100% 

F 

E 

D 

C 

B 

A 

60% 

50% 

40% 

40% 

30% 

25% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

25% 

10% 

10% 

20% 

20% 

25% 

25% 

10% 

20% 

20% 

20% 

25% 

25% 

Weging van selectieonderdelen per leeftijdsgroep 

Techniek 

Persoonlijkheid 

Taktiek 

Fysiek 



 

 

13 

Technisch Jeugdplan - 2012 – 2013 

Ook bij de recreatieve teams zal er dus tot op zekere hoogte met kwaliteit rekening gehouden moeten 

worden. Dit kan echter al goed bereikt worden door alle overgebleven 2e jaars spelers/speelsters in de 2e 

elftallen te plaatsen. Zij hebben door hun leeftijdsverschil vaak al een fysiek en ervaringsvoordeel t.o.v. de 

eerstejaars spelers. Dit beleid zal er echter nooit toe mogen voeren dat er bijvoorbeeld 1 heel sterk 

recreatief en 1 heel zwak recreatief team ontstaat. 

2.4.3 Mutaties tijdens het seizoen of na de winterstop 

De samenstelling van de teams is geen statisch geheel, ook niet tijdens de competitie. Het is heel goed 

mogelijk dat een speler die zich in een bepaalde periode sterk ontwikkelt en daardoor door kan groeien 

naar een hoger team. Het is ook mogelijk dat een speler te hoog is ingedeeld. De aanvraag om tot 

overplaatsing over te gaan wordt gedaan door de trainer naar de Jeugdcoördinator. De beslissing om tot 

overplaatsing over te gaan wordt genomen door de Selectiecommissie in samenspraak met de coördinator 

van de desbetreffende leeftijdgroep, de trainer en leider van het desbetreffende teams. 

Spelers die tijdens het seizoen worden overgeplaatst naar een ander elftal krijgen een gesprek, indien 

gewenst in aanwezigheid van de ouders. Bij zowel de prestatieteams als de recreatieve teams gebeurt dit 

door de trainer, leider van het team en de Jeugdcoördinator mogelijk in combinatie met de Coördinator 

Selectiecommissie.  

Een speler opnieuw indelen en dan met name terugzetten moet een uitzondering zijn. De persoonlijke 

ontwikkeling van de speler staat hierbij uiteraard centraal. In dit kader verdient het aanbeveling om bij 

twijfel tussen een aantal spelers het aantal spelers in de prestatieteams laag te houden in het najaar(8-9 

spelers), waardoor er in het voorjaar alsnog een speler bijgeplaatst wordt (9-10 spelers).  

Een andere optie hierbij is om met een roulatiesysteem te gaan werken. Het prestatieteam begint met 8 

spelers in het najaar en elke week doet er een andere speler vanuit de recreatieteams mee die op de 

nominatie staat om selectiespeler te worden. In de winterstop kan er dan een definitieve keuze gemaakt 

worden. 

2.4.4 Versnelde doorstroming 

Indien bij een speler meer dan voldoende kwaliteit aanwezig is, kan waar nodig van de KNVB-

leeftijdsgrenzen worden afgeweken. Een zogenaamde 'versnelde doorstroming’. In principe komen 

hiervoor alleen spelers in aanmerking, die zich op alle aspecten van het voetbalspel binnen hun huidige 

leeftijdscategorie maximaal hebben ontwikkeld en daarom voor verdere groei behoefte hebben aan 

weerstanden die met name in hogere leeftijdscategorieën kunnen worden gevonden.   

Zoals in 2.3.1 is te lezen worden spelers in eerste instantie ingedeeld volgens de KNVB leeftijdsgrenzen. 

Door het selectiebeleid worden er echter prestatieteams en recreatieve teams gevormd uit een mix van 2e 

jaars en 1e jaars spelers van de betreffende leeftijdsgroep. Indien een speler echter in zijn eigen 

leeftijdsgroep is ‘uitgeleerd’ kan in individuele gevallen beslist worden dat deze speler een leeftijdsgroep 

overslaat. Dit zal wel altijd met de nodige voorzichtigheid gedaan moeten worden. De betreffende speler 

slaat dan namelijk direct 2 of misschien wel 3 jaar over.  Vooral bij de F, E en D kan 1 jaar al een enorm 

verschil, met name fysiek, betekenen. In bovenstaande gevallen kan ook gekozen worden voor een 

tussenvorm. De speler gaat bijvoorbeeld sporadisch bij het hogere team meespelen, invallen of 
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meetrainen. Ook hier moet er echter voor gewaakt worden dat de betreffende speler niet dubbel wordt 

belast door zowel bij zijn eigen leeftijdsgroep als ook bij de hogere leeftijdsgroep mee te spelen/trainen. 

Ook andersom moeten hier mogelijkheden openblijven. Indien een speler een aantal kwaliteiten uit een 

eerdere leeftijdsgroep mist dan moet het mogelijk zijn om hem/haar bij deze leeftijdsgroep mee te laten 

trainen om zijn kwaliteiten te verbeteren. 

Wanneer er in een bepaald team door schorsingen of blessures een tekort aan spelers ontstaat, wordt van 

trainers verwacht in onderling overleg, zonder tussenkomst van derden, een oplossing te bespreken. Op 

grond van de kennis van de trainer/begeleider van het elftal dat een speler afstaat, zal hij de meest 

geschikte kandidaat aan kunnen wijzen. Wanneer het dus echt nodig is, kunnen de trainers/begeleiders 

een beroep doen op andere teams. 

2.4.5 Doorstroming als gevolg van externe scouting 

In het belang van het niveau en de ontwikkeling van de individuele speler wordt medewerking verleend 

aan de selectie van spelers voor BVO’s, vertegenwoordigende elftallen en tot deelname van spelers aan het 

Jeugdplan Nederland. 

De contactpersoon en coördinator hiervoor is de Coördinator Spelervolgsysteem en Selectiecommissie. De 

coördinator begeleidt en adviseert spelers die door BVO’s of KNVB gescout worden of terug komen van 

BVO’s. 

2.5 VERSCHILLEN TUSSEN PRESTATIE- EN RECREATIETEAMS 

Hier volgt een opsomming van de verschillen tussen prestatieteams en recreatieve teams: 

 Bij recreatief voetbal staat spelplezier voorop. Bij prestatief voetbal spelen naast het spelpleizer 

ook de (individuele) prestaties een belangrijke rol; 

 Recreatieve teams bij de F- en E-Pupillen trainen 1 keer per week 1.15 uur en prestatieteams 2 

keer 1.15 uur. In onderling overleg met spelers, ouders en trainers mogen recreatieve teams wel 2 

keer per week trainen; 

 Trainers van prestatieteams zijn bij voorkeur de hoogst opgeleide trainers en/of trainers met de 

meeste ervaring. Trainers van recreatieve teams zijn bij voorkeur opgeleide trainers; 

 Prestatieteams bij de F- en E-Pupillen worden ingedeeld in de 1e klasse of hoger. Recreatieve teams 

worden ingedeeld in de 2e klasse; 

In alle overige zaken zijn spelers/speelsters van prestatieteams en recreatieve teams gelijkwaardig, zonder 

voorrechten op basis van hun teamindeling. 

3.0 SPELERVOLGSYSTEEM EN PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) 

Om de ontwikkeling van elke speler te volgen en te optimaliseren en omdat een speler gedurende zijn 

ontwikkeling met meerdere trainers en teambegeleiders te maken krijgt, wordt voor alle jeugdspelers een 

zogenaamd Spelervolgsysteem gehanteerd. Dit Spelervolgsysteem ondersteunt de registratie en het 

gebruik van spelergebonden kenmerken, die een rol spelen bij de ontwikkeling van een speler. Bij overgang 
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naar een ander team en/of andere trainer en leider kunnen deze direct alle kenmerken en kwaliteiten van 

de speler zien. 

Het Spelervolgsysteem lijkt in eerste instantie misschien hetzelfde als het scoutingsysteem. Het is echter 

niet voor niets ondergebracht in een apart Hoofdstuk in dit technisch jeugd- en opleidingsplan. Het 

Spelervolgsysteem dient namelijk de individuele opleiding en ontwikkeling van alle spelers/speelsters 

gedurende hun hele jeugdcarrière van de Mini Pupillen t/m de A jeugd. Dus zowel voor de prestatieve als 

ook de recreatieve speler/speelster. Belangrijk verschil met het scoutingsysteem is dat het 

Spelervolgsysteem gerund wordt door de trainers en niet, zoals bij het scoutingsysteem, door de scouts. De 

scouts zullen wel gebruik maken van de gegevens uit het Spelervolgsysteem maar dit is niet het hoofddoel 

van het systeem. 

Naast het goed inrichten van een jaarlijks terugkerend selectieproces, is namelijk de individuele 

ontwikkeling van een speler over langere termijn (meerdere jaren) belangrijk. Dit geeft de vereniging de 

mogelijkheid spelers individueel te begeleiden en groeimogelijkheden aan te bieden. 

 

 

Figuur 1: Gedeelte uit het Spelervolgsyteem 
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Figuur 2: Voorbeeld van een grafiek waarin de voortgang per onderdeel per speler bekeken kan worden. 

3.1 Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) 

Op algemeen gebied gaat bij SVH’39 het clubbelang voor het teambelang dat wederom voor het 

individueel belang gaat. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling gaat het individuele belang echter 

voor. Om dit in de praktijk te bewerkstelligen wordt er binnen het Spelervolgsysteem met een Persoonlijk 

OntwikkelingsPlan (POP) gewerkt.  

In het POP geeft de speler een einddoel, een middellange termijndoel  en een korte termijndoel aan. 

Einddoelen kunnen heel ambitieus zijn: “ik wil profvoetballer worden” of iets minder ambitieus: (“ik wil 

later in het 1e elftal van SVH’39 spelen”. Het middellange termijndoel behorende bij de wens om 

profvoetballer te worden kan zijn “ik wil zo snel mogelijk door een BVO gescout worden”. Het korte 

termijndoel (half jaar) kunnen dan specifieke zaken zijn waaraan de speler nog moet werken. Bijvoorbeeld 

“Ik ga mijn handelingssnelheid verbeteren” of beter nog specifieker “ik wil 4 nieuwe passeerbewegingen 

leren”. 

 

Figuur 3: Voorbeeld van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). 

Het lange termijn doel representeert de droom van de sporter en de korte en middellange termijndoelen 

geven aan welke stappen gezet moeten worden om die droom te verwezenlijken. De korte en middellange 

termijndoelen dienen zo specifiek mogelijk geformuleerd te worden, niet in vage of algemene termen. 

Wellicht SMART (Specifiek, Meetbaat, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden)??  
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Hierdoor wordt direct richting gegeven aan de handelingen van de sporter. Tevens is het mogelijk om 

specifiek geformuleerde doelen te evalueren zodat er gekeken kan worden of de sporter op de goede weg 

naar het einddoel is. Een gehaald korte termijn doel is een motiverend moment waarin het einddoel weer 

een stapje dichterbij is gekomen. 

De trainer voert voor elke speler 2 keer per jaar een beoordeling in het Spelervolgsysteem (SVS) in. 1 keer 

per jaar voert hij met de speler een gesprek waarin aan de hand van het SVS wordt besproken wat de 

sterke en minder goede punten van de speler zijn en welke concrete acties  speler en trainer(s) gaan 

ondernemen om het gestelde einddoel te bereiken. Het belangrijkste van het POP is dat de speler 

zelfkennis, zelfwerkzaamheid, discipline en een positieve instelling toont met als doel het optimale uit zijn 

opleiding te halen. De speler is zelf mede verantwoordelijk voor een optimale ontplooiing van zijn talent. 

Wij hopen dat spelers op deze manier leren, zowel binnen als buiten het veld, de juiste keuzes te maken.  

De voordelen van het gebruik van een POP zijn: 

 Verhoogt de eigen verantwoordelijkheid 

 Stimuleert betrokkenheid en motivatie 

 Vergroot vertrouwen tussen speler en coach 

 De continuïteit van gerichte begeleiding blijft gewaarborgd (ontwikkeling) 

 Er is aandacht voor de kwaliteiten van de speler 

 Heeft een sturende en motiverende werking 

 Geeft de speler een gevoel van zelfcontrole  

 Verhoogt het zelfvertrouwen van de spelers 

Verder blijkt uit veel onderzoek dat de relatie tussen begeleider en pupil erg belangrijk is als 

het gaat om de effectiviteit van begeleiding.  

Wederzijds respect, luisteren naar elkaar, de inbreng van de speler stimuleren, respect hebben voor zijn 

keuzes en gewoonweg een tijd met elkaar over voetbal praten. Een volgende punt is dat coaches met het 

POP een instrument in handen hebben om de speler regelmatig feedback te geven op zijn handelen in het 

veld. Het POP zorgt ervoor dat zowel trainer als speler de doelstellingen van de speler “doorleven”. 

Hierdoor is de coach in staat om in trainingen gerichte feedback op de ontwikkeling van een speler te 

geven. Continuïteit in het geven van feedback is een belangrijke factor in het leerproces.De belangrijkste 

rol van het instrument is dat het een impuls geeft aan het vertrouwen tussen trainer en speler. 

Tot slot wordt er bewust gewerkt aan het vergoten van de competenties van spelers (het 

competentiegericht leren is enorm in opkomst in het onderwijs omdat het bewezen is dat dit een 

methodiek is die het leerproces bevorderd) met aandacht voor wat een speler goed kan en wat hij kan 

verbeteren. 

3.1.1 Voorwaarden waaraan doelen binnen het POP moeten voldoen 

De doelen moeten gedragen worden door de sporter zelf zijn en niet enkel van de coach of de ouders zijn. 

De sporter is daarnaast ook zelf verantwoordelijk voor zijn vooruitgang en succes.  

Er dient een plan ontwikkeld te worden waarbij onderscheidt gemaakt wordt tussen korte, middellange en 

lange termijn doelen.  Wees voorzichtig met resultaatdoelen. Dit zijn doelen in termen van winst of verlies. 
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Deze zijn van zichzelf stressverhogend omdat falen en slagen centraal staan. Probeer vaardigheidsdoelen 

te formuleren omdat deze wel onder eigen controle staan.  

Resultaatdoelen zijn bijvoorbeeld: 

 "Mijn doel is de beste te worden." 

 "Mijn doel is de top 3 van de wereld bereiken." 

 "Mijn doel is deze wedstrijd te winnen." 

Resultaatdoelen staan niet volledig onder controle van de sporter, je bent altijd afhankelijk van de kwaliteit 

van de tegenstanders. 

LUUK DE JONG WERKT AAN AMBITIES VIA PERSOONLIJK 

ONTWIKKELINGS PLAN 
VI 15 december 2011 

Luuk de Jong weet heel goed waar hij mee bezig is. De spits van FC Twente werkt samen met zijn vader via een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) haast 

mathematisch aan zijn ambities. Op die manier hoopt de 21-jarige aanvaller van FC Twente en het Nederlands elftal stappen te blijven maken. In Voetbal 

International doet hij een boekje open over het plan. 

 

Jij werkt heel schematisch volgens een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Wat houdt dat in? 

"In het voetbal zie je vaak dat clubs een speler aantrekken en daarna denken: zie zelf maar dat je beter wordt. Maar ik wil me ook individueel 

ontwikkelen. Voor mijn broer Siem bij Ajax gold hetzelfde. Mijn vader en ik hebben dat ontwikkelingsplan ook als een soort voorwaarde laten opnemen in 

het contract met FC Twente. De club stond daar erg open voor. Voorafgaand aan een bepaalde periode formuleren we doelen die we willen bereiken en 

punten die moeten worden verbeterd. Die dienen vervolgens als handvat in de training en begeleiding.’ 

Welke doelen had je voor afgelopen jaar in het ontwikkelingsplan geformuleerd? 

‘We plannen meer van seizoen tot seizoen. Afgelopen seizoen onder Michel Preud'homme was mijn uitgangspunt om vaste spits van FC Twente te 

worden en in beeld te komen bij het Nederlands elftal. Dat is gelukt. Voor dit seizoen is het doel om mee te gaan naar het EK en proberen topscorer te 

worden van de Eredivisie.’  

Topscorer van Nederland. Toe maar. 

‘Het zijn grote doelstellingen, ja. Natuurlijk wil ik ook belangrijk zijn voor het team, helpen in de opbouw en assists geven. Maar het is een persoonlijk 

ontwikkelingsplan dat voor mij bedoeld is en ik ben wél spits. Na afgelopen seizoen hebben we de balans opgemaakt. Ik had in de competitie twaalf goals 

gemaakt. Daarnaast speel ik bij een topclub in Nederland die aanvallend wil voetballen. Dan ligt er de potentie om topscorer van de Eredivisie te worden.’ 

Staat er in dat Persoonlijk Ontwikkelings Plan ook wanneer jij naar het buitenland gaat? 

‘Nee, dat heeft puur betrekking op FC Twente’. Net als iedere voetballer heb ik wel de droom ooit voor een mooie club in het buitenland te voetballen. Ik 

moet gewoon zorgen dat ik er klaar voor ben als zich de juiste club aandient. ' 

 

http://www.mijnvoetbaltalent.nl/news/167/31/Mentale-techniek-Doelen-stellen.html
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Vaardigheidsdoelen zijn bijvoorbeeld: 

 “Ik kon in de afgelopen test ….. keer jongleren met beide voeten afwisselend. Ik wil bij de 

volgende test ….. keer kunnen jongleren met beide voeten afwisselend.” 

 “Ik kan op dit moment 4 passeerbewegingen vloeiend uitvoeren. Ik wil over 6 maanden 8 

passeerbewegingen vloeiend uitvoeren kunnen.” 

 “Bij mijn vorige coopertest haalde ik 2600 meter. Ik wil bij de volgende coopertest 

minimaal 2800 meter halen.” 

Welke vaardigheden dienen ontwikkeld te worden om de kwaliteit van de sporter te verbeteren zodat 

uiteindelijk de kans op goede prestaties het grootst zijn? Het stellen van doelen heeft een belangrijke 

motiverende functie wat inhoud dat de doelen uitdagend, moeilijk maar wel haalbaar (realistisch) moeten 

zijn. 

Naast een sturende en motiverende werking gaat er van doelen stellen ook een zelfregulerende werking 

uit. Wanneer doelen realistisch zijn en er zijn mogelijkheden om de gestelde doelen tussentijds aan de 

prestaties af te meten dan ervaart het individu een gevoel van zelfcontrole. Het gevoel controle te hebben 

over zichzelf in de sportsituatie heeft automatisch een stressverlagend effect. De succeservaringen die een 

sporter beleeft omdat een korte termijn doelstelling gerealiseerd wordt leidt daarnaast tot een stijging van 

het zelfvertrouwen. Hierdoor is de sporter beter in staat om met wedstrijdstress om te gaan. 

4.0 DE VOETBALOPLEIDING 

4.1 Doelstellingen voetbalopleiding 

 

4.2. VOETBALVISIES 

 

In Nederland bestaan twee hoofdvisies in trainingsmethodes: De KNVB oftewel Zeister visie en de Coerver 

methode, genoemd naar de in april 2012 overleden techniekgoeroe Wiel Coerver. De Coerver methode 

gaat er kort gezegd vanuit dat een speler eerst alles individueel moet aanleren alvorens aan partijvormen 

te beginnen. Balgevoel, techniek en passeerbewegingen staan centraal. De Zeister visie begint met 

partijvormen vanuit het standpunt dat hier alles al in zit. Het basisidee, is dat kinderen leren door de zin, de 

bedoeling van het spel te ontdekken. Tot de Coerver methode rekenen we ook de methodes van Rene 

Meulensteen (Man Utd), Cock van Dijk, en Jan Janssen (Fortuna). 

In het seizoen 2009-2010 hebben we met een aantal trainers de pupillencursus van de KNVB gevolgd. Bij 

de lessen en bij het bestuderen van het uitgebreide lesmateriaal zag ik echter alleen maar partijvormen,  1-

2, 2-2, 2-3 tot aan de volgens de KNVB ultieme vorm 4x4. Bij de vraag waarom er geen techniek- of 

balgevoeloefeningen waren was het antwoord dat alles al in de partijvorm zit. Maar gaat een speler in een 

partijtje onder druk dan met zijn zwakke been passen of schieten? Of gaat hij een schaar doen als hij nooit 

geleerd heeft hoe deze uit te voeren? Een echt antwoord heb ik hierop nooit gekregen. Wel gaf onze 

docent aan dat je wel wat techniekoefeningen tussendoor mocht doen en ook geeft de KNVB in hun laatste 

jeugdvoetbalwijzer aan dat techniek een middel kan zijn om uitvoering te geven aan de teamfunctie 
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aanvallen en de teamtaken opbouwen en scoren. Die techniek moeten ze dan wel tijdens de partijvorm 

aanleren. In de KNVB oefenstof wordt dit gewoonweg niet aangeboden. Juist daar gaat de Zeister visie 

echter voorbij aan het niveauverschil tijdens partijvormen. De beste spelers hebben de overhand en de 

mindere spelers krijgen maar weinig ballen. Gevolg is dat het verschil tussen beide groepen steeds groter 

wordt. Bovendien zijn veel technieken tijdens wedstrijdsituaties niet aan te leren omdat de druk hier te 

groot is. De Coerver methode bouwt dit langzaam op van balgevoel naar passeerbewegingen zonder 

tegenstander, met passieve tegenstander en met actieve tegenstander (1-1) en vervolgens in partijvorm. 

De Coerver methode wordt daarnaast nog wel eens gezien als alleen geschikt voor de basis voor F en E 

pupillen. Deze mensen moeten zich maar eens afvragen waarom Manchester United Rene Meulensteen, 

misschien wel de grootste Coerver adept, als veldtrainer voor het eerste elftal heeft aangesteld. Of missen 

de Man Utd spelers misschien wat basistechnieken? 

Is de Zeister visie dan helemaal niet goed? Nee, natuurlijk niet. Buiten het bovenstaande verhaal bieden ze 

een goede cursus aan waarvan iedere pupillentrainer wat kan leren. Bij het onderdeel Partijvorm kan 

uitstekend gebruik gemaakt worden van de KNVB methode. Daarnaast leer je op zo'n cursus natuurlijk 

meer dan alleen een methode en oefenstof. Een tip is vooral om je in de achtergronden van beide visies te 

verdiepen en er je eigen visie van te maken. 

Binnen de SVH opleiding voor de Mini Pupillen, F en E gebruiken we dus als voornaamste basis de Coerver 

methode aangevuld met verbeteringen doorgevoerd door o.a. Rene Meulensteen, Cock van Dijk en Jan 

Janssen. In de partijvormen wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van KNVB methodes. Met name het 

centraal stellen van de verschillende 1v1 situaties door Rene Meulensteen wordt als leidraad binnen het 

SVH beleid gebruikt. 

De Zeister visie is zo snel mogelijk de bal afgeven (overspelen, positiespel) en onze visie is om de kinderen 

eerst de baas te laten worden over de bal (balgevoel). Vervolgens het aanleren om de 1 tegen 1 situatie te 

domineren middels diverse bewegingen. Alleen zo maak je het verschil op de velden en ben je 

onderscheidend van de rest. 

4.2.1 Frans Hoek keepersmethode 

Frans Hoek heeft in zijn methode de basisprincipes van het doelverdedigen verankert. Het is een uitstekende 

methode op de keepers op te leiden voor een van de meest onderschatte maar zeker ook een cruciale positie in 

een team. In dit technisch jeugdplan wordt aan deze methode geen aandacht besteed maar wel bevelen we 

elke keeperstrainer deze methode aan. 

4.3 LEEFTIJDSSPECIFIEKE KENMERKEN PER LEEFTIJDSGROEP 

 

4.3.1 Kenmerken Mini en F-Pupillen (5-9 jaar) 

Mini en F-pupillen zijn erg snel afgeleid en heel erg speels. Ze kunnen zich niet lang concentreren. De 

spelers zijn visueel ingericht (plaatjes, voorbeelden) en hebben heel erg veel moeite om dingen samen met 

teamgenoten te doen. De jongens en meisjes zijn individueel gericht, daarom is samenspel op deze leeftijd 

erg moeilijk. Aannemen, dribbelen, drijven en schieten zijn aspecten die zij moeten leren. De bal is de 

grootste voetbalweerstand en zal als eerst overwonnen moeten worden. Dit kan goed in trainingsvormen 

waarbij ze zoveel mogelijk balcontacten hebben en zo min mogelijk hoeven te wachten. Maak van de 
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trainingsonderdelen een spel waarbij de kinderen hun energie kwijt kunnen en er voldaan wordt aan de 

belevingswereld van 5-9 jarigen. Geef aan deze spelertjes vooral plaatjes (voorbeelden) en probeer zo min 

mogelijk aan praatjes te doen. 

4.3.2 Opsomming kenmerken Mini- en F-Pupil  

 Is snel afgeleid, kan zich niet de volledige tijd concentreren;  

 Is individueel gericht, kan nog weinig samen doen en is te speels om met een opdracht te 

voetballen;  

 Leeft in een fantasiewereld;  

 Staat open voor beïnvloeding, ze leren de wereld goed kennen;  

 Heeft grote bewegingsdrang.  

 

4.4 Kenmerken E-Pupillen (9-11 jaar) 

E-pupillen kunnen het onderscheid maken wie er goed kan voetballen en wie er minder goed kan 

voetballen. Zij beginnen steeds beter te snappen wat er met samenwerken wordt bedoeld, het samenspel 

gaat steeds natuurlijker. Het vermogen om zich te concentreren wordt steeds groter. De jongens en 

meisjes zijn visueel gericht, maak bedoelingen duidelijk aan de hand van plaatjes (tekening) en 

voorbeelden (voordoen), maar houdt de praatjes nog steeds heel kort. Bij E pupillen spreekt men van de 

‘gouden jaren’. Het is namelijk de ideale leeftijd om de basisvaardigheden aan te leren. Het schot en de 

pass wordt steeds vaker goed gemikt. De E-spelers hebben een grote bewegingsdrang. Het oefenen van 

vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan bij de F-jeugd.  De concentratie ontwikkelt zich 

en techniek kan heel goed worden aangeleerd en elementaire tactische beginselen kunnen aan de orde 

komen. Op technisch gebied zijn er grote verschillen in handigheid met de bal, maar motorische leren 

verbetert snel, zodat men de basistechnieken effectief kan bijbrengen. De vaardigheid is zeer afhankelijk 

van de ervaring en de aanleg. De coördinatie is beter dan die van de F-jes en ze merken dat ook. Ze hebben 

al meer inzicht in de bedoelingen van het spel gekregen, zodat ze al wat beter op elkaar gaan letten.  Dit is 

de voorwaarde voor het latere samenspel. Ze hebben ook al wat besef gekregen van de taken in het veld 

en gaan soms al een voorkeur ontwikkelen. Zo ontstaan er keepers en “echte” spitsen. Ook deze spelers 

leren door het opdoen van bewegingservaring en het kijken ernaar, veel minder door te luisteren naar wat 

de trainer te vertellen heeft. Hun concentratie is gering, maar ze kunnen helemaal in het spel opgaan. 

Langzamerhand gaat echter het wedstrijd-idee leven, in het spelgedrag wordt dat al snel zichtbaar. Het 

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

samen willen doen. 

4.4.1 Opsomming kenmerken E-Pupillen 

 Doet wat hem spontaan wordt ingegeven;  

 Luisteren is een grote opgave; Leren door veel te doen, te kijken en dan te luisteren;  

 Overziet complexe speelsituaties moeilijk;  

 Balverlies wisselt snel af met bal veroveren; Hebben een sterke bewegingsdrang;  

 Is al meer bereid om deel uit te maken van een team;  

 Kan het opbrengen om de concentratie langer vol te houden;  

 Hebben een gevoel voor een opdracht;  
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 Hebben een geldingsdrang; Willen laten zien wat ze kunnen;  

4.4 EINDDOELEN PER LEEFTIJDSGROEP 

Einddoelen Mini Pupillen bij overgang naar F (6-7 jaar) 

Algemeen 

Spelenderwijs kennis laten maken. Veel herhalen. Korte oefeningen i.v.m. beperkte concentratie. Alle 

oefeningen met bal. 

Persoonlijkheid 

Persoonlijkheid Algemeen 

Eerste gewenning aan: trainer/leider/scheidsrechter, bal, veld, medespeler, tegenstander, winnen en 

verliezen. 

Regels, afspraken, waarden en normen 

Ouders kennen de huisregels. Spelers met afwijkend gedrag zijn bekend. 

Techniek 

Balgevoel 

De basis balgevoeloefeningen beheersen. Bijv. Tik Tak, Tip Top, afrollen, slepen. 

Eerste aanname / Balcontrole / Handelingssnelheid 

Probeert de bal binnen eigen bereik te krijgen. 

Dribbelen en drijven 

Kan met een bal aan de voet (zachtjes) rennen. 

Passeren / Passeerbewegingen / duel 1:1 aanvallend / afschermen bal 

Probeert de bal bij zich te houden bij het benaderen van een tegenstander. 

Trappen en passen / 2-benig / voorzet / doelschot 

Kan een bal over korte afstand (met het sterke been) naar een medespeler schieten. Train ook op het 

zwakke been. 

koppen (aanvallend en verdedigend) 

Niet actief op trainen. Wel positief coachen bij spelers die wel koppen. Lichte bal. 

Tactiek 

Tactiek 

Kennen de spelregels (4:4). Aftrap, doeltrap, hoekschop en ingooi. Doelpunten maken en doelpunten 

voorkomen. Het pingelen niet afremmen! 
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Fysiek 

Fysiek 

ontwikkelen van de motoriek (koprol, hinkelen, op één been staan, huppen, linksom en rechtsom draaien 

etc.) 

Duelkracht 1:1 verdedigend 

Durft een tegenstander aan te vallen. 

Einddoelen F Pupillen bij overgang naar E (8-9 jaar) 

Algemeen 

Resultaten zijn onbelangrijk. Pingelen toestaan. Het herkennen van voetbalbedoeling in termen van 

doelpunten maken en doelpunten voorkomen in de belevingswereld van een kind. Spelers op elke positie 

laten spelen.  Alle oefeningen met bal. Bij tweedejaars F-pupillen, indien doelstellingen zijn bereikt, een 

start maken met de doelstellingen die gelden voor E-pupillen. 

Persoonlijkheid 

Persoonlijkheid Algemeen 

Moet plezier hebben in het voetbalspel 

Initiatief, lef / zelfvertrouwen 

Is niet meer bang van tegenstander en is gewend aan het nieuwe veld. Door veel aandacht te geven aan 

oefenen van technische vaardigheden (aanvankelijk zonder weerstand) wordt het zelfvertrouwen vergroot. 

Leiding geven, coachen 

Spelers moeten naam noemen bij het overspelen. 

Regels, afspraken, waarden en normen 

Afwijkend gedrag wordt aangepakt. Sportiviteit staat voorop. 

Techniek 

Balgevoel 

De F-balgevoeloefeningen beheersen 

Eerste aanname / Balcontrole / Handelingssnelheid 

Neemt de bal aan met binnenkant voet van het sterke been stilstaand en in beweging. Tevens oefenen met 

het zwakke been. 

Dribbelen en drijven 
Kan met een bal dribbelen en deze dicht bij zich houden. Kan de bal snel drijven in de open ruimte. 
Passeren / Passeerbewegingen / duel 1:1 aanvallend / afschermen bal 

durft een tegenstander te passeren (lukt niet altijd). Domineert in de 1v1 situatie. 
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Kan de bal een tijd (15 sec) aan de voet houden onder druk van de tegenstander. 

Kan 75% van de aan te leren passeerbewegingen droog uitvoeren. Kan 25% van de passeerbewegingen 

onder druk van de tegenstander uitvoeren.. 

Trappen en passen / 2-benig / voorzet / doelschot 

Kan een bal met binnenkant van beide voeten over ten minste 10 m zuiver naar een medespeler schieten. 

Naam noemen van degene die aangespeeld wordt. Kan met de wreef een doelschot met in ieder geval het 

sterke been afleveren. 

koppen (aanvallend en verdedigend) 

Niet actief op trainen. Wel positief coachen bij spelers die wel koppen. Lichte bal. Idem. Trachten de 

weerstand van het koppen te overwinnen (bijv. hoe vaak kun je de bal op je hoofd laten stuiteren). Lichte 

bal. 

Tactiek 

Tactiek 

Kennen de spelregels (7:7). Doelpunten maken en doelpunten voorkomen. Het pingelen niet afremmen! 

Fysiek 

Fysiek 

ontwikkelen van de motoriek (koprol, hinkelen, op één been staan, huppen, linksom en rechtsom draaien 

etc.). Conditie wordt in spelvorm opgebouwd. 

Duelkracht 1:1 verdedigend 

Probeert de bal daadwerkelijk af te pakken. 

Keeper 

Om de beurt keepen of minimaal 2 keepers die afwisselend keepen. 

• Vangen en stoppen van de bal 

• Uittrappen 

• Uitgooien 

extra aandachtspunt voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar tijd en 

ruimte voor is 

Einddoelen E Pupillen bij overgang naar D (10-11 jaar) 

Algemeen 

Er wordt naar gestreefd dat alle spelers doelpunten maken.  Pingelen toestaan. Nut van samenspel in laten 

zien. Spelers op elke positie laten spelen. Alle oefeningen met bal. 2e jaars E-pupillen laten wennen aan 

groot veld door oefenpartijen te spelen en mee te laten doen bij D. 
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Persoonlijkheid 

Persoonlijkheid Algemeen 

Sportieve wedstrijdhouding. Leren omgaan met leiding en medespelers. 

Initiatief, lef / zelfvertrouwen 

Durft te voetballen (trapt de bal niet lukraak weg). Gaat het duel met de tegenstander aan. 

Leiding geven, coachen 

Spelers moeten naam noemen bij het overspelen. Tevens bij het inspelen aangeven wat de ontvanger van 

de bal moet doen (bijv. rust, kaatsen, draaien etc.). 

Regels, afspraken, waarden en normen 

Spelers kennen de huisregels. Kunnen omgaan met winst en verlies. 

Techniek 

Balgevoel 

De E-balgevoeloefeningen beheersen. Kan min. 10 keer de bal hooghouden. 

Eerste aanname / Balcontrole / Handelingssnelheid 

Neemt de bal aan met binnenkant voet van het sterke en zwakke been stilstaand en in beweging. Tevens 

oefenen met het zwakke been. 

Dribbelen en drijven 

kan met een bal slalommend dribbelen tussen pionnen. Kan snel drijven met de bal in de open ruimte. Kijkt 

over de bal heen. Kan dribbelen en direct passen cq. afronden. 

Passeren / Passeerbewegingen / duel 1:1 aanvallend / afschermen bal 

Beheerst 90% van de aan te leren passeerbewegingen droog en 50% onder druk. 

Kan een tegenstander uitspelen. Besteed aandacht aan het jongleren (bal hoog houden). Kan de bal een 

tijd (15 sec) aan de voet houden onder druk van de tegenstander. 

Trappen en passen / 2-benig / voorzet / doelschot 

kan een bal over ten minste 10 m met het zwakke been naar een medespeler schieten. Kan ook met het 

zwakke been een doelschot met de wreef geven. 

Koppen (aanvallend en verdedigend) 

Niet actief op trainen. Wel positief coachen bij spelers die wel koppen. Lichte bal. Idem. Trachten de 

weerstand van het koppen te overwinnen (bijv. hoe vaak kun je de bal op je hoofd laten stuiteren). Lichte 

bal. 

Tactiek 
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Tactiek 

Er wordt van achteruit opgebouwd. Vrijlopen en aanbieden. positie- en samenspel in vormen 3:1, 4:1, 5:2, 

etc. ( ruimte groot houden!). Pingelen niet afremmen maar wel sturen (bijvoorbeeld: 1 actie maken en dan 

passen of schieten). Begin maken van de ontwikkeling van het samenspelen. 

Speelwijze 

Probeer de beginselen van een opstelling duidelijk te maken aan de hand van een tactiekbord waarop je 

met magneetjes de plaats van elke speler aangeeft.  

Fysiek 

Fysiek 

Beheerst het snel voetenwerk. Gebruikt het lichaam goed. Conditie wordt in spelvorm opgebouwd. 

Duelkracht 1:1 verdedigend 

Kan de bal afpakken. 

Keeper 

Om de beurt keepen of minimaal 2 keepers die afwisselend keepen. 

 Vangen en stoppen van de bal 

 Uittrappen 

 Uitgooien 

extra aandachtspunt voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar tijd en 

ruimte voor is. 

4.5 SPEELWIJZE PER LEEFTIJDSGROEP 

Speelwijze Mini Pupillen 

Van een echte speelwijze is nog geen sprake. Het is voor 

veel spelers, en met name de beginners, al moeilijk genoeg 

om in de juiste richting te spelen. Probeer de basis van het 

voetbalspel bij te brengen: Doelpunten maken en 

doelpunten voorkomen.  De beginselen van een opstelling 

kun je duidelijk proberen te maken aan de hand van het 

vliegtuig. Piloot, Linkervleugel, Rechtervleugel, Staart. Het 

makkelijkste gaat dit aan de hand van een tactiekbord 

waarop je een vliegtuig tekent en de spelers met 

magneetjes een plaats geeft. Bij magneetjes met daarop 

de foto’s van de speler komt deze uitleg voor de Mini 

Pupillen echt tot leven. 
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Speelwijze F -Pupillen 

Maak de opstelling niet pas op het laatste moment, neem er de tijd voor. Doe dit altijd bij de start van de 

korte wedstrijdbespreking vooraf. Hecht er niet teveel belang aan. Rouleer de spelers liever langs posities. 

Toon de opstelling op een magneetbord, dan ziet iedereen zijn plek. Met pasfotootjes van de spelers op 

ronde magneetjes gaat de opstelling pas echt leven. Maak het niet te belangrijk maar probeer tijdens de 

wedstrijd wel om de spelers op hun positie te coachen. Loopt een speler die linksbuiten staat telkens aan 

de rechterkant van het veld, probeer hem dan duidelijk te maken dat er veel meer ruimte is en 

mogelijkheden om te scoren als hij aan zijn eigen kant blijft 

tot de bal komt. Dit laatste advies geldt natuurlijk nog sterker 

voor E spelers. 

F-en E-pupillen spelen 7 tegen 7, inclusief keeper. Het 

verdelen van zes spelers over een half speelveld laat kinderen 

van deze leeftijd het aanvallen en verdedigen optimaal 

ervaren. Het beste is dan ook om altijd 7 tegen 7 te spelen. Bij 

extreme kou of regen kun je met de tegenpartij afspreken 8 

tegen 8 te spelen. Hou er rekening mee dat de krappe 

ruimtes het voetballeerproces niet ten goede komen. Eén of 

twee extra spelers op het veld maken het spel alleen maar 

complexer en chaotischer. 

1-3-3 

De makkelijkste en meest logische opstelling volgens de KNVB 

is die van drie verdedigers, drie aanvallers. De logische 

veldbezetting is die van twee linies. Dat noteer je als 1-3-3. Een keeper, drie verdedigers, drie aanvallers. 

Maak je bij de eerste jaars F-pupillen niet druk om ‘ kommetjes’ die ze moeten vormen. Roep ook niet dat 

ze het veld ‘klein’ of ‘groot’ moeten houden. Richt liever 

hun aandacht bij het verdedigen op het afpakken van de 

bal en het voorkomen van doelpunten. Laat ze bij het 

aanvallen aannemen, dribbelen en schieten richting doel 

van de tegenpartij. Zeg er wel bij: verdedigers doen altijd 

mee met het aanvallen – en aanvallers helpen altijd mee 

met het verdedigen. Wat je bij de 1-3-3 opstelling namelijk 

vaak ziet is dat de twee linies duidelijk gescheiden zijn. De 

aanvallers vallen alleen maar aan en de verdedigers 

verdedigen alleen maar met enorme gaten tussen de twee 

linies. 

In balbezit doorschuiven naar de formatie 1 - 2 - 1 - 2 - 
1; 

De 1-3-3 is dus de makkelijkste opstelling voor F-Pupillen. 

Nadeel is zoals gezegd dat de linies vaak gescheiden van 
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elkaar zijn en er veel ruimte ontstaat. Om dit op te vangen kan bij de 2e jaars en/of selectie F, die al iets 

verder zijn en met name een sterke as hebben vanuit de 1-3-3 formatie, in balbezit heel gemakkelijk 

worden over gegaan op de 1-2-1-2-1. Ten opzichte van de 1-3-3  formatie moeten nu de keeper, centrale 

verdediger en de spits doorschuiven.  

Dit heeft de volgende voordelen:  

1. De keeper leert in deze formatie om mee te voetballen en mee te denken. Naast het tegen houden 

van ballen wordt de keeper geleerd hoe hij/zij als extra verdediger waarde kan hebben voor het 

team. Ballen onderscheppen op 20 meter voor het doel zal met deze speelwijze voorkomen. In de 

voetbalvisie van SVH’39 wordt er namelijk gestreefd naar meevoetballende en actieve keepers. 

2. De centrale verdediger leert wat het inhoud om ‘in te 

schuiven’ op het middenveld. Op die manier heeft de verdediger 

in aanvallend opzicht een extra rol  

3. De diepe spits is altijd een aanspeelpunt. Met de 
opkomende verdediger heb je in balbezit vier aanvallers  

4. De formatie is herkenbaar, want zo er ontstaan twee 
‘ruiten’ op het veld  
 
De ruit: De ruit (‘spekje’) wordt bij de KNVB als uitgangspunt 

genomen om jonge kinderen te leren voetballen. Bij de ruit kun 

je namelijk heel gemakkelijk de belangrijkste teamtaken 

ontwikkelen. Balbezit: Maak het veld breed en diep (het veld 

groot maken) Je leert spelers dat er altijd iemand voor en achter 

jou aanspeelbaar moet zijn om aan te spelen Balbezit 

tegenpartij: Maak het veld kort en smal (het veld klein maken) Je 

leert spelers hoe ze elkaar kunnen helpen met verdedigen zonder 

dat ze zelf de bal hebben. 

Speelwijze bij 8x8 

Zoals gezegd gaat de voorkeur uit naar 7x7 maar mocht het zo zijn dat er 8x8 gespeeld wordt dan ligt de 

opstelling voor de hand. Je kunt dan namelijk net als hierboven in balbezit en bij balbezit tegenstander met 

2 ruiten spelen waarbij de laatste man de plaats van de keeper in neemt. Dit is dan 1-1-2-1-2-1. 

Speelwijze E -Pupillen 

Bij de E-Pupillen is de basisopstelling ook 1-3-3 maar schuift men bij balbezit door naar 1-2-1-2-1. De 

speelwijze van elk team is zoals we hiervoor zien sterk afhankelijk van de type spelers in je team en hoe ver 

ze zijn in hun tactische ontwikkeling en het gericht passen. Heb je in je team bijvoorbeeld een hele goede 

speler met een goed overzicht die ook goed is in de omschakeling dan kun je deze speler als mid-mid 

neerzetten in bijvoorbeeld een 1-2-3-1 opstelling. Je speelt dan met 3 linies waarbij de buitenspelers de 

middenlinie en de voorste linie bespelen en de mid-mid de achterste- en de middenlinie.  Je speelt dan met 

veel druk naar voren waarbij je naast een sterke mid-mid ook 2 loopsterke buitenspelers nodig hebt die 

mee helpen verdedigen. Deze speelwijze lijkt sterk op de 1-2-1-2-1 maar de mid-mid wordt nooit een 

laatste man. 
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Een iets makkelijkere variant hierop kan bijvoorbeeld het 1-2-2-2 systeem zijn.  Vaak staan dan 2 sterke 

spelers in de middenlinie en helpen uit in zowel de achterste als ook de voorste linie waarbij ze elkaar 

rugdekking geven. 

Onthoud echter dat het spelen in twee linies vaak al complex genoeg is. In een simpele veldbezetting leren 

ze het spel sneller. Het spelen in steeds dezelfde formatie verschaft ze houvast. Hierbij willen we wel 

nogmaals benadrukken dat alle spelers moeten leren om op alle posities te spelen. Het is vanzelfsprekend 

dat elke coach een favoriete basisopstelling heeft maar het is voor de ontwikkeling van elke individuele 

speler beter om op elke positie, links en rechts, aanvallend en verdedigend ervaring op te doen. 

Speelwijze samenvatting 

 7-tallen spelen in de formatie 1 : 3 : 3;  

 7-tallen, met name E pupillen, schuiven in balbezit door naar de formatie 1 : 2 : 1 : 2 : 1;  

 7-tallen moeten op trainingen en wedstrijden continu proberen om in een ruit te spelen;  

 7-tallen spelen zoveel mogelijk met 7 spelers. Weersomstandigheden kunnen echter een reden zijn 
om over te gaan tot 8 tegen 8 of zelfs 9 tegen 9;  

 Bij  8 tegen 8 speelt men bij voorkeur in een 1:1 : 2 : 1 : 2 : 1 opstelling. 

 Spelers bij de pupillen op meerdere posities laten spelen;  

 Vanaf de laatste jaar F pupillen moet er, waar mogelijk, van achteruit opgebouwd worden. De 
lange trap van de keeper moet zoveel mogelijk worden vermeden.  

 Keepers moeten meevoetballen. 

De opbouw van het spelen in een ruit  

Dan ben je de trainer van een F-pupillen team en moet je ze leren hoe ze in een ruit moeten gaan 
voetballen. Hieronder staat beschreven hoe het spelen in een ruit aangeleerd moet worden per 
leeftijdscategorie.  
1. Mini-pupillen  
Bij deze jonge voetballertjes staat het spelplezier voorop. Over de ruit wordt niet gesproken maar probeer  
de beginselen van een opstelling duidelijk te maken aan de hand van het vliegtuig. Piloot, Linkervleugel, 
Rechtervleugel, Staart. Het makkelijkste gaat dit aan de hand van een tactiekbord waarop je een vliegtuig 
tekent en de spelers met magneetjes een plaats geeft. Een spekkie zoals de KNVB doet mag natuurlijk ook. 
Stel hier tijdens de wedstrijden echter geen eisen aan. 
2. Eerste jaar F-pupillen  
Leer deze voetballertjes het verschil tussen aanvallen en verdedigen. Daarvoor is de formatie 1 : 3 : 3 een 
perfect uitgangspunt. Op de training oefen je net als bij de wedstrijden van de Mini Pupillen bij het 4x4 met 
de ruit oftewel het vliegtuig of spekkie: ‘één speler achterin, twee spelers aan de zijkanten en één speler 
helemaal voorin’. Stel hier de eis aan dat ze na een doelpunt of achterbal telkens terugkeren in dezelfde 
ruitformatie. 
3. Tweede jaar F-pupillen  
De spelers hebben vorig jaar geleerd wat aanvallen en verdedigen is. Nu zijn ze er klaar voor om erachter 
te komen hoe ze in een ruit moeten gaan staan als de keeper de bal heeft. Het doel is bereikt als ze deze 
momenten uiteindelijk zelf gaan herkennen.  
4. Eerste jaar E-pupillen  
Vanaf dit moment mag er meer verwacht worden van de samenwerking. Ze weten wat een ruit is, ze zijn er 
nu klaar voor om bijgebracht te worden dat ze in balbezit het veld groot moeten maken en bij balbezit 
tegenstander het veld klein. Ga ook letten op het samenspel, laat ze vaak zien hoe je d.m.v. een loopactie 
vrij kunt komen te staan.  
5. Tweede jaar E-pupillen  
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De basisprincipes van de ruit, het veld groot en klein maken, moeten ze nu herkennen. Dat wil niet zeggen 

dat ze dit altijd al goed kunnen, blijf hier veel tijd in steken. Leer ze in deze fase vooral wat ze moeten doen 

om vrij te lopen en dat ze altijd moeten proberen om in de ruit te blijven voetballen. 

4.7 10 Coachtips BIJ Mini-, F- en E-Pupillen 

1. Kies voor elke training een  hoofdthema uit 1v1 In het opleidingsplan wordt dit uitgewerkt.  
2. Herhaal oefeningen, maar varieer in elk thema Ze leren het snelst als oefeningen veel 

herhaald worden. Leer dus dezelfde bewegingen aan maar gebruik hier steeds andere 
oefeningen voor. 

3. Maak van oefeningen een spelletje waarbij er gewonnen en verloren kan worden Ze willen 
allemaal graag spelen, scoren en winnen. Maak daar gebruik van door altijd gebruik te maken 
van een puntentelling.  

4. Houdt rekening met de korte concentratie van de spelers Doe een oefening niet langer dan 10 
to maximaal 15 minuten. Dan is de concentratie weg en heeft de oefening dus geen leereffect 
meer.  

5. Houdt het praatje kort, geef direct een plaatje (voorbeeld) Deze jonge kinderen onthouden 
niet goed wat je zegt, doe daarom de oefening zelf voor zodat ze kunnen zien hoe het werkt. 
Als het dan eenmaal loopt kun je altijd nog tips en aanwijzingen geven.  

6. Begin partijvormen in grote ruimtes In een grotere ruimte krijgen spelers meer tijd en ruimte 
om keuzes te maken en te handelen. Gaat het goed, dan kun je de ruimte steeds kleiner 
maken.  

7. Maak gebruik van het vraag en antwoord spel Als de spelers iets niet goed doen, zet het dan 
stil. Vraag waarom ze iets deden, of dat in het vervolg misschien ook op een andere manier kan 
en laat ze het vervolgens nog een keertje doen. Op die manier moeten zij over het spel 
nadenken en gaan ze snel snappen wat jij als trainer bedoelt.  

8. Doe als trainer zo min mogelijk mee met de oefeningen Het gaat erom dat de spelers leren 
voetballen. De trainer staat immers op de zaterdag ook aan de kant. 

9. Aanvallen is belangrijker dan verdedigen De nadruk bij de opleiding ligt bij het aanvallen We 
leiden bij de pupillen allereerst aanvallers op. Van een aanvaller kun je later altijd nog een 
verdediger maken. 

10. Samenspel is ondergeschikt aan pingelen Samenspel ligt niet in de natuur van met name de 
Mini- en F-Pupillen. We proberen spelers op te leiden die kunnen domineren in een 1 tegen 1 
situatie. Alleen deze spelers kunnen in een wedstrijd echt het verschil maken. 

4.8 COACHMOMENTEN F- en E-Pupillen 

 

Voor de speler in balbezit: 

 Dribbelen als er een of meerdere tegenstanders in de buurt zijn. 
 Probeer de bal zo dicht mogelijk bij je te houden. Zo kan de ander hem niet zo makkelijk afpakken. 
 Probeer de bal zoveel mogelijk te raken, je kunt hem dan beter langs de tegenstanders sturen. 
 Probeer de bewegingen die je in de training hebt geleerd toe te passen om de bal te beschermen 

of de tegenstander te passeren. 
 Drijven als er veel ruimte is. 

 Probeer zo veel mogelijk naar voren te lopen met de bal 
 Je hoeft de bal niet zo vaak te raken als je heel snel wilt 
 Speel de bal maar iets verder voor je uit. 

 Passen 
 Probeer de bal met de binnenkant (even aanwijzen) van de voet te trappen/raken als je hem ver 

wilt schieten, dan gaat de bal harder 
 Probeer de volgende keer de bal wat harder/zachter te raken. 
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 Schieten 
 Probeer de bal met de veters/bovenkant van de voet te trappen/raken als je hem ver wilt schieten, 

dan gaat de bal harder. 
 Probeer de bal in het midden te raken. 

 Aannemen 
 Probeer de bal eerste stil te leggen 
 Probeer achter de bal te staan als je hem wilt tegenhouden 
 Probeer zacht voor de bal te zijn, anders stuit de bal weer weg. 

 Voor de medespeler van de balbezitter: 
 Probeer ver uit elkaar te gaan als wij de bal hebben 
 Niet te dicht bij elkaar spelen 
 Zorg ervoor dat je bal kunt krijgen 
 

Voor de niet balbezitter / verdediger 

 Zorg er voor dat je tegenstander niet zomaar naar ons doel kan gaan, ga tussen ons doel en de 
tegenstander staan. 

 Probeer de bal zo snel mogelijk af te pakken. 
 Als wij de bal dicht bij hun doel kunnen afpakken, kunnen we misschien snel een doelpunt maken. 
 In de buurt van ons doel moeten we dicht voor onze tegenstander gaan staan, zodat hij niet kan 

schieten. 
 We moeten proberen de bal met z’n allen af te pakken. 
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SCOREN EN 
SNELHEID  

1  v 1 Duels 

BEWEGINGEN 

AANNEMEN EN PASSEN 

BALGEVOEL EN SNEL 
VOETENWERK 

5.0 TRAININGSOPZET EN OEFENSTOF PER LEEFTIJDSGROEP 

Het complete opleidingsplan zal in een apart document worden aangeboden. Hieronder een samenvatting. 

5.1 Samenvatting opleidingsplan MP/F/E  

De SVH’39 Mini Pupillen, F en E Opleiding heeft als voornaamste basis de Coerver methode aangevuld met 

verbeteringen doorgevoerd door o.a. Rene Meulensteen, Cock van Dijk en Jan Janssen. In de partijvormen 

wordt gebruik gemaakt van KNVB methodes. 

De onderdelen uit de Coerver methode zijn samengevat in de licht gewijzigde Coerver piramide: 

 

 

 

Wat maakt de beste spelers ter wereld zo succesvol? Ze zijn allemaal in staat om te domineren in een 1-1 

situatie. Belangrijkste doel in het opleidingplan is daarom het domineren van de 1 tegen 1 situatie. In 

totaal zijn er 4 verschillende 1 tegen 1 situaties: 

1. Verdediger voor je (Passeerbewegingen) 

2. Verdediger naast je (Van Richting Veranderen en Stops en Starts) 

3. Verdediger komend vanaf de zijkant (Wegdraaien van tegenstander) 

4. Verdediger achter je (Bal aan- en meenemen/Wegdraaien) 

Voor elke 1v1 situatie zijn er meerdere bewegingen die we allemaal gaan beschrijven met tekst, foto’s en 

video’s en gaan aanleren. Bewegingen worden gekenmerkt met de leeftijdscategorieën waarop ze 

aangeleerd moeten worden. 

 

Partijvormen van 1x2, 2x2, 3x2 naar 4x4 die het 
combinatiespel bevorderen. De KNVB 
pupillenopleiding kan hier goed gebruikt worden. 

Oefeningen die acceleratie, handelingssnelheid en 
snelheidswisselingen met en zonder bal trainen in 
combinatie met het verbeteren van scorend 
vermogen. 

Het in de praktijk brengen van alle geleerde 
bewegingen in de 1 tegen 1 situatie om deze te leren 
domineren. 

Droog en onder lichte weerstand en met veel 
herhalingen oefenen van bewegingen die gebruikt 
worden bij de vier 1 tegen 1 situaties. 

Oefeningen om vooral de belangrijke eerste aanname 
te verbeteren en om creatieve en precieze passing te 
stimuleren. 

Balgevoel op de plaats en in beweging. Iedereen een 
bal, oefeningen met veel herhalingen en snel 
voetenwerk. 
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AANNEMEN EN 
PASSEN/SCHIETEN 

BALGEVOEL 

5.2 Voorbeeldbewegingen: 

Tegenstander voor je Tegenstander naast je Tegenstander zijkant Tegenstander achter je 

A2: Ronaldo2 A4:Robben A7: Pedro1 A2: Villa1 

A3: Adriano A1: Eto’o1 B1: Sneijder1 B1: Deco turn 

A4 Matthews B1: Inzaghi1 C2: Aissati B2: Maradonna turn 

A7: Laudrup2 B3:Xavi1 C3: Fabregas2 C5: Van der Vaart1 

B6: Okocha B3:Ribery D1:  Drogba3 C9: Iniesta 

D1: Romario etc. B4: Cruyff etc. B7: Affelay etc. D4: Bergkamp1 etc. 

Alle bewegingen worden droog en met veel herhalingen aangeleerd in de eerste 3 onderdelen van de 

piramide: Balgevoel, Aannemen en Passen en vooral bij Bewegingen. Eerst zonder weerstand van een 

tegenstander, daarna met een passieve tegenstander en uiteindelijk in de 1v1 met een actieve 

tegenstander. Via het onderdeel Snelheid en Scoren wordt daarna de snelheid van handelen opgevoerd en 

uiteindelijk moeten de geleerde bewegingen in de praktijk van de partijvorm en de wedstrijd omgezet 

worden. 

Ook de balgevoeloefeningen worden allemaal beschreven, gecategoriseerd per leeftijdscategorie en 

aangeleerd. Balgevoel is de basis voor alle onderdelen uit de piramide. De speler wordt baas over de bal en 

leert om beide benen te gebruiken. 

Bij de Mini Pupillen wordt gebruik gemaakt van een kleinere 

piramide. Zij beginnen bij de basisvormen die voornamelijk in 

spelvormen worden aangeboden.  

Voor elk onderdeel uit de piramide komt er een oefenstof 

database. In een E en F training van 5 kwartier kunnen minimaal 5 

van de 6 onderdelen getraind worden. De onderdelen Balgevoel, 

Bewegingen, 1 tegen 1 en de Partijvorm zijn verplicht en er dient 

een 1 tegen 1 hoofddoel gekozen te worden (Voor je, Naast je, Zijkant, Achter je). De andere vormen zijn 

vrij te kiezen n.a.v. de behoefte en voortgang van de spelers. Daarnaast kan de trainer tijdens de 

partijvormen zijn eigen accenten inbrengen. Oefenvormen per onderdeel uit de piramide kunnen dus vrij 

gekozen worden. Op een gegeven heb je door welke oefeningen het beste werken voor je groep. Het is 

niet erg om deze dan vaker te gebruiken. Binnen de oefeningen train je telkens een paar (niet teveel 

tegelijk) van de bewegingen die bij het Hoofddoel van 1v1 horen. Binnen 1 training gebruik je telkens 

dezelfde bewegingen. Herhaling is belangrijk en er moet toegewerkt worden naar het toepassen van de 

bewegingen in de 1v1 situatie en daarna in de partijvorm cq. wedstrijd. 
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5.3 Voorbeeld trainingsschema: 

 
Training 

Hoofd-
doel 

Gereed-
schap 

Sub-doel Bal-
gevoel  

Aanne-
men/ 
passen 

Bewe-
gingen 

1v1 Snel-
heid/ 
Scoren 

Partij-
vorm 

Huis-
werk 

Week 33 1v1 V V-A1-3 Passen BA1/A1-6 AP1 BW2-V DU5-V  PV2 HW2 

Week 33 1v1 A A-A4-6 Scoren BA2/A1-6  BW7-A DU6-VA SS2 PV5 HW4 

Week 34 1v1 V V-A1-3 Passen BA1/A1-6 AP1 BW2-V DU5-V  PV2 HW2 

Week 34 1v1 A A-A4-6 Scoren BA2/A1-6  BW7-A DU6-VA SS2 PV5 HW4 

Week 35 1v1 Z Z-A1-3 Verded. BA4/A1-3  BW3-Z DU1-ZN SS6 PV3 HW1 

Week 35 1v1 N N-A2-4 1-2 BA6/A1-6 AP3 BW1-N DU3-N  PV6 HW3 

Week 36 1v1 Z Z-A1-3 Verded. BA4/AZ1-3  BW3-Z DU1-ZN SS6 PV3 HW1 

Week 36 1v1 N N-A2-4 1-2 BA6/A1-3 AP3 BW1-N DU3-N  PV6 HW3 

 

5.4  10 belangrijke punten uit het opleidingsplan voor MP, F en E: 

1. Alle oefeningen met bal, iedere speler een bal. Geen rondjes rennen, geen stretchen; 

2. Alle oefeningen 2-benig oefenen; 

3. Veel herhalen is belangrijk bij het oefenen van bewegingen; 

4. Bij de Mini, F- en E-Pupillen leiden we in feite alleen maar aanvallers op. We leggen geen focus op 

verdedigen.  

5. Vermijd rijen en wachttijden, creëer meerdere opstellingen, bijv. een voor linkervoet en een voor 

rechtervoet; 

6. Samenspel is ondergeschikt aan pingelen. Stimuleer individuele acties. Bestraf (teveel) pingelen 

niet, probeer het hooguit in goede banen te leiden. 

7. Tactiek en uitslag zijn ondergeschikt aan de individuele ontwikkeling. Coach wel al op posities evt. 

met behulp van een coachbord; 

8. Zeg niet alles voor maar laat de kinderen zelf met antwoorden komen; 

9. Houd de oefeningen kort. Zorg dat de kinderen succes beleven en plezier hebben bij de 

oefeningen. Bouw af en toe leuke spelletjes in een training in (bijv. latje schieten, Dribbelkoning, 

hooghouden etc.); 

10. Wees geduldig. Het begin zal moeilijk zijn maar zodra de eerste vorderingen zijn gemaakt zul je zien 

dat de kinderen sneller succes boeken en meer plezier hebben in het oefenen van balgevoel en 

techniek. 

 


