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1. Inleiding
Het huidige jeugdplan dateert van 2014. Met een open blik op de toekomst is het aan de 
orde een nieuw en actueel beleidsplan jeugd op te stellen. Het plan bestaat uit een globaal 
organisatorisch gedeelte en een uitgebreid voetbaltechnisch gedeelte. Het voetbaltechnisch 
gedeelte met alle daarbij horende aspecten is door de technische commissie voorbereid en 
uiteindelijk afgestemd met de jeugdcommissie. 

Het beleidsplan jeugd wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur. Het geeft hierdoor 
voor ons allemaal houvast en richting op basis van geformuleerd en vastgesteld beleid. Het 
zal onderdeel worden van een later nog vast te stellen verenigingsbeleidsplan. Na vaststelling 
van het beleidsplan jeugd zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin het plan wordt 
gepresenteerd en toegelicht.  

De titel van het beleidsplan is boeien en binden en heeft een looptijd van drie jaar. Ieder jaar 
zal een tussenevaluatie aan de orde zijn en daar waar gewenst aanpassingen worden door- 
gevoerd. Via de jaarplannen zullen de uitgangspunten van het beleidsplan jeugd terugkomen. 

Het ledenaantal van de jeugdafdeling is de afgelopen jaren afgenomen. Hiervoor zijn 
verschillende redenen aan te voeren. Genoemd kunnen worden de coronacrisis, minder 
aanbod van jeugdigen, een toenemende concurrentie van andere bezigheden en het 
wegvallen van de meisjesteams. Het lijkt er inmiddels op dat het ledenaantal stabiliseert. 

De term boeien en binden is juist daarom gekozen om te accentueren dat het onze gezamen-
lijke uitdaging is om onze jeugdafdeling interessant voor de leden te laten zijn en te houden. 
Het is de route om een stijgende tendens in te zetten. Een gezondere levensstijl en de meer-
waarde van sport ten aanzien van de sociale en fysieke ontwikkeling zijn juist de laatste jaren 
herontdekt en gaat ons hierbij helpen. Ook zal er ruimte moeten komen voor innovatie. Hier 
is ook een taak voor de KNVB weggelegd. Mogelijk kan de jeugdafdeling ook autonoom de 
innovatie oppakken 

We zijn een jeugdafdeling waar iedereen welkom is. Respectvolle omgang met elkaar is een 
belangrijk uitgangspunt en de basis voor een bloeiende jeugdafdeling. 

Het beleidsplan jeugd is opgesteld voor alle betrokken leden en vrijwilligers van de 
jeugdafdeling.
 

Haelen, 22 december 2022
 

De jeugdcommissie      De technische commissie jeugd 
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2. Historie
Een blik op de toekomst kan niet zonder het verleden te eren. Het uitspreken van respect 
voor en het eren van de initiatiefnemers voor het oprichten van de jeugdafdeling mag niet 
onvermeld blijven. Mede dankzij hen kan onze jeugd al vele decennia voetballen bij onze 
vereniging. 

De jeugdafdeling van de RKVV Haelen werd op 4 december 1963 opgericht. Eerder was op 
28 november 1963 hiervoor een voorstel bij het bestuur ingediend en akkoord bevonden. 

Het eerste bestuur bestond uit:
• Voorzitter: Lex Sauren
• Secretarissen: Ton Dings en Piet Schreurs
• Leden: Herman Wayen, Hein Mevissen en Hein Hendriks
• Geestelijk adviseur: Kapelaan F.J. Heidendaal
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 3. Missie, Visie en Strategie
Missie 
De missie voor de periode 2023 tot en met 2025 is het boeien en duurzaam binden van onze 
jeugdleden en jeugdkader. Hierdoor wordt de toekomstbestendigheid van het jeugdvoetbal 
gewaarborgd. 

Visie
De vereniging speelt voor onze jeugd een belangrijke rol in de ontspanning en binding tussen 
mensen en het vitaal opgroeien van onze jeugd. We streven sportprestaties na op een zoveel 
mogelijk voor iedereen passend niveau. Dit streven zal in balans moeten zijn met plezier en 
ontspanning. De jeugdafdeling kenmerkt zich door een verbindende stijl waardoor binding 
gestimuleerd worden. Iedereen binnen de jeugdafdeling is van toegevoegde waarde. Dit 
betekent dat iedereen gezien wordt en dat we accepteren dat er sprake is van verscheiden-
heid in opvattingen en achtergronden. De acceptatie zal en moet altijd gebaseerd zijn op 
wederzijds respect en met oog voor elkaars verscheidenheid 

Strategie
Het boeien en binden waardoor de toekomstbestendigheid van het jeugdvoetbal wordt 
verzekerd betekent:
 
1. Veilig sporten voor onze jeugd en de bevordering van de fysieke en mentale gezondheid  
 van onze jeugd zijn onderdeel van ons handelen. 
2. We intensiever de komende jaren wervingsacties opzetten. Jeugdcommissie, technische  
 commissie, jeugdkader en jeugdleden zullen hierbij gezamenlijk optrekken en een bijdrage  
 leveren.
3. We openstaan voor meer regionale samenwerking waardoor het voetballen op zijn of  
 haar niveau meer mogelijk wordt gemaakt. We gaan zoveel mogelijk actief het contact  
 zoeken met de jeugdafdelingen van de verenigingen in de regio.
4. Het meisjesvoetbal ook binnen onze jeugdafdeling uiteindelijk weer een duidelijke 
 plek moet krijgen. Commitment, draagvlak en een gezamenlijke aanpak zijn hierbij 
 randvoorwaardelijk. Samenwerking wordt ook hier nagestreefd.
5. De overgang van de jeugd naar de senioren zorgvuldig en afgestemd gebeurt. De  
 technische commissie jeugd en senioren evalueren dit proces en stellen eventueel  
 afspraken daar waar gewenst bij.
6. Er naast de voetbalaspecten ook duidelijk aandacht is voor de verbindende sociale   
 activiteiten voor onze jeugdleden, jeugdkader, vrijwilligers en ouders. Naast de   
 vrijwilligersavond wordt er ook uitdrukkelijk gekeken naar andere verbindende   
 activiteiten.
7. Jeugdleden meer dan voorheen te betrekken bij de organisatorische zaken van de 
 jeugdafdeling. Dit kan op verschillende manieren waarbij bijvoorbeeld een klankbord- 
 groep jeugd een mogelijkheid kan zijn.
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8. Een passende scholing van alle vrijwilligers een duidelijke plek te geven. Dit kan op   
 voetbaltechnisch gebied zijn maar ook op andere (organisatorische) onderdelen.
9. Ouders van (nieuwe) leden direct betrekken bij de vereniging. Hiervoor is inzicht in de  
 interesses en vaardigheden van de ouders een randvoorwaarde. Het zal onderdeel   
 moeten zijn van het nog algemeen vast te stellen vrijwilligersbeleid.

De beschreven missie, visie en strategie is niet verder uitgewerkt in dit document. Het is de 
bedoeling om op basis van de jaarplanning en/of jaarplannen verder invulling te geven aan 
de genoemde elementen.  
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4.	Organisatie
 
Op 22 oktober 2021 is de nieuwe organisatiestructuur van de vereniging vastgesteld. 
Relevant voor de jeugdafdeling zijn de volgende organisatorische aspecten en accenten. Het 
is een beschrijving op hoofdlijnen en vooral bedoeld om snel en kort een beeld te schetsen.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft als taak een vertegenwoordigende, beleidsinitiërende, beleids-
uitvoerende en facilitaire rol. Hiermee wordt bedoeld dat de jeugdcommissie zorgt voor de 
randvoorwaarden die het mogelijk maken dat onze jeugd kan voetballen. De commissie heeft 
ook een primaire organisatorische rol bij een aantal evenementen. De jeugdcommissie heeft 
dus een voorbeeld- en trekkersrol. De jeugdcommissie heeft een voorzitter. De voorzitter 
maakt ook deel uit van het verenigingsbestuur. 

Technische commissie
De technische commissie heeft als opdracht de voetbaltechnische zaken te organiseren, te 
faciliteren en te ontwikkelen. De technische commissie ontwikkelt trainingsprogramma’s 
en begeleidt het trainingskader. De technische commissie is verantwoordelijk voor de 
teamindelingen en indeling in de competitieklassen. Binnen de technische commissie zijn de 
coördinerende rollen ten aanzien van de teams verdeeld. De technische commissie heeft een 
voorzitter. 

De jeugdcommissie en technische commissie zorgen samen voor het uitdragen van de clubvisie 
en het voetbaltechnisch beleid. De voorzitters hebben hierbij een specifieke verbindende rol.

Kader teams
Het kader zorgt voor de trainingen, wedstrijdbegeleiding en coaching van de teams. Dit 
gebeurt op basis van de door de vereniging vastgestelde algemene en voetbaltechnische 
uitgangspunten. Zij zorgen voor een warm contact met de ouders en zijn ook het eerste aan-
spreekpunt voor hen.

Wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris zorgt voor de wedstrijdplanning, indeling velden en afstemming met 
de coördinator scheidsrechters. Verder is hij aanspreekpunt voor de KNVB en alle verenigin-
gen voor alle wedstrijd gerelateerde zaken.

Coördinator scheidsrechters
De coördinator scheidsrechters zorgt voor de indeling van de scheidsrechters, de coaching 
van de scheidsrechters en werving scheidsrechters. Bij calamiteiten is de coördinator het 
eerste aanspreekpunt voor de scheidsrechters.
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Commissie winterprogramma
De commissie zorgt voor de invulling van de winteractiviteiten. De activiteiten hebben een 
link met sport. Per team wordt een budget toegekend. De activiteiten vinden plaats in de 
periode december tot en met maart. Opdrachtgeving en facturering lopen via de commissie. 
Het vastgestelde budget maakt deel uit van de totale begroting jeugd.

Commissie Herman Waijentoernooi
De commissie zorgt voor de organisatie van het jaarlijkse toernooi. Naast de inhoudelijke 
opzet zorgt de commissie ook voor de afstemming met de ondersteunende en faciliterende 
commissies van de vereniging.

Commissie kleding jeugd
De commissie kleding jeugd zorgt voor de uitvoering van het kledingbeleid. Naast de 
uitvoering zorgt de commissie ook voor aanpassingen en innovatie op basis van de markt- 
ontwikkelingen.

Leerwerkbedrijf
Onze jeugdafdeling biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen. Dit gebeurt op 
basis van een praktijkovereenkomst en / of stageovereenkomst met de betrokken onderwijs-
instelling. Het zijn van een formeel leerwerkbedrijf heeft een aantal organisatorische aspecten. 
Deze zullen periodiek geëvalueerd worden. Naast de maatschappelijke betrokkenheid van 
onze jeugdafdeling betekent het aanbieden van stageplaatsen ook een mogelijkheid om 
jeugd te binden aan onze vereniging.

Afstemming binnen de vereniging
De jeugdafdeling is onderdeel van de vereniging. Dit betekent dat er continue afstemming aan 
de orde is. De jeugdcommissie en de technische commissie hebben hier een belangrijke rol in. 

De voorzitter van de jeugdcommissie is lid van het verenigingsbestuur. Doelstelling is de 
link tussen algemeen bestuur en jeugdbestuur meer en structureel te borgen. Voor het 
optimaliseren van de contacten en afspraken zijn er ook periodiek afstemmingsoverleggen 
met de seniorencommissie, kantinecommissie, onderhoudscommissie, materiaalcommissie, 
kledingcommissie, wedstrijdsecretaris en coördinator scheidsrechters.

De technische commissie jeugd en de technische commissie senioren stemmen het technisch 
beleid af en zorgen voor een gezamenlijke visie ten aanzien van de voetbaltechnische aspecten.

Afstemming met het trainingskader wordt georganiseerd door plenaire bijeenkomsten maar 
ook via de periodieke kadergesprekken. Bij deze gesprekken is een vertegenwoordiging van 
de jeugdcommissie en technische commissie aanwezig.
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5. Veilig sporten
 
RKVV Haelen staat voor een sociaal veilige sportomgeving!
RKVV Haelen neemt als vereniging een belangrijke maatschappelijke positie in met als 
opdracht een bijdrage te leveren aan de sportieve, maar ook aan de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van onze (jeugd) leden. De vereniging en dus ook de jeugdafdeling wil 
verantwoordelijkheid nemen voor deze opdracht. Binnen de invloedsfeer van onze vereniging 
staan wij voor een preventief en correctief beleid. Het beleid is erop gericht om excessen te 
voorkomen. Mochten deze voorkomen dan wordt er consequent handelend opgetreden. 
Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld kan en zal niet getolereerd worden. Bestuursleden, 
commissieleden, trainers, leiders en overige vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie. We 
hebben respect voor elkaar en accepteren grensoverschrijdend gedrag niet. 
In 2019 heeft het bestuur het beleid veilig sporten vastgesteld. Op basis van dit beleid zijn 
gedragsregels bepaald (volgens, in overeenstemming met NOC-NSF). Alle vrijwilligers nemen 
of hebben kennisgenomen van deze regels. Om een zo veilig mogelijke sportomgeving te 
creëren wordt van ieder jeugdkaderlid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. De 
vereniging is altijd degene die als eerste actie onderneemt bij een VOG-aanvraag. Vervolgens 
maakt de persoon, voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VPG-aanvraag definitief. 

Procedure melding ongewenst gedrag
Voor meldingen aan de vertrouwenspersonen hanteert de vereniging het Protocol Sociaal 
Veilige Sportomgeving ten behoeve van Grensoverschrijdend gedrag van NOC*NSF. 

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder 
die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grens- 
overschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie etc.) De KNVB heeft ook eigen 
vertrouwenspersonen en kan de verenigingsvertrouwenspersoon ondersteunen. Onze 
vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon. Indien noodzakelijk zal de vertrouwens-
persoon afstemmen met de contactpersonen van de KNVB. Voor meer gedetailleerde 
informatie over het beleid veilig sporten bij RKVV Haelen wordt verwezen naar het vast- 
gestelde documenten ('beleid veilig sporten bij RKVV Haelen'). 
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6. Gezondheidsbevordering  
De jeugd heeft de toekomst. Sporten is gezond en heeft een positief effect op de mentale en 
fysieke gezondheid. Daarnaast draagt sporten in teamverband bij aan de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden. 

Meer dan in het verleden is aandacht voor de gezondheidsbevordering. Het belang hiervan 
wordt steeds meer op bestuurlijk- en operationeel niveau erkend. Het leidt tot programma’s 
als positieve gezondheid waarbij het algemeen welbevinden en veerkracht steeds meer 
centraal komt te staan. De uitgangspunten van het programma positieve gezondheid wordt 
door steeds meer gemeenten onderschreven en ondersteund. 

Bewegen en gezonde voeding zijn onderdelen van het genoemde programma. De jeugd- 
afdeling kan hier een bijdrage aan leveren. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld ook gezondere 
alternatieven aantrekkelijker te maken voor consumptie. Dit kan op basis van prijsstelling 
maar ook door een veranderend aanbod. 

De jeugdafdeling is gehouden aan het wet- en regelgeving ten aanzien van alcoholgebruik. 
Dit betekent dat onder de 18 jaar geen alcohol wordt aangeboden en genuttigd op ons sport-
complex. De praktijk is soms complex omdat de jeugdafdeling maar voor een deel invloed 
heeft op de uitvoering van deze wet en dat de privécomponent medebepalend is hoe de 
jeugd hiermee omgaat. De jeugdafdeling en meer specifieker het verenigingsbestuur heeft 
een verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt niet altijd direct ondersteund. 
Dat betekent dat er periodiek aandacht voor moet blijven. 

Samen zullen wij toch uitvoering moeten geven aan de wet- en regelgeving alcoholgebruik. 
De rol van ouders zal hier ook meer bij betrokken moeten gaan worden. Naast de goede 
intenties kan niet onvermeld blijven dat het bestuur aansprakelijk kan worden gesteld als 
de naleving niet gebeurt. Bij calamiteiten ten gevolgde van niet toegestaan alcoholgebruik 
kunnen bestuursleden ook strafrechtelijk aangesproken worden. 

Het jeugdkaders en de commissieleden hebben een voorbeeldrol. Goed voorbeeld doet volgen 
en leidt ook tot duidelijkheid. 
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7. Financiën
 
Het is de bedoeling dat de jeugdafdeling jaarlijks met een vastgesteld budget werkt. De 
begroting voor het volgend seizoen wordt ieder jaar in juni aan het verenigingsbestuur 
aangeboden. Na afloop van het seizoen wordt er verantwoording afgelegd over het budget. 
De voorzitter jeugdcommissie is budgethouder en heeft de bevoegdheid binnen de gestelde 
financiële kaders uitgaven te accorderen. De uitgaven gebeuren op basis van facturering 
of overgelegde bonnen. De begroting van de jeugdafdeling is vast onderdeel van het jeugd-
commissie overleg. 

De begroting 2022-2023 is als volgt:
• Winterprogramma/ activiteiten jeugd/ kaderactiviteit: Euro 1.850,00 (Euro 125,00 per team)
• 60-jarig jubileum: Euro 3.000, -- (geen kamp/einde seizoen activiteit)
• Ontwikkelbudget kader/ trainers jeugd: Euro 750,00
• Representatie voorzitter JC/ jeugdcommissie: Euro 250,00
• HWToernooi: Euro 350,00 (exclusief consumpties)
• Kampioenengala: Euro 200,00
• Seizoensopening: Euro 200,00
• Themasessies: Euro 300,00
• Materiaal/ballen/overig: Euro 750,00

TOTALE BEGROTING: EURO 7.650,00* (exclusief shirts/overige kleding)
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8. Projecten 2023-2025
De genoemde projecten zijn divers van karakter. In de jaarplannen komen de projecten 
normaal gesproken terug.

60-jarig bestaan jeugdafdeling 2023
De commissie projecten zal hiervoor een passend programma gaan maken. Door de vereniging 
zal een projectbudget worden vastgesteld op basis van het projectplan. De kaders voor het 
programma zijn dat er sprake moet zijn van compactheid in omvang en tijd. Hierbij wordt 
aandacht gegeven aan de huidige jeugdspelers en jeugdkader maar ook aan de vrijwilligers 
die in het verleden actief waren voor de jeugd. 10 juni 2023 is gepland als datum voor het 
vieren van het 60-jarig bestaan.

Opstellen handboek voor teamkader en andere vrijwilligers
Het is de bedoeling dat per seizoen 2023-2024 er aan ieder kaderlid een handboek wordt 
aangeboden. Het is een meer concrete uitwerking van het voorliggend plan en ook veel 
praktische informatie zal daarin terugkomen. 

Oriënteren en onderzoeken regionale samenwerking jeugdafdelingen
Het begint met periodiek contact te onderhouden met de jeugdafdelingen in de regio. 
Dit kan op voetbaltechnisch gebied maar zeker ook op organisatorisch gebied. De oriëntatie 
en het onderzoek kan verschillende karakters hebben. De jeugdcommissie, de technische 
commissie maar ook het verenigingsbestuur heeft hier een rol in.

Optimaliseren gebruik sportpark en upgraden sportpark
Het vraagstuk overstijgt de jeugdafdeling maar op onderdelen kan de jeugdafdeling een 
bijdrage leveren. Genoemd kunnen worden een doorstart van de plannen ten aanzien van 
de realisatie van een pannaveld en het intensiveren van de samenwerking met de scholen en 
kinderopvang. De commissie projecten wordt hier ook bij betrokken.
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9. Tot slot
 
Het voorliggende plan jeugd geeft richting aan de koers voor de komende jaren. Een koers 
ten aanzien van het profiel van de jeugdafdeling maar zeker ook inhoudelijk ten aanzien van 
de voetbaltechnische aspecten. Het geeft houvast en zal periodiek geagendeerd en geëvalu-
eerd moeten worden. 

Dank aan iedereen die bijgedragen aan het opstellen van plan. Speciaal woord van dank aan 
Ivo Meeuwissen voor zijn input en bijdrage aan het voetbaltechnische gedeelte. 

We blijven samen boeien en binden! 
 

Haelen, 06 november 2022

Jeugdcommissie      Technische commissie
Michiel Wijngaard     Jeroen Le Large
Leon van Dijck      Marcel Heijmans
Martijn Neuhof     John van der Weegen
Diane Knoops      Gerard Smits
Erik Metsemakers     Ivo Meeuwissen
Christy Daamen
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Bijlage Voetbaltechnisch beleidsplan 
  1. Visie
 
 
1.1 Uitgangspunt
 
Met de opstelling van een actueel beleidsplan voor de jeugdafdeling in Haelen wordt ge-
tracht de dalende tendens van het aantal jeugdleden tegen te gaan. Het plan heeft de titel 
‘Boeien en Binden’ meegekregen. Een titel die verwijst naar een toekomst waarbij kinderen 
het interessant en aantrekkelijk vinden om in Haelen te gaan en te blijven voetballen. Het 
streven in het beleidsplan is daarom ‘jeugdleden te laten sporten op een voor ieder passend 
niveau in balans met plezier en ontspanning’.

Dit streven is een duidelijke keuze voor de richting die de vereniging met het jeugdvoetbal 
op wil. Het draait in Haelen niet in de eerste plaats om de getalenteerde jeugdspelers en de 
doorstroming naar het eerste elftal. Maar centraal staat de sportieve ontplooiing van alle 
jeugdspelers ongeacht het niveau, waarbij veel waarde wordt gehecht aan voetbalplezier.

Belangrijk onderdeel van het beleidsplan is het voetbaltechnisch deel ervan. Dit voetbal-
technisch beleid gaat over alle onderdelen van het jeugdbeleid die met de voetbalinhoud 
te maken hebben. Aansluitend op het algemene jeugdbeleid en de richting die daarvoor is 
uitgesproken, zal dit voetbaltechnisch beleid ook uitgaan van voetbalplezier voor iedere 
jeugdspeler op zijn of haar eigen niveau.

Om met dit uitgangspunt te kunnen werken op en rond het veld is het nodig het begrip 
‘plezier’ nader toe te lichten. Algemeen wordt aangenomen dat plezier een belangrijke factor 
is om te beginnen met voetballen en te blijven voetballen. Maar wanneer ervaart een jeugd-
speler eigenlijk plezier? Wanneer vindt hij of zij voetballen ‘leuk’? Het is goed om daarvoor te 
kijken naar een aantal basisbehoeften van ieder kind en dus ook van onze jeugdspeler.

Allereerst is dat de behoefte aan verbondenheid met andere mensen. Een jeugdspeler 
is op zoek naar vriendschappen met in dit geval medespelers en trainers in een team en 
betrokkenheid bij een vereniging (‘iets samen doen’ of ‘ergens bij horen’).
Op de tweede plaats is er behoefte aan een gevoel van competentie (‘iets kunnen’). 
Een jeugdspeler is bezig met het behalen van eigen doelen om een gevoel van succes te 
ervaren. Hierdoor ontstaat een bepaalde motivatie om zichzelf te verbeteren, te ontwikkelen 
en oplossingen te bedenken.
Tenslotte heeft een jeugdspeler behoefte aan autonomie (‘iets mogen’ of ‘iets zelf doen’). Hij 
of zij wil eigen keuzes mogen maken en daarbij gewaardeerd en serieus genomen worden.
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Natuurlijk verschillen de behoeften waar een jeugdspeler de meeste waarde aan hecht 
per individu. Bovendien kunnen deze veranderen tijdens het seizoen en naarmate een 
jeugdspeler ouder wordt. Maar duidelijk is dat om plezier te beleven in het voetbal elke 
jeugdspeler behoefte heeft aan sociale binding bij de vereniging en daarnaast iets wil leren. 
Ongeacht de leeftijd en het geslacht van het kind en het niveau waarop wordt gespeeld.

Dit is een belangrijk gegeven om rekening mee te houden bij het opstellen en uitvoeren 
van het voetbaltechnisch beleid. Een jeugdspeler moet zich thuis voelen op de club tijdens 
trainingen en wedstrijden met teamgenoten. Maar tegelijkertijd ook worden uitgedaagd 
om zichzelf te verbeteren in het voetbalspel op zijn of haar eigen niveau. Pas dan heeft een 
jeugdspeler plezier en kan deze zich ontwikkelen als mens en als voetballer.
 

1.2 Randvoorwaarden
 
Voor een succesvolle uitvoering van het voetbaltechnisch beleid in Haelen moet aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst is er behoefte aan een heldere 
organisatiestructuur binnen de jeugdafdeling met een duidelijke omschrijving van de functies 
en bijbehorende taken en bevoegdheden. Zo weet iedereen van elkaar wat hij of zij doet en 
dus wat men van elkaar kan verwachten of waar men elkaar op kan aanspreken.

Daarnaast is goede communicatie van enorm belang. Voor het goed functioneren van de 
jeugdafdeling in het algemeen en het uitvoeren van het technisch beleid in het bijzonder, 
moet bij de organisatiestructuur worden aangegeven hoe de communicatie tussen de onder-
delen in de organisatie verloopt. Daarom wordt vastgelegd welke bijeenkomsten en formele 
gesprekken er gedurende het seizoen zijn voor het kader van de jeugdafdeling, wie daarbij 
aanwezig is en wanneer ze zullen plaatsvinden.
Ook moet duidelijk zijn hoe de communicatie naar buiten toe is geregeld. Voor het voetbal-
technisch beleid is het van belang om in beeld te brengen wie de belangrijkste gespreks- 
partners zijn (denk bijvoorbeeld aan de KNVB en de ouders van jeugdleden), wat er met deze 
partijen wordt gecommuniceerd, via welke kanalen en wie vanuit het jeugdkader daarin het 
voortouw neemt.

Tenslotte is er draagvlak nodig voor het voetbaltechnisch beleid. In de eerste plaats onder 
degenen die het beleid uitvoeren: bestuurders, coördinatoren, trainers, leiders en coaches. 
Zij moeten zich in het beleid kunnen vinden en erachter gaan staan. We willen immers dat de 
neuzen binnen de vereniging dezelfde richting op staan en voorkomen dat er op eigen houtje 
wordt gewerkt en er grote verschillen in aanpak, misverstanden en mogelijk irritaties ontstaan.
Om dit draagvlak te creëren wordt het jeugdkader vooraf duidelijk geïnformeerd over de 
beweegredenen om voor dit voetbaltechnisch beleid te kiezen en is er nadrukkelijk onder-
steuning in de uitvoering. Dit moet leiden tot enthousiasme en een positieve houding ten 
opzichte van het technisch beleidsplan en de vereniging in zijn algemeenheid. We trachten 
een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid te realiseren: samen werken aan iets moois!
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Wat hierbij kan helpen is dat we voor de korte termijn speerpunten uit het beleidsplan halen 
die worden verwerkt in een actieplan per seizoen. Op die manier zien betrokkenen concreet 
kleine stapjes vooruitgang in de jeugdafdeling waarin ze actief zijn.
Draagvlak voor het voetbaltechnisch beleid is ook nodig onder jeugdspelers zelf. In theorie is 
dat draagvlak er omdat het beleid is opgesteld op basis van hun behoefte aan voetbalplezier. 
In de praktijk is dat draagvlak echter vooral af te meten aan het gegeven of iedereen lekker 
meedoet op de training en er een goede sfeer is in het team. Om dat te bevorderen is het 
handig afspraken te maken met jeugdspelers over welke instelling van hen wordt verwacht 
en over hoe met elkaar wordt omgegaan. Het gaat dan om zaken als enthousiasme, positieve 
instelling, discipline, respect en sportiviteit. Bij de jongste voetballers, spelen ouders/verzorgers 
daarin een belangrijke stimulerende rol. 

 
1.3 Verbeteren van de basis
 
In Haelen steken we het voetbaltechnisch beleidsplan iets anders in dan bij de meeste 
verenigingen. Vaak zie je daar doelstellingen als ‘de O19 moet over 3 jaar minimaal 
hoofdklasse spelen’. Dat wordt dan als gewenst resultaat gezien van een verbeterde 
jeugdopleiding. Natuurlijk is het mooi als jeugdteams op een hoog niveau spelen. Maar 
op dat soort doelstellingen gaan we ons in Haelen niet blindstaren.

We kiezen er juist voor om veel meer de focus te leggen op de basis. Dat wil zeggen op 
het aanbieden van een voetbalinhoud die aansluit op de behoeften van jeugdspelers en op 
het optuigen van een goede organisatie met veel aandacht voor de communicatie. En op het 
nakomen van afspraken bij de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid en in het omgaan 
met elkaar. Dit zijn zaken waar je direct invloed op hebt en waar nog veel winst te behalen
is. Op die manier kunnen jeugdspelers en ook het jeugdkader zich in een plezierige sfeer 
ontwikkelen en gaat de kwaliteit van de jeugdopleiding omhoog. Op termijn zullen jeugd-
teams dan vanzelf ook op een hoger niveau spelen, zo is onze overtuiging.
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2. Voetbalinhoud
 
 
2.1 Inleiding
 
Nu de algemene visie op het voetbaltechnisch beleid in Haelen duidelijk is, kan dit beleid 
verder worden uitgewerkt. We gaan met andere woorden kijken naar de echte voetbalinhoud. 
Daarvoor wordt eerst ingegaan op de vraag: hoe vinden wij dat de jeugd moet leren 
voetballen? Dat vertalen we vervolgens naar de praktijk door aan te geven welke voetbal-
vormen we willen gebruiken op de training, wat verder belangrijk is bij het geven van een 
training, hoe we wedstrijden willen benaderen en hoe we jeugdspelers willen begeleiden. 
Voor een belangrijk deel wordt hierbij gebruik gemaakt van de informatie die de KNVB biedt 
in het ondersteunen van de ontwikkeling van de jeugdafdeling bij verenigingen.
 
 
2.2 Leren voetballen
 
Als we kijken naar onze visie dan is duidelijk dat jeugdvoetballers vooral plezier willen 
beleven. Leren voetballen moet in onze ogen vooral daarmee samengaan. Als het spel met 
plezier gespeeld wordt is er sprake van een optimale leersituatie.
Voetballen met plezier zit ‘m voor de jeugd voornamelijk in twee dingen. Allereerst 
‘iets samendoen’. We hechten daarom veel belang aan het team en het verhogen van het 
teamgevoel bij het leren voetballen. Dat moet terugkomen in het aanbieden van oefen- 
vormen op de training (vooral veel partijvormen en vormen met een wedstrijdelement 
tussen twee teams), alsook in de coaching (elkaar helpen, elkaar corrigeren), de beleving 
(met elkaar juichen, elkaar steunen, opkomen voor elkaar) en de organisatie (samen 
omkleden, materialen klaarzetten en opruimen bij een training, samen naar buiten voor 
een warming-up bij wedstrijden).
Daarnaast hebben veel jeugdvoetballers veel plezier en voldoening als ze ‘iets kunnen’. 
Ze willen een prachtige voorzet geven, een doelpunt maken of met het team geen tegen- 
doelpunt incasseren. Leren voetballen moet daarom voor een groot deel bestaan uit het 
onder de knie krijgen van voetbalhandelingen en die op de juiste momenten goed uitvoeren. 
Het is goed om dan eerst eens te kijken naar wat voetbal precies is, zodat we het allemaal 
over hetzelfde hebben en weten waar we samen mee aan de slag moeten gaan.

Wat is voetbal?
Kenmerken van het spel
Voetbal wordt in principe overal op dezelfde manier gespeeld. Twee partijen, een afgebakend 
veld, een duidelijke speelrichting, twee doelen, een bal en een missie (willen winnen!). Voet-
bal lijkt dus simpel, maar is dat juist niet. Want dribbelen of passen lijkt eenvoudig, maar in 
het veld is iedere situatie weer anders. De bal is altijd vrij bespeelbaar en er zijn veel spelers 
waardoor er heel veel keuzemogelijkheden zijn.
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Structuur van het spel
Belangrijk onderdeel in het voetbalspel zijn de drie teamfuncties aanvallen (als je de bal 
hebt), verdedigen (als je de bal niet hebt) en omschakelen (alle momenten die daartussen 
zitten).
Bij deze teamfuncties horen teamtaken. Binnen het aanvallen heeft het team de taak 
om op te bouwen en uiteindelijk tot scoren te komen. Binnen het verdedigen heeft het 
team de taak om de opbouw te verstoren en doelpunten te voorkomen. Bij het omschakelen 
naar verdedigen moet de aanval van de tegenstander zo snel mogelijk worden verstoord 
(bal veroveren) en het omschakelen naar aanvallen is erop gericht dat het eigen team weer 
zo snel mogelijk toekomt aan opbouwen/aanvallen.

De manier waarop deze teamtaken worden uitgevoerd hangt af van de speelwijze van 
het team en de individuele handelingen van de spelers. Die individuele handelingen worden 
met en zonder bal uitgevoerd en zowel aanvallend (passen, dribbelen, schieten, vrijlopen) 
als verdedigend (dekken tegenstander, veroveren van de bal, afjagen).

Spelinzicht, communicatie en voetbalconditie
De kwaliteit van het handelen met of zonder bal wordt bepaald door de keuze die een speler 
maakt in een bepaalde situatie. Dit noemen we het spelinzicht. De keuze die een speler 
maakt tegenover medespelers of tegenstanders heet communicatie.
Tenslotte moeten spelers gedurende een vastgestelde periode het handelen met en zonder 
de bal volhouden met zo min mogelijk kwaliteitsverlies. Dit heet de voetbalconditie.

Herkenbare situaties 
Het voetbalspel is dus eigenlijk behoorlijk complex. Om het jeugdspelers te leren gaan we 
daarom uit van situaties die herkenbaar zijn vanuit de wedstrijd. Dat betekent aandacht 
voor voetbalvormen waarin de teamfuncties aanvallen, verdedigen en omschakelen zoveel 
mogelijk aanwezig zijn en waarbij veel herkenbare voetbalhandelingen aan bod komen zodat 
jeugdspelers deze beter kunnen toepassen tijdens wedstrijden. Kortom: voetballen leren 
door vormen die voetbalecht zijn. 
Dit komt vooral neer op het vereenvoudigen van het spel in verschillende partijvormen, van 
het traditionele elf tegen elf tot twee tegen twee. Door te variëren met de afmetingen van 
het veld, de regels en de grootte van de doelen kan het accent worden gelegd op bepaalde 
teamtaken en individuele technische vaardigheden. 

Leerdoelen per leeftijdscategorie
Een pupil van zeven of acht jaar kunnen we natuurlijk niet vergelijken met een jeugdspeler 
van zeventien of achttien jaar: de kenmerken van kinderen en hoe ze voetballen, verschillen 
per leeftijdscategorie. Wat we kinderen willen leren op voetbalgebied zal daarom ook 
moeten verschillen per leeftijdsgroep. Kinderen ervaren vooral plezier als hun ontwikkelings-
mogelijkheden op het juiste moment worden aangesproken en ze voetbaltaken krijgen die ze 
ook daadwerkelijk aankunnen.
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Voor iedere leeftijd zal daarom gewerkt worden met een zogenaamd leerdoel. Dat 
begint al met de allerjonsten. In Haelen zijn voetballers vanaf 5 jaar welkom. Zij zullen 
terecht komen in de leeftijdscategorie O6-O7. Deze leeftijdsgroep heeft als leerdoel het 
beheersen van de bal. Dat doel blijft staan tot en met de leeftijdscategorie O19 en elke keer 
als spelers doorgroeien naar een volgende leeftijdscategorie komt er een leerdoel bij. 
Dit noemen we de doorlopende leerlijn. Deze leerlijn ziet er als volgt uit, waarbij elk leerdoel 
kort wordt toegelicht.

Leerdoel O6-O7: beheersen van de bal
 Ontdekken van het lichaam en de bal en oefenen op individuele handelingen schieten, 
 dribbelen en passen. Daarnaast inzicht krijgen in het spel: in welk doel moet er gescoord 
 worden en welk doel verdedigd?
Leerdoel O8-O9: doelgericht leren handelen met de bal
 Het beheersen van de bal en de voetbalvaardigheden meer richten op het doel van het 
 spel, namelijk opbouwen, scoren, het doel verdedigen en daartoe de bal afpakken.
Leerdoel O10-O11: doelgericht leren samenspelen
 Vrijlopen om samen op te bouwen en aan de bal betere keuzes maken tussen dribbelen 
 en passen. En samen het veld kleiner maken, druk op de bal zetten en duelleren om een 
 doelpunt te voorkomen en de bal te veroveren.
Leerdoel O12-O13: leren spelen vanuit een basistaak
 Leren spelen op verschillende posities en leren welke taken daarbij horen en de 
 voetbalhandelingen met en zonder bal daarop afstemmen.
Leerdoel O14-O15: afstemmen van basistaken binnen het team
 Alle voetbalhandelingen met en zonder bal meer als teamaangelegenheid zien en 
 onderling afstemmen. Meer aandacht voor omschakelen, zowel aanvallend (doelgericht) 
 als verdedigend (snel tussen bal en eigen doel komen).
Leerdoel O16-O17: spelen als een team
 Alle voetbalhandelingen zijn taakspecifiek en spelers gaan zich specialiseren voor een 
 bepaald takenpakket. De spelers moeten elkaar bovendien onderling leren aanspreken op 
 de uitvoering van de handelingen. Daarnaast leren om te anticiperen op omschakelen.
Leerdoel	O18-O19:	presteren	als	een	team	in	de	competitie
 Leren om samen een plan uit te voeren. Dus leren afstemmen en communiceren binnen 
 het team bij het maken van keuzes bij alle teamfuncties. En leren elkaar onderling aan te 
 spreken op de uitvoering van de handelingen binnen een bepaalde speelwijze.
 
Het leerdoel per leeftijdscategorie is gebaseerd op de gemiddelde (voetbal)kenmerken van 
alle kinderen van die leeftijd en dus ook van de gemiddelde ontwikkelingsmogelijkheden. 
Veel jeugdspelers hebben echter een combinatie van (voetbal)kenmerken uit verschillende 
leeftijden en dus past elk leerdoel daar niet altijd helemaal precies bij. De indeling van 
leerdoelen naar leeftijdscategorie moet dan ook niet al te strikt worden gezien. Het is een 
globale indeling die dient als een soort houvast door de gehele jeugdafdeling heen.
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2.3 Voetbalvormen
 
We weten nu dat bij leren voetballen belangrijk is dat er gewerkt wordt aan de hand van 
herkenbare situaties uit de wedstrijd, en dat het goed is te vereenvoudigen in allerlei 
partijvormen waarbij teamtaken en individuele handelingen voldoende aan bod komen. 
Voetballen leren door te voetballen dus. Dat is voor de jeugdspelers zelf ook de meest 
aantrekkelijke manier om te leren want zij zijn gaan voetballen omdat ze het voetballen 
zelf zo leuk vinden: dat is dribbelen, aanvallen, scoren, verdedigen, omschakelen.
Daarnaast moet het leren voetballen worden afgestemd op de leeftijd van jeugdspelers en 
zit er een bepaalde opbouw in leerdoelen van jong naar oud.

Om deze opvatting over leren voetballen in de praktijk te brengen, kijken we eerst en vooral 
naar de voetbalvormen die we willen gebruiken op de training. Daarvoor zullen we in Haelen 
aansluiten bij het online platform genaamd Rinus. Het platform is ontwikkeld door de KNVB, 
en schotelt jeugdspelers zoveel mogelijk verschillende spelsituaties voor die afgestemd zijn 
op het niveau van de kinderen, om hen optimaal te laten genieten van wat zij het liefste 
doen: voetballen.
Via de site (http://rinus.knvb.nl) en met de bijbehorende mobiele app hebben alle trainers 
op elk moment van de dag toegang tot vele losse voetbaloefeningen, complete trainingen, 
meerweekse programma’s en trainingsplannen. Daarnaast biedt Rinus veel informatie en tips 
over het coachen en begeleiden van jeugdteams.

Losse oefeningen
De basis binnen Rinus is de voetbaloefening. De voetbaloefening is een activiteit om een 
bepaalde vaardigheid aan te leren of te verbeteren. Voorbeelden van vaardigheden zijn 
passen, dribbelen, schieten, koppen maar ook rugdekking geven of samenwerken om de 
bal te veroveren. De verschillende oefeningen zijn binnen Rinus te filteren om de geschikte 
oefening te vinden. Dit kan onder andere naar leeftijd (O6 tot en met O19), naar veldgrootte 
(kwart, half of heel veld), naar doelstelling (bijvoorbeeld dieptespel in opbouw verbeteren), 
naar voetbalhandeling (bijvoorbeeld passen) en naar aantal spelers. 
Alle oefeningen hebben in presentatie dezelfde structuur en bevatten de volgende elementen:
-  afbeelding: deze geeft een voorbeeld van hoe de oefening eruit ziet, waar de spelers
 staan opgesteld en waar je de materialen neer zet.
-  doelstelling: wat wil je verbeteren met de oefening?
-  organisatie: wat zijn de regels en bijzonderheden van de oefening.
-  materialen: een opsomming van materialen welke nodig zijn om de oefening uit te voeren.
-  3D-animatie of video: waardoor je nog beter ziet hoe de oefening in zijn werk gaat en 
 op welke wijze er bijvoorbeeld wordt doorgedraaid.
-  makkelijker of moeilijker maken: tips om de oefening aan te passen en de doelstelling 
 beter te trainen.
-  bedoeling van de oefening: tips en opmerkingen om spelers te beïnvloeden hun handelingen 
 te verbeteren. 



20Beleidsplan Jeugd RKVV Haelen 2023-2025

Trainingen
Een training binnen Rinus bestaat uit meerdere oefeningen, die er allemaal op gericht zijn 
om een bepaalde vaardigheid te oefenen of te verbeteren. Om de juiste training te kiezen 
kan er net als bij de losse oefeningen gefilterd worden naar leeftijd, veldgrootte, doelstelling, 
voetbalhandeling en aantal spelers. Bovendien kan er gekozen worden voor het soort training 
(algemeen, circuit of toernooi).
Deze algemene kenmerken worden vervolgens bij de keuze voor een training duidelijk 
gepresenteerd, net zoals de materialen die nodig zijn, de duur van de training en de verschil-
lende oefeningen waaruit de training is samengesteld. Er wordt bovendien aangegeven in 
welke volgorde de oefeningen dienen te worden uitgevoerd en hoelang elke oefening mag 
duren. Per oefening van een training staat tenslotte (net als bij de losse oefeningen in Rinus), 
een afbeelding, video, uitleg, benodigde materialen en tips om bij te sturen.

Meerweekse programma’s
Rinus biedt ook meerweekse programma’s aan. Een meerweeks programma is een serie 
van trainingen waarin spelers zich richten op verschillende doelen. Het programma bestaat 
uit vier tot acht trainingen voor teams die één keer in de week trainen en acht tot zestien 
trainingen voor teams die twee keer in de week trainen. Er passen dus meerdere series in 
een seizoen.
Op basis van veelvoorkomende wedstrijdsituaties (opbouwen, scoren, verstoren van de 
opbouw, doelpunten voorkomen, omschakelen) zijn trainingsdoelen geformuleerd die 
verdeeld zijn over de verschillende weken van het meerweeks programma. De programma’s 
zijn zo ingericht dat het team enkele weken achter elkaar traint op dezelfde doelstelling. 
Zo kunnen spelers wennen aan terugkerende oefenvormen, maar ook aan de doelstelling.
De weerstand zal geleidelijk toenemen in de serie trainingen en naarmate het seizoen 
vordert worden de vormen groter.

Trainingsplannen
Een trainingsplan tenslotte is een serie van trainingen waarin spelers zich richten op één of 
verschillende doelen. Dat doel kiest een trainer zelf uit, passend	bij	de	situatie van het team 
en waar dit behoefte aan heeft. Een trainingsplan duurt 2 tot 4 weken en wordt gekoppeld 
aan een kalender. Het plan wordt automatisch gegenereerd in Rinus, waarbij de trainingen 
vooruit worden ingepland. Of er kan per trainingsdag een training worden gekozen die past 
binnen een bepaalde doelstelling.

De losse oefeningen, trainingen, meerweekse programma’s en trainingsplannen binnen 
Rinus zijn ontwikkeld vanuit de praktijk en geven alle trainers ondersteuning als ze op het 
veld staan (ze ‘ontzorgen’). Of je nu voor het eerst een team gaat trainen en begeleiden 
of al in het bezit bent van een KNVB-diploma. In feite zijn het kant-en-klare oefeningen of 
trainingen die bovendien volledig digitaal beschikbaar zijn, met een app voor telefoon, tablet 
en pc. Indien gewenst kunnen trainers zelfs op het veld de oefeningen ondersteunen met 
filmpjes en animaties. 
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Voor de jeugdafdeling van Haelen zal dit voetbalinhoudelijke aanbod van Rinus leidend 
worden. Het zal alle oefenvormen en trainingen vervangen die de trainers van de verschillende 
teams door de hele jeugdopleiding heen met de beste bedoelingen zelf hebben gemaakt 
of bij elkaar hebben verzameld. Op die manier kunnen we vanaf de O6 tot en met de O19 
inhoudelijk een logische meerjarige leerlijn volgen waarbij in de verschillende leeftijds- 
groepen op dezelfde manier wordt gewerkt.
De trainers zullen hierbij ondersteuning krijgen. Er is een goede introductie nodig van het 
platform Rinus en er zal begeleiding bij het gebruik ervan worden gegeven. Het invoeren van 
Rinus binnen de jeugdafdeling is een speerpunt uit het beleidsplan dat bij uitstek geschikt is 
om op te nemen in een actieplan voor het eerstvolgende seizoen. We zullen daar verder op 
ingaan bij het organisatorisch deel van dit beleidsplan.

 
2.4 Het geven van een training
 
Nu duidelijk is welke voetbalvormen we willen gebruiken om onze jeugd in Haelen te leren 
voetballen gaan we in op wat we verder van belang vinden bij het geven van een training. 

Hoe bereid ik een training voor
Een trainer moet het zichzelf zo makkelijk mogelijk maken tijdens een training, zodat deze 
soepel verloopt. Dat kan in ieder geval door van tevoren de doelstelling van de training te 
bepalen (waarop trainen we?) en de oefeningen die daarbij horen goed door te nemen. Een 
korte uitleg hierover aan de jeugdspelers bij het begin van de training geeft bovendien aan 
iedereen houvast en duidelijkheid.
Daarnaast is een goede organisatie van de training van belang. Bij aanvang van de training 
moeten vormen zoveel als mogelijk klaarstaan en overgangen van de ene naar de andere 
vorm tijdens de training verlopen bij voorkeur snel en soepel. Zorg ervoor dat alle benodigde 
materialen aanwezig zijn.
Tenslotte heeft een training een logische structuur en volgorde nodig. Dat maakt het voor 
kinderen herkenbaar en gemakkelijker te volgen. Bij complete trainingen uit het aanbod van 
Rinus zit deze structuur er standaard in. Bij het combineren van losse oefeningen tot een 
training is het gewenst te werken met een opstartvorm (warming-up), gevolgd door meerde-
re oefeningen en tenslotte een vrije partijvorm. De training wordt altijd afgesloten met een 
korte nabespreking.

Inhoud van een training 
Warming-up
Elke training moet beginnen met een korte warming-up. Voor de jongste groepen (tot en met 
de O12) geldt dat zij nog soepele spieren en pezen hebben. Voor hen volstaat daarom een 
opstartvorm die in Rinus wordt aangeboden (ook als onderdeel van een complete training) 
waarin het draait om het principe ‘ik en de bal’. Deze opstartvormen zijn gericht op het ver-
beteren van de techniek door het trainen van het aannemen, passen en mikken, dribbelen 
en passeren, en schieten van de bal.
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Vanaf de O13 kunnen spieren van spelers (in de groei) wel wat extra doorbloeding gebruiken. 
Voor hen moet een opstartvorm met bal in Rinus daarom worden voorafgegaan door een 
korte warming-up zonder bal (5 minuten), zoals loopvormen met dynamische rekvormen 
(hakken-billen, knieheffen). Een minder explosieve start vermindert blessures en brengt de 
groep ook meteen in de sfeer van de training. Daarna wordt de training vervolgd met een 
opstartvorm met bal waarin de spelers het dribbelen, aannemen, passen of schieten oefenen, 
passend bij het doel van de training.

Oefeningen
Zoals gezegd gaan we werken met Rinus, een platform dat een groot aantal oefeningen 
aanbiedt, zowel los als gebundeld in bijvoorbeeld een complete training. Per leeftijdsgroep 
zijn oefeningen voorhanden, aansluitend op een bepaald trainingsdoel. In de jongste groepen 
ligt de nadruk wat meer op avontuurlijke oefeningen met de bal, gericht op dribbelen, 
passeren, passen, mikken en schieten. In de hoogste leeftijdsgroepen worden de vormen 
meer wedstrijdgericht, waarbij spelers op hun eigen posities trainen.
Uitgangspunt voor de meeste oefeningen is dat deze zoveel mogelijk voetbalecht zijn. 
Spelers leren namelijk voetballen door ook echt te voetballen, niet door rondjes om het 
veld te rennen of alleen maar af te ronden op doel. Beter is zelf doelpunten maken en zelf 
doelpunten voorkomen in oefeningen waarin de basiskenmerken van een echte voetbal- 
wedstrijd behouden zijn gebleven (bijvoorbeeld twee teams die kunnen scoren). Hoe kleiner 
het verschil tussen de situatie van de training en die van de wedstrijd, hoe groter de kans dat 
spelers het geleerde ook toepassen in de wedstrijd, omdat ze hebben ervaren of bepaalde 
keuzes hebben geleid tot succes. Bovendien heeft het idee dat er ‘echt’ wordt gevoetbald 
een motiverende werking op spelers.
Dus de inhoud van een training is gericht op het helpen van spelers met het oplossen van 
spelsituaties, door oefenvormen te gebruiken die zijn afgeleid van een echte wedstrijd. 
De spelsituaties zijn vereenvoudigd door in een oefening minder spelers op te stellen en 
de ruimte en de regels aan te passen. Hoe eenvoudiger de oefening, hoe overzichtelijker de 
situatie voor spelers en hoe meer ze leren en verbeteringen in de wedstrijd laten zien.
Een trainer stuurt bovendien tijdens de training nadrukkelijk op de inhoud. Hij kan het spel 
stilleggen, gerichte aanwijzingen geven, een vraag stellen, iets voordoen, of een speler iets 
laten voordoen. En een trainer kan de vorm moeilijker of gemakkelijker maken. Allemaal 
zaken die tijdens de wedstrijd niet kunnen.
In de oefeningen en trainingen ligt de nadruk op veel prikkels en plezier. Op zaterdag spelen 
de jeugdspelers in grote wedstrijdvormen, maar trainingspotjes in kleinere aantallen vinden 
ze vaak leuker dan grote partijvormen, omdat ze dan meer balcontacten hebben (belang van 
herhaling). Kleinere teams, een kleiner veld en kleinere doelen houden spelers dicht bij de 
essentie van voetbal. Hoe meer prikkels in een uur training, hoe meer plezier, hoe meer de 
spelers leren.

Partijspel
Na de oefeningen wordt de training afgesloten met een vrije partijvorm. De trainer laat 
de spelers vooral voetballen, coacht begeleidend en legt de partij niet meer stil. Hij of zij 
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observeert vooral in hoeverre het geleerde wordt toegepast in een situatie die drukker is 
en complexer dan in de voorafgaande oefeningen.

Bijstellen van de inhoud
Het afstemmen van een oefening op (het niveau van) de spelers is essentieel in het laten 
slagen van de oefening. Na het starten van een oefening kijkt een trainer daarom gelijk 
hoe deze verloopt. Snappen alle spelers wat de bedoeling is? Kunnen ze het gevraagde 
uitvoeren? Wordt er plezier beleefd aan de training? Zijn er veel balcontacten? Zo ja dan is 
de leersituatie optimaal voor de spelers.
Is dit niet het geval dan verliezen spelers hun motivatie en concentratie. Het is dan de kunst 
de oefening zo af te stellen dat het de spelers uitdaagt meer hun best te doen (een dwingende 
organisatie). De trainer kan daartoe een oefening moeilijker of juist gemakkelijker maken 
door de weerstand te verhogen of te verlagen. Dit doet hij bij voorkeur door het aantal 
spelers te wijzigen, de ruimtes aan te passen of de grootte van de doelen te veranderen. 
Dus aanpassingen waarbij de vorm nog steeds voetbalecht blijft. Een aanpassing van de 
spelregels zoals ‘doelpunten tellen alleen na een finale pass, niet na een solo’ is meestal niet 
wedstrijdecht en leidt minder gauw tot verbeteringen in een wedstrijd.
Voetbal als trainer ook niet mee als steun aan een team op de training. Ook dat is niet 
voetbalecht.
Het is belangrijk de vraag in het achterhoofd te houden of bijstelling nodig is, maar probeer 
tijdens een training niet teveel om te zetten. Kleine aanpassingen kunnen goed zijn maar 
sleep niet teveel met materiaal. De organisatie is een middel, geen doel. Het gaat erom dat 
spelers veel balcontacten hebben.

Coachen tijdens een training
Coachen is op de juiste momenten spelers aanwijzingen geven bij de keuzes die ze maken en 
de uitvoering die ze laten zien. Dit doet een trainer alleen als spelers er echt iets van kunnen 
leren, niet om kennis te etaleren. Laat spelers verder zelf problemen oplossen, biedt ruimte 
voor eigen inbreng door vragen te stellen en help spelers individueel.
Instructies geven doe je zo:
-  kort en duidelijk
-  op ooghoogte met je spelers (gevoel van gelijkwaardigheid)
-  op een plek waar spelers niet worden afgeleid door wat er bijvoorbeeld achter je gebeurt
-  praat verstaanbaar, niet te snel en kijk spelers aan
-  betrek spelers erbij door vragen te stellen en laat spelers iets voordoen

Overige trainingen
Techniektraining
De ontwikkeling van de balvaardigheid van spelers wordt in Haelen gezien als een integraal 
onderdeel van de training. In de meeste opstartvormen en eerste oefeningen staan 
handelingen met de bal (techniek) centraal, zoals dribbelen, passeren, aan- en meenemen, 
passen, schieten en de bal afpakken van een tegenstander. 
Techniektraining houdt echter nooit op. Ook in alle oefen- en partijvormen die daarna komen 
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heeft een trainer aandacht voor de technische vaardigheden van spelers. Om verbeterpunten 
aan te kunnen dragen moet er gelet worden op waar, wanneer en hoe een technische actie 
wordt uitgevoerd. Dus: is de juiste positie gekozen? Wordt het juiste moment herkend? En 
heeft de actie de juiste snelheid en richting?
In het recente verleden is er voor de jongste groepen in Haelen aandacht geweest voor het 
aanleren van technische vaardigheden in de vorm van een circuittraining. Het is wenselijk 
deze aandacht voor techniek in onze vereniging als extra training opnieuw te gaan aanbieden. 
Eventueel binnen het concept van een interne voetbalschool, waarbij ook kinderen van 
buiten de vereniging kennis kunnen maken met de voetbalsport en onze club. We zullen 
dit punt daartoe meenemen in het actieplan per seizoen en komen hierop terug in het 
organisatorisch deel van dit voetbaltechnisch beleidsplan.

Keeperstraining
Een keeperstraining is belangrijk om optimaal te kunnen functioneren in het doel. Vanaf 
de O11 en zeker vanaf de O13 wordt het duidelijk wie van de spelers graag keept en is het 
verstandig deze spelers specifieke keepershandelingen aan te leren.
Zolang dit maar niet gaat ten koste van de teamtraining: een keeperstraining komt bij voorkeur 
niet in plaats van maar als extra training. Een keeper is namelijk een volwaardige speler, 
en er is dus aandacht en training nodig voor de rol van een keeper in het team. Deze rol is 
bijzonder, vooral omdat hij of zij een van de weinigen is die in de opbouw niet te maken heeft 
met een directe tegenstander. Dat betekent dat de keeper door anderen voortdurend in het 
spel kan en ook moet worden betrokken. Daarvoor zijn reguliere trainingen in teamverband 
onontbeerlijk.

Conditietraining
Pas vanaf de O17, als de meeste spelers de groeispurt achter de rug hebben, kunnen spelers 
worden blootgesteld aan voetbalconditionele prikkels. Voor die leeftijd is enthousiast trainen 
met de bal voldoende.
Belangrijk bij het verbeteren van de conditie is dat spelers het voetballen zelf langer vol-
houden. Dat bereik je niet met rondjes om het veld rennen, maar met het blijven trainen in 
voetbalechte vormen. Dat kan bijvoorbeeld door in een opbouw van kleine partijvormen 
met korte rustperiodes, spelers steeds wat langer te laten doorspelen.

 
2.5 Het benaderen van een wedstrijd

Betekenis wedstrijd
Het hoogtepunt van de week voor elke jonge voetballer is natuurlijk de wedstrijd in het 
weekend. Het is een mooi moment voor spelers om te laten zien wat ze kunnen. Natuurlijk 
willen ze liefst elke wedstrijd winnen, maar een trainer mag zich daarin niet laten 
meevoeren. Het wedstrijdresultaat is ondergeschikt aan de verantwoordelijkheid van
een trainer, namelijk elke speler helpen beter te worden en de spelers samen als team te 
laten functioneren.
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Hiermee sluiten we aan op het uitgangspunt van het voetbaltechnisch beleid in Haelen,
namelijk voetbalplezier voor iedere jeugdspeler op zijn of haar eigen niveau. Ook tijdens 
wedstrijden moet een jeugdspeler van Haelen zich prettig voelen in een enthousiast en 
positief ingesteld team, waarin spelers bereid zijn samen te werken, elkaar te helpen en niet 
bang zijn om fouten te maken. Pas dan ervaart een jeugdspeler plezier en zal deze in staat 
zijn en bereid zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Ook als persoon.
De trainer speelt hierbij een belangrijke rol. Hij of zij zorgt voor een prettige sfeer, geeft 
spelers vertrouwen en besteedt aandacht aan de teamspirit. Daarnaast ziet de trainer de 
wedstrijd vooral als een moment in het leerproces van spelers en een team. Net als op een 
training leert een trainer spelers samen aanvallen, verdedigen en omschakelen. Het gaat er in 
de wedstrijd niet om nederlagen te voorkomen, maar een trainer probeert het team steeds 
weer doelpunten te laten maken en tegendoelpunten te laten voorkomen en legt daarbij een 
relatie met vorige wedstrijden en de inhoud van de training. Elke week opnieuw.

Wedstrijdtraject
We kunnen de voetbalinhoudelijke rol van een trainer tijdens een wedstrijd verder uitwerken 
aan de hand van een aantal momenten die er bij een wedstrijd zijn te onderscheiden. Daarbij 
is het van belang dat een trainer altijd de leeftijd van de jeugdspelers voor ogen houdt.

Voor de wedstrijd
Tijdens een wedstrijdbespreking zorgt een trainer in eerste instantie voor een goede sfeer. 
Bijvoorbeeld met een compliment aan het team over de laatste training of de vorige 
wedstrijd. De trainer straalt enthousiasme en positiviteit uit. Vervolgens neemt een trainer 
de opstelling, posities en wissels met de spelers door en geeft aan wat hij of zij verwacht van 
de wedstrijd (doelstelling).
Bij de onderbouw is dit zeer algemeen en in eenvoudige bewoordingen. Bijvoorbeeld: 
‘Probeer de bal zo snel mogelijk af te pakken als de tegenstander de bal heeft.’.
Vanaf de middenbouw (O12) worden de verschillende taken die de spelers moeten uitvoeren 
en de onderlinge afstemming daarvan steeds belangrijker. De wedstrijdbespreking wordt 
dan meer een hulpmiddel om alle spelers hetzelfde te laten denken over hoe er moet worden 
gevoetbald. Gebruik als trainer daarvoor de structuur van het voetbalspel (zie 2.2 Leren 
voetballen) en benoem één of twee doelen binnen de teamfuncties aanvallen en verdedigen. 
Bijvoorbeeld: ‘Als we verdedigen op de helft van de tegenstander, proberen we te voorkomen 
dat ze een speler kunnen aanspelen op onze helft.’. Verwijs hierbij naar de training en de 
doelstellingen die daar zijn behandeld. Je kunt hierbij hulpmiddelen zoals een flip-over of 
magneetbord gebruiken. 
Voor alle leeftijden geldt: vertel als trainer geen onsamenhangend verhaal. Spelers komen 
om te voetballen, niet om naar jou te luisteren. Houd het simpel en duidelijk.

Tijdens de wedstrijd
Een trainer laat zich tijdens een wedstrijd niet beïnvloeden door de stand of het commentaar 
van mensen langs de lijn, maar blijft rustig en observeert. Het is vooral belangrijk hoofdzaken 
te onthouden die opvallen met in het achterhoofd de structuur van het voetballen: aanvallen 
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en verdedigen. Dus een trainer stelt zichzelf enerzijds vragen over scoren, kansen creëren, 
naar voren spelen en de bal in bezit houden en anderzijds over doelpunten voorkomen, 
storen, druk zetten en de bal afpakken. Hij of zij zet de antwoorden op deze vragen voor 
zichzelf op een rij, bedenkt wat goed gaat en wat beter zou kunnen en onthoudt dit voor de 
bespreking in de rust.
Terwijl je als trainer observeert is er al de mogelijkheid je spelers te beïnvloeden door 
aanwijzingen te geven. Daarbij is het niveau en de belevingswereld van spelers belangrijk. 
Bij de jongste groepen heb je het vooral over hun voetbalhandelingen (aannemen, dribbelen 
en passeren, passen). Vanaf de O12 heb je het over de taak van de spelers in het elftal en 
samenwerking met andere spelers in het team. In dat verband is het verstandig te coachen 
op structurele zaken die beter kunnen, niet op incidenten of na een mislukte actie. Dat 
leidt spelers af. Gebruik termen die iedereen begrijpt. Oefen desnoods hiermee eerst op de 
training.
Geef spelers verder alleen aanwijzingen als ze de bal niet hebben, noem daarbij duidelijk zijn 
of haar naam en houdt de aanwijzing simpel en herkenbaar.

In de rust
Rust is rust. Geef spelers eerst tijd om te drinken, te plassen, veters te strikken (bij jonge 
spelers) en dingen te laten bezinken. Daarna neem je als trainer het woord. De rust is een 
prima moment om alle spelers tegelijk te beïnvloeden. Begin met een compliment aan de 
hele groep. Stel vervolgens enkele vragen over aanvallen en verdedigen om spelers te laten 
nadenken. Wat ging goed, wat kan beter? Benoem tenslotte twee aandachtspunten voor de 
tweede helft.
Houdt ook bij de bespreking in de rust rekening met de leeftijd van spelers. Bij de jongste 
spelers geef je vooral algemene aanwijzingen over aanvallen en verdedigen. Bijvoorbeeld: 
‘Ga niet met z’n allen tegelijk naar voren lopen.’ Vanaf de O12 worden de aanwijzingen meer 
gericht op de taak van spelers in het team. Bijvoorbeeld: ‘Speel niet constant in een hoog 
tempo naar voren. Daardoor ontstaat veel balverlies. Probeer de bal wat langer in bezit te 
houden. Speel rustiger in de opbouw en op de juiste momenten naar voren.’ Geef voor alle 
leeftijden zoveel mogelijk aanwijzingen die ze herkennen van eerdere momenten zoals de 
wedstrijdbespreking vooraf, de training of vorige wedstrijden.

Na de wedstrijd
Een trainer houdt kort een nabespreking (liefst gelijk op het veld) en laat emoties achterwege. 
Belangrijk is dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. Benoem positieve momenten, 
complimenteer spelers die zich maximaal hebben ingespannen en relativeer minder leuke 
gebeurtenissen. Bespreek geen technische details, daar staan de oren niet meer naar.
Onthoud voor jezelf wat de volgende keer of op de training anders kan.

De manier waarop een trainer of coach een wedstrijd (voetbalinhoudelijk) zou moeten 
benaderen is wederom een onderdeel van het voetbaltechnisch beleidsplan dat prima 
geschikt is om op te nemen in een op uitvoering gericht actieplan. Door een handleiding te 
maken voor het begeleiden van een wedstrijd en coaches te ondersteunen in het toepassen 
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hiervan krijg je uniformiteit in de jeugdafdeling. Dat zorgt voor herkenbaarheid en 
duidelijkheid bij spelers en daarmee voor meer plezier en ontwikkeling (ook van het kader). 
In het organisatorisch deel van dit beleidsplan wordt hier verder op ingegaan.
 

2.6 Manier van spelen

Speelwijze
Binnen de jeugdteams van Haelen gaan we voetballen volgens een vaste speelwijze. Dat 
wil zeggen met een visie en afspraken over hoe het team gaat aanvallen, verdedigen en 
omschakelen (ook wel spelopvatting genoemd). Een vaste speelwijze of spelopvatting 
geeft richting en biedt houvast voor de manier van trainen en voor de manier van coachen 
tijdens een wedstrijd, door de hele jeugdafdeling heen. Het vereenvoudigt bovendien de 
communicatie en versoepelt het doorschuiven of de overgang van spelers naar een ander 
team. Dit alles leidt tot meer ontwikkeling en kwaliteit.
Daarnaast draagt een vaste speelwijze of spelopvatting bij aan het versterken van het imago 
van de vereniging. Dus de manier waarop de club voetballend herkend wordt. Dit is ook 
van belang voor werving van nieuwe jeugdspelers. Wat kan een jeugdspeler verwachten ten 
aanzien van de manier van voetballen als hij naar Haelen komt? 
Kinderen die gaan voetballen willen liefst ‘spelen met de bal’, niet ‘rennen zonder bal’. De 
bal hebben is nu eenmaal leuker dan erachteraan lopen. Als je de bal hebt kun je acties en 
doelpunten maken. Dat wil ieder kind en is in feite waar het in het voetbal om gaat, ook voor 
de toeschouwers. Dit uitgangspunt is de basis voor onze speelwijze. We willen in Haelen 
balbezit hebben of zo snel mogelijk balbezit krijgen. Niet als doel op zich maar als middel 
om het initiatief in de wedstrijd te hebben. Door van achteruit met goed positiespel zoveel 
mogelijk zelf het spel te maken (dominant spelen), proberen we tot veel kansen te komen en 
zo te scoren. 

Spelprincipes
Bij onze speelwijze horen enkele algemene spelprincipes die aangeven wat er moet gebeuren 
tijdens het aanvallen, verdedigen en omschakelen. De spelprincipes zijn een soort afspraken 
die als richtlijn voor spelers en trainers gelden en niet afhankelijk zijn van een gekozen 
formatie of ‘systeem’. Ze zijn daarom altijd trainbaar en maken een training wedstrijdecht. 
Ook voor de allerjongste groepen die door middel van de oefenvormen voor deze leeftijds-
groepen langzaam met de gekozen spelprincipes vertrouwd worden gemaakt.

Aanvallen
- We houden de ruimtes groot.
- Is een passlijn open dan spelen we de bal. Is de passlijn niet open dan houden we de bal.
- Spelen in de breedte gaat boven terug spelen, vooruit spelen gaat boven spelen in de 
 breedte.
- Als we de bal op eigen helft hebben dan proberen we een speler op de helft van de 
 tegenstander aan te spelen.
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Omschakelen van aanvallen naar verdedigen
- Bij balverlies zetten we direct gezamenlijk druk op de bal. We willen de bal zo snel mogelijk  
 weer veroveren.
- Iedereen komt zo snel mogelijk terug in eigen positie. Er is geen treurmoment.

Verdedigen
- Bij het verdedigen stappen wij eerst naar voren in plaats van naar achteren.
- We maken de ruimtes klein (verdedigen compact) en houden de as van het veld dicht.
- Verdedigen begint op de helft van de tegenstander. We proberen te voorkomen dat de 
  tegenstander een speler kan aanspelen op onze helft.

Omschakelen van verdedigen naar aanvallen
- We proberen direct een kans te creëren door de bal snel diep te spelen.
- Is dit niet mogelijk dan houden we balbezit en komen we tot een goede opbouw.

De typische Haelen speler
Bij de speelwijze en spelprincipes zoals we die hebben omschreven hoort een jeugdspeler 
met bepaalde voetbalinhoudelijke en persoonlijke kwaliteiten. Deze typische Haelen speler 
is vooral technisch vaardig met beide benen, sterk in het positiespel en speelt met een hoge 
intensiteit (energiek). Hij of zij straalt durf en zelfvertrouwen uit om een actie te maken of 
initiatief te nemen, zowel aanvallend als verdedigend, en is sterk in de duels. De typische 
Haelen speler is verder positief ingesteld en bereid met discipline samen te werken in een 
team.
Deze typische Haelen speler is natuurlijk een ideaalplaatje. Spelers die al deze kwaliteiten 
bezitten voetballen hoogstwaarschijnlijk niet (meer) in Haelen. Toch willen we ernaar streven 
om genoemde kwaliteiten zoveel mogelijk te ontwikkelen bij jeugdspelers tijdens de trainingen 
en wedstrijden. De typische Haelen speler geeft in die zin richting en houvast aan het be- 
geleiden van spelers in de jeugdafdeling.

Formatie
Zoals aangegeven vinden we het in Haelen belangrijk om via balbezit en goed positiespel 
van achteruit te komen tot kansen en doelpunten. Bij de keuze voor deze speelwijze hoort 
een bepaalde formatie of veldbezetting van de spelers. Deze moet erop gericht zijn om on-
derlinge afstanden kort te houden en veel mogelijkheden bieden tot het maken van 
driehoekjes zodat een team overal op het veld redelijk makkelijk aan het voetballen komt. 
 
We spelen daarom, rekening houdend met de verschillende wedstrijdvormen voor bepaalde 
leeftijdsgroepen, in de volgende formaties van steeds 3 linies:
- O8, O9 en O10 (6 tegen 6): 1(keeper)-2-1-2
- O11 en O12 (8 tegen 8): 1(keeper)-2-3-2
- O13 t/m O19 (11 tegen 11): 1(keeper)-4-3-3
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Bij deze formaties kan een speler altijd snel een medespeler vinden door middel van 
diagonale passes en loopacties (die min of meer voor de hand liggen), en kunnen vrij 
eenvoudig overtalsituaties worden gecreëerd. Dat biedt perspectief om tot mogelijkheden 
en kansen te komen en te kunnen scoren.
Voor de allerjongste leeftijdscategorie (de O7), is spelen volgens een bepaalde formatie 
nog niet nodig. De O7 speelt 4 tegen 4 en spelers in deze leeftijd zijn vooral bezig met zich-
zelf en de bal en daarover controle krijgen. Laat ze ontdekken, door elkaar lopen en verbindt 
kinderen nog niet aan een linie (voorin of achterin).
De genoemde formaties voor de verschillende leeftijden zijn niet heilig. In de hogere 
leeftijdscategorieën moeten teams hun veldbezetting kunnen aanpassen als het verloop van 
de wedstrijd of tegenstander daar om vraagt. En in de lagere teams (vooral O8, O9 en O10) 
is een formatie van 1-2-1-2 niet handig als de tegenstander met maar 2 linies speelt 
(bijvoorbeeld 1-3-2). Voor de ontwikkeling van jonge spelers heeft dan een veldbezetting 
de voorkeur waarbij iedere speler een directe tegenstander heeft (dus overal een 1 tegen 1 
situatie) en zijn of haar taken het meest duidelijk zijn. Echter, de speelwijze en spelprincipes 
zoals aangegeven (initiatief in de wedstrijd door balbezit met goed positiespel) blijven 
het uitgangspunt. Dat moet een soort (wedstrijd)instelling zijn van spelers die in Haelen 
voetballen, ongeacht hoe de poppetjes zijn neergezet.

 
2.7 Begeleiden van een team en individuele spelers
 
Belangrijke vraag in dit voetbaltechnisch beleidsplan is hoe wij vinden dat jeugdspelers 
in Haelen moet leren voetballen. Daarbij hoort ook aandacht voor de vraag hoe we die 
jeugdspelers individueel en in teamverband daarbij willen begeleiden. Dit is misschien niet 
het meest voetbalinhoudelijke onderdeel van dit beleidsplan. Maar zoals al eerder aange-
geven vinden we het sociale aspect van jeugdvoetbal binnen onze vereniging belangrijk. 
Een speler moet zich thuis voelen op de voetbalclub in Haelen en in zijn team, en zich naast 
voetballer vooral ook als mens kunnen ontwikkelen. De trainer speelt hierin een belangrijke 
rol. Geen team kan zonder trainer. Hij of zij is de centrale figuur in een team en onderhoudt 
contact met spelers en ouders, vaak ondersteund door een of meer leiders en heeft zo dus 
veel invloed op de sociale ontwikkeling van jeugdspelers.

Vier kwaliteiten van een trainer
Elke trainer vult zijn rol anders in, op een manier die dicht bij hemzelf staat en waar hij of 
zij het meeste plezier uit haalt. Voor het succesvol begeleiden van spelers zijn er echter vier 
belangrijke kwaliteiten die elke trainer in zich heeft en waar deze altijd op kan terugvallen.

Structuur bieden
Dit kan door met het team gezamenlijk afspraken te maken. Het gaat daarbij om praktische 
afspraken (bijvoorbeeld over op tijd komen), voetbalinhoudelijke afspraken (bijvoorbeeld 
over wisselbeleid) en gedragsafspraken (hoe gaan we met elkaar om?). We komen hier zo 
op terug.
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Stimuleren
Complimenten en positieve aanmoedigingen brengen het beste boven in spelers en zorgen 
voor een veilige en prettige sfeer. Dat is de snelste weg naar plezier, zelfvertrouwen en 
succes voor het team. Probeer als trainer mindere voetbalacties te negeren en maak er geen 
bestraffende opmerkingen over op het veld. Spelers zijn dan bang om fouten te maken, 
terwijl ze van fouten maken leren. Moedig spelers juist aan om dingen uit te proberen, nog 
meer verrassende acties te maken en complimenteer ze daarvoor. Geef ondersteuning als 
het toch weer mis gaat en reik daarvoor tips aan.

Individueel aandacht geven
Ieder kind wil gezien en gewaardeerd worden. Geef daarom iedereen aandacht, niet alleen 
de uitblinkers of de lastige spelers. Leer zo snel mogelijk de voornamen van je spelers en 
noem iedereen regelmatig bij de naam. Zo laat je merken dat ze er mogen zijn.
Probeer elke speler tot zijn recht te laten komen met de capaciteiten die hij of zij heeft. Heb 
oog voor de verschillen (zowel sportief als op sociaal vlak) en probeer je aanwijzingen en 
complimenten daarop aan te passen.

Verantwoordelijkheid geven
Het is verleidelijk om als trainer precies te vertellen wat je spelers moeten doen. Maar als 
je ze zelf laat nadenken over hun ontwikkeling heeft dat meer resultaat, zeker op de lange 
termijn. Dat kan op elke leeftijd. Bij de jongste spelers door ze simpele vragen te stellen. ‘Als 
ik de bal wil afpakken, kan ik dan beter zo staan of zo staan?’ Bij oudere spelers kun je open 
vragen stellen. ‘Hoe zouden we de opbouw van achteruit beter kunnen laten lopen?’. Geef 
spelers ruimte voor eigen initiatief en laat ze zelf keuzes maken en oplossingen bedenken. 
Dat stimuleert de ontwikkeling. 

Afspraken maken
Bij aanvang van het seizoen maakt een trainer afspraken met het team over praktische zaken, 
voetbalinhoud en gedrag. Dat biedt voor iedereen structuur en duidelijkheid. Het gaat dan 
om de volgende zaken.

Praktische afspraken 
- Op tijd komen. Spreek duidelijk af waar en hoe laat het team verzamelt voor de uit- en 
 thuiswedstrijd en hoe laat ze aanwezig zijn voor de training.
- Afmelden en afgelastingen. Spreek af hoe en wanneer spelers zich uiterlijk afmelden en  
 hoe je spelers laat weten dat een training of wedstrijd is afgelast.
- Kleding. Spreek af welke kleding spelers dragen op de training (korte broek/lange broek,  
 scheenbeschermers) en op wedstrijddagen (bijvoorbeeld tijdens warming-up). Geef als 
 trainer het goede voorbeeld!
- Materialen. Maak afspraken over het opruimen van ballen, pionnen, doelen, et cetera na 
 de training en het netjes achterlaten van de kleedkamer (eventueel toerbeurt) 
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Voetbalinhoudelijke afspraken
- Seizoensdoelen. Spreek met je team af hoe je wil gaan voetballen (wat wil je bereiken?) en  
 hoe je dat gaat trainen.
- Wisselbeleid en posities. Spreek af dat iedereen evenveel speeltijd krijgt en dat er niet 
 gewisseld wordt om een overwinning veilig te stellen. Spelers (en hun ouders) weten 
 hierdoor waar ze aan toe zijn. Spelers tot de O15 zullen op verschillende posities spelen. 
 Dat draagt bij aan hun voetbalontwikkeling.
- Aanvoerderschap. In de jongste groepen heeft dit een symbolische functie en wordt er 
 gerouleerd. Vanaf de O13 wordt er samen met de spelers een (reserve)aanvoerder gekozen.

Gedragsafspraken en instelling/houding
Spreek met je team af hoe trainer, leider, spelers en ouders met elkaar omgaan. Welk gedrag 
kunnen zij van elkaar verwachten? De basisregel daarbij is: behandel iedereen zoals je zelf 
ook behandeld wil worden, rustig en met respect.
Sluit aan bij de regels van de vereniging en maak met je team concreet wat gewenst en 
ongewenst gedrag is. Bij jonge spelers houd je het simpel. Je kunt afspraken verdelen in wat 
doen we wel (bijvoorbeeld luisteren als de trainer iets uitlegt, elkaar helpen, aanmoedigen, 
samen juichen), en wat doen we niet (bijvoorbeeld schelden en commentaar geven op elkaar 
of de tegenstander, natrappen).
Oudere jeugd kan zelf bedenken wat ze belangrijk vinden in gedrag. Laat ze erover meedenken, 
dan worden het hun afspraken en houden ze elkaar eraan. Spreek ook af welke sancties er 
zijn bij ongewenst gedrag (time-out tijdens training of wissel tijdens wedstrijd).
Als een speler zich vaker niet aan afgesproken regels houdt, kan een gesprek met de speler 
en zo nodig zijn ouders nuttig zijn. Al dan niet in aanwezigheid van een jeugd coördinator.
Tenslotte, formuleer afspraken over gedrag zoveel mogelijk positief. Spreek af wat je wel 
wil in plaats van wat je niet wil. Heb het in dat verband ook over enthousiasme, plezier en 
sportiviteit.

Individuele gesprekken
Om elke jeugdspeler de aandacht te geven die hij of zij verdient moet een trainer de spelers 
goed (leren) kennen. Een informeel gesprekje in het begin van het seizoen met elke speler 
apart kan daarbij goed helpen. Wie zijn ze? Hoe gaat het met ze thuis en op school? Wat 
vinden ze leuk aan voetbal, waar willen ze beter in worden en wat is hun voorkeurspositie? 
Nog niet elke jonge speler staat hiervoor open. Houd daar rekening mee en praat eventueel 
met ouders.
Halverwege het seizoen is een tweede moment om met spelers van gedachten te wisselen. 
Hoe gaat het nu met de speler, thuis en op school? Hoe vindt de speler het op de voetbal-
club? Wat vindt de speler goed gaan en wat zou hij of zij graag anders willen of willen 
verbeteren? Goed kijken en luisteren naar je spelers helpt de trainer om elke speler tot zijn 
recht te laten komen met de individuele capaciteiten die hij of zij heeft. 
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Rol van ouders
Ouders krijg je er als trainer en leider van een team met jeugdspelers gratis bij. Dat is fijn als 
ze behulpzaam zijn, maar lastig als ze zich als coach gaan gedragen. Om hen op een positieve 
manier bij het voetbal te betrekken, is het verstandig om aan het begin van het seizoen een 
ouderbijeenkomst te organiseren.
Als trainer geef je op zo’n bijeenkomst aan hoe je gaat coachen en begeleiden, wat spelers 
leren op de training, hoe het gaat met wedstrijden, posities en wisselen. Je vertelt ook welke 
afspraken je met spelers hebt gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. En je geeft aan 
wat je van de ouders verwacht. Want deze spelen, zeker bij jonge spelers die voor het eerst 
in clubverband gaan voetballen, een belangrijke rol.
Een trainer is blij met ouders die hun kind stimuleren om naar de training en wedstrijd te 
gaan, en zelf ook regelmatig komen kijken. Ze moedigen positief en plezierig aan en helpen 
hun kinderen om te gaan met winnen en verliezen. En ze leren kinderen verantwoordelijk-
heid te nemen (bijvoorbeeld zelf de tas dragen).
Daarnaast kunnen ouders in praktische zin veel betekenen voor het team en de vereniging. 
Denk aan het rijden naar uitwedstrijden, kleding wassen, drinken verzorgen in de rust van 
een wedstrijd bij de jongste teams, fluiten en een teamuitje organiseren.
Wat je niet wil als trainer is dat ouders op de stoel van de coach gaan zitten. Dus niet 
bemoeien met de opstelling of het geven van instructies. De coach is de baas en spelers 
weten anders niet naar wie ze moeten luisteren.
In het algemeen geldt dat het voor kinderen heel belangrijk is dat ouders of verzorgers 
interesse tonen en betrokken zijn. Stimuleer ook het contact tussen ouders onderling. Maak 
regelmatig een praatje. Zo voelen ze zich betrokken bij de vereniging en het team.

Voor nieuwe leden en hun ouders van onze club in Haelen is het wenselijk algemeen 
geldende afspraken over praktische zaken, gedrag en voetbalinhoud te bundelen in een 
welkomstboekje. Het maken van zo’n boekje is prima geschikt om op te nemen als 
onderdeel van het actieplan dat gericht is op de uitvoer van dit voetbaltechnisch beleidsplan. 
We gaan daar in hoofdstuk 3 verder op in.

 
2.8 Ontwikkeling van spelers
 
We hebben aangegeven hoe wij in Haelen vinden dat jeugdspelers moeten leren voetballen, 
hoe een training moet worden gegeven, een wedstrijd wordt benaderd en hoe jeugdspelers 
begeleid moeten worden. Dit geeft naar onze mening in z’n geheel een goede basis voor 
jeugdspelers om in een plezierige sfeer te voetballen en daarnaast veel te leren. Daardoor 
zullen alle spelers zich binnen de jeugdafdeling als mens en voetballer goed kunnen 
ontwikkelen.

Teamindeling
Voor die ontwikkeling van jeugdspelers speelt de teamindeling een belangrijke rol. Het is een 
middel om spelers op het juiste en dus op hun eigen niveau met elkaar te laten trainen en 
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spelen. Om te kunnen bepalen welk niveau dat is, is het belangrijk om van elke jeugdspeler 
een goed beeld te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de huidige voetbalkwaliteiten 
zoals bijvoorbeeld een goeie techniek. We kijken ook naar zaken als voetbalinhoudelijke 
potentie (bijvoorbeeld snelheid van aanleren van voetbalhandelingen), gedrag (bijvoorbeeld 
trainingsopkomst, inzet, coachbaarheid, omgang met winst en verlies), persoonlijke 
motivatie/drijfveren (bijvoorbeeld gezelligheid), leeftijd (met name de biologische leeftijd) 
en sociale binding (bijvoorbeeld sterke hang naar vriendjes of vriendinnetjes).
Het in beeld brengen van al deze aspecten per speler is een proces dat gedurende het 
hele seizoen doorgaat en door meerdere mensen wordt uitgevoerd. Bovendien moet de 
informatie geregeld onderling worden doorgesproken. Daarmee wordt voorkomen dat 
wordt vastgehouden aan een eerste of eerdere indruk van een speler, het eigen beeld van 
een trainer van wat een goede speler is en het categoriseren van spelers (in hokjes stoppen). 
Ieder kind is uniek en voor ieder kind moet een passende plek binnen de vereniging 
worden gevonden. Dit zorgt ervoor dat meer kinderen zich gezien voelen en langer blijven 
voetballen.
Hoe het proces van teamindeling wordt gepland in de tijd, inclusief de verantwoordelijk-
heden en de communicatie (zowel binnen de vereniging als naar buiten toe) die daarbij 
hoort, is een kwestie van organisatie. In hoofdstuk 3 komen we daarop terug.

Indeling teams in de competitie
Voor de ontwikkeling van jeugdspelers is ook van belang in welke competitie het team 
waarin ze gaan spelen is ingedeeld. Een te zwakke competitie geeft een te lage weerstand 
waardoor spelers vaak te weinig worden uitgedaagd. Een te sterke competitie betekent vaak 
en met grote cijfers verliezen, waardoor jeugdspelers met minder plezier voetballen en de 
bereidheid om te leren afneemt. Het is daarom van belang dat elk team zoveel mogelijk 
wordt ingedeeld op een passend niveau, waarin wordt gewonnen en verloren en spelers 
maximaal kunnen leren en zichzelf ontwikkelen.
De vereniging probeert hiermee rekening te houden, door te kijken naar hoe een team 
heeft gespeeld op een bepaald niveau in het afgelopen seizoen en dit mee te nemen naar 
de indeling voor het nieuwe seizoen. Echter, voor een deel van de teams heeft de club 
helaas geen invloed op de indeling in de competitie en zijn we afhankelijk van wat de KNVB 
aangeeft. Gelukkig is er halverwege het seizoen voor de meeste teams wel een herindeling 
op basis van de najaarscompetitie, zodat na de winterstop de meeste jeugdteams op een 
passend niveau spelen.

Doorschuiven spelers naar andere jeugdteams
Bij een tekort aan spelers voor een wedstrijd kunnen jeugdspelers op verzoek worden door-
geschoven naar andere teams (uithelpen). Waar het kan, helpen wij elkaar in Haelen. Daarbij 
moet echter wel de individuele ontwikkeling van de speler voorop staan. Dat betekent dat 
spelers die vanuit een lager team bij een hoger team gaan uithelpen, dit ook moeten aan- 
kunnen en er ook oren naar hebben. De trainer moet daarom een goed beeld hebben van 
zijn of haar spelers, net als bij de teamindeling. Het is de bedoeling dat doorschuiven voor een 
jeugdspeler een positieve ervaring oplevert en past binnen het proces van zijn ontwikkeling.
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Spelers kunnen (liefst bij uitzondering) ook uithelpen bij een lager team. Daarbij is het 
aspect van individuele ontwikkeling eveneens van belang. Het is gewenst in zo’n situatie 
zoveel mogelijk te kiezen voor spelers die in een lager team nog genoeg kunnen leren omdat 
ze bijvoorbeeld fysiek minder ver zijn als de meeste teamgenoten (een lagere biologische 
leeftijd). Kies liever niet voor spelers die het niveau al zijn ontstegen, weinig kunnen leren en 
mogelijk alleen worden ingezet om een overwinning veilig te stellen. Let daarnaast bij het 
uithelpen van lagere teams altijd op de dispensatieregeling.
 
Doorschuiven gebeurt altijd in onderling overleg tussen de trainers van de teams. Trainers 
benaderen nooit rechtstreeks jeugdspelers. Mochten trainers onderling niet tot een 
oplossing komen dan neemt de jeugdcoördinator van betreffende leeftijdscategorie een 
besluit in het belang van het kind. Enkele andere aspecten die nog spelen bij het uithelpen 
van teams in de jeugd zijn de volgende:
- Het verzoek om spelers door te schuiven kan pas worden gedaan als er maar één 
 beschikbare wisselspeler is of geen keeper.
- Competitiewedstrijden en bekerwedstrijden hebben altijd voorrang op oefenwedstrijden.
- Een trainer stuurt niet steeds dezelfde kinderen, maar rouleert zoveel als mogelijk is 
 (wederom rekening houdend met proces van ontwikkeling van spelers). 
- Er wordt in principe alleen doorgeschoven als er zicht is op een basisplaats of veel 
 speelminuten. Als daar geen zicht op is dan kan de speler alsnog aansluiten bij het eigen 
 team voor maximaal een halve wedstrijd (mits het wedstrijdschema dit toelaat).
- Indien spelers voor langere tijd moeten doorschuiven naar een hoger team dan moeten 
 deze ook trainen met dat team.

Doorschuiven spelers naar seniorenteams
Indien het eerste elftal een tekort aan spelers heeft dan wordt dit bij voorkeur opgelost 
met overige spelers uit de selectie (tweede elftal). Lukt dit niet, dan zullen jeugdspelers in 
aanmerking komen om te worden doorgeschoven naar de senioren. Daarbij geldt hetzelfde 
basisprincipe als bij doorschuiven naar andere jeugdteams: de individuele ontwikkeling 
van spelers staat voorop. Alleen spelers die voldoende niveau hebben en het zelf willen 
zullen kunnen uithelpen bij de senioren. Bij spelers die nog niet meerderjarig zijn (onder 
de 18) is bovendien toestemming van de ouders/verzorgers nodig. De stap van een vrij 
beschermde omgeving met veel leeftijdsgenoten in de jeugd, naar een groep voetballers 
van verschillende leeftijd en met verschillende doelstellingen bij de senioren wordt vaak 
onderschat. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
De hoofdtrainer of trainer van het tweede elftal dient bij een spelerstekort een verzoek om 
uit te helpen in bij de trainer van de O19. Worden zij het niet eens over wie er gaat uithelpen 
dan beslist de jeugdcoördinator in belang van de jeugdspelers. Duidelijk moet zijn of een 
speler zicht heeft op een basisplaats of veel speelminuten dan wel vooral meegenomen 
wordt voor op de bank. In het kader van ontwikkeling is spelen altijd beter dan op de bank 
zitten. Bij een verzoek om uit te helpen is het belangrijk om dat te weten. Bij veel speeltijd 
speelt een jeugdspeler op zaterdag maximaal een halve wedstrijd. Bij weinig speeltijd kan 
een jeugdspeler de gehele wedstrijd bij zijn eigen team spelen. 
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Overgang jeugdspelers naar senioren
Jeugdspelers die aan het einde van het seizoen definitief over gaan naar de senioren moeten 
goed voorbereid worden, zodat ze bij de senioren optimaal kunnen functioneren en voor 
vele jaren behouden blijven voor de voetbalvereniging in Haelen.
Dat begint bij een goede inventarisatie van de wensen van jeugdspelers in een vroeg stadium 
in het lopende seizoen, door de trainer van de O19. Willen spelers het komende seizoen 
graag in de selectie spelen, willen ze liever naar een lager elftal (in een vriendenteam spelen) 
of willen ze na de jeugd stoppen met voetbal? De trainer van de O19 communiceert dit met 
de jeugdcoördinator van de bovenbouw. Bovendien geven beiden daarbij hun eigen mening 
over wie volgens hen in welk seniorenelftal zou kunnen spelen, gebaseerd op het beeld 
dat zij in de loop van de tijd hebben gevormd van de spelers (individuele ontwikkeling per 
speler). Zij leggen hun voorstel neer bij het kader van de seniorenelftallen (eventueel via de 
technische commissie bij de senioren).
Het kader van de senioren neemt hier kennis van en probeert vervolgens voor zichzelf 
ook een beeld te vormen van de jeugdspelers die ze mogelijk kunnen verwachten. Daarvoor 
bezoekt het meerdere wedstrijden en/of trainingen van de O19. 
Als duidelijk is welke spelers voor welke teams in aanmerking komen, kan al gestart worden 
met inpassing van de jeugdspelers bij de senioren. Dit kan vooral door de jeugdspelers in de 
tweede seizoenshelft enkele keren te laten meetrainen bij het betreffende seniorenteam. 
Een positieve houding en stimulans van trainer, leider en medespelers is daarbij gewenst. 
Zij moeten zich realiseren dat jonge spelers nu eenmaal gewenningstijd nodig hebben.

Jeugdspelers in de begeleiding
Zoals al vaker gezegd vinden we het in Haelen belangrijk dat jeugdspelers zich op de club 
positief ontwikkelen als voetballer, maar daarnaast ook als mens. Leren voetballen is ook 
leren omgaan met anderen en sociaal gewenst gedrag vertonen. In dat verband willen we 
jeugdspelers stimuleren om in de begeleiding van de jongste teams (O7 tot en met O10) een 
rol te vervullen.
Vanaf de O15 is het mogelijk om bij een vast team de trainer te helpen bij trainingen en 
wedstrijden. Een jeugdspeler krijgt zo een kijkje in ‘het vak’ van trainer of leider en wat daar 
allemaal bij komt kijken (verantwoordelijkheid dragen, leidinggeven, organiseren) en leert 
zo een heleboel bij op persoonlijk vlak. Bovendien kan een jeugdspeler zo ontdekken of 
trainer/leider worden iets voor hem of haar is. Dat is met het oog op de invulling van 
jeugdkaderfuncties binnen de vereniging in de toekomst van groot belang. De sociale binding 
die de speler daarbij al met de club heeft beschouwen we als een voordeel.

 
2.9 Ontwikkeling van trainers en leiders
 
Bij de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid is de rol van de trainer en de leider heel 
belangrijk. Zij zijn degenen die daadwerkelijk in de praktijk, op en rond het veld met 
jeugdvoetballers bezig zijn. Dit terwijl ze vaak pas beginners zijn op voetbalgebied en alleen 
maar willen helpen om het kader voor een bepaald seizoen rond te krijgen. Goede 
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begeleiding van beginnende trainers en leiders door leden van de technische commissie 
is daarom nodig. 
Het gaat daarbij in eerste instantie om het maken van een goede start vooral in praktische 
zin. De beginnend trainer moet weten waar er wordt getraind, hoe lang, met welke 
materialen hij of zij kan werken en welke oefenstof wordt gebruikt. Duidelijk moet zijn tot 
wie hij of zij zich moet richten met vragen, en met wie hij of zij te doen heeft. Net als voor 
nieuwe jeugdspelers zal er voor beginnende trainers en leiders een welkomstboekje moeten 
komen waarin ze wegwijs worden gemaakt binnen de vereniging en waarin genoemde zaken 
zijn te vinden.
Goede begeleiding gaat daarnaast ook over het overbrengen van de voetbalinhoud. 
Dus helpen met het geven van trainingen, met het benaderen van wedstrijden en met het 
begeleiden van spelers en een team. Dat kan bijvoorbeeld door de oefenstof van een training 
samen door te nemen met iemand van de technische commissie of samen de coaching van 
een wedstrijd te evalueren.  
Voor kader dat de eerste beginselen van trainen en coachen al heeft meegekregen is het 
belangrijk dat er naast begeleiding ook ruimte is voor opleiding. Trainers en leiders moeten 
zich verder kunnen ontwikkelen. Met opleiden wordt bedoeld zowel themabijeenkomsten als 
individuele scholing. Daarmee worden de kennis en de vaardigheden van trainers en leiders 
vergroot. De KNVB biedt hier veel mogelijkheden toe. Daar moeten we mee aan de slag in 
Haelen. Het opleiden van trainers en coaches helpt jeugdvoetballers optimaal te ontwikkelen 
en zorgt zo voor een kwaliteitsimpuls van de jeugdafdeling van onze vereniging. Daarnaast 
zorgt het aanbieden van opleidingen voor betrokkenheid bij de vereniging en saamhorigheid 
onder de trainers en leiders. Belangrijk is wel dat het volgen van opleidingen niet als een 
verplichting wordt gezien.
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3.	Organisatie 
We weten nu wat de visie is ten aanzien van jeugdvoetbal in Haelen en we hebben dit 
vertaald naar beleid voor op het veld en daaromheen: de daadwerkelijke voetbalinhoud.
Wat er nu moet gebeuren is het beleid verankeren in een goede organisatiestructuur zodat 
het beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Daartoe worden de volgende zaken nog 
verder uitgewerkt/ingevuld.

- Aangeven wie wat gaat doen. Dus welke (voetbalinhoudelijke) functies zijn er nodig binnen 
 de jeugdafdeling en welke taken en bevoegdheden horen daarbij? 
- Aangeven hoe er intern gecommuniceerd gaat worden: welke gesprekken en bijeenkomsten 
 zijn er op het gebied van de voetbalinhoud, wie is daarbij aanwezig en wanneer en hoe 
 vaak vinden ze plaats?
- Aangeven hoe de communicatie naar buiten toe wordt ingevuld. Op welke manier wordt 
 het beleid uitgedragen en wat is de relatie met ouders, andere verenigingen en de KNVB?
- Draagvlak opbouwen: een goede introductie van het voetbalinhoudelijke beleid 
 (informatie over de beweegredenen) en ondersteuning geven bij de uitvoering ervan.

Heel belangrijk in de uitvoering van het beleid is het actieplan. Daarin geven we voor de 
komende seizoenen aan wanneer welke speerpunten uit het technisch beleidsplan concreet 
worden aangepakt en wie daarmee aan de slag gaan. Met een dergelijke projectmatige 
aanpak zien betrokkenen concreet kleine stapjes vooruitgang en wordt voorkomen dat het 
beleidsplan onaangetast ergens achterin een la blijft liggen. 

Het gaat daarbij om de volgende ‘projecten’, die voor een groot deel al eerder in dit technisch 
beleidsplan zijn genoemd:
- Het maken van een welkomstboekje voor nieuwe leden en hun ouders met aandacht 
 voor algemeen geldende afspraken over praktische zaken, gedrag en voetbalinhoud.
- Het maken van een welkomstboekje voor nieuwe trainers en leiders met aandacht voor 
 algemeen geldende afspraken over praktische zaken, gedrag en voetbalinhoud.
- De introductie van het platform Rinus voor de trainingen (eventueel met rol van de KNVB) 
 en begeleiding van trainers en leiders bij de uitvoering hiervan.
- Een handleiding maken voor het begeleiden van een wedstrijd door trainers en leiders 
 en deze ondersteunen in de uitvoer hiervan. Veel aandacht daarbij voor het wedstrijd- 
 traject en de coaching. Gestreefd wordt hierin uniformiteit aan te brengen.
- Het inventariseren van mogelijkheden op het gebied van opleiden van jeugdkader en 
 het daadwerkelijk aanbieden op de club. Bijvoorbeeld training JVTC (Jeugd Voetbal Trainer/ 
 Coach).
- Het uitwerken van het proces van teamindeling en het duidelijk omschrijven van criteria 
 die de ontwikkeling van spelers in beeld brengen. Eventueel een soort van speler 
 volgsysteem. 
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- Het uitwerken van het proces van overgangsbeleid voor jeugdspelers naar de senioren. 
 In het bijzonder de rol van technische commissie jeugd en technische commissie senioren 
 hierin.
- Het omvormen van de circuittraining (gericht op het aanleren van basistechniek bij jonge 
 spelers) naar een interne voetbalschool op extra trainingsdagen. Ook met oog op werving 
 van nieuwe jeugdleden.


