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Voorwoord  
  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een bekende spreuk, met een grote 
waarheid in zich. Ook voor Flevo Boys geldt dat haar jeugd haar toekomst bepaalt. 
Dit betekent zoveel dat Flevo Boys moet zorgen dat ze voldoende toestroom van 
nieuwe jeugdleden heeft en dat ze haar jeugd iets moet bieden waardoor het 
aantrekkelijk is om lid van Flevo Boys te worden, te zijn en te blijven. Dit laatste 
moet impliciet betekenen dat je bij Flevo Boys ook simpelweg een betere voetballer 
wordt en dat er voor elk talent een passend team is waarin dat talent tot uitdrukking 
kan komen.  
  
Om dit alles te realiseren is er een beleid nodig dat als uiteindelijk resultaat heeft dat 
Flevo Boys voldoet aan de hierboven gestelde doelen. In 2012 is gestart met het 
schrijven van een jeugdvoetbalbeleidsplan. Vervolgens zijn de plannen 
geïmplementeerd in de vereniging. Dit jeugdvoetbalbeleidsplan verwoordt hoe Flevo 
Boys nieuw gestelde doelen gaat realiseren. De belangrijkste opdracht die we nu 
gezamenlijk binnen de vereniging continu zullen hebben is dit plan constant van 
theorie tot praktijk te brengen en het vervolgens op niveau te houden. Hiervoor zijn 
simpele ingrediënten nodig die door de auteurs van dit plan zijn verwoord tot de 
kernwaarden van Flevo Boys: 
  
RESPECT, DUIDELIJKHIED en POSITIVISME.  
  
Ik wens allen die betrokken zijn en zullen worden bij de opleiding en begeleiding van 
onze Flevo Boys jeugd veel houvast aan dit beleidsplan. Ik verwacht van allen dat zij 
de kernwaarden en de gemaakte afspraken tot zich zullen nemen, zullen bewaken 
en zullen uitdragen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!  
  
Mark Leeflang - hoofd opleidingen Flevo Boys  
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HOOFDSTUK 1 ONTWIKKELING JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN  
 
1. Aanleiding voor ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan  
  
Flevo Boys heeft als doel dat het eerste selectieteam een stabiele zaterdag 
hoofdklasser is. Daarbij is het streven dat het eerste selectieteam op uit zoveel 
mogelijk zelf opgeleide spelers bestaat. Beide doelstelling zijn ambitieus en kunnen 
conflicteren. Dit is een bewuste keuze omdat beide doelstellingen parallel aan elkaar 
verwezenlijkt moeten worden. Er zal er dan ook vanaf de allerjongste jeugd een 
kwalitatief goede jeugdopleiding moeten worden aangeboden die een grotere 
instroom van eigen jeugd in de selectieteams senioren garandeert.  
 
Opleiden van het individu  
 
Voor zowel de korte termijn als de lange termijn geldt dat bij de jeugd het behalen 
van een kampioenschap niet een doel op zich is.. Het optimaal opleiden en 
begeleiden van de jeugd is de hoofddoelstelling. Door de jeugd continu en op 
hoog niveau op te leiden zullen kampioenschappen of voetballen op hoog niveau als 
resultante van dit beleid automatisch worden behaald. Redenerend vanuit deze 
gedachte zal de jeugd een “kweekvijver” zijn voor ons eerste elftal!  
 
1.2  Sterkte – Zwakte  analyse  
  
Sterkten  Krachtig en stabiel bestuur met kennis van zaken, gezonde financiële 

positie, grote vereniging met veel leden. Flevo Boys is een bindende 
factor in de Noordoostpolder en heeft daardoor altijd aanwas. Er is 
een goede accommodatie (met 3 kunstgrasvelden). Vanaf juli 2014 is 
er een hoofd opleidingen (zonder eigen team) aangesteld die het 
technisch beleidsplan (2012-2016) initieert en bewaakt. Ook 
bewaakt/controleert het hoofd opleidingen de kwaliteit van de trainers 
en trainingen. Alle selectieteams hebben een gediplomeerde trainer 
(minimaal TC 2). De huidige trainersstaf van de standaardteams is de 
kwalitatief van een hoog niveau (met mensen van ‘binnen en buiten’). 
De vereniging beschikt over een technisch beleidsplan en 
selectieplan (2012-2015) wat leidend is voor alle selectietrainers en 
de leden van de technische commissie. Naast de betaalde krachten  
telt de vereniging veel enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers.  

 
Een duidelijk beleid: Flevo Boys is afhankelijk van zelf opgeleide 
spelers, wat van buiten komt moet beter zijn. Flevo Boys heeft de 
ambitie een topamateurjeugdopleiding te worden. Flevo Boys heeft 
een goede naam tot ver buiten de provinciegrenzen!  

 
Zwakten  Ondanks het feit dat er een beleidsplan ligt kan de 

uitvoeringsdiscipline van de verschillende geledingen binnen de club 
nog beter. De nieuwe bestuursstructuur is de eerste stap in de goede 
richting. Er is te vaak nog te weinig duidelijkheid in de uitvoering van 
het vereniging brede technisch beleid, afspraken worden niet of 
onvoldoende nagekomen.  
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Ondanks het feit dat er met gediplomeerde trainers wordt gewerkt kan 
de kwaliteit nog verbeteren (2e/3e teams). Dit blijft een onderwerp 
waar continue aandacht voor moet blijven bestaan. 
Dit geldt ook voor de aandacht en ondersteuning van het recreatieve 
deel van de vereniging, de zogenaamde niet selectieteams 
(voetbalteams). Flevo Boys is ook een club waar welgemeende eigen 
belangen een negatieve rol spelen!  

 
Ondanks de vele inspanningen is trainingsruimte te beperkt in de 
vroege avonduren. Mede door de forse toename van het aantal leden 
is er behoefte aan meer coaching van het kader (train de trainer). We 
moeten meer ambitie tonen en lef hebben. Dit vraag een proactieve 
houding van betrokkenen! 

  
Kansen  Door het hebben van een relatief kwalitatief goed jeugdbeleid heeft 

Flevo Boys kansen om eigen jeugd vast te houden en talentvolle 
jeugdleden aan te trekken uit de omgeving, daarmee wordt de jeugd 
de kweekvijver voor de seniorenafdeling.  

  
Bedreigingen Bij de jeugd is sprake van een forse cultuurverandering. Er is een 

duidelijke toename van consumptief, passief gedrag waarneembaar in 
plaats van actieve sportbeoefening. Daarnaast gaan jongeren eerder 
(deeltijd) werken om aan voldoende geld voor het weekend te komen. 
Door de ledenaanwas zijn is er nu een knelpunt op onze 
accommodatie. Te weinig wedstrijd- en trainingsruimte.   

  
 
HOOFDSTUK 2 DOELSTELLING VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN 
  
Algemene doelstelling vereniging en jeugdafdeling  
 

• Flevo Boys tracht haar leden een zo optimaal mogelijke begeleiding te geven 
waarbij selectievoetbal en de niet-selectievoetbal een centrale plaats 
innemen.  

• In de optimale begeleiding dienen zowel de persoonsontwikkeling als de 
groepsontwikkeling centraal te staan. Dit zal geschieden binnen de door 
Flevo Boys gerespecteerde normen en waarden.  

• Het bereiken van die doelstellingen zal geschieden door een goed technisch 
kader. Het bestuur zal via haar technisch kader en jeugdleiders zorgdragen 
voor een goede ontwikkeling van zowel senioren als jeugdspelers.  

• Het 1e-elftal van Flevo Boys moet zaterdag hoofdklassenvoetbal spelen met 
zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding.  

Visie: Flevo Boys wil een onderscheidende voetbalvereniging zijn in de Noordoostpolder en 
omstreken en wil daarmee een aantrekkelijke club zijn en blijven voor zowel prestatief als 
recreatief ingestelde spelers.  
 
Missie: Flevo Boys is zich bewust van de maatschappelijke functie die zij als 
vereniging heeft in de Noordoostpolder. Dit betekent dat “onze” jeugd een plek heeft 
binnen de vereniging en daarmee geven wij invulling aan begrippen als sportiviteit, 
gezondheid, sociale omgang en sportieve opvoeding. Flevo Boys stelt zich als doel 
de jeugd te begeleiden, vanuit een sportieve invalshoek, naar volwassenheid.  
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Het onderscheidend vermogen wordt concreet weergegeven door:  
• een op hoog niveau voetballend eerste elftal (zaterdag topklasse). Ook het 

tweede moet op een dusdanig niveau (reserve hoofdklasse) spelen dat deze 
teams de springplank kunnen vormen naar het eerste of tweede team.   

• een goede interne scoutingstructuur (alle jeugdleden binnen de vereniging 
spelen op hun niveau).  

• een jeugdvoetbalbeleidsplan waardoor jeugdige voetballers worden opgeleid 
om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Uiteindelijk zal dit moeten 
leiden tot jeugdteams die vanaf de D-jeugd ten minimale 3e divisie moeten 
voetballen.  

• een aantrekkelijke (ligging), goed gefaciliteerde (kleedkamers en kantine) en 
sfeervolle accommodatie    

• de wijze waarop binnen de vereniging wordt omgegaan met de afgesproken 
normen, waarden en gedragsregels.  

  
Termijn doelstellingen voetbaltechnisch beleidsplan  
  
Korte termijn 2016-2017: de reeds ontwikkelde heldere en transparante structuur 
binnen de vereniging handhaven middels het in 2012 opgestelde en in de jaren 
daarna verder geëvolueerde technisch beleidsplan. Mede daardoor zal de 
coördinatie en communicatie blijvend verbeteren, dit blijft een continu 
aandachtspunt. Daarnaast geeft het technisch beleidsplan concrete en duidelijke 
richtlijnen waarlangs gewerkt dient te worden om de bovenstaande doelstellingen 
vereniging breed te kunnen realiseren.   
 
In het seizoen 2017-2018 wil de vereniging gaan voor een eerste opleidingsster (via 
het kwaliteit performance traject van de KNVB). Dit betekent dat de vereniging zich 
gaat richten op verdere professionaliseren van de organisatie Flevo Boys.  
  
Lange termijn 2016 – 2020: door het in stand houden van een technisch commissie 
voor de jeugd heeft het bestuur van Flevo Boys voor ogen zowel de coördinatie en 
communicatie als wel het totale niveau van de voetballende jeugd op een hoger plan 
te brengen, met als uiteindelijk doel de bovenstaande visie en missie te realiseren. 
Het opleiden van jeugdspelers met als doel deze toe te laten treden tot het 
“vlaggenschip” blijft de belangrijke doelstelling.   
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HOOFDSTUK 3  NORMEN EN WAARDEN  
  
3.1 Begripsbepaling  
  
Normen zijn geschreven of ongeschreven gedragsregels. Vanuit dit gezichtspunt 
kan worden gesteld dat een norm een manier van handelen is van een groep 
mensen (lees: de leden en vrijwilligers van Flevo Boys).   
  
Waarden zijn subjectieve oordelen over wat belangrijk is om na te streven. De 
waarden brengen mensen op één lijn; daardoor zullen zij zich aansluiten om aan 
gemeenschappelijke doelen te werken. De waarden binnen Flevo Boys zijn: respect, 
duidelijkheid en positivisme.  
 
 
 
3.2 Gedragsregels  
  
In dit jeugdvoetbalbeleidsplan wordt aandacht besteed aan normen en waarden 
omdat ze een belangrijke rol spelen binnen de vereniging. Flevo Boys wil zich niet 
alleen onderscheiden door middel van een kwalitatief uitstekende jeugdopleiding 
maar ook door middel van normen en waarden. Het streven hierbij is om een aantal 
gedragsregels te formuleren. Dit zijn regels die een ieder binnen de vereniging 
nastreeft zich hier aan te houden. Concreet zijn aan de hand van de 
eerdergenoemde waarden de volgende vijf gedragsregels geformuleerd.  
  
Respect  
 
Gedragsregel 1: Heb respect voor een ander;  Flevo Boys is een vereniging met 
vele leden en vele vrijwilligers. Ieders mening mag en kan gehoord worden als de 
intentie er maar is om de vereniging nog beter te laten functioneren. In dat kader 
geldt ook dat we niet over elkaar maar met elkaar praten.  
 
Gedragsregel 2: Presteer naar kunnen; een prestatie is een middel om een doel te 
bereiken. Dit doel in en buiten het veld is individueel. Zo dient dus ook elke prestatie 
beoordeeld te worden. Probeer altijd een zo goed mogelijke prestatie te leveren 
ongeacht selectie of niet-selectievoetbal. Haal altijd het maximale eruit.  
  
Duidelijkheid  
 
Gedragsregel 3: Kom afspraken na; dit geldt voor iedereen die betrokken is bij Flevo 
Boys. Het is zeer vervelend wanneer bepaalde zaken niet gerealiseerd kunnen 
worden omdat een ander de gemaakte afspraken niet nakomt. Spreek elkaar hier 
ook op aan.  
  
Gedragsregel 4: Informeer een ander; wanneer iets niet na kan worden gekomen 
informeer elkaar daar dan over en vertel tevens wanneer een en ander wel geregeld 
is.  
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Positivisme  
 
Gedragsregel 5: Heb plezier in wat je doet; uiteraard geldt deze regel voor alle leden 
en vrijwilligers binnen Flevo Boys. Voetballen en vrijwilligerswerk gebeurt vanuit de 
insteek dat dat wordt gedaan vanuit plezier. Zorg ervoor dat plezier altijd bovenaan 
staat. Mocht er om wat voor reden dan ook er geen plezier meer zijn, bespreek dit 
dan met de direct betrokkenen (ouders, trainers, bestuur etc..) zodat er naar een 
oplossing kan worden gezocht.  
  
 
HOOFDSTUK 4 HET OPLEIDEN VAN JEUGDVOETBALLERS  
  
4.1    Uitgangspunten van de club ten aanzien van het leren voetballen.  
  
Kijkend naar een voetbalwedstrijd kan worden geconstateerd dat een aantal 
elementen het voetbalvermogen van een speler bepalen. Spelers moeten kunnen 
omgaan met voetbalweerstanden.: de bal, de medespeler, de tegenstander, 
spelregels, tijd, ruimte en spanning. Afhankelijk van talent (aanleg) leeftijd en niveau 
van de speler zijn er vier elementen in het voetbalspel die tijdens de training kunnen 
worden beïnvloed om het voetbalvermogen van een speler te vergroten, namelijk: 
Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid.  
  
De visie in de opleiding is gebaseerd op de ontwikkeling van deze elementen 
(T.I.P.S.), waarbij tijdens de ontwikkeling van de spelers binnen leeftijdscategorieën 
accenten worden gelegd op snelheid, fysieke en mentale aspecten. Concreet: Bij 
een E-speler ligt er zwaar accent op techniek en minder op inzicht en nog minder 
op persoonlijkheid. Bij een A-speler ligt er meer accent op persoonlijkheid, snelheid 
en inzicht en zal techniek minder geaccentueerd worden.  In deze visie nemen de 
T.I.P.S.- elementen als basismiddel om het voetballend vermogen te vergroten een 
belangrijke plaats in.    
  
Techniek  
  
In de visie die Flevo Boys uitdraagt is techniek een uitstekend middel om het 
voetbalvermogen van pupillen tot aan de seniorenstatus te vergroten. Het zinvol 
oefenen van technische vaardigheden in voetbaleigen situaties levert het hoogste 
rendement op. Door veel te doen en steeds weer te herhalen wordt er veel geleerd. 
Een voorwaarde voor een leerproces is dat de oefenvorm met weerstanden 
(aangepast aan de leeftijdscategorie, aanleg, niveau en beleving) moet aanspreken. 
Voor de speler moet duidelijk zijn wat de bedoeling is en wanneer er geen beleving 
aanwezig is zal er van het leerproces weinig terecht komen. Techniek oefenen 
betekent niet alleen maar…. dribbelen, drijven, kappen, draaien, passen etc. los 
oefenen of “droogzwemmen” maar tevens oefenen in voetbaleigen situaties in spel 
en wedstrijdvormen met weerstanden aangepast aan de leeftijd, vaardigheid en 
beleving van de spelers.  
  
In de visie van de vereniging draait het niet enkel om de ontwikkeling van het 
individu maar ook om de ontwikkeling van het team. Vanuit dit perspectief is het 
dus van belang dat er aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van 
inzicht, persoonlijkheid en communicatie.  
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Inzicht  
  
Inzicht in het voetbalspel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten 
worden of juist niet en is vooral afhankelijk van leeftijd, ervaring en spelintelligentie. 
Op het moment dat spelers in staat zijn qua leeftijdskenmerken, techniek en/of 
aanleg moeten de technische vaardigheden gekoppeld gaan worden aan inzicht. 
Inzicht kan worden verhoogd door tijdens de trainingen aandacht te besteden aan 
positiespel (bijv. de “driehoekjes), inzicht bij balbezit (bijv. ruimte creëren voor 
medespelers) en inzicht vergroten bij balverlies (bijv. rugdekking geven aan een 
medespeler).  
  
Bij dit onderdeel van de ontwikkeling van het voetbalvermogen van een speler 
speelt de trainer vooral een rol als coach. De ontwikkeling van het inzicht van een 
speler is sterk afhankelijk van de rol van de trainer/coach die in wedstrijdsimulaties 
en tijdens wedstrijden de speler wijst op de wijze waarop de speler omgaat met zijn 
positie en rol die de speler inneemt tijdens balbezit en/of balverlies. Deze combinatie 
van trainingen en wedstrijden leidt tot het hoogste leereffect.  
  
Persoonlijkheid  
  
Een team is opgebouwd uit individuele personen. Elk individu heeft zowel binnen als 
buiten het veld zijn ‘’eigenaardigheden’’. Door de opvoeding en door genetisch 
bepaalde factoren ontstaan verschillende persoonlijkheden. Het gedrag dat zowel 
binnen als buiten het veld wordt vertoond is medebepalend voor de wijze waarop 
het team tot prestaties komt. De trainer/coach en begeleiding van het team hebben 
de verantwoordelijkheid om alle individuen op hun eigen waarde te beoordelen en 
op die wijze bij te dragen aan het succes van het individu en het team. In de 
ontwikkeling van een individuele speler kan worden geconstateerd dat niet alleen 
techniek en inzicht moet worden geschoold maar ook moet er aandacht worden 
besteed aan de ontwikkeling van een speler als persoon. Te denken valt hierbij aan 
termen als; eigen verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken, opkomen voor 
individuen, opkomen voor het teambelang, corrigerend optreden, het hebben van 
een eigen opinie etc. Sleutelwoord in dit alles is communicatie.  
  
Tijdens de wedstrijd doen zich veel situaties voor waarbij spelers op één of andere 
wijze met elkaar communiceren. Ook hier kan onderscheid worden gemaakt tussen 
specifieke communicatie bij balbezit (bijv. vragen om de bal, “man in de rug”, 
“opendraaien” etc.) en communicatie bij balverlies (bijv. medespelers op de juiste 
plek zetten, “overnemen” of “druk zetten”). Door met de juiste terminologieën en 
door op het juiste moment tijdens een wedstrijd te communiceren kan het 
rendement van de teamprestatie worden verhoogd. Uiteraard is dit onderdeel ook 
weer afhankelijk van technische vaardigheden, inzicht, aanleg, beleving en leeftijd.  
  
Communicatie heeft ook te maken met discipline. Voor, tijdens en na de wedstrijd en 
de training zijn er vele momenten waarop de spelers te maken hebben met anderen.  
Te denken valt hierbij aan medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, ouders etc, 
etc. Op een correcte wijze communiceren getuigt van respect. Deze waarde zal 
tijdens wedstrijden en trainingen door de trainer en leider moeten worden bewaakt. 
Het spreekt voor zich dat trainers en leiders hierin een voorbeeldrol vervullen.  
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Snelheid  
  
In het opleidingstraject zal in toenemende mate en met het oplopen van de leeftijd 
meer aandacht worden besteed aan snelheid. Snelheid kan worden onderverdeeld 
in:  

• basissnelheid (sprintvermogen)   
• handelingssnelheid  
• bewegingscoördinatie  

  
In het huidige voetbalspel is het sprintvermogen van de speler, naast talent, 
techniek en inzicht (bijna altijd) een basisvoorwaarde om tot een volwaardige 
voetballer uit te groeien.  
 
In de trainingen vanaf de D-jeugd moet aan de ontwikkeling van de snelheid 
aandacht worden besteed. Tegelijkertijd zal in die trainingssessies getraind worden 
op motorische vaardigheden. Deze oefeningen op motorische vaardigheden worden 
uitgesplitst in:  

• souplesseoefeningen  
• coördinatieoefeningen  
• krachtoefeningen  

 
Dit is van belang om tot een goede fysieke ontwikkeling van de speler te komen.   
  
Met het toenemen van de weerstanden tijdens het voetbalspel zal ook de 
handelingssnelheid van de speler moeten toenemen. Hieronder wordt verstaan dat 
de voetballer in wedstrijdsituaties sneller de juiste keuzes moet maken. Het hebben 
van een goed ontwikkelde techniek en inzicht is daarbij onontbeerlijk.  
  
Conclusie  
  
De visie van Flevo Boys die als een rode draad tijdens het opleidingstraject wordt 
gehanteerd is gebaseerd op het T.I.P.S-principe. Het in positieve zin beïnvloeden 
van het T.I.P.S-principe zal het voetballend vermogen van de jeugd doen vergroten. 
Voor de E- en F- jeugd geldt dat met name de techniek een voorwaarde is om het 
spel te kunnen spelen. Het oefenen ervan is gebaseerd op voetbalweerstanden, hoe 
gering ook. De relatie met de wedstrijdsituatie moet uiteraard aanwezig zijn. 
Gedurende de opleiding en de oplopende leeftijd van een speler zal het resultaat 
van de wedstrijd meer en meer worden bepaald door inzicht en persoonlijkheid 
(vanaf de E-pupillen). Binnen het T.I.P.S-gebied worden accenten naar snelheid, 
fysieke en mentale aspecten gelegd, per leeftijdscategorie wordt bepaald welk 
accent de zwaarste weging heeft.  In de eindfase van de opleiding worden de 
spelers voorbereid op het spelen bij de senioren. Uitgangspunt is dat er instroom 
plaatsvindt bij de verschillende senioren selectieteams. 
Alle trainers/coaches/begeleiders in de vereniging moeten het T.I.P.S-principe 
toepassen omdat het alle middelen omvat om het spel te spelen en tijdens 
trainingen om het voetbalvermogen individueel en van het team te vergroten. Bij de 
uitvoering hiervan worden de trainers inhoudelijk ondersteund door het hoofd 
opleidingen, o.a. door interne (bij)scholing.   
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4.2    Het coachen van jeugdvoetballers  
  
Coachen kan worden vertaald als het “beïnvloeden van het leren”. Zowel tijdens 
trainingssituaties als tijdens wedstrijden kan de trainer/coach bepaalde momenten 
gebruiken om het leereffect van de individuele speler of het team te vergroten.  
  
De simpelste benadering om een wedstrijd te coachen is te zeggen: om te winnen 
zal er één doelpunt meer moeten worden gemaakt dan de tegenstander. Dit is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Weerstanden, techniek, inzicht en communicatie 
bepalen of dit lukt. Zoals eerder geconstateerd heeft de vereniging als doelstelling 
om de spelers hierin te begeleiden en op te leiden. Coaching wordt met name van 
belang daar waar vanuit het T.I.P.S-principe het inzicht en de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid meer worden geaccentueerd.   
  
De wijze van coaching wordt bepaald door de 4 hoofdmomenten tijdens het spel:   

• balbezit tegenpartij  
• balbezit  
• omschakeling naar balbezit (balverlies van de tegenpartij) 
• omschakeling naar balverlies (balbezit van de tegenpartij)  

  
De coach zal dus de know-how, de ervaring en het inzicht moeten hebben om de 
spelers duidelijk te maken wat zij tijdens die drie hoofdmomenten moeten doen. De 
wij ze waarop hij dit vervolgens overbrengt op de spelers is medebepalend voor het 
leereffect. Hiermee wordt bedoeld dat bij foute keuzes door een speler tijdens de 
wedstrijd of de training het niet meer helpt om die fout te benadrukken. Fouten 
mogen worden gemaakt mits zij maar het vertrekpunt voor verbetering vormen. 
Reactief (dat had je niet moeten doen) coachen kan iedereen. De beste begeleider 
is hij of zij die pro-actief (van te voren aangeven wat de beste keuze is) coacht.  
  
3.     Een vaste speelwijze als rode draad door de jeugdopleiding  
  
De E en de F teams  spelen 7 tegen 7 in een 1-3-3 formatie. Met E1 spelen we 9 
tegen 9 in een 1-3-3-2 formatie. Bij balbezit wordt gespeeld met “de punt naar 
voren”, terwijl bij balverlies wordt gespeeld “met de punt naar achteren”. Het 7 tegen 
7 verdient om twee redenen voorkeur: ten eerste zijn er twee linies met drie spelers 
(conform 11 tegen 11 en daardoor betere aansluiting) en door  7 tegen 7 te spelen 
(en dus niet meer spelers) wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare 
ruimte. De C en D teams spelen in een 1-4-3-3 formatie.   
  
Het spelsysteem van de A en B is in principe ook 1-4-3-3. Afhankelijk van het 
beschikbare spelersmateriaal, in het kader van opleiding (andere spelsystemen 
leren spelen) of andere omstandigheden kunnen de trainers de 1-4-3-3 speelwijze 
aanpassen.  
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4.4   De 4 hoofdmomenten  
  
Verdedigen door het team (balbezit tegenpartij)  
 
Voorhoede:  

• Het storen door de drie spitsen begint voorin, drukzetten aan de balkant 
en de niet balkant komt naar binnen (knijpen)  

• Speler in balbezit naar de zijkant leiden en de dieptepass zien te 
voorkomen  

• Tijdig beginnen met storen (wat tijdig is, is afhankelijk van de 
teamafspraken) en als volledige team jagen.  

• Bij de jongste jeugd, D1 en C1, in de vaste formatie (1-4-3-3) 
aanvallend/pressie spelen. Dat betekent bij de doeltrap de tegenstander 
“vastzetten”.  

• Vanaf B1 kan ook de keuze worden gemaakt om verdedigend meer 
behoudend (initiatief bij de tegenstander en o.b.v. teamafspraken druk 
zetten) of meer controlerend (volledig het initiatief weggeven aan de 
tegenstander en als collectief inzakken op eigen helft). Uiteraard kan er 
ook gekozen worden om met meer pressie te spelen (verder van eigen 
doel met meer ruimte achter de laatste linie) -  In de rug terug 
verdedigen om ook rugdekking te kunnen geven.  

  
Middenveld:  

• Ook hier geldt: voorkom de dieptepass.  
• De middenvelders van de D1 en C1 verdedigen met de punt naar voren  
• Vanaf de B1 moet er meer gevarieerd worden met de formatie op het 

middenveld, zo ontstaat er ook meer tactisch inzicht  
• Tijdig beginnen met storen en als volledige team jagen, dit moet in 

samenwerking met de voorhoedespelers.  
• Speler in balbezit naar de zijkant leiden en de dieptepass zien te 

voorkomen  
• Elke speler speelt vanuit zijn positie en is vanuit die optiek 

verantwoordelijk voor zijn eigen zone waarin er wordt verdedigd 
(zonedekking)  

• Vooruit verdedigen en rugdekking geven aan de spitsen  
• Compact spelen en onderlinge afstanden bewaken  
• Op de voorvoeten blijven staan en in uiterste gevallen een sliding  
• Samenwerking tussen middenveld-voorhoede en middenveld-

achterhoede is cruciaal. Samenwerking bestaat uit onderlinge coaching, 
het overnemen van spelers en de zogenaamde “lijnen” eruit halen.  

• Waar de middenvelders beginnen te verdedigen wordt bepaald door de 
verdedigende afspraken die worden gemaakt (aanvallend/pressie, 
behoudend of controlerend.  
 

Achterhoede:  
• De vier verdedigers spelen zo veel mogelijk op één lijn; 
• Er kan mandekking en zonedekking worden toegepast;  
• Centrumverdediger aan balkant stapt uit bij de loopactie (in de diepte) 

van de middenvelder van de tegenpartij. Er wordt dus met een 
wisselende vrije man gespeeld; 

• De vrije man speelt in principe naast de centrumverdediger; 
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• Samenwerking tussen middenveld-voorhoede en middenveld-
achterhoede is cruciaal. Samenwerking bestaat uit onderlinge coaching, 
het overnemen van spelers en de zogenaamde “lijnen” eruit halen; 

• Waar de verdedigers beginnen te verdedigen wordt bepaald door de 
verdedigende afspraken die worden gemaakt (aanvallend/pressie, 
behoudend of controlerend; 

• Doelverdediger coached zijn achterhoede; 
• Verdediger haalt de bal uit het spel of verovert de bal. 

  
Omschakeling; balbezit tegenstander naar balbezit eigen team  
 

• Allereerst bal aannemen en vervolgens verwerken -  Druk van de bal 
krijgen/houden (bal “eruit” halen); 

• Eerste gedachte moet zijn; diep spelen; 
• Na het spelen van een diepe bal; doorsluiten; 
• Na verovering van de bal rest van het team loskomen van de 

tegenstander, ruimte creëren; 
• Groot maken van de veldbezetting;  
• De kant waar de bal niet is veroverd kan opkomen (de aanval begint). 

  
Opbouwen/aanvallen door het team (balbezit eigen team)  
 
Achterhoede:  

• Opbouw van achteruit, te beginnen bij de keeper; 
• Opbouw via de verdedigers (centrum- of vleugelverdedigers); 
• Bij de D1 en C1 niet de bal door de keeper naar voren laten schieten 

maar de opbouw via de verdedigers; 
• Bij de B1 en A1 kan de keeper proberen snel zijn aanvallers middels een 

geplaatste trap (drop-kick) te bereiken;  
• De opbouw verloopt via de verdedigers naar de middenvelders en 

vervolgens naar de voorste linie; 
• Tempo tijdens de opbouw hoog houden (geef de tegenstander geen 

gelegenheid zich te hergroeperen) en daarbij is een goede techniek 
onontbeerlijk;  

• Zowel de vleugelverdedigers als het centrale duo achterin kunnen de 
opbouw verzorgen; 

• Bij loopacties van verdedigers naar voren worden de posities 
overgenomen;  

• Tijdens het spelen van dieptepasses is het belangrijk om de linies goed te 
laten aansluiten, dit in verband met balverlies om ook dan de organisatie 
weer goed te hebben staan;  

• Vleugelverdedigers komen op en kunnend aanvallend de voorzet 
verzorgen; 

• Centrale verdedigingsduo kan inschuiven om zo een extra man te 
verkrijgen op het middenveld.  

 
 
 
 
Middenveld:  
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• Middenvelders zijn verbindingsspelers. De loopactie zonder bal is 
bepalend of ze aangespeeld kunnen worden door de verdedigers;  

• De loopactie van de middenvelders is niet alleen nodig om in balbezit te 
komen maar ook om ruimte te maken voor opkomende 
vleugelverdedigers, andere middenvelders of spitsen; 

• Op het middenveld lopen verschillende type spelers; de creatieveling, de 
werker en de dienende spelers. Dit is nodig voor de balans in het team en 
op het middenveld; 

• Middenvelders moeten de ruimtes goed bewaken (elkaar niet in de weg 
lopen of de ruimtes te klein maken);  

• Middenvelders moeten in aanvallend opzicht ook mee kunnen doen. 
Afhankelijk van de positie van de bal wordt bepaald wie aanvallend, 
behoudend of controlerend moet denken; 

• De middenvelder kan opkomen en buiten de 16-meter schieten op het 
doel;  

• De middenvelder kan de 1-2 combinatie zoeken met de aanvallers en zo 
in de verdediging penetreren;  

• Na een dieptepass moet de middenvelder anticiperen om de 
zogenaamde tweede bal te hebben (aanvallende partij blijft in balbezit).  

  
Voorhoede:  

• In de 1-4-3-3 formatie staat de centrumspits het diepste weg; 
• De vleugelspitsen staan iets meer teruggetrokken (minder diep)  
• In andere formaties spreken we ook over de diepste spits en die is het 

dichtst bij het doel van de tegenpartij  
• Centrumspits begeeft zich naar de balkant om zo een aanspeelpunt te 

zijn  
• Vleugelspitsen hebben een sterke individuele actie om in een 1-1 situatie 

zichzelf aan de zijkant vrij te spelen en een voorzet af te leveren.  
• Ook hier geldt dat er door loopacties ruimte wordt gecreëerd voor elkaar  
• De centrumspits moet het juiste gevoel hebben, een neusje voor de goal. 

Ook zal hij goed moeten kunnen kaatsen, de bal vast moeten kunnen 
houden (aansluiten van de middenvelders) en kunnen koppen.  

• Meedogenloos voor de goal.  
 
Omschakeling; balbezit eigen team naar balbezit tegenstander 

 
• Dieptespel voorkomen; 
• Vooruit verdedigen; onmiddellijk druk zetten op de man met de bal;  
• De overige spelers in de directe omgeving helpen degene die druk op de 

bal zet om zo snel mogelijk de bal weer te veroveren;  
• Bij een breedtebal druk zetten naar balkant; 
• De tegenstander dwingen om de zijkanten te zoeken (hier mee is de 

kortste weg naar het eigen doel afgesloten).  
• Linies compact bij elkaar houden.  
• Klein maken van het speelveld door de overige spelers die geen druk op 

de bal zetten.  
  
 
4.5 De leerdoelstellingen per elftal  
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Leerdoelstellingen D1 en D2 elftal  
  
Dit is de leeftijdscategorie die voor het eerst in een 1-4-3-3 formatie gaat spelen. De 
jaren hieraan voorafgaand was het immers 1-3-3. Het is dan ook logisch om het 
spelinzicht te vergroten door het spelen van voetbalsituaties die nog niet zo complex 
zijn (bijvoorbeeld 7:7). Er wordt veel met de bal getraind om dat spelinzicht te 
vergroten. De nadruk komt te liggen op het aanleren van basistaken per linie en per 
positie. Spelers kunnen op meerdere posities spelen. Ook de techniek blijft centraal 
staan en de techniekvormen van Wiel Coerver en René Meulensteen (Moves & 
Skills) zijn daarin leading. Middels de spelersanalyseformulieren wordt inzicht 
verkregen in de ontwikkeling van de speler. Zoals eerder beschreven werkt H.H.C. 
Hardenberg volgens het principe van T.I.P.S. De technische en tactische 
vaardigheden alsmede de ontwikkeling van de speler wordt hier nauwlettend 
gevolgd.  
  
Leerdoelstellingen C1 en C2 elftal  
  
Hetgeen er beschreven staat bij de D1 gaat hier gewoon door. Er kunnen echter 
strengere eisen worden gesteld aan de uitvoering van de verschillende basistaken 
per linie en per positie. De verschillende taken en functies dienen meer inhoud te 
krijgen. De linies worden getraind op specifieke functies die te maken hebben met 
verdedigen, opbouw en aanvallen. De wedstrijd wordt gezien als een middel voor 
het aanleren van de verschillende taken. Basistaken kunnen op verschillende wijze 
worden getraind (4:4, 7:7, 8:8).  
 
Leerdoelstellingen B1 en B2 elftal  
  
De verschillende taken per positie, linie en team worden verder ontwikkeld. De 
uitvoeringseisen worden nog strenger. Handelingssnelheid en de snelheid om de 
juiste keuzes te maken neemt toe. De wedstrijd is geen middel maar doel. Coaching 
in de B1 is anders dan in de C1. In de b1 moeten spelers leren welke keuze de 
beste is, wat het meeste rendement oplevert. Spelers moeten in staat zijn om een 
wedstrijd te leren lezen. Wat moeten we doen bij een achterstand? Wat moeten we 
doen bij een voorsprong? 
Omschakelen van controlerend naar aanvallend voetbal is daar een voorbeeld van. 
Dit heeft uiteraard ook weer consequenties voor de uitvoering van de taken per linie 
en per positie.  
  
 
Leerdoelstellingen A1 en A2 elftal  
  
Hier gaat de opleiding verder en wordt de speler specialist op een positie. Er wordt 
gedetailleerd invulling gegeven aan taken per positie, linie en team. Welke speler 
voert al hetgeen er geleerd is in de voorgaande jaren uit? Welke individuele 
kwaliteiten worden verder ontwikkeld. De wedstrijd is een doel op zich. Het resultaat 
is het belangrijkste. De coaching is erop gericht om het maximale uit het individu en 
de ploeg te halen.  
 
 
   
4.6  Leeftijdsspecifiek kenmerken: van F-pupil tot en met A-junior 
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F-jeugd: weinig kracht, bewegingsdrang, geen concentratie, weinig sociaal, 
individualistisch, spel als avontuur en veel herhaling van eenvoudige technische 
oefeningen  
  
E-jeugd: socialer ingesteld, snel afgeleid, gevoel voor een opdracht, geldingsdrang, 
wedstrijd en prestaties zijn belangrijk. Ook in deze leeftijdsgroep veel methodisch 
technische vaardigheden oefenen.  
 
D-jeugd dit is een belangrijke leeftijdscategorie in de ontwikkeling van de jonge 
voetballer en een ideale leeftijd om het beheersen van de bal in diverse 
voetbalsituaties onder de knie te krijgen. Wedstrijdvormen worden belangrijker, 
prestatiegericht, erg leergierig, alles voordoen en veel voorbeelden.   
  
C-jeugd: start van de groeispurt, het lichaam verandert geheel, de eigen mening 
gaat een belangrijke rol spelen, prestaties zijn als gevolg van deze veranderingen 
wisselend. Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen neemt toe.  
  
B-jeugd: de lengtegroei zet door, daardoor vaak minder controle. Veel 
puberteitsverschijnselen zoals lusteloosheid, humeurigheid en onredelijkheid. 
Winnen wordt steeds belangrijker.  
  
A-jeugd: de lengtegroei is zo goed als voorbij, breedtegroei neemt toe, stabieler 
(zowel geestelijk als lichamelijk) bewuster en evenwichtiger. Zelfstandig denken 
stimuleren.  
 
4.7  Selectievoetbal en niet-selectievoetbal  
  
Binnen het jeugdvoetbal wordt een onderscheid gemaakt tussen selectie en niet-
selectievoetbal. Het aantal selectie- en niet selectieteams wordt per seizoen 
bekeken en vastgesteld. De keuze om te selecteren is noodzakelijk om goede 
resultaten te bereiken. Dit kan alleen door spelers op het juiste niveau te laten 
trainen en spelen. Daarom wordt er vanaf de F-jeugd geselecteerd.   
  
Naast deelname aan de KNVB-competities speelt vanaf het seizoen 2016 – 2017 
met een team Beloften. Voor dit Beloftenteam worden er ieder seizoen een aantal 
“losse” wedstrijden georganiseerd.  
Samenstelling van de teams gebeurt in overleg tussen de TC en betrokken trainers. 
Voor de begeleiding en coaching van de teams zijn begeleidingsteams geformeerd.   
  
Het beloften is noodzakelijk om de spelers onder grotere weerstand (fysiek, 
snelheid, keuzes maken) het voetballend vermogen te laten vergroten. Daarnaast is 
het een goede aanloop richting het senioren voetbal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Selectieteams seizoen 2016-2017 
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2e en 3e elftal 
A1 – B1 en C1 junioren 
D1 – D2 pupillen 
E1 – E2 – E3 pupillen 
F1 pupillen 
 
Bovenstaande teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de Technisch 
Commissie, met hoofd opleidingen als direct aanspreekpunt. Alle overige 
voetbalteams is aangelegenheid van de Voetbalcommisse (met de verschillende 
coördinatoren).  
  
4.8  Training geven aan jeugdvoetballers; methodiek en didactiek  
  
Elke training bestaat uit drie onderdelen: Warming-up, Techniekgedeelte en de 
Afsluiting. Per onderdeel worden een aantal opmerkingen gemaakt waar elke 
(beginnende) trainer zijn voordeel mee kan doen. Uiteraard zal het verschil per 
leeftijdscategorie zelfstandig geïnterpreteerd moeten worden. Onderstaande 
aanbevelingen gelden met name de D- E- en F-jeugd.  
  
Warming-up  

• De spelers komen vanuit een thuissituatie naar het trainingsveld. Ze hebben 
verschillende “gemoedstoestanden”. Zo kunnen ze uitgelaten, onrustig of 
juist het tegenovergestelde zijn;   

• Gebruik de warming-up om “rust” in de groep te krijgen. Met rust wordt hier 
ook zeker discipline bedoeld. Zo bepaalt de trainer wat de grenzen zijn 
waaraan de groep zich moet houden: “Als ik praat is de rest stil”, “Als ik praat 
liggen de ballen stil en gaat niemand andere dingen doen” etc. 

• Hou het trainerspraatje zo kort mogelijk, de spelers willen het liefst zo snel 
mogelijk aan de slag.  

• In de jongere leeftijdscategorieën is een warming-up zoals de senioren en de 
oudere jeugd die uitvoert niet van belang, gesteld kan worden dat het 
lichaam hier nog niet aan toe is. (Heeft u op het schoolplein de kinderen wel 
eens een warming-up zien doen voordat ze gaan voetballen?).  

• Wees tijdens de warming-up duidelijk en consequent met betrekking tot de 
regels waaraan een ieder zich moet houden. Wanneer de warming-up een 
zootje is en blijft dan zal dit de rest van de training beïnvloeden.  

• De opdrachten in de warming-up moeten of bekend of snel uit te leggen zijn. 
De kinderen staan namelijk te trappelen van ongeduld. Ze willen graag 
beginnen. Eenvoudige opdrachten en estafettevormen zijn daarom prima 
beginopdrachten.  

  
Techniekvormen  

• Het is beter veel verschillende en korte opdrachten te geven met eenzelfde 
techniek dan één opdracht langere tijd uit te laten voeren (concentratie).  

• Ook aan kinderen kunnen “eisen” gesteld worden. De trainer mag dus van de 
kinderen verwachten dat ze een opdracht uit kunnen voeren.  

• Oefenvormen kunnen uitgevoerd worden met zowel het linkerbeen als met 
het rechterbeen. Dit confronteert goede voetballers ook met het feit dat ze 
met hun “chocoladebeen” nog veel te leren hebben.  

• Laat in opeenvolgende trainingen oefenvormen terugkomen zodat de spelers 
herkennen van wat ze moeten doen en uiteindelijk is de techniek de basis 
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voor het spel. Let wel: er kan nooit teveel getraind worden op de 
techniek.  

• Bij techniekvormen gaat het er niet om wie er het snelst is! De spelers 
moeten daar ook op gewezen worden. Wanneer een speler een bepaalde 
basistechniek goed beheerst kan uiteraard de handelingssnelheid wel 
opgevoerd worden. Ook dan geldt weer dat er eisen aan de uitvoering van de 
techniek gesteld moeten worden.  
 

Afsluiting  
• Hoe slecht de training ook verlopen is, de afsluiting moet altijd een “feest” 

zijn. De spelers gaan dan namelijk met een “goed” gevoel naar huis en 
hebben zin om de volgende keer weer te komen.  

• De afsluiting van een training is vaak een partijvorm. Probeer hetgeen er 
tijdens de training aan techniek is aangeleerd terug te laten komen in die 
partijvorm.  

• Leg een partijvorm niet te vaak stil. Tijdens de techniekvormen zijn er 
namelijk ook al veel aanwijzingen gegeven en de spelers willen nu graag 
door.  

• De ultieme kick van het voetbalspel is het scoren. Dat betekent dat in elke 
partijvorm een mogelijkheid tot scoren en winnen moet worden 
georganiseerd.  

• Roep na afloop van de training de spelers bij elkaar, geef nog even aan wat 
er tijdens de training is geleerd en laat zo de spelers weer tot rust komen. Ze 
kunnen daarna huiswaarts keren.  

• Tijdens de partijvorm heeft het geen zin om abstracte begrippen als ruimte 
en aansluiten te gebruiken. Kinderen (D E en F-jeugd) snappen dat niet 
omdat ze nog niet het besef hebben van deze begrippen. Gebruik 
zogenaamde “landschappelijke aanwijzingen”.  
Concreet betekent dit dat de spelers naar de cornervlag of de zijlijn moeten 
bewegen. Deze begrippen zijn concreet en tastbaar en hebben het beoogde 
effect. 
  

Tot slot nog het volgende:  
• Onthoud het volgende ezelsbruggetje: PRAATJE, PLAATJE, DAADJE.  
• Dit wil zeggen: leg de oefening uit, geef een voorbeeld en daarna aan de 

slag. Dit werkt altijd.  
• De overgang van warming-up naar de techniekvormen en van de 

techniekvormen naar de afsluiting moet zo soepel mogelijk verlopen. Zo‟n 
overgang wordt ook wel een “lesgewricht” genoemd. Indien dit namelijk te 
lang duurt gaan de spelers andere dingen doen en kost het tijd om ze weer 
bij de les te krijgen.  

  
4.9   De keeperopleiding 
  
In het seizoen 2016-2017 zal er een hoofd keeperstrainer worden aangesteld. Doel 
van deze opleiding is om de keepers een gedegen opleiding te geven. Naast de 
training met het team heeft met name de keeper nog een “vakspecifieke” opleiding 
nodig. Tijdens de keeperstraining wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
selectiekeepers en niet selectiekeepers.   
  
De doelstelling voor de keepers van de selectieteams is gericht op het verbeteren 
van de keepervaardigheden en die in dienst te stellen van het selectieteam. In de 
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keeperschool wordt één keer per week getraind. Dit gebeurt onder leiding van een 
aantal keeperstrainers en separaat van de groep. De doelstelling van de 
keeperopleiding voor de niet-selectiekeepers is gericht op niet puur prestatieve 
prestaties. Ook sociale en speelsere elementen komen aan de orde.  
  
De leiding van de keeperopleiding is in handen van de hoofd keeperstrainer in zeer 
nauwe samenwerking met het hoofd opleidingen. De keepers worden getraind 
volgens het keepersplan (zie bijlage I). 
 
4.10  Van junioren naar senioren: de overgang  
  
De overgang van A-junioren naar senioren zal allereerst plaatsvinden vanwege de 
te bereiken leeftijd. De keuze die gemaakt wordt om een junior over te hevelen naar 
een eerste of tweede selectie gebeurt op basis van een aantal criteria:  

• leeftijd  
• spelersanalyseformulieren  (T.I.P.S.)  
• beschikbare posities in het eerste elftal  

  
In de  afgelopen seizoen is hier het volgend beleid op vastgesteld:   
 
Eerste selectieteam: doelstelling: stabiele hoofdklasser. De vereniging heeft de 
ambitie om dit te doen met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers.   
  
Tweede selectieteam: doelstelling: stabiele reserve hoofdklasser met af en toe een 
periodekampioenschap en/of een kampioenschap. Een aantal spelers van het tweede 
bezitten de potentie om in aanmerking te komen voor een plek in het eerste.  
 
Veelal zal de spelersgroep uit redelijk jonge spelers bestaan, aangevuld met 2 á 3 routiniers 
welke in staat dienen te zijn de jongere spelers adequaat te coachen en te begeleiden 
tijdens de wedstrijden. Daarnaast is een belangrijke functie van het tweede team om spelers 
welke om diverse redenen uit het eerste team wegvallen (blessure, schorsing, vormgebrek) 
op te vangen en weer via het tweede speelritme op te laten doen.    
Voorwaarden: het tweede selectieteam speelt volgens zelfde spelsysteem als het 
eerste (de linkshalf van het tweede kan zondermeer linkshalf bij het eerste spelen, 
kent het systeem) en ons insziens heel belangrijk: de trainer dient competenties te 
bezitten om de jongere spelers verder te ontwikkelen op seniorenniveau. Een trainer 
met opleidingscapaciteiten is een vereiste.   
  
Derde selectieteam: doelstelling: stabiele reserve eerste of tweede klasse. De spelers 
hebben naar grote waarschijnlijkheid niet de capaciteiten om door te stromen naar het eerste 
team maar zijn wel in staat om op eerste of tweede reserve klasse niveau te voetballen. 
Bovendien bestaan deze teams uit spelers welke gemotiveerd zijn om op goed niveau te 
blijven voetballen en daaraan plezier beleven. De prestaties van de spelers wordt zorgvuldig 
gevolgd, een speler welke zich positief ontwikkeld dient in staat te worden gesteld door te 
groeien naar een plek in het tweede selectieteam.  
Detail: spelers uit het tweede selectieteam welke niet aan spelen toekomen doordat hun 
plaats in beslag genomen wordt door een speler uit het eerste die “terugkomt”, dient 
sowieso speeltijd in het derde selectieteam te krijgen.   
 
 
HOOFDSTUK 5  HET BEGELEIDEN VAN KINDEREN EN JONGEREN  
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5.1  De wijze van begeleiden  
  
Flevo Boys is zich bewust van de maatschappelijke functie die zij als vereniging 
heeft in de gemeente Hardenberg. Dit betekent dat “onze” jeugd een plek heeft 
binnen de vereniging en daarmee geven wij invulling aan begrippen als sportiviteit, 
gezondheid, sociale omgang en sportieve opvoeding. Flevo Boys stelt zich als doel 
de jeugd te begeleiden, vanuit een sportieve invalshoek, naar volwassenheid.  
 
Begeleiding bestaat uit uitleggen wat de bedoeling is, doen wat de bedoeling is en 
zelf het goede voorbeeld geven. Deze vorm van begeleiden geldt voor alle 
geledingen binnen de vereniging. Te denken valt hierbij aan bestuur, trainers, 
coaches, leiders, ouders, kantinepersoneel etc, Uiteraard gelden ook voor de 
jeugdleden de normen en waarden zoals ze binnen onze vereniging gelden (zie 
hoofdstuk 4). Echter in dit hoofdstuk zullen een viertal  jeugdspecifieke 
begeleidingsaspecten aan de orde komen, deze hebben te maken met de manier 
waarop leiding wordt gegeven; duidelijk, consequent, consistent en positief.   
  
Duidelijkheid  
Indien een gewenst gedrag wil worden bereikt is het van belang om vooraf  aan te 
geven wat we van de jeugdleden verwachten. De direct betrokkenen rond een team 
geven aan het begin van het seizoen duidelijk aan wat van het team wordt verwacht 
aangaande het gedrag van de teamleden. De concrete vertaling ervan zijn de 
gedefinieerde normen en waarden.  
  
Consequent  
Om gedrag te beïnvloeden zal er bij onze jeugdleden door een ieder die daar direct 
bij betrokken is gewenst gedrag worden gestimuleerd. Daarnaast zullen jeugdleden 
bij ongewenst gedrag hierop worden aangesproken. Te denken valt hierbij aan   

• gedrag voor, tijdens of na de training;   
• gedrag voor tijdens of na de wedstrijd;  
• gedrag in de kleedkamer (schoonmaken van de kleedkamer, van andermans 

eigendommen afblijven, respecteren van de teamspelers);  
• gedrag in de kantine;  
• gedrag op het veld richting scheidsrechter, trainer, leider, tegenstander, 

ouders.  
  
Consistent  
Om gedrag te beïnvloeden is het tevens van belang gedurende langere tijd dezelfde 
boodschap uit te dragen. Jeugd heeft behoefte aan duidelijkheid. De begeleiding 
rond een team doet de duidelijkheid rondom gedrag tekort wanneer er regelmatig 
andere regels worden vastgesteld. Kortom wees niet alleen consequent in de 
benadering van het gedrag van de jeugd maar ook consistent.  
  
Positief  
Uitingen richting jeugdspelers dienen bij te dragen aan de positieve beleving van de 
jeugd bij de voetbalvereniging en het voetbalspel. Het uitleggen van bepaalde 
oefeningen, coaching tijdens de wedstrijd, aanmoedigingen rond het veld en 
corrigerende opmerkingen kunnen op een positieve wijze worden gebracht. 
Iedereen binnen de club dient hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.  
  
Bovenstaande manier van begeleiding zal ertoe moeten leiden dat de voetballende 
jeugd wordt opgeleid in een omgeving waar duidelijkheid en positivisme 
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overheersen. Dit zal bijdragen aan betere prestaties.  Tot slot kan worden 
geconcludeerd dat deze wijze van samenwerken onderscheidend is ten opzichte 
van andere verenigingen.  
  
5.2  POP gesprekken met selectiespelers 
  
Het is goed dat iedere selectiespeler individuele aandacht, begeleiding en coaching 
krijgt. Sommige spelers roeren hun mondje bij allerlei activiteiten, anderen behoren 
tot de stilleren en kunnen soms met bepaalde zaken worstelen welke ze in 
groepsverband moeilijk kunnen uiten. Dit is op zich niet vreemd of erg, het is 
inherent aan de jeugdige leeftijdsfase. Ook kan een individueel gesprek een goede 
mogelijkheid zijn om individueel de puntjes op de “i” te zetten.  
Daarom is naast  “groepscoaching”  ook individuele coaching belangrijk en aan te 
bevelen. Het is daarom de bedoeling dat er met iedere speler van de prestatieteams 
POP gesprekken gehouden gaan worden (D-jeugd t/m A-jeugd). Dit aan de hand 
van een ingevuld POP-formulier (zie bijlage D).  
Deze gesprekken dienen minimaal driemaal per seizoen gehouden te worden, in de 
winterstop. De gesprekken worden gehouden door de trainer en door de leider van 
het team.  
  
Werkwijze: spelers worden geïnformeerd over het feit dat er POP gesprekken met 
hen worden gehouden. Ze krijgen een overzicht uitgereikt waarin vermeld staat 
waarover dit gesprek zal gaan, met de bedoeling (en eis) dat de speler dit gesprek 
serieus voorbereid. Inhoudelijk kunnen onderstaande punten met de spelers 
besproken worden, daarnaast kunnen uiteraard die zaken welke trainer en leider 
van belang achten met de betreffende speler doorgenomen worden.  
  

• Inleiding: aangeven wat de bedoeling van gesprek is. Uitgangspunt is; we 
zijn een selectieteam binnen Flevo Boys. Binnen het team worden er 
“prestaties” van je verlangd maar ook je “daarbij goed voelen” en plezier 
hebben is belangrijk. · Het spelersbeoordelingsformulier zoals dat door 
de trainer ingevuld is.  

• Eigen onderwerpen van de speler waarover hij met ons wil praten.  
• Positie(s) waarop je speelt. Vind je dit voor jezelf de beste positie. Heb je 

ideeën/wensen om op andere positie te spelen?  
• Wat vind jij je sterke punten. Waarin ben je goed?  
• Welke dingen kunnen beter, waarin wil je jezelf verder ontwikkelen.  
• Hoe vind je de sfeer binnen het team, voel je je daarin thuis? Zou je 

dingen anders willen zien?  
• Heb je ideeën voor stukjes in fairplay. Wil je zelf stukjes maken?  
• Je mening over de training: wat vind je goed gaan, wat kan er volgens 

jou ter verbetering van het geheel veranderd worden.  
• Hoe gaat het op school ? Kun je dit combineren met voetbal?   
• Hoe zie jij je eigen voetbaltoekomst, is er een doel wat je wilt bereiken?  
• Korte evaluatie gesprek: vonden we het samen een goed gesprek?  

 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 6:   DOELSTELLINGEN SELECTIETEAMS 
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6.1 Opleidingsniveau trainer/coach, doelstelling en trainingsintensiteit  
 

Team  Kwalificatie trainer  Doelstelling  Trainingsintensiteit  

        

2e/Beloften 
 

UEFA B/TC 2 senioren Opleiding 
selectie senioren 
hoofdklasse 

2/3 keer trainen 
Beloftenwedstrijden 

3e 
 
 

UEFA C/TC 3 senioren Opleiding  
2e/Beloften 
1e klasse 

2/3 keer trainen 
Oefenwedstrijden 

A1 = 1e/2e jaars UEFA B/TC 2 jeugd   Opleiding 1e/2e 
selectie senioren  
3e divisie 

2/3 keer trainen   
Oefenwedstrijden 

B1 = 1e/2e jaars UEFA B/TC 2 jeugd   Opleiding A1/A2  
3e divisie 

3 keer trainen  
Oefenwedstrijden  

C1 = 1e /2e jaars UEFA B/TC 2 jeugd  Opleiding B1/B2  
3e divisie 

3 keer trainen  
Oefenwedstrijden   

        

D1 = 1e/2e jaars UEFA B/TC 2 jeugd Opleiding C1/C2  
2e divisie 

3 keer trainen  
Oefenwedstrijden 

D2 = 1e/2e jaars Pupillentrainer of UEFA 
C/Te geldende module  

Opleiding D1  
3e divisie 

2 keer trainen  
Oefenwedstrijden   

E1 = 1e/2e jaars  UEFA C/TC 3 jeugd  Opleiding D1  
hoofdklasse 9 
tegen 9 

2 keer trainen  
Oefenwedstrijden 
D2/D1  

E2 = 2e jaars  Pupillentrainer of de 
geldende module  

Opleiding D1/D2  
1e klasse 

2 keer trainen  
Oefenwedstrijden  

E3 = 1e jaars  Pupillentrainer of de 
geldende module  

Opleiding E1  
hoofdklasse 

2 keer trainen 
Oefenwedstrijden 
  

F1 = 2e jaars  Pupillentrainer of de 
geldende module  

Opleiding E3/E4  
hoofdklasse 

2 keer trainen  
Oefenwedstrijden   
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Bijlage A 
 
Functieomschrijving hoofd opleidingen 
 
Functieomgeving 
 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdselectie teams van de voetbalvereniging 
Flevo Boys. De technische commissie heeft tot doel bewaken uitvoering van het 
Jeugdvoetbalbeleidsplan. De technische commissie bestaat naast de hoofd opleidingen uit 
een voorzitter (tevens afgevaardigde vanuit het bestuur), technisch coördinator, een 
trainersbegeleider, een algemeen lid (scouting) en een afgevaardigde vanuit de 
voetbalcommissie (tevens coördinator). Het hoofd opleidingen is belast met de coördineerde 
rol binnen de technische commissie het begeleiden van de trainer/coaches (de direct 
leidinggevende van de trainers), het volgen van talenten (scouting), en het bewaken van de 
uitvoering conform het jeugdvoetbalbeleidsplan.  
  
Werkzaamheden   
 
Beleidsvoering  

• het bewaken van de afspraken binnen de kaders van het  
    jeugdvoetbalbeleidsplan.  
• het maken van beleid ter verbetering van het jeugdvoetbal. 
• voor organisatorische en technische zaken geeft hij leiding en stuurt hij het  
      kader aan.  
• verricht administratieve werkzaamheden met betrekking tot trainingen,  
 opleidingsresultaten, scouting en selectie.  
• heeft zicht op de ontwikkeling van de selectietrainers en beoordeeld of ze  
 passen in de kwalitatieve doelstellingen van de club.  
• geeft input en bereid TC-overleggen voor i.o.m. de voorzitter van de   
  technische commissie.  
• het hoofd opleidingen sluit op verzoek aan bij de voetbalvergadering van 
  het hoofdbestuur.  

    
Het begeleiden van de trainer/coach door:  

• het bezoeken van trainingen en wedstrijden; 
• het houden van functioneringsgesprekken samen met de   
  betreffende; 
• trainer/coaches in de periode december/januari van het lopende  
  seizoen;  
• het mede initiëren en het geven van thema-avonden;  
• het bewaken en controleren dat selectie trainer/coaches conform  
  voetbalbeleidsplan; 
• functioneringsgesprekken houdt met spelers;  
• de eindverantwoordelijk te nemen voor de definitieve; 
  samenstelling van de selectieteams; 
• het adviseren in overleg met de voorzitter van de technische  
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  commissie over et al dan niet verlengen van het contract van   
  selectie trainer/coach.  
 
 

 
Het volgen van talenten door:  

• leiding te geven aan het scoutingsteam en rapportages te 
bestuderen; 

• het bezoeken van trainingen en wedstrijden; 
• het houden van individuele gesprekken; 
• het bewaken en volgen van de doorstroom van A-jeugd spelers in  
 1e en 2e selectie (talentenoverleg). 

  
Het begeleiden van de selectieteams door:  

• het geven van extra trainingen;  
• het aangeven van verbeterpunten naar de spelers.  

 
Verantwoordelijkheden  

• het hoofd opleidingen is verantwoording verschuldigd aan de 
voorzitter van de Technische Commissie van Flevo Boys;  

  
Bevoegdheden  

• kan in overleg met de voorzitter van de Technische Commissie  
trainers aannemen en ontslaan; 

• geeft leiding aan de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleidsplan;  
• is geautoriseerd om binnen de bestaande budgetten keuzes te  
 maken en aankopen te doen.  

  
Kennis, inzicht en vaardigheden  

• inzicht in individuele voetbalontwikkeling;  
• vaardigheid in het voordoen van voetbaltechnische handelingen;  
• vaardigheid in het opmaken van analyses;  
• vaardigheid in het voeren van gesprekken.  
• leidinggeven aan de jeugdopleiding. 

 
Contacten  

• met de voorzitter en voorzitter van Technische Commissie van  
  Flevo Boys;  
• met collegae Technische Commissie over jeugdvoetbalbeleidsplan     
      om visie van Flevo Boys uit te dragen;  
• met trainer/coaches over oefenstof om te komen tot goed  
  opgeleide jeugdspelers;  
• met trainer/coaches over spelers om inzicht te krijgen in  

ontwikkelingen;  
• met spelers over tekortkomingen om verbeteringen aan te reiken;  
• met de leden van het scoutingteam;  
• met trainer/coaches van het 1e en 2e elftal over doorstroom  
 junioren om ontwikkelingen te volgen;  
• contacten onderhouden met Betaald Voetbalorganisaties in de  
    nabije omgeving en/of de KNVB waar jeugdspelers van Flevo Boys 

naar uitstromen.  
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Kwalificaties  
 

Kennis/Opleidingseisen:    
• minimaal TC 2/UEFA B; 
• kennis en affiniteit met (jeugd)voetbal. 

  
Ervaringseisen:  

• Jeugd getraind, minstens 5 jaar actief in het trainersvak.  
  

Competenties:  
• communicatief vaardig en in bezit van organisatie sensitiviteit;  
• empathie; 
• leidinggevende en didactische capaciteiten kwaliteiten;  
• flexibel; 
• stressbestendig. 

  
Bijlage B 
 
Functieomschrijving leden Technisch Commissie 
 
Functieomgeving  
 
De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdselectie teams van de voetbalvereniging 
Flevo Boys. De technische commissie heeft tot doel bewaken uitvoering van het 
Jeugdvoetbalbeleidsplan. De technische commissie bestaat naast de hoofd opleidingen uit 
een voorzitter, een technisch coördinator, een trainersbegeleider, een algemeen lid richting 
scouting, een afgevaardigde vanuit de voetbalcommissie.  
  
UITWERKING FUNCTIEPROFIELEN overige TC leden – in ontwikkeling. 
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Bijlage C   
 
Functieomschrijving trainer/coach selectieteam 
 
De trainer/coach dient te beschikken over een natuurlijke uitstraling, zodat hij 
overwicht heeft over het elftal. In samenhang met de visie van Flevo Boys vergeet 
hij nooit de elementen plezier, beleving en wedstrijdgerichtheid. Hij weet dat hij veel 
aandacht moet besteden aan het motiveren van zijn spelers. De trainer/coach 
reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin hij duidelijk vertelt waarom hij 
bepaalde beslissingen heeft genomen. Goed kunnen communiceren is één van de 
belangrijkste eigenschappen. Hij moet duidelijk over kunnen brengen wat hij van de 
spelers verwacht. De trainer/coach gebruikt zijn hedendaagse mondigheid bij de 
spelers om hen te betrekken bij de doelstellingen van het elftal, zodat zij zich ook 
verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken. Dit gebeurt voornamelijk door “het 
vraag en antwoordspel”, waarbij de spelers (tijdens de trainingen) constant wordt 
gevraagd naar het waarom en de gevolgen van bepaalde trainingsvormen.  
 
De trainer/coach mag van zijn spelers eisen dat zij zich ondergeschikt kunnen 
maken aan het teambelang. Er moet echter niet vergeten worden dat de aandacht 
voor het individu binnen het team de belangrijkste opdracht voor de trainer/coach is. 
De speler is heel gevoelig voor zijn plaats in het elftal (de pikorde). Het is een 
maatschappelijke trend dat kinderen en jongeren in snel geneigd zijn om af te haken 
als ze met tegenslagen of kritiek geconfronteerd worden. Het is daarom van belang 
om sociale en pedagogische oplossingen te zoeken bij conflictsituaties.  
  
Werkzaamheden  
 
De trainer/coach: 

• is verantwoordelijk voor de training en coaching van A1 – B1 – C1  
  of D1.  
• verzorgt drie keer per week de trainingen en is verantwoordelijk  
  voor de coaching en begeleiding tijdens wedstrijden.  
• is verantwoordelijk voor de gebruikte trainingsmaterialen. 
• zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van 

de club.  
• selecteert in overleg met de TC de spelers voor A1 – B1 – C1 of  
  D1 
• is verplicht aanwezig te zijn op trainersoverleg en thema-avonden.  
• zorgt voor toezicht voor en na de training op kleedkamer- en  
  douchegebruik.  

  
Verantwoordelijkheden: 

• de trainer/coach is verantwoording verschuldigd aan het hoofd    
      opleidingen en het technisch commissie.   

  
Bevoegdheden: 

• binnen de vastgestelde doelstellingen en richtlijnen uitvoering  
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  geven aan het jeugdvoetbalbeleidsplan van Flevo Boys.  
Kennis, inzicht en vaardigheden: 

• inzicht in team- en de individuele ontwikkeling van spelers.  
• Vaardigheid in het voordoen van voetbaltechnische handelingen.  
• Vaardigheid in het voeren van gesprekken.  
• Vaardigheid in het verzorgen van een wedstrijd- en nabespreking.  
• Kennis van de geestelijke, lichamelijke en motorische kenmerken  
  van A jeugd.  
• Kennis op het gebied van teambuilding.   
• Kennis van de conditionele en tactische aspecten binnen het  
 jeugdvoetbal.  
• Kan observeren en analyseren.  

  
Contacten: 

• Met collega trainers over Jeugdvoetbalbeleidsplan, uitdragen visie  
  Flevo Boys.   
• Met collega trainers over oefenstof om te komen tot goed  
 opgeleide  jeugdspelers.  
• Met collega trainers over spelers om inzicht te krijgen in 
   ontwikkelingen.  
• Met spelers over tekortkomingen om verbeteringen aan te reiken.  
• Met TC over diverse technische zaken zoals de ontwikkeling van  
  spelers, eventueel doorschuiven van spelers en stageplaatsen van  
  spelers.  

 
Kwalificaties  

 
Kennis/Opleidingseisen:    

• in het bezit zijn van minimaal het KNVB-diploma UEFA B/Trainer- 
  Coach II jeugd 
• Dient bereid te zijn zich verder te ontwikkelingen door het volgen  
 van interne- of externe cursussen/trainingen.  
• kennis van en affiniteit met jeugdvoetbal.   

  
Competenties:  

• Zelfvertrouwen  
• Sensitiviteit  
• Professionele integriteit  
• Stressbestendigheid  
• Groepsgericht leidersschap  
• Samenwerken  
• Flexibiliteit  
• Zelfreflectie   
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Bijlage D     
 
POP-formulier selectiespeler  
 
Naam: ………………………   Team:…………….  Seizoen:………….  
 

1
  

Bespreken van het spelers-beoordelingsformulier:  
Sterke punten:  
1.  
  
2.  
  
3.  
  
Te ontwikkelen punten:  
1.  
  
2.  
  
3.  
  

2
  

Inhoud van de trainingen:  
 
Wat vind je goed:  
  
  
  
  
Wat kan beter:  
  
  
  

3
  

Sfeer in het team:  
Wat vind je goed:  
  
  
  
Wat kan beter:  
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4
  

Hoe gaat combinatie studie/school --- voetbal (trainingsbezoek)  
  
  
  

5
  

Gesprekspunten speler/trainer/leider  
  
  
  
  

6
  

Evaluatie van het gesprek  
  
  
  

 
  
 
Bijlage E 
  
Beschrijving van de competenties.  
  
Zelfvertrouwen: treedt zeker en met rust op en handhaaft deze indruk, ook bij 
tegenspel of emoties van anderen:  

• Blijft zichzelf, ook bij tegenspel en emoties van anderen.  
• Bewaart zijn rust, ook in moeilijke situaties.  
• Laat zich niet door anderen meeslepen.  
• Brengt in emotionele situaties anderen tot rust.  

  
Sensitiviteit: toont zich bewust van andere mensen en hun omgeving, alsmede de 
eigen invloed hierop; laat zien de gevoelens en behoeften van anderen te 
onderkennen.:  

• Houdt rekening met de omstandigheden van de spelers.  
• Laat blijken spelers in hun waarde te laten.  
• Laat blijken de invloed van het eigen handelen voor de omgeving te zien.  
• Leeft zich in de standpunten en de positie van de spelers in.  

  
Professionele integriteit: handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en 
organisatienormen:  

• Maakt eigen positie en belangen duidelijk in zakelijke (conflict)situaties.  
• Gaat zorgvuldig met gevoelige of persoonlijke informatie om.  
• Benadert de andere partij op een open en duidelijke wijze.  
• Voorkomt belangenverstrengeling.  

  
Stressbestendigheid: blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, 
teleurstelling of tegenspel:  

• Reageert op een beheerste wijze bij spanningen en emoties.  
• Blijft overeind bij tegenslag  
• Blijft gemotiveerd bij teleurstelling of tegenspel  

  
Groepsgericht leiderschap: geeft richting en sturing aan een 
spelersgroep.    
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• Geeft concrete instructies aan een spelersgroep 
• Stimuleer individuele spelers tot samenwerken 
• Bouwt een team op.   

  
Samenwerken: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct 
eigen functioneel belang aanwezig is:  

• Actief en constructief reageren op ideeën van anderen.  
• Informatie die voor anderen belangrijk zijn doorspelen.  
• Zich positief uiten over de prestaties van de spelers.  
• Anderen (collega trainers, TC leden) actief bij gesprek betrekken.  
• Ongevraagd kennis en ervaring uitwisselen.  

  
Flexibiliteit: verandert indien zich problemen of kansen voordoen, de eigen 
gedragsstijl om het gestelde doel te bereiken.  

• Bereikt zijn doel via verschillende wegen.  
• Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wel tot het doel leidt.  
• Past zo nodig de eigen gedragsstijl aan.  
• Kiest een aanpak die past bij de situatie.  

  
Zelfreflectie: evalueert kritisch eigen gedrag en standpunten; staat open voor evaluatie door 
anderen; leert hiervan en wijzigt op grond hiervan het eigen gedrag of de eigen standpunten. 
· Neemt kritiek op zijn handelen serieus.  

• Leert van fouten.  
 
 
Bijlage F Een transparant selectieplan 
 
Bijlage G  Keepersplan  
 
Bijlage H Mentale begeleiding (in ontwikkeling) 
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SAMENVATTING VOETBALTECHNISCH BELEIDSSPLAN FLEVO BOYS 2016-2020 
 

- Opleiding van het individu -> doelstelling opleiden staat centraal, het gaat 
om het individu, winnen of verliezer minder belangrijk, spelers moeten spelen 
onder maximale weerstand.  
 

- Trainers zijn opleiders -> doel is om spelers aantoonbaar beter te maken 
en voor te bereiden op de volgende stap. Trainers kijken verder dan hun 
eigen team, moeten ‘trots’ zijn de volgende stap van een speler naar hoger 
team.  
 

- Kwaliteit huidige standaardtrainers waarborgen -> werken met 
meerjarige contracten (geeft rust en duidelijkheid). Het DNA-profiel van een 
Flevo Boys opleider = op hoog niveau gespeeld, in bezit van TC 2 en bij 
voorkeur een Flevo Boys verleden. 
 

- Mentale begeleiding -> zal een plek moeten krijgen binnen onze opleiding. 
Wat hebben spelers ervoor over om het eerste elftal te halen? Wat vraagt dit 
van onze opleiders/TC en HO? Spelers in de prestatiecultuur stellen we 
‘bloot’ aan teleurstellingen, dit beseffen we ons.  
 

- 2e elftal moet eindstation worden van onze opleiding -> dit vraagt een 
ander een ‘handelen’ van betrokken (TC en trainers). Opleiden moet centraal 
komen te staan (met veel Flevo Boys jongen in dit team). Het 2e elftal zal 
meer een status van Beloftenelftal moet worden binne de opleiding (met 
4/6-jaarlijkse wedstrijden op doordeweekse dagen en een toernooi).   
 

- Een eenduidige speelstijl van E3 tot 2e elftal -> Wat vraagt dit van onze 
spelers op technisch, tactisch, fysiek en mentale vlak? Wat vraagt dit van 
onze opleiders (trainers)? Hoe begeleiden we talentvolle spelers? Gaan we 
werken met leeftijdsspecifieke kenmerken? Vaardigheden per positie? 
 

- De keepersopleiding krijgt een impuls. M.i.v. het seizoen 2016/2017 zal 
een hoofd keeperstrainer actief zijn binnen de jeugdopleiding.  
 

- Selectiebeleidsplan: standaardteams bestaan uit een mix van eerste en 
twee jaars spelers (meer weerstand, voetballen op hoogste niveau).  
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                             EINDE  Voetbaltechnisch Beleidsplan 

Flevo Boys 2016-2020 
 
       Plezier, ontwikkeling en resultaat 
 
       Opdrachtgever  hoofdbestuur Flevo Boys 
       Uitvoerder  hoofd opleidingen 
       Datum   april 2016 


