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I. Algemene visie en doelstelling van J.V Lo -Reninge 
 

 

1. Voorwoord 
 
 
 
Voetbalverenigingen krijgen steeds vaker te maken met allerhande maatschappelijke, sociale en 
culturele veranderingen. Deze ontwikkelingen zorgen er samen met de evolutie die het voetbalspel de 
afgelopen jaren onderging voor dat wij als verenigingen ons moeten aan passen aan de noden van 
onze leden. 

 

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding staat hierin centraal. We willen dan ook al onze jeugdspelers een 
optimale opleiding aanbieden waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan het vormen van 
voetballers maar die tevens voorziet in een totale opvoeding. 

 

Dit jeugdplan vormt het instrument om op korte en lange termijn deze doelstellingen waar te maken. 
Het welslagen van dit project zal echter van alle betrokkenen (bestuur, trainers, begeleiders, spelers 
én ouders) een inspanning vergen. Inspanningen die echter beloond zullen worden en zullen leiden tot 
groter voetbalplezier voor iedereen. 

Met VOETBAL onze jeugd inspireren, enthousiast maken om aan sport te doen en dit op een 

sportgrensoverschrijdende manier. 

Sportgrensoverschrijdend in die zin dat je niet aan sport (hier voetbal) doet enkel en alleen op 

bepaalde tijdstippen van de week, maar het bepaalt je ganse manier van leven.  

Sport is een manier van leven. Hierbij hebben we als club ook een belangrijke taak om binnen deze 

sport ook andere extra sportieve uitdagingen aan te bieden aan onze leden. 

 

Voetbaltraining geven aan jongeren is zeker geen gemakkelijke opdracht! Aangename trainingen zijn 

belangrijk. Dit brengt veel jongeren naar de voetbalsport. 

Jonge voetballers moeten alle technieken aangeleerd worden en zowel fysiek als tactisch voorbereid 

zijn. 

Een goede opleiding vraagt een goede uitgebouwde infrastructuur, en opgeleide mensen. En dit kost 

centen!!! 
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2. Missies 
 
 
 
De jeugdopleiding van J.V. Lo- Reninge stelt zichzelf 7 missies tot doel: 
 

1. de doorstroming van jeugdspelers naar de eerste elftallen 
 

2. voetbalplezier verschaffen voor “alle” jeugdspelers 
 

3. het voorzien van een algemene opvoeding van de jongeren 
 

4. een lange termijn verbintenis met alle leden 
 

5. Sportieve missie club 
 

6. Organisatorische aspecten van het voetbal 
 
7. Organisatie jeugdtornooi (paasvakantie) 

 

2.1. De doorstroming van jeugdspelers naar de eerste elftallen 

De kern van de jeugdopleiding is op lange termijn een zo groot mogelijke doorstroming van eigen 
jeugdspelers naar de eerste elftallen te realiseren. Hiervoor is een rechtlijnige structuur nodig die 
doorheen alle categorieën loopt en dienen er voor elke categorie einddoelstellingen opgesteld te 
worden. Deze moeten er voor zorgen dat onze jeugdspelers zo goed mogelijk de stap naar een hogere 
categorie kunnen maken met als einddoel het eerste elftal. Deze einddoelstellingen worden vastgelegd 
per leeftijdscategorieën verder in dit jeugdplan. 

 

2.2. Voetbalplezier verschaffen voor “alle” jeugdspelers 

Daarnaast mogen we echter niet blind zijn voor het sociale aspect van onze jeugdopleiding en moeten 
we al onze jeugdspelers zo veel mogelijk voetbalgenot verschaffen. Daarom zal elke jeugdspeler 
individueel gevolgd en geëvalueerd worden. Op deze manier krijgen begeleiders, ouders én de spelers 
zelf een beter zicht op hun kwaliteiten en gebreken en willen we voorkomen dat buitensporige 
verwachtingen en de bijhorende teleurstellingen van zowel begeleiders, ouders als spelers leiden tot 
vroegtijdig afhaken. Het is hierbij belangrijk dat ook minder talentvolle spelers voldoende 
speelgelegenheid (minimaal 50%) gegarandeerd worden. 
 
Kinderen die er niet in slagen, na een traject met de trainer, om voetbalvaardigheden te verwerven 
worden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdcoördinator. 
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2.3. Het voorzien van een algemene opvoeding van de jongeren 

Ten derde willen wij ook voldoende aandacht besteden aan de algemene opvoeding van de jongeren. 
Het opleiden van voetballers houdt immers meer in dan leren “shotten” alleen. Discipline, respect en 
goed gedrag zijn net zo belangrijk in de opleiding van een voetballer. Het opstellen van een intern 
jeugdreglement moet hiertoe bijdragen maar de algemene houding van elke bij de vereniging 
betrokken persoon is minstens even belangrijk. Het intern reglement voor de jeugdwerking is een 
onderdeel van dit jeugdplan. 
 
Daarom verlangen wij van bestuurders, trainers en begeleiders een onberispelijk gedrag op en naast 
het veld. Zij moeten een voorbeeld zijn inzake sportiviteit, fair-play en respect voor collega’s, 
tegenstrevers en scheidsrechters. Alleen op deze manier kunnen zij deze normen en waarden aan de 
jongeren overdragen. En natuurlijk is er ook hier voor de ouders een belangrijke taak weggelegd. 
 
Kinderen helpen plezier te beleven in en door de voetbalsport, waarin bovendien de sociale 
vaardigheden optimaal worden ontwikkeld. 
Leren ervaren dat voetbal een teamsport is waarbij het individuele belang ondergeschikt is aan het 
ploegbelang. 

 

2.4. Een lange termijn verbintenissen met alle leden 

Door het duidelijk stellen van deze missies en bijhorende visies willen we ten slotte komen tot een 
lange termijn verbintenis met al onze jeugdspelers. Het voorzien van een kwaliteitsvolle opleiding 
moet er immers voor zorgen dat elke speler op zijn niveau met plezier kan voetballen. Bovendien moet 
een directe en open communicatie tussen spelers, ouders, begeleiders en bestuur een grotere 
betrokkenheid van alle partijen met zich mee brengen 
 
 

2.5. Sportieve missie van de club 

We willen werken volgens een duidelijk omschreven visie, waarin verzorgd, opbouwend en 

aanvallend voetbal wordt nagestreefd binnen het principe van “zonevoetbal”. 

Deze opleiding willen we laten gebeuren door: 

Een kwaliteitsvolle begeleiding via het aantrekken en vormen van eigen jeugdtrainers en 

afgevaardigden.  

Een opleiding die intern een aanvang neemt door de eigen jeugdcoördinator en daarna gevolgd 

wordt door: 

- lessenreeksen door externe lesgevers en samenwerkingsverbanden die kunnen worden 

georganiseerd 

- in een verdere fase zich extern laten vormen en verder door te groeien door het volgen van 

een aangepaste trainerscursus 
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De jeugdcoördinator zorgt hierbij voor een gestructureerde ondersteuning van de trainers. Hierbij is 

het belangrijk dat zij binnen een kort tijdbestek en hun eigen drukke persoonlijke agenda kunnen 

werken. 

2.6. Organisatorische aspecten van de club 

 
1. Financieel gezond zijn en blijven. 
2. Een organisatiestructuur, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vrijwilligheid en  transparantie 

in taken. 
3. Een reputatie ontwikkelen van “familiale club” door het aantrekken van mensen en spelers 

uit de regio. 
4. Uitbouwen van een accommodatie, die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werk- en 

leeromgeving biedt. 
5. Een eerste elftal creëren met eigen jeugdspelers. 

 
Graag aandacht voor “de sportieve sfeer”: 
Naast enthousiaste spelers, trainers en afgevaardigden willen we als club ook de aangepaste 
accommodatie en speelterreinen ter beschikking stellen. 
 
Om deze missie tot een goed einde te brengen hebben we een groot aantal vrijwilligers die achter de 
schermen het noodzakelijke werk leveren: de Gemeente, het Bestuur , de trainers en afgevaardigden 
en vergeten we vooral diegenen niet die week in week uit beschikbaar zijn om alle praktische zaken 
aan te pakken op gebied van kledij, kantine, kleedkamers en terreinen. Om deze missie te laten 
slagen is het noodzakelijk dat iedereen die bij de club betrokken is, van U6 tot de eerste ploeg, van 
bestuurslid tot terreinverzorger en zo nodig supporters en ouders, hun beste beentje voorzetten. 
 
Hierbij is het zeer belangrijk als club om op regelmatige basis onze vrijwilligers in de bloemetjes te 
zetten via verbindende activiteiten. 
 
 

2.7 Organisatie jeugdtornooi 

 
De club verbindt er zich toe om elk jaar een jeugdtornooi te organiseren voor de jongste ploegen in 
de echelons 2/2- 5/5 en 8/8.  Van de U6 tot en met de U12. 
 
Dit tornooi is gespreid over twee dagen en alle ploegen komen aan bod verdeeld over die twee 
dagen. Hierbij hebben we vooral aandacht voor de omliggende ploegen, waar wij ook deelnemen aan 
hun tornooien. 
 
Hier kijken we ook om spelers van de U17 in te zetten in de arbritage. 
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II. Functieomschrijving en afspraken 

 

1. De afgevaardigde 

 

In het jeugdvoetbal is de afgevaardigde van een ploeg zeer belangrijk. Toch is het misschien niet altijd 
duidelijk wat de concrete taak is van een afgevaardigde. Hieronder vindt u een overzicht van wat onze 
club verwacht van een afgevaardigde van een jeugdploeg. De afgevaardigde engageert zich voor de 
thuis matchen en de UIT matchen. 
 

Het wedstrijdblad U7 tot U11  
Voor deze wedstrijden worden de wedstrijdbladen digitaal ingevuld.  
Het wedstrijdblad moet vóór de wedstrijd ingevuld worden (zowel door de thuisploeg als de 
bezoekende ploeg) in de kantine:  
- gegevens bovenaan het blad(meestal reeds ingevuld). 
- spelers: naam, voornaam, geboortedatum 
- afgevaardigde: naam, voornaam 
- trainer: naam, voornaam 
Deze taak wordt soms ook door de trainer overgenomen. 
 

Het wedstrijdblad U12 tot U21 
Voor deze wedstrijden wordt er terug digitaal een blad ingevuld.  
Het wedstrijdblad moet vóór de wedstrijd ingevuld worden, behoudens bepaalde formaliteiten te 
vervullen na de wedstrijd. Zo moet de scheidsrechter zo vlug mogelijk de einduitslag van de wedstrijd 
invullen en daarna ondertekenen.  
Dit blad, dat eerst door de bezochte afgevaardigde behoorlijk ingevuld wordt, met inbegrip van de 
identiteit van al zijn spelers, moet twintig minuten vóór de aftrap aan de scheidsrechter bezorgd 
worden. De bezoekende afgevaardigde moet er de identiteit van zijn spelers inschrijven binnen de tien 
volgende minuten.  
Er worden geen namen van spelers op het scheidsrechterblad genoteerd die hun identiteitskaart niet 
kunnen voorleggen. Deze identiteitsbewijzen worden vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter 
overhandigd. Indien de uitrusting van de spelers voorzien is van nummers, worden deze ook vermeld.   
Ingeval van forfaitverklaring op het terrein of indien de wedstrijd door de scheidsrechter op het terrein 
wordt afgelast wegens onbespeelbaarheid of ongunstig weer, moet het wedstrijdblad de namen van 
de aanwezige spelers van beide elftallen vermelden. 
Deze taak wordt soms ook door de trainer overgenomen. 
 

Vergoeding van de scheidsrechter U7 tot U11  
Er wordt hier gewerkt met scheidsrechters van de eigen club, meer bepaald uit de spelerskern van de 
eerste ploeg.. Deze mensen zijn vrijwilligers en krijgen enkel 2 drankbonnetjes na elke wedstrijd. Dat 
is niet veel, het is dus HEEL belangrijk dat dit niet vergeten wordt! 
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Vergoeding van de scheidsrechter U12 tot U21  
De wedstrijdvergoedingen en de terugbetaling van de verplaatsingskosten moeten in principe vóór de 
aanvang van de wedstrijd betaald worden door de organiserende club. In afspraak met de 
scheidsrechter kan er ook tijdens de rust of na de wedstrijd betaald worden. De vergoeding wordt 
steeds overhandigd in de kleedkamer van de scheidsrechter.  
Wanneer een wedstrijd niet kan worden aanvangen ingevolge de afwezigheid van één van de ploegen, 
heeft de aanwezige scheidsrechter recht op de volledige wedstrijdvergoeding.  
De club die forfait gaf voor een bepaalde wedstrijd en die niet het nodige heeft gedaan om de 
verplaatsing van de scheidsrechters te voorkomen, moet integraal de scheidsrechterskosten dragen. 
Een aangesloten lid dat geen actieve scheidsrechter is en een wedstrijd leidt in vervanging van een 
afwezige aangeduide scheidsrechter, heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding. Het lid krijgt na de 
wedstrijd wel 2 drankbonnetjes.  
Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter krijgt de bezoekende partij steeds de voorkeur om de 
wedstrijd te leiden. 
Het geld wordt in samenspraak met de TVJO of een bestuurslid bezorgt aan de délégée. 
 

Andere taken 
 

U7 tot U11 
 

• onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg 

• wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter 

• ploegen voorzien van water – bij te vullen aan de waterfontein, ploeg moet zelf flessen – 
drinkbussen meehebben 

• Eventueel kledij aanpassen aan de bezoekende ploeg 
 

• er voor zorgen dat de kleedkamers(zowel thuisploeg als bezoekers) in goede orde 
achtergelaten worden. Na de wedstrijd de kleedkamers eens uittrekken. 

 
• er voor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de 

scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren. 
 

• in geval van ongeval wordt onmiddellijk een ongevalformulier ingevuld met alle nodige 
gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel 
ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de 
gerechtigd correspondent. Deze laatste maakt dat hij/zij steeds een kopie van een aangifte mee 
heeft! 

 
• De vuile kledij van de spelers kan op onderstaande manier worden verwerkt, staat in mate 

van voorkeur: 
- Ouders nemen de was mee in een beurtrol systeem 
- Trainer en délégée zorgen beurtlings voor de was. 
- In laatste instantie kan de club instaan voor de was. 
  

• meewerken aan een goede ploeg – clubsfeer. 
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U12 tot U17 
 

• Eventueel kledij aanpassen aan de bezoekende ploeg 

• onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg  
• wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter 

• ploegen voorzien van water 

• Verantwoordelijke voor de vervoersregeling bij UIT wedstrijden. 

• scheidsrechter voorzien van drank tijdens de rust 
 

• er voor zorgen dat enkel de personen die op het scheidsrechtersblad staan toegang hebben 
tot de neutrale zone  

• Kinderen en ouders worden in geen enkel geval getolereerd in de neutrale zone 
 

• er voor zorgen dat de kleedkamers(zowel thuisploeg als bezoekers) in goede orde 
achtergelaten worden. Na de wedstrijd de kleedkamers eens uittrekken. 

 
• er voor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de 

scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren 
 

• in geval van ongeval wordt onmiddellijk een ongevalformulier ingevuld met alle nodige 
gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel 
ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de 
gerechtigd correspondent. 

 
• De vuile kledij van de spelers kan op onderstaande manier worden verwerkt, staat in mate 

van voorkeur: 
- Ouders nemen de was mee in een beurtrol systeem 
- Trainer en délégée zorgen beurtlings voor de was. 
- In laatste instantie kan de club instaan voor de was. 

  
• meewerken aan een goede ploeg – clubsfeer. 

 

2. De jeugdtrainer 

 

Hij/zij 

• Is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers. 

• Elke training die is vastgelegd gaat DOOR, indien de staat van het veld het toelaat. Een 
bevraging van de spelers, voor aanwezigheid, kan gebeuren in schoolvakanties en 
examenperiode. 

• Past de opleidingsvisie van de club toe tijdens trainingen en wedstrijden en kan dit ook 
aantonen 

• Bereidt zijn/haar trainingen en wedstrijden voor met een duidelijk thema die past binnen het 
jeugdplan en plaatst dit op PSD of geeft dit door aan de jeugdcoördinator. 

• Stelt een aanwezigheidslijst voor de trainingen op. (te plaatsen op PSD) 

• Is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploeg. 

• Verwittigt de spelers tijdig over de opstelling en deelname voor de komende wedstrijd. 

• Verwittigt spelers tijdig bij afgelasting van de trainingen. 

• Is verantwoordelijk voor het ontvangen trainingsmateriaal.  
• Zorgt na de training ervoor dat eventueel gebruikte verplaatsbare doelen terug gezet worden. 
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• Is zelf een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, 
tegenstander en supporters. 

 
• Is samen met afgevaardigde verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer naar 

wedstrijden op verplaatsing.  
• Ziet (samen met de afgevaardigde) toe op de orde en netheid in de kleedkamer op training en 

na de wedstrijden, stelt eventueel een rooster op voor de spelers. Is steeds de laatste die de 
kleedkamer verlaat en bekijkt, spelers moeten na het opruimen van de kleedkamer het fiat 
krijgen van de trainer of afgevaardigde. 

 

• De trainer begeeft zicht nog niet naar de bar als de spelers zich nog aan het omkleden zijn en 
zorgt ervoor dat alles piekfijn wordt achtergelaten en alle ballen terug op hun plaats liggen. 

 
• Ziet er samen met de afgevaardigde op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond 

de terreinen.  
• Verwittigt spelers en ouders tijdig van deelname aan een tornooi.  

• De trainers is verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders/spelers. De mailing 
gebeurt via PSD. Daarnaast kan er nog communicatie zijn via SMS, facebook groep, messenger 
en dergelijke. De jeugdcoördinator wordt steeds meegenomen in de communicatie. 

• Meldt eventuele problemen aan de jeugdcoördinator 

• Verwittigt tijdig de jeugdcoördinator over het aantal beschikbare spelers voor de wedstrijd. 

• Verwittigt tijdig de jeugdcoördinator van al dan niet deelname aan een tornooi. 
 

• Is aanwezig op de trainersvergaderingen, evaluatiemomenten en de startvergadering bij 
begin van het seizoen. 

• Evalueert minimaal één maal in het seizoen zijn spelers, idealiter doet hij/zij dit drie keer in 
een seizoen. (oktober – februari en mei) De evaluatie gebeurt aan de hand van de 
vastgestelde doelen in het jeugdplan en via PSD.  

• Zorgt voor veiligheid van spelers (o.a. door verplaatsbare doelen vast te zetten) 

• Controleert of de spelers de voorgeschreven clubkledij dragen op wedstrijddagen, indien van 
toepassing. 

• Zet zich in voor voetbal- en nevenactiviteiten van zijn club. 

• Is lid van de vereniging. 

• Is bereid om zich bij te scholen. 

• Alle spelers worden door de jeugdtrainer gelijk behandeld, er zijn geen spelers die worden 
voorgetrokken. Bij problemen rond aanwezigheid van een speler veroorzaakt door de ouders, 
zal deze niet worden uitgesloten van wedstrijden of trainingsafspraken. De jeugdtrainer zal 
samen met de jeugdcoördinator een gesprek voeren met de ouders om in het belang van de 
speler te kijken naar een oplossing. 

• De jeugdtrainer geeft in de U6 – U9 minimaal één training per week, vanaf de U10 is er 
minimaal twee trainingen per week voorzien. Bij overmacht of ziekte wordt gevraagd een 
andere trainer te vragen om te vervangen of wordt gevraagd aan de jeugdcoördinator om een 
vervanging te voorzien. 

• De jeugdtrainers stemt zijn trainingen en sportieve wedstrijdafspraken af op het niveau van 
de spelers. 

• Alle uitslagen van de onderlinge wedstrijden worden in PSD ingegeven of doorgegeven aan de 
jeugdcoördinator. 

• Zorgt ervoor dat er voldoende coaching is naast het veld en in de kleedkamers, waarbij er 
aandacht is voor een groepsdynamiek. Na de wedstrijd verwachten we dat er vanaf de 
jongste ploegen reeds aandacht is voor zelfreflectie en op oudere leeftijd kan dit resulteren in 
zelfevaluatie en bijsturing. Een zeer handig middel voor de jeugdtrainer. 
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Vanaf de U15 werkt de club het liefst met een vaste trainer. Ouder- trainers kunnen dan aansluiten 
als T2 bij de spelersgroep. 

 
 

3. De jeugdcoördinator of TVJO 

 

De Jeugdcoördinator adviseert op het gebied van trainers, afgevaardigden, wedstrijden en trainingen 
en is geen stemgerechtigd lid van het bestuur. Hij weet hoe je jeugdspelers kunt leren voetballen en 
heeft inzicht hoe je vrijwillig kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt. Hij heeft ervaring als 
jeugdtrainer/afgevaardigde bij verschillende leeftijdsgroepen. 
 
Hij geeft in grote lijnen aan op welke leeftijd bepaalde trainingen gegeven kunnen worden. De 
werkzaamheden van de jeugdcoördinator liggen op het voetbal technische vlak. Zijn rode draad is het 
Jeugdplan. 
 

3.1 Sportieve cel jeugd 

 

Binnen onze club is er een sportieve cel voor onze jeugdwerking: deze bestaat uit twee 
bestuursleden en de jeugdcoördinator. Zij staan in voor het dagelijks bestuur van de jeugdwerking en 
nemen daar beslissingen die van dringende aard zijn. Deze beslissingen worden zonnodig achteraf in 
het bestuur bekrachtigd. Elk lid van de sportieve cel heeft een takenpakket, de sportieve cel kan 
maximaal uit vier leden bestaan en minimaal uit drie leden, waarvan de jeugdcoördinator steeds 
verplicht lid is. 

3.2 Taken 
 

• Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele jeugdafdeling op 
zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.  

• Ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid in samenwerking met het bestuur. 

• Het bestuur stimuleren om een actief jeugdbeleid te voeren. 

• Contactpersoon tussen elftallen/teams en bestuur. 
 

• Zorgt voor regelmatig overleg tussen de elftallen / teams en de trainers over het te voeren 
voetbaltechnisch jeugdbeleid  

• Eerste aanspreekpunt bij wensen en problemen binnen elftallen/teams i.s.m. de 
sportieve cel. 

• Organisatie van overlegmomenten met trainers individueel, betrokkenen en met 
de trainersgroep.  

• Informeert de sportieve cel jeugd over de (dagelijkse) gang van zaken binnen de 
jeugdafdeling (wangedrag van spelers etc.) en voert zonodig gesprekken met alle 
partners  

• Het bewaken van de visie op jeugdvoetbal van de club. 
 

• Werving nieuw kader (trainers en/of afgevaardigden) en indeling/begeleiding van 
bestaand kader i.s.m. het bestuur.  

• Trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen 
 

• Afspraken maken over de doorstroming van spelers/indeling nieuwe teams met het bestuur 
en trainers. 
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• Zorgt voor een goede samenwerking met de bovenbouw, waarbij ook die trainers de nodige 
accenten kunnen leggen in de jeugdopleiding. 

• Houdt de communicatie in de gaten van alle teams. 
• Meehelpen met de evaluaties van de spelers. 
• Inschrijven nieuwe spelers bond 

• Inschrijvingen tornooien en vriendschappelijke matchen 

• Permanentie op wedstrijddagen 
 

 

3.3 Werkwijze Jeugdcoördinator 
 

 

Doelstelling: 
 
Het op technisch vlak begeleiden en ondersteunen van de jeugdtrainers met als doel elke 
jeugdvoetballer optimaal op te leiden. 
 
 

Middel: 
 
De jeugdvoetballers worden opgeleid conform het jeugdplan. Dit jeugdplan geeft aan hoe de 
voetbaljeugd zal worden opgeleid rekening houdend met leeftijdseigen kenmerken. Deze visie loopt 
als een rode draad door de opleiding van elke jeugdvoetballer  van U6 tot en met de U17 en is een 
leidraad voor elke trainer op voetbaltechnisch gebied. 
 
Uitgangspunten: 
 
Jeugdcoördinatie houdt in: ondersteuning en begeleiding, geen onderwijzing. Laten zien hoe het kan, 
niet hoe het moet! Het verenigingsdoel staat voorop: "Een optimale ontwikkeling van ieders 
voetbalkwaliteiten in een voor iedereen plezierig klimaat" De eigen inbreng en mening van trainers is 
zeer belangrijk. De jeugdcoördinator kun je als een schil om de opleiding zien waarin elke trainer 
zichzelf kan ontwikkelen. Inspraak en een draagvlak creëren voor een goed jeugdbeleid binnen de club, 
met als leidraad de vooropgestelde sportieve doelen per leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
Jeugdopleidingsplan J.V. Lo Reninge 2020 - 2025 

 

 

 

 

III. Intern reglement spelers en ouders 

 

1. Afspraken met de Ouders 
 
 
Om 300 spelers te laten trainen en spelen is een goede organisatie en degelijke afspraken nodig. Door 
de betaling van het lidgeld is men lid van de club. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar 
ook hun ouders onderworpen aan het huishoudelijk reglement van de club. 

 

Vanzelfsprekend zijn ouders, familie, vrienden van harte welkom. Veel toeschouwers zorgen immers 
voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij 
van harte toe. Supporteren is echter een kunst. Een kunst waar wij soms eens problemen mee hebben. 
Meestal gaan we uit de bol voor goede prestaties. In moeilijke momenten echter durven we onze 
spelers in de steek te laten en overstelpen we ze met kritiek. Het is net op dat moment dat de speler 
en/of ploeg onze steun het hardst nodig hebben. 

 

Wij verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. de club. Uit nooit kritiek langs de lijn, dit 
lost niets op. Indien er zich problemen zouden voordoen, signaleer deze dan. De communicatie naar 
en van de club is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse werking: 
 

 

1.2. Communicatie van de club naar spelers ( en/of ouders ) 
 
De grootste bron van informatie is de jeugdsite van J.V Lo Reninge (www.jvloreninge.be) en de 
facebook pagina van de club. De club gebruik de software van Pro Soccer Data (PSD) om zijn 
ledenadministratie bij te houden en de trainingen en wedstrijden in goede banen te leiden. Voor deze 
software kunnen de ouders en spelers een app plaatsen op hun smartphone.  Het is mogelijk dat er 
gebruik wordt gemaakt van mail om de nodige informatie te verspreiden. Tot en met de U15 verloopt 
alle communicatie via de ouders. Vanaf de U17 verloopt alle communicatie  rechtstreeks naar de speler 
en via de app PSD. 
Herhaaldelijke problemen met communicatie en opvolging afspraken met ouders en spelers worden 
gemeld aan de jeugdcoördinator. 
 

1.2. Communicatie van spelers ( en/of ouders ) naar de clubs 
 
Tot en met de U13 dienen ouders de hiërarchische weg (ploegtrainer / jeugdcoördinator /sportieve cel 
jeugd/ bestuur) te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een 
overleg te hebben. Dit kan dus nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een 
training. 

 

Vanaf de U15 dienen spelers de hiërarchische weg (ploegtrainer / jeugdcoördinator / sportieve cel 
jeugd/bestuur ) te respecteren en maken steeds een afspraak met de betreffende persoon. Dit kan dus 

http://www.jvloreninge.be/
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nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een training. Hierbij is de aanwezigheid 
van een ouder toegelaten, maar de gesprekspartner blijft uiteraard de speler zelf.  

 

Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure bekend 
te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om een de club op een 
negatieve manier in het daglicht te stellen. 

 

In principe is het voor de ontwikkeling van de spelers beter dat ze voor zichzelf leren opkomen. Vanaf 
de U15 worden daarom de gesprekken rechtstreeks met de speler besproken zonder tussenkomst van 
ouders of derden. Enkel in geval het echt nodig is, zullen er ouders en derden worden toe gelaten. Van 
de spelers wordt wel verwacht dat ze de informatie waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk thuis 
overbrengen. Indien er dan nog vragen zijn, kunnen de ouders nog altijd contact opnemen met de 
jeugdcoördinator 
 

1.3. Omgaan met negatief gedrag van  spelers: 

 
Tijdens de training luister je naar de uitleg en ben je geconcentreerd met de oefening bezig. Grapjes 
en dollen mag op de training maar we zorgen voor een gezonde en werkbare training, met mate dus. 
 
Fairplay tegenover de tegenstander, trainer, supporters en tegen de scheidsrechter is voor ons de 
normaalste zaak! 
 
Negatief gedrag: pestgedrag, gedrag die het groepsgebeuren in de weg staan, verbaal geweld, 
respectloos gedrag met alle betrokkenen in het voetbalgebeuren, geen fair-play, fysiek geweld tegen 
medespelers, trainer en eventueel andere betrokkenen. 
 
In het geval van negatief gedrag respecteren we een stappenplan: 

1. Gesprek door de ploegtrainer met de speler en eventuele sanctie. 
2. Gesprek door de ploegtrainer en jeugdcoördinator met de speler en eventuele sanctie + ouders 

worden ingelicht. Bij pesten starten we onmiddellijk met stap 2. 
3. Gesprek met de speler, ouders , trainer en jeugdcoördinator + leden sportieve cel. 
4. Indien afspraken nog niet worden nagekomen, legt de sportieve cel een sanctie voor aan het 

bestuur. 
 

1.4. Praktische afspraken 

1.4.1  Fairplay: 

• Fair-play staat hoog in ons vaandel. Alle supporters (ouders, familie…) betonen dan ook het nodige 
respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de clubs en 
bezittingen van derden. Alle supporters (ouders, familie…) dienen zich dan ook behoorlijk te 
gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke 
verwijdering van het terrein. De clubs kunnen eventueel nadien een schorsing opleggen aan de 
betrokken speler(s). Neem dus ten allen tijde een sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. 
scheidsrechter, medespeler(s), tegenstrever(s) en derden. Ook na afloop van een verloren 
wedstrijd. Ouders, familie, … hebben een voorbeeldfunctie voor onze spelers. 

1.4.2  Persoonlijk Hygiëne 

• De trainer beslist welke regels worden toegepast voor zijn spelers, maar het douchen kan wel niet 
verplicht worden. De spelers kunnen douchen na de wedstrijd en na de training. Hoe zij douchen, 
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daar beslissen de spelers zelf over. Om hygiënische redenen worden de spelers aangeraden 
slippers te dragen tijdens het douchen. 

1.4.3  Ouders in de kleedkamer 

• Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers vanaf de U10. 
 

1.4.4 Afwezigheden 

1. Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig verwittigd. Vanaf de U13 
gebeurt dit steeds door de speler zelf (liefst telefonisch, geen mail of sms). Bij voorkeur 
wordt gebruik gemaakt van de app van PSD, vanaf de U17 is het gebruik van de app verplicht. 

2. Aanwezigheden op trainingen en matchen worden bijgehouden door de trainer. Onwettige 
afwezigheid: 3 x zonder verontschuldigen afwezig zijn of op regelmatige basis (meer dan 6 
keer) zich verontschuldigen. Resulteert in een niet – selectie van wedstrijden. 

 

1.4.5 Herhaaldelijk geven van richtlijnen aan de spelers tijdens de match 

Indien wordt vastgesteld dat de ouders, familie…de speler richtlijnen geeft, kan dit de vervanging 
van de desbetreffende speler tot gevolg hebben. Deze vervanging is een tijdelijke maatregel maar 
kan bij herhaling definitief zijn voor de wedstrijd. Laat het coachen over aan de trainer. 

 

1.4.6 Enkele tips voor de ouders 

• Zorg ervoor dat de speler voldoende rust en voeding krijgt. 
• Steun de speler bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties. De 

ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling is er vooruitgang. 
• Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen. Laat daarbij het coachen over 

aan de trainer. Anders zorgt dit voor verwarring bij de speler. 
• De verplaatsing bij uitwedstrijden gebeuren steeds met personenwagens. De club rekent erop 

dat de ouders bereid zijn om ten gepaste tijde in te staan voor het vervoer en volgen de 
opgestelde vervoerslijst. Indien nodig wisselen de ouders onder elkaar. 

• De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie een handje 
toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het gebruikte materiaal na 
een thuiswedstrijd. 

• Indien u uw zoon/dochter niet kunt vergezellen op een wedstrijd/tornooi, gelieve dan voor 
aangepaste kledij te zorgen en eventueel wat geld (versnapering/drankje) mee te geven. 
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1.4.7 Ongevallenprocedure /Wat te doen bij een sportongeval? 
 
Bij een voetbalongeval ontvangt de speler van zijn trainer of afgevaardigde een formulier met twee 
zijden. De ene zijde “Aangifte van ongeval” dient U niet in te vullen. Dit wordt ingevuld door iemand 
van de club. De andere zijde “medisch attest” laat U invullen door de behandelende geneesheer. 
Gevraagd wordt een kort relaas (tijdstip, plaats, hoe gebeurd….) van het sportongeval 
De afgevaardigde beschikt over een kopie van de ongevalsaangifte.  
toe te voegen aan de aangifte. Tevens bij te voegen is een vignet van het ziekenfonds. Dit formulier 
dient U binnen de 72 uur terug te bezorgen aan de club!!! 
 

Wat de kosten van het ongeval betreft, dient U als volgt te handelen : 
1. U betaalt zelf alle kosten bij de geneesheer, kinesist, ziekenhuis…. 
2. U gaat met alle onkostenbriefjes naar uw mutualiteit  
3. Hier ontvangt U reeds een bepaald bedrag en een formulier voor het verschil. Dit formulier 
bezorgt U aan de club waar uw kind is aangesloten.  
4. Na enkele weken ontvangt U via de club een bedrag (verminderd met een forfaitair bedrag als 
administratieve onkost) dat de KBVB betaalt als tussenkomst van de onkosten van het ongeval. 
5. De club betaalt aan U enkel het bedrag dat zij ontvangt van de KBVB.  
Bij bevestiging van aangifte van ongeval ontvangt U tevens een attest dat gebruikt wordt om de 
genezing te bevestigen. Dit dient ingevuld te worden door de geneesheer VOOR er terug aan de 
trainingen en wedstrijden wordt deelgenomen. 
 

1.4.8 Gebruik van foto’s 
 
In de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt van de spelers. Die worden gebruikt om de 
website of de facebookpagina te illustreren en / of om te worden opgehangen in onze kantines. Door 
het huishoudreglement te ondertekenen, geeft u de club stilzwijgend de toestemming om niet-
geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 

 

Voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om 
geposeerde, individuele foto's en geposeerde ploegfoto's. Bij de inschrijving en het betalen van het 
lidgeld gaat de ouder akkoord. Als u zich in de loop van het seizoen bedenkt en u vraagt om bepaalde 
beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Volgens art. 10 en 12 van de 
privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw 
persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden. 
 

 

Graag roepen wij alle ouders en familieleden op om onze doelstellingen mee te helpen verwezenlijken. 
“Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, 
op eigen niveau van de spelers.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
Jeugdopleidingsplan J.V. Lo Reninge 2020 - 2025 

 
 
 
 
 
 

2. Afspraken met de Spelers 
 
Onze club  verwacht van al haar jeugdspelers, naast uiteraard goed voetbal, sportief en correct 
gedrag binnen en buiten het veld ten opzichte van: 
 

- De clubs 
- Gebruik van de terreinen 
- Gebruik van de kleedkamer 
- Derden 

 

2.1 Discipline en respect zijn geen loze begrippen 
 
Door de betaling van het lidgeld is men lid van onze club. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, 
maar ook hun ouders onderworpen aan het afspraken die werden opgenomen in dit jeugdplan.  
Als lid van J.V. Lo Reninge is de speler aangesloten bij de KBVB en is men tevens ook onderworpen aan 
alle reglementen van de KBVB.  
De spelers zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens de trainingen en wedstrijden die gespeeld 
worden onder auspiciën van de KBVB, en dit via de KBVB.  
De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen ( 15 min voor aanvang ) en wedstrijden ( 1uur 
voor aanvang, tenzij anders afgesproken met de trainer ), zoals op de maandprogramma’s aangegeven.  
Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig verwittigd. Vanaf U13 gebeurt dit steeds 
door de speler zelf en dit bij voorkeur met de app PSD. Ook indien de speler zich rechtstreeks naar de 
uitwedstrijd verplaatst dient de trainer hiervan op de hoogte gebracht te worden.  
Vanaf de U12 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart of kids ID(met foto) mee hebben, 
anders kan men niet deelnemen aan de wedstrijd.  
De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de beide clubs en begroeten trainers, 
afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club met een spontane 
handdruk.  
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en wedstrijden. Spelers 
die op gelijk welke manier de training storen, worden op gepaste wijze gestraft.  
Fair-play staat hoog in ons vaandel. Alle spelers betonen dan ook het nodige respect voor 
scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de clubs en bezittingen van derden. 
Alle spelers dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook 
verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein en eventueel een schorsing 
door de club nadien.  
Pesten op en naast het veld worden niet getolereerd en zal meteen bestraft worden. Bij 
pestgedrag wordt direct naar stap 2 gegaan in het stappenplan voor negatief gedrag. 
De club hanteert hierbij een nul tolerantie.  
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2.2 Clubkledij:  

De jeugdspelers moeten niet steeds in de volledige clubkledij naar de wedstrijden komen, ook voor 
de opwarming houden de spelers zich aan de richtlijnen van de trainer. Er is mogelijkheid om 
clubkledij aan te kopen, indien de speler dit heeft wordt er verwacht dat hij deze draagt op de 
wedstrijden. 
  

2.3 Verantwoord schoeisel:  

Tot en met de U11 dragen spelers enkel multistuds zowel voor training als wedstrijden. Vanaf U12 
gebruiken we nog steeds zoveel mogelijk multistuds, enkel indien de omstandigheden het vragen 
zullen we 6-studs toelaten. Het spreekt vanzelf dat de voetbalschoenen steeds gepoetst zijn zowel voor 
trainingen als wedstrijden. 
Bij het spelen op kunstgrasvelden dient het schoeisel aangepast worden, ijzeren studs zijn dan uit ten 
boze. 
 
 

2.4 Beenbeschermers:  

Zowel tijdens trainingen als wedstrijden zijn alle spelers verplicht scheenbeschermers 
te dragen.  
 

2.5 Bal:  

Alle jeugdspelers hebben zowel voor training als wedstrijd steeds hun bal bij. Zij halen de bal in het 
eerste kwartier op in het ballenkot, rek van de ploeg. De trainer start dan stipt op het aanvanguur. 
Op het einde van de wedstrijd of training brengt de speler de bal terug naar het ballenkot en plaatst 
de bal in het rek. De bal is daarbij volledig afgekuisd. 

 

2.6 Bijkomende afspraken: 

Verlaten terrein 
Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd, behalve in afspraak 
met een ouder. Indien dit toch gebeurt zal er een gepaste sanctie worden opgelegd.  
 

Training 

Alle spelers komen samen in de kleedkamer om deel te nemen aan de training. De trainer komt de 
spelers aldaar halen om zo in groep de verplaatsing naar het terrein te doen. Deze verplaatsing gebeurt 
met de nodige discipline en met de bal VERPLICHT in de hand. Ook de terugkeer naar de kleedkamers 
gebeurt in groep onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.  
Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden BUITEN de schoenen 
en eventueel de ballen schoongemaakt. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers of onbehoorlijk 
gedrag in de kleedkamers zal overeenkomstig gestraft worden.  
Voetbalschoenen worden nooit gepoetst in de douches. 
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Douchen 

De trainer beslist welke regels worden toegepast voor zijn spelers, maar het douchen kan wel niet 
verplicht worden. De spelers zijn kunnen douchen na de wedstrijd en na de training. De manier 
waarop ze douchen is de verantwoordelijkheid van de speler zelf. Om hygiënische redenen 
worden de spelers aangeraden slippers te dragen tijdens het douchen. 
 
Een douche duurt niet langer dan 20 minuten voor de ganse ploeg, daarna kunnen de spelers zich 
aankleden. Na ten laatste 30 minuten verlaat de laatste speler de kleedkamers. 
 
Vanaf de U13 is er een rolsysteem voor wie de douches moet in orde zetten, bij trainingen en 
wedstrijden thuis (twee kleedkamers). De trainer kan een rooster opleggen. Elke speler moet zijn 
verantwoordelijk opnemen om zich te kwijten van deze taak.  

  
 

Wedstrijdafspraken 

Na een wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde of trainer, op een ordentelijke manier de 
gebruikte kledij ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier 
oplegt.   
Ouders zijn vanaf de U10 niet toegelaten in de kleedkamers. Iedere speler bewaart de orde in de 
kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig. Vanaf de U12 worden de kleedkamers na de training 
(en eventueel wedstrijd) door de spelers zelf opgeruimd en gepoetst, via aanduiding door de trainer. 
Het is ten strengste verboden te spelen met de bal in de kleedkamer. 
Tijdens de wedstrijd wordt verwacht dat de spelers bij de trainer blijven staan en niet bij de ouders of 
rond lopen op het terrein. Het is belangrijk dat de spelers vanaf jongs af aan leren kijken naar de 
wedstrijd en de richtlijnen van de trainer horen. We vragen de ouders om de kinderen zelf daar op 
attent te maken en de trainer te ondersteunen in zijn taak.  
 

Boetes 

Binnen de jeugdwerking is er geen plaats voor boetes. De jeugdtrainers en afgevaardigden proberen 
op een originele manier bepaalde afspraken te laten nakomen. 

Persoonlijke spullen 
 
Vermijd het dragen van kostbare sieraden. Het dragen van oorbellen en piercings zijn uit den boze en 
daarom ook door de clubs verboden. Dit is te gevaarlijk tijdens het beoefenen van een 
voetbaltraining/wedstrijd  
Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige waardevolle 
voorwerpen (GSM, horloge, sieraden,...) meegebracht naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik 
van GSM is tot een strikt minimum beperkt (ENKEL in geval van nood) in de kleedkamers. 
Het is aan te raden om de kleedkamer bij thuis en uit- wedstrijden te laten sluiten en indien niet 
mogelijk een rugzak te vullen met alle bezittingen mee te geven met de afgevaardigde of een ouder.  
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Blessures 

In geval van kwetsuur, opgelopen tijdens een training of wedstrijd dient men strikt de procedure te 
volgen die door de KBVB werd voorgeschreven. Meer uitleg hierover in het huisreglement van de 
ouders.  
Bij jeugdwedstrijden wordt er zonder medisch voorschrift niet getraind of gespeeld met verbanden, 
semi-liesbroeken of dergelijke.  
 

Toebrengen van schade 

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan accommodaties en/of 
materiaal van onze club of bij de bezoekende club. We rekenen dan ook op de onderlinge sociale 
controle van ouders om calamiteiten te vermijden.  
Bij eventuele onenigheid, zal zo snel mogelijk de jeugdcoördinator hiervan worden verwittigd zodat 
het probleem kan worden besproken en een oplossing worden gezocht. 
 

Studie en voetbal 
 
Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de trainings – 
en/of wedstrijdactiviteiten. Schoolproblemen van welke aard ook dienen rechtstreeks gemeld te 
worden aan de jeugdcoördinator. Tijdens de examenperiodes worden de trainingen aangepast of zelfs 
afgelast. 

Verwachte aanwezigheid 

We vragen de spelers en de trainers om er naar toe te streven om  2 x te trainen en zo een optimale 
vooruitgang na te streven. Het is verplicht om minimum aan één training deel te nemen 
 

Ons codewoord = STIPT 
 

S = 
T = 
I =  
P = 

T = 
 

stiptheid  
teamafspraken 
inzet 
passie 
teamgericht 
 

Alcohol gebruik of andere verboden producten (tabak, sterke drank, drugs…) 

 
Het gebruik van alcohol in de kleedkamer tijdens trainingen en wedstrijden is verboden, er kan een 
sanctie opgelegd worden bij niet- naleving. 
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Bij het verlaten van de kleedkamer na een wedstrijd of training valt de verantwoordelijkheid bij de 
ouders. Maar gedurende de trainingen en wedstrijden is dit de verantwoordelijkheid van de trainer 
en de afgevaardigde. 
 

Water 

 
De bezoekende ploeg kan zijn flessen laten bevoorraden uit water van de waterfontein, de eigen 
ploegen moet met de aangeboden drinkbus hun drinkbus vullen bij de waterfontein. 
 

Voetbal gebruiken als straf 

 
Het is beter het ‘voetbal’ niet te gebruiken als straf. Tenslotte draagt het voetbal ook bij tot een 
groot stuk van de opvoeding en kunnen daar de nodige positieve stimulansen gegeven worden. Een 
goede communicatie met de ouders en de jeugdtrainer en eventueel de jeugdcoördinator zijn hierbij 
zeer belangrijk. 
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IV. Sportieve opleiding. 

1. Algemeen 
 
Onze club wil iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden en dit ongeacht zijn of haar kwaliteiten. De 
jeugdspeler staat centraal in de opleiding en het wedstrijdresultaat is in eerste instantie van 
ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de speler. 

 

Ons opleidingsplan is vastgelegd voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingen 
per leeftijdsgroep. 
 

Om bij te dragen aan de eenvormigheid van de opleiding hanteren we volgende principes: 
 

• Doorheen heel de jeugdopleiding kiezen wij voor zonevoetbal. 
 

• De basisopstelling bij teams elf tegen elf is steeds 1-4-3-3. Vanaf de bovenbouw moeten de 
spelers in staat zijn om verschillende opstellingen uit te voeren, hiervoor is inzicht stimuleren 
in het jeugdvoetbal zeer belangrijk. 

 

• Wij werken door heel de opleiding met dezelfde nummering van posities. 

 

• Wij omschrijven duidelijk de verschillende posities. Elke positie vereist specifieke 
vaardigheden. 
 

• Wij proberen de betere spelers uit te dagen.  
 

• Wij gebruiken door heel de opleiding dezelfde coaching termen. 

 

• Indoor training vinden we heel belangrijk, dit is een vast kalender item in onze 
trainingsplanning. 

 

• Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk maar de bovenstaande principes blijven primeren. 

 

• Wij zorgen voor een uniforme opwarming voor de trainingen en de matchen, deze is 
gebaseerd op de FIFA 11+ richtlijnen van de fifa. Elke trainer kan hierin creatief zijn en de 
speler uitdagen in de opwarmingsoefeningen. 

 

 

 

 

Bij de start van de opleiding ligt de nadruk op het meester worden van de bal. Op de eerste plaats 
willen we dat onze spelertjes op een aangename manier kennis maken met alle facetten van onze 
sport. Wij streven na dat de trainingen veelal met bal gebeuren en onder verschillende 
wedstrijdvormen. 
Wij hechten veel belang aan het doorstromen van jeugdspelers naar het eerste elftal. 
Voorwaarde is wel dat zij voldoende kwaliteiten moeten hebben. 
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Fun aspect 

Het Fun aspect is van cruciaal belang 
 
Steunen en vertrouwen geven is supporteren (aanmoedigen en positieve coaching) + luisteren en 
beschikbaar zijn. 
 
Waar we zeker niet aan meedoen : 
- het voetbalspel voor de kinderen is een kopie van het volwassenenvoetbal; 
- “championnitis”, een logisch gevolg van het systeem van klassementen. 
 
Geen druk naar resultaat, wel de wil om te winnen moet altijd aanwezig zijn. 
Plezier in het voetbal! 
 

 

Het “FORMATION” aspect.: krachtige leeromgeving 
 
Iedere jeugdspeler heeft het recht om van een doelgerichte opleiding te kunnen genieten. Dit betekent 
dat de leerdoelstellingen aangepast zijn aan de ontwikkelingsfasen van de jeugdspeler. Hierin wordt 
een onderscheid gemaakt tussen het aanleren van de basistechnieken en –tactieken (= basic-principes) 
en het functioneren in teamverband (team-principes). Het doelgerichte leerproces start vanaf 7 à 8 
jaar.  
 
Vanaf deze leeftijd moet men veel aandacht besteden aan het aanleren, verbeteren en het 
automatiseren van basistechnieken en –tactieken in wedstrijd echte omstandigheden, los van 
spelsystemen en collectieve opdrachten.  
 
Bij de leeftijd van 10 tot en met 11 jaar is de formatie van het technische aspect bijzonder belangrijk, 
alle opgedane kennis in deze periode nemen ze mee voor hun ganse voetbalcarrière. Men spreekt hier 
soms van de gouden periode.  
 
Vanaf 12 jaar denkt de jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve opdrachten tot een goed einde 
brengen. Vanaf deze leeftijd moet men aandacht besteden hoe een speler zich individueel maximaal 
kan ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept. 
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Gestructureerd trainingsverloop / Trainingsopbouw is in 4 fasen: 
 
Denkpiste: de trainer stelt zich 2 vragen: wat is het niveau van de groep? Waarmee hebben mijn spelers 
het moeilijk? Vervolgens bepaalt hij het spelprobleem. Het trainingsschema heeft altijd als vertrekpunt 
de voetbalvisie van de club. 

 

De opwarming: zoveel mogelijk met de bal. De speler oefent: balvaardigheden, basistechnieken, 
passing en balcontrole. Opwarming steeds onder toezicht van de trainer en met de clubafspraken, Fifa 
11+ opwarming, gevolgd door een stretchmoment van minstens 5 minuten. 
  
Kern van de training: al naar gelang van de omstandigheden, leeftijd en niveau worden er 2, 3, 4 
wedstrijdvormen gespeeld die van elkaar verschillen in aantal spelers en terreinafmetingen. Tussen de 
wedstrijdvormen worden er oefen- of spelvormen gegeven. 

 

Cooling-down: spelers dienen na de training tot rust te komen. Dit is het ideale moment om 
voorbeschouwing en nabeschouwing te doen. Het is raadzaam om huiswerk mee te geven bij de 
jongste spelers, vanaf de U6 en vooral bij de U10 tot en met de U12. 
 
 

Speelgelegenheid 

 
wie traint, moet spelen m.a.w. iedere speler … 

o krijgt gemiddeld 50% van de totale speeltijd  

o komt aan de beurt als bankzitter 

o moet regelmatig aan de aftrap verschijnen 

o moet, in de mate van het mogelijke, ook een volledige wedstrijd kunnen 

   spelen 
 Aanwezigheid van trainingen en wedstrijden worden bijgehouden en kunnen belangrijk zijn 
bij het aantonen van deze doelstelling. 

 
de positie op het veld hangt af van … 

o de categorie waarin hij/zij speelt: vanaf de U15 wordt rekening 

   gehouden met de specifieke kwaliteiten van de speler 
o de medespelers en hun specifieke kwaliteiten 

o de ontwikkeling als voetballer (bv: een speler die moet werken aan zijn 

   verdedigende kwaliteiten, moet ook eens in een verdedigende positie 
   geplaatst worden) 
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Evaluatie 

 

• amuseert het kind zich? 

• maakt het kind voldoende progressie in z’n ontwikkeling als voetballer 

• Is het kind mee in de groei opgesteld binnen het jeugdopleidingsplan. 

• De jeugdtrainer evalueert minstens één keer per jaar in mei maar evalueert bij voorkeur 

drie keer in oktober, januari en in mei. De evaluatie wordt zo doorgegeven aan de 

volgende trainer, dit garandeert een goede basis. 

• De evaluaties worden bijgehouden in PSD en kunnen gebeuren met ondersteuning van de 

jeugdcoördinator. 

• Op basis van deze evaluaties worden eventuele geschillen met ouders besproken, alsook 

de verdeling van de ploegen. 

• De evaluatie gebeurt op een objectieve manier, hiervoor kunnen ook de 

wedstrijdverslagen en grafieken vanuit PSD gebruikt worden als tool. 

 

Leerproces 

 
zelfontdekking: de speler moet het probleem zelf leren zien en ook oplossen 

 gerichte coaching: de speler helpen het probleem te zoeken en op te lossen 

 

De coaching naast het veld en in de kleedkamers is zeer belangrijk, we verwachten dat de spelers na 

een match zelf kunnen reflecteren over hun match. 

 

Leerplan 

 
op basis van de psychologische, psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van de speler, m.a.w. 

wat moeten de spelers kunnen op welke leeftijd 

o  U6-U7-U8-U9: ontdekken van de bal (coördinatieoefeningen) 

o U10-U11-U12-U13: verwerven van technische en tactische 

basisvaardigheden (passing, controle, …) 

o U15-U17 en bovenbouw: functioneren in ploegverband (systeem in balbezit 

en balverlies) 

Echelon verdeling: voor overleg met groepen trainers baseren we ons op een echelon, deze verdeling 

gebeurt naargelang de bezetting op het veld: 2 tegen 2, 3 tegen 3, 5 tegen 5, 8 tegen 8 en 11 tegen 

11 
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Oefenstof 

 
uitdagend: aangepast aan het niveau van de groep 

gevarieerd: alle aspecten van het voetbal moeten aan bod komen 

doelgericht: wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen i.f.v. een basisvaardigheid of een spelprobleem 

 

Opvoeding 

 
het gedrag op en naast het veld 

verantwoordelijkheid krijgen (kleding, materiaal, tijd, …) 

rekening houden met anderen (ploegsport) 

Positieve coaching op het veld 

Respectvol omgaan met spelers van de eigen ploeg, andere ploeg, ouder, scheidsrechter, trainer en 

afgevaardigde 
 

Uniforme opwarmingsoefeningen in de ganse jeugdwerking + stretching 

 
Deze opwarming is gebaseerd op de FIFA 11+ principes en kadert in blessure preventie van onze 
spelers. De trainers engageren zich om voor wat afwisseling te zorgen binnen deze opwarming door: 
- Bij voorkeur steeds de oefeningen te doen met de bal. 
- Spelers krijgen de mogelijkheid zelf oefeningen naar voor te schuiven. 
- Naargelang de oefening kijken we ook voor techniek en snelheid. 
 
Na de opwarming kiezen we ook om te stretchen, hierbij kunnen we gedurende 5 minuten aandacht 
besteden aan de ontspanning van onze spieren. Stretchen wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 
U13. 
 

Blessurepreventie 

 
De trainers hebben ook oog voor blessurepreventie: 
- Speeltijd tijdens wedstrijden aanpassen aan een herstel van een blessure of klachten tijdens 

de wedstrijd. 
- Samenspraak met ouders schema opstellen. 
- Tijdens trainingen programma aanpassen aan de groep, nadenken over fysieke uitdagingen. 
- Tijd voorzien tijdens trainingen en opwarmingen van wedstrijden om te stretchen. 
- Indien noodzakelijk de ouders tijdig doorverwijzen naar een dokter of sportarts. 
- De speler verplichte rust geven bij acute klachten, steeds verwittigen van de ouders. 
 



30 
Jeugdopleidingsplan J.V. Lo Reninge 2020 - 2025 

Opmaak jaarplan 

 
De trainers kunnen eventueel werken met een jaarplan, waar je duidelijk je doelen kan bepalen en 
toewerken naar een realisatie van het leerplan en dit op een gestructureerde manier. De 
jeugdcoördinator kan hierbij steun verlenen. 
Hierbij kun je via PSD en het trainingcenter  de trainingen koppelen aan de agenda van de trainingen. 
Het geeft de sportieve cel inzichten in de structuur en de opbouw van de trainingen. 
 

Meisjes in het voetbal 

 
In onze club krijgen meisjes evenveel kansen als jongens in het team. We hebben hier oog voor en 
nemen initiatieven die de meisjes motiveren om verder te doen in ons team. 
 

Goede spelers motiveren met wedstrijden buiten de reguliere competitie 

 
1. Bij de indoor trainingen worden er ook regelmatig indoor wedstrijden gespeeld, waarbij we 

een naburige team uitnodigen. Hierbij kan er ook een ploeg samengesteld worden over de 
teams heen, met betere spelers. 

2. Deelname aan de Cup Nieuwsblad, met een overkoepelende ploeg van betere spelers. De 
trainers van deze teams kunnen dan in een rollensysteem meegaan naar de wedstrijden. 

 

Begeleiding van leeftijdsgroepen die in twee teams zijn opgesplitst 

 
Hierbij is het belangrijk dat de jeugdcoördinator steeds initiatief neemt om een kerngroep op te 
richten die beide teams overkoepeld en gezamenlijke initiatieven organiseert en coördineert. Hierbij 
is het belangrijk dat de jeugdcoördinator deze vergadering voorzit als voorzitter, samen met de twee 
trainers en délégees. 
 
In deze kerngroep worden volgende zaken besproken: 

- Gezamenlijke sportieve afspraken (inhoud trainingen, strategie,…) 
- Gezamenlijke team afspraken (activiteiten, …) 

 
De speler moet het gevoel hebben als hij met het andere team speelt de sportieve afspraken 
dezelfde zijn. Elke trainer krijgt zijn kans om zijn visie op tafel te leggen en zonodig te motiveren. 
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Indoor training als leermiddel 

 
Indoor training is zeer belangrijk: 
 

1. Als leermiddel voor de speler (technische vaardigheden en snelheid in balspel) 
2. Om onze terreinen te sparen. 

 
De jeugdcoördinator legt een kalender vast in de sporthallen waar we mogen spelen. (sporthall 
Vleteren en sporthall Lo). 
 
In de sporthall van Vleteren is er om de 14 dagen een wedstrijd voor een team met een naburige 
voetbalploeg. 
 
Trainers worden in de maand juni bevraagd naar hun planning voor het volgende seizoen. Geboekte 
data worden ook gebruikt! 
 
Het is belangrijk dat het indoor trainen een plaats vind in de kalender van het team en dit op een 
vaste basis. Anderzijds is het ook belangrijk dat we in de maanden november- december- januari en 
februari, ploegen verplichten om indoor te trainen en zo onze velden te sparen. 
U6 – U8 in de sporthall van Lo 
U9 – U17 in de sporthall van Vleteren 
 
Het indoor trainen is als leermiddel voldoende bewezen en is geen reden om een training af te lassen 
of toch te willen op het terrein de training te organiseren. 
 
De jeugdcoördinator legt alle data vast en zijn verplicht te volgen. 
 
In de maand december organiseren we een indoor tornooi voor twee ploegen, startende met de U12 
en de U13. De spelers van de U21 zorgen voor de arbritage. 

Coaching termen  

 
Coaching termen zijn belangrijk, maar we moeten ons hierbij niet blind staren op de belangrijkheid 
van deze termen. Het is heel belangrijk dat de speler zelf ontdekt wat hij het beste kan doen op het 
terrein. Hierbij kan de speler het meest progressie maken in zijn groeicurve. 
 
Coachen naast het veld tijdens een wedstrijd is belangrijk, maar doe dit met mate. Ook hier is de 
zelfstandigheid van de spelers belangrijk en ook het teamgebeuren, waarbij de spelers elkaar in de 
goede richting kunnen sturen. 
 
Hieronder vind je enkele voorbeelden van coachingstermen, als jeugdtrainer ga je daarmee 
zelfstandig om. De jeugdcoördinator stem met alle jeugdtrainers af welke coachingswoorden in onze 
club worden gebruikt en bij welke leeftijd. 
 
Het zijn woorden die meermaals kunnen gebruikt worden op training. Bijvoorbeeld: vandaag training 
rond het thema ‘kaatsen’ … als je dit dan in de wedstrijd zou roepen, weten ze direct waarover het 
gaat. 
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BALBEZIT 

 
 INDIVIDUEEL BIJSTUREN 

Coachingswoord Beschrijving 

AANIEDEN STEUNEN Speler moet bewust uit de dekking van de tegenstander komen en 
aanspeelbaar zijn voor zijn medespeler door op een juiste manier naar 
de bal toe te bewegen. Eventueel vooractie maken! 

AANNEMEN De bal onder controle brengen. Er is geen direct gevaar om de bal te 
verliezen. 

ACTIE De betrokken speler dient een individuele actie (naar doel) te doen. 

AFHAKEN De speler komt naar de bal toe, de tegenstander heeft dan geen kans 
om de bal te onderscheppen. 

BIJHOUDEN De balbezittende moet de bal bijhouden, afschermen en wachten op 
steun. 

CONTROLE De bal aannemer (opengedraaid staan, buitenste voet, georiënteerde 
controle). 

DIEP Speler loop de ruimte in richting doel van de tegenstander wil dat de 
bal voor hem uitgespeeld wordt. 

KAATSEN De bal direct terugspelen naar de speler die jou aanspeelt. Juiste 
balsnelheden richting over de grond en p het goede been. 

LEIDEN DRIJVEN Probeer zo snel mogelijk met bal aan de voet richting doel van de 
tegenpartij gaan. Probeer zo snel mogelijk terreinwinst te boeken. 

LICHAAM Je lichaam tussen de bal en de tegenstander brengen zodat deze niet 
aan de bal kan. Eventueel voorafgaande de tegenstander een lichte 
schouderduw te geven. 

LOS De betrokken speler mag de bal niet meer aanraken zodanig dat de 
doelman de bal zelf kan spelen. Enkel de doelman mag deze woorden 
uitspreken. 

NAARBINNEN Speler loopt/sprint van de zijkant naar binnen om ruimte te maken voor 
opkomende medespeler. 

RUG De speler moet opletten want er komt iemand in zijn rug. 

SCHERM(BAL)AF Je lichaam tussen de bal en de tegenstander brengen. De tegenstander 
kan dan niet bij de bal. 

SPEEL De bal direct naar een vrijstaande medespeler spelen als die er om 
vraagt. 

STEUNEN De betrokken speler moet achter de medespeler komen en hem 
steunen, zeker wanneer deze in moeilijkheden zit. 

VERANDER De speler dient het spel te verleggen naar de andere zijde van het veld. 

VOET Speler vraagt om de bal in de voet aangespeeld te krijgen. 
VRIJLOPEN Zoek de vrije ruimte (= plaats waar nog een tegenspeler, nog een 

medespeler staat) op als je niet aanspeelbaar opgesteld staat. Laat je 
horen als je vrij staat. Probeer bij het vrijlopen steeds correctie gedraaid 
te staan zodat je maximaal zicht houdt op het speelveld. 

WEG De bal onmiddellijk ontzetten, er dreigt gevaar- grotere scoringskansen 
voor de tegenstander. 

ZAKKEN De betrokken speler dient te zakken om de verdedigende taak over te 
nemen van een medespeler die ingeschoven is. 
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 COLLECTIEF BIJSTUREN 

BREED - OPENEN De spelers dienen ruimte te creëren door de onderlinge afstand zo 
groot mogelijk te maken. Het speelveld zo groot/breedmogelijk maken. 

OMSCHAKELEN Het SNEL veranderen van de voetbalbedoeling. Van verdediging naar 
aanvallen bij veroveren van de bal. 

VOORUIT Als de bal naar voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te 
schuiven naar de bal toe (wordt bevolen door de doelman of een 
centrale verdediger) 

 
 
 

BALVERLIES 

 
 

 INDIVIDUEEL BIJSTUREN 

DEKKING De betrokken speler dient de speler in duel dekking te geven. 
DEKKEN (kort) Je dichter bij je directe tegenstander opstellen (in de 16 meter). Als de 

bal in zijn richting gespeeld wordt bij een grote kans om deze te 
onderscheppen. 

DRUK De dichtsbijzijnde speler valt de balbezitter aan. 
DUEL Probeer de bal te veroveren van je rechtstreekse tegenstander. 

KORTER De betrokken speler dient korter bij de tegenstrever in zijn zone te 
staan. 

LOS De betrokken speler mag de bal niet meer aanreken zodanig dat de 
doelman zelf kan spelen. 

POSITIE De betrokken speler loopt niet in zijn positie en dient zich onmiddellijk 
te corrigeren. 

REMMEND WIJKEN – NIET 
HAPPEN 

Duel met tegenstander niet aangaan, tegenstander voor je houden en 
opvangen. Tegenstander proberen naar de buitenkant te drijven, weg 
van doel. 

RUGDEKKING Geef rugdekking aan dichtstbijzijnde medespeler die in duel gaat en 
maak de afstand klein genoeg waardoor die de speler aan de bal snel 
onder druk kan zetten wanneer die je medespeler uitgeschakeld heeft. 

VOORZETBLOKKEN Speler tracht door een goeie opstelling te verhinderen dat de bal vanaf 
de flank of achter de lijn voor doel gebracht wordt. 

ZAKKEN De betrokken speler dient te zakken langs de kant waar de bal niet is 
om de nodige dekking te geven. 
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 COLLECTIEF BIJSTUREN 
 

DRUK ZETTEN _ PRESSING Elke speler zoekt zijn eigen of de dichtstbijzijnde tegenstander op zodat 
deze geen mogelijkheid heeft om de bal te spelen of te ontvangen. Man 
met bal aanpakken. (niet happen) als die in je zone komt. Tegenstandes 
die aangespeeld kunnen worden kort dekken. Druk zetten na tegen of 
inloop actie van bv speler 9 naar de tegenspeler in balbezit. 
 
 

KANTELEN _ KNIJPEN De tegenstander een bepaalde richting indwingen door met het hele 
team in blok naar de bal te schuiven. Gestaag rugdekking geven naar de 
kant waar de tegenstande balbezit heeft. Spelers moeten de onderlinge 
afstanden verkleinen. 
 

OMSCHAKELEN Het SNEL veranderen van de voetbalbedoeling, van een aanval en naar 
verdedigen bij verlies van de bal. 

POSITIE Iedere speler dient onmiddellijk in positie te komen. 

SCHUIVEN Alle spelers dienen in blok naar de bal te schuiven. 

SLUITEN De ploeg dient de onderlinge afstanden te verkleinen. 

VOORUITSCHUIVEN Als de bal naar voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te 
schuiven. Wordt bevolen door de doelman of een centrale verdediger. 

ZAKKEN Bij balverlies direct achter de bal komen en de verdedigende positie in 
nemen. De ploeg of een bepaalde linie moet zich lager opstellen. Om 
een snelle opbouw van de tegenpartij te verhinderen, teamverdedigend 
versterken. 
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2. Opleidingsdoelstellingen U6 – U9  
 

 

Inleiding 
Iedereen is anders. Dat geldt voor volwassenen, kinderen en dus ook voor jeugdvoetballers.  
Het ene kind is terughoudend, het andere staat meteen open voor alles wat er op hem of haar afkomt. 
Met elkaar omgaan is een kwestie van ervaring opdoen. Er bestaan geen handleidingen voor. En er is 
geen pasklare oplossing om met iedereen goed om te kunnen gaan. Dat geeft meteen de problematiek 
aan waarmee een coach te maken krijgt. Dit is echter een specifiek probleem voor al wie met jeugd 
omgaat, niet alleen in het voetbal.  
Wie zich op de jeugd richt, bemerkt al snel dat zekere gedragspatronen kenmerkend “kunnen zijn” 
voor de leeftijd waarin het kind zich bevindt.  
Maar niet bij elk kind komen bepaalde kenmerken sterk tot uiting, in een ander geval is hiervan niet of 
nauwelijks sprake. Of deze kenmerken manifesteren zich bij het ene kind veel later of juist eerder. 
 
Indien mogelijk spreken we hier ook spelers aan van de U17 om mee te helpen in de organisatie van 
de trainingen van de U6, het geeft hun de mogelijkheid om even te proeven van het trainerschap. 

2.1. U6-U9 

 

Leeftijdsspecifieke kenmerken 
 
Kinderen in de leeftijdscategorie U6-U9 zijn snel afgeleid. Zij kunnen zich niet lang concentreren. Ze 
zijn te speels om zo te voetballen als ouderen dat wél van hem/ haar verlangen. Hij/ zij is individueel 
gericht: geen gevoel om dingen samen te doen. 
 

Het voetballen van U6-U7 
 
Bij de jongste spelers is bijna iedereen op en om de bal. Een uitzondering vormen de keepers. Van 
voetbal is er nauwelijks sprake. De bal wordt soms half of helemaal niet geraakt. De bal wordt door 
een meute enthousiaste, rennende en schoppende spelertjes voortbewogen. Iedereen rent achter de 
bal aan. Als de jongens en meisjes al langer samen voetballen, worden de eerste vormen van 
samenspel zichtbaar. De balbehandeling is gerichter. Niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, 
dribbelen, drijven, een trap naar voren en een schot op het doel. 
 
Voor de U6 trainen we één keer in de week. Om de 14 dagen op zaterdag worden de U6’ers 
uitgenodigd om kleine dribbelmatchen te spelen. We bouwen dit ook stelselmatig op: 

- 1 tegen 1 
- 2 tegen 2 
- 3 tegen 3 
 

Vanaf maart kunnen we een U6 van een naburige ploeg uitnodigen om een dribbeltornooi te spelen. 

Consequenties voor de training 
 
Bij deze leeftijdscategorie gaat het vooral om het ontwikkelen van de techniek, het balgevoel., “oog-
hand”- en “oog-voet”-coördinatie. Kinderen moeten „de baas worden over de bal‟, zodat de bal middel 
kan worden om de spelbedoelingen te realiseren. 
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Spelbedoelingen 

• balbezit 
• aanvallen en scoren 
• mikken/ schieten 
• individueel balbezit houden 
• samen balbezit houden 
• balbezit tegenpartij 
• storen 
• bal veroveren/ bal afpakken 
• doelpunten voorkomen/ eigen doel verdedigen 
 

 

Methodische aanpak 

• van balgewenning naar doelgerichtheid 
• van bal als doel naar bal als middel  
 
De trainer/ coach dient te beschikken over kennis van en inzicht in alle voetbaltechnische 
handelingen, want: „jong(goed) geleerd is oud gedaan‟. 
 
Overige voorwaarden zijn: 
• voor iedereen een bal beschikbaar 
• veel afwisseling in de training 
• veel herhalingen 
• per training komen alle spelbedoelingen aan bod 
• inspelen op de fantasiewereld van de kinderen 
• rekening houden met gering concentratievermogen  
• geen verwachtingen hebben van samenwerking tussen de spelers onderling 
• zeer korte uitleg 
• eenvoudige opdrachten geven - taal van het kind spreken 
• tijd optimaal benutten 
• geen lange rijen en geen lange wachttijden!  
• zelf voordoen is beter dan uitleggen; en plaats jezelf op dezelfde hoogte als je spelers (hurkzit komt 
minder dreigend over) 
• “Fun”-element moet steeds aanwezig zijn. 
 

Geschikte oefenvormen 

• basisvormen: 1 : 1, 
• partijvormen: 3 : 2 diversen, 4 : 4 en variaties 
• lijnvoetbal 
• mik- en scoorvormen  
• dribbelen/ drijven 
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Voetbalweerstanden 
 
De bal vormt bij deze leeftijdsgroep de grootste weerstand. Daarnaast zijn voetbalweerstanden o.a. 
het speelveld (te groot / te klein), de tegenstanders maar ook de medespelers; het is te druk op het 
veld. 

 

2.2. Einddoelstellingen bij de overgang van U9 naar U10 

 

a) Technisch 

 

• met een bal kunnen dribbelen en drijven 
• een bal kunnen aannemen met de buitenste voet; liefst links en rechts  
• zowel links als rechts een korte pass binnenkant voet kunnen inspelen 
• op de juiste manier kunnen ingooien 
extra aandachtspunt: met de voorkeurvoet een dieptepass of doelschot met de wreef leren geven 
 
extra aandachtspunt voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar tijd en 
ruimte voor is 
 

b) Tactisch 

 

• de beginselen kennen van het positiespel (kop - vleugel - staart) 
• bij balbezit; weten dat met elkaar samenspelen vaak beter is dan het alleen te doen 
• bij balbezit kunnen samenspelen met teamgenoten 
 

- Aanvallers 
• de ruimte zo groot mogelijk maken/ houden  
• speler met de bal moet door zijn 2 vrije medespelers gesteund worden zodat hij 2 afspeel mogelijk 
heden heeft  
• de bal niet zomaar wegspelen wanneer er geen tegenstander is die hem af wil pakken  
• de 2 medespelers zonder bal moeten op het goede moment met de balbezitter een driehoek 
vormen 
• de trainer/ coach dient de aanvallende 1 – 1 actie op de helft van de tegenstander te stimuleren 
 

- Verdedigers 
• de ruimte zo klein mogelijk maken/ houden  
• niet voor elke bal gaan, de bal een bepaalde kant op dwingen en dan het juiste moment voor 
balverovering kiezen 
 

 
Geef de doelman ook reeds een rol om een bal terug te krijgen en van flank te wisselen 
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U6 
 

2 TEGEN 2 2 x 3’  
Afmetingen: 18m x 12m 
 
 
 
 
U7/U8/U9 
 
5 TEGEN 5 
4 x 15’ 
Afmetingen : 20/25m x 40m 
 
 
 

 
 

c) Mentaal 

 

• beseffen dat voetballen een teamsport is; winnen en verliezen doe je samen 
• leren accepteren dat ieder individu anders is en daar respect voor hebben 
• leren dat er hard gewerkt (getraind) moet worden om een goede prestatie te kunnen leveren  
• beslissingen van trainers, leiders en scheidsrechters leren accepteren 
• wisselbeurten horen er ook bij; iedereen wil graag voetballen 
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3. Opleidingsdoelstellingen U10 – U11 – U12 

GOUDEN LEEFTIJD!!! 

2.1. U10 -U11 

Leeftijdsspecifieke kenmerken 

Dit kind is  al veel meer bereid deel uit te maken van het team. Ziet het verschil tussen wie goed en 
wie minder goed kan voetballen. Kan het opbrengen om wat langer één en dezelfde oefening uit te 
voeren. De balbehandeling begint erop te lijken. Dit is de ideale leeftijd om de basisvaardigheden onder 
de knie te krijgen. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan op 
jongere leeftijd. 

 

Het voetballen  
 
Er is samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties. Het dekken en vrijlopen gaan ze beter 
begrijpen. Ook het spelen in een formatie, 8 - 8, en de bijbehorende taken en functies gaan ze beter 
begrijpen. 
 

 

Consequenties voor de training 
 
Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van de individuele technische vaardigheid 
binnen vereenvoudigde voetbalsituaties: de basisvormen 4 : 4 en 8 : 8. Het accent ligt hierbij op de 
techniek.  
De coaching dient vooral gericht te zijn op het verbeteren van de technische vaardigheid en de hele 
lichaamscoördinatie. Om hieraan optimaal inhoud te kunnen geven zal voortdurend moeten worden 
bewaakt of het spel of de oefenvorm nog wordt gespeeld, of er nog FUN is en of er nog wat wordt 
geleerd. De coach moet dan ook kunnen omgaan met het aanpassen van de weerstanden. Concreet 
betekent dit aandacht voor:  
• keuze van de juiste oefenvorm 
• het duidelijk maken van de spelbedoeling 
• veldbezetting / teamorganisatie 
• het manipuleren van de weerstanden; makkelijker of moeilijker maken 
• het manipuleren van de speelveldgrootte; groter of kleiner maken 
• het manipuleren met het aantal spelers/ tegenstanders; meer of minder 
• het gebruiken en/ of aanpassen van de spelregels 
• het coachen op een juiste technische uitvoering, algemeen en individueel 
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Geschikte oefenvormen 

• basisvormen: 1 : 1,  
• partijvormen: 3 : 2 diversen, 4 : 4 en variaties 
• lijnvoetbal 
• mik- en scoorvormen 
• dribbelen/ drijven 
 

 

2.2. Einddoelstellingen bij de overgang van U11 naar U12 
 
 

a) Technisch 

 

• op snelheid en onder weerstand kunnen dribbelen en drijven  
•  kunnen kappen en draaien 
• een bal op alle manieren kunnen aannemen; met beide voeten, (boven)benen, borst 
• met de voorkeurvoet een dieptepass of doelschot met de wreef kunnen geven 
• een combinatie kunnen aangaan; 1 – 2, kaats 
• een goede voorzet kunnen geven 
• een bal kunnen koppen vanuit stand - lichte ballen gebruiken! 
• een 1 – 1 duel aan kunnen gaan 
• tenminste 1 schijnbeweging beheersen  
extra aandachtspunt voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar tijd 
en ruimte voor is 
 

b) Tactisch 

 

• het positiespel 3 : 1 kunnen spelen.  
• de beginselen kennen van het zone voetbal, principes voor aanvallers en verdedigers blijven in 
grote lijnen gelijk 
 

Als aanvaller 

 

• de ruimte zo groot mogelijk maken/ houden  
• de balbezitter moet nu ook de dieptepass door het midden kunnen spelen; deze speler heeft 
nu dus steeds 3 afspeelmogelijkheden 
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Als verdediger 

 

• de ruimte zo klein mogelijk maken/ houden  
• de 2 verdedigers elkaar steeds goed rugdekking moeten geven door schuin achter elkaar te 
verdedigen.  
• de achterste speler coacht de voorste in de juiste richting en probeert de dieptepass te voorkomen 
waardoor de bal kort gespeeld moet worden. 
• op het juiste moment een aanval op de bal doen  
• ook nu is het weer van belang dat steeds één kant van de balbezittende speler moet worden 
afgeschermd, zodat de verdedigers kunnen sturen waar de bal heen zal worden gespeeld. 

 

De doelman wordt sowieso betrokken in het spel. 
 

c) Mentaal 

 

• leren coachen van medespelers  
• weten dat je een verplichting hebt naar je team voor wat betreft trainen, spelen en voor 
wat betreft het nakomen van regels  
• weten dat wisselbeurten ook kunnen afhangen van de trainingsopkomst, -inzet en van de 
wedstrijdinstelling en – beleving  
• overigens kan ook met het betreffende team de afspraak worden gemaakt dat bij 
toerbeurt iedereen een wisselbeurt krijgt 
• spelregelkennis op willen doen 
• zie ook bij duiveltjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
Jeugdopleidingsplan J.V. Lo Reninge 2020 - 2025 

 
 
 
 
 

 
 
 

U10/U11 & U12/U13 
 

FASE 1: U10-U11 
 

 8 TEGEN 8 
 4 x 15’ 
 Afmetingen 40m x 35m 

 

FASE 2: U12- U13 
 

8 TEGEN 8 4 x 15’  
Afmetingen: 50m x 45m 
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4. Opleidingsdoelstellingen U13  

 

Leeftijdsspecifieke kenmerken 
 
Deze spelers zijn meer geneigd zich te meten met anderen. Zij kunnen het aan om in teamverband 
een doel na te streven.  
Ze beheersen de eigen beweging en zijn bewust bezig hun prestatie op te vijzelen. 
De U13 speelt nog met 8 tegen 8, maar straks gaan ze naar de U15 waar 11 tegen 11 wordt gespeeld. 
We zitten dus in overgangsfase binnen de voetbalopleiding. 
 

Het voetballen van de U13 
 
De basis van het leren van de technische vaardigheden is achter de rug, (toch regelmatig herhalen) 
het gaat nu vooral om het ontwikkelen van inzicht in het spel.  
In de wedstrijd moeten ze leren omgaan met de grootte van het speelveld en de spelregels, 
(buitenspel kan naar het einde van het seizoen aangebracht worden)  
Het zone voetbal - het spelen in een opstelling (1 : 4 : 3 :3) en vooral de belangrijkste principes tijdens 
de hoofdmomenten in de wedstrijd: 
- Balbezit eigen ploeg 
- Balbezit tegenpartij 
- De omschakeling 

 

Principes bij balbezit eigen ploeg 
 
Opbouwen van achteruit/ veld breed en lang maken / vrijlopen/ pass voor medespeler mogelijk 
maken: diep gaat voor breed! 
 

Principes bij balbezit tegenpartij 
 
Veld klein maken/ dieptepas tegenstander verhinderen dwingen tot breedtespel/ je directe 
tegenstander opzoeken/ afspeelmogelijkheden van de tegenstander beperken/ afjagen- doorjagen op 
balbezittende tegenstander 
 

De omschakeling  

snel uit voeren 
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Consequenties voor de training 
 
Dit is de ideale leeftijd om het beheersen van de bal in de diverse voetbalsituaties onder de knie te 
krijgen. Het is in deze leeftijdsklasse vrij gemakkelijk voor de trainer om de relatie tussen het 
moment van de wedstrijd en de training aan te geven. De spelers/ speelsters zijn leergierig, ze willen 
voetballen en ze zijn in staat om het uit te voeren. Deze jongens/ meisjes hebben ook veel meer 
begrip waarom er dient te worden vrijgelopen bij balbezit. Tijdens de momenten dat ze de bal niet in 
de ploeg hebben zijn ze vaak uit zichzelf bereid de tegenstander te dekken. Gedurende de training 
dient hieraan aandacht besteed te worden. 
 

In de tweede van het seizoen gaan we samen met de U15 enkele trainingen afwerken en kunnen de 
spelers eens mee naar een wedstrijd van de U15. 

Geschikte oefenvormen 

mik- en scoorvormen 
dribbelen/ drijven, duel 1 : 1 
partijvormen: 3 : 1 (in 1 vak/ in 2 vakken), 4 : 2, 5 : 3, 4 : 4, 8 : 4 in diverse variaties 
 

• partijspel 7 : 7, 11 :11  (einde seizoen, in afspraak met de U15) 
 

Voetbalweerstanden 
 
Naast de probleemgebieden "bal" , "medespelers" en "tegenstanders" komt nu ook de "coaching" 
om de hoek kijken. Door het begrip voor de verschillende situaties in zowel balbezit als balbezit 
tegenpartij, kan er binnen deze leeftijdsgroep begonnen worden met het coachen van elkaar. In de 
einddoelstellingen voor de verschillende leeftijdscategorieën beschrijven we voor elke leeftijdsgroep 
wat de betreffende laatstejaars spelers zouden „moeten ‟kunnen wanneer ze overgaan van de ene 
leeftijdsgroep naar de andere.  
 
Met opzet staat „moeten‟ tussen aanhalingstekens; de beschreven einddoelstellingen dienen als 
richtlijn te worden gezien. NB: de opmerkingen die zijn gemaakt over de juiste uitvoering van de 
verschillende positiespelen zijn bedoeld als handvaten voor de jeugdtrainers. Wanneer zij deze 
basiskennis beheersen, kan deze weer aangepast gebruikt worden bij de betreffende leeftijdsgroep. 
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Einddoelstellingen bij de overgang van U13 naar U15 

 

a) Technisch 

 

- de algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 
tegenstander 
deze basistechnieken zijn: twee- voetigheid, passen/ trappen, balaanname op alle manieren, 
dribbelen/drijven, schijnbeweging, koppen, ook vanuit beweging en sprong 
- het 1of 2x- raken beheersen 
- een wisselpass kunnen geven 
 

b) Tactisch 

 

- spelbedoelingen en basistaken per linie van het 1 : 4 : 3 : 3- systeem, aanleren Zone voetbal 
- weten wat buitenspel is (einde seizoen) 
- het moment van 1 of 2x- raken herkennen 
- het moment van het geven van de wisselpass herkennen 
- het positiespel 3 : 1, 4 : 2 en 5 : 2 beheersen 
- de „basisvorm‟ 4 : 4 beheersen 
- opbouw vanaf de doelman en doelman kunnen gebruiken om van flank te veranderen  
- afhakende 5 en 2 en doormidden spelen naar de 10 
 
Opmerking: bij het positiespel 5 : 2 heeft de balbezitter nu ook een 4e afspeelmogelijkheid 
ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, „vrije man zien‟ beheersen 
een medespeler kunnen coachen 
 

 

c) Mentaal 

 

- leren dat er strenger wordt toegezien op wat bij de U13 al is beschreven: discipline wordt 
aangehaald 

- weten dat wisselbeurten ook tactische redenen kunnen hebben, naast het bijvoorbeeld bij 
toerbeurt of om disciplinaire redenen wissel staan of gewisseld worden 

- „willen winnen‟ (stimuleren!) – maar niet het belangrijkste maken 
 

Nb: de genoemde einddoelstellingen dienen te worden beschouwd als richtlijnen. Wanneer de 
jeugdtrainers weten wat de doelstellingen/ richtlijnen zijn, is er al sprake van een rode draad. Dit 
biedt houvast aan alle trainers bij coaching en begeleiding tijdens trainingen en wedstrijden. 
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5. Opleidingsdoelstellingen U15  

 

Leeftijdsspecifieke kenmerken 
 
Er treedt een verandering en bewustwording op van het eigen lichaam. Dit kan leiden tot een 
geestelijke en maatschappelijke spanning. De voornaamste kenmerken zijn: motivatiegebrek en 
kritische instelling tegenover gezag (de puberteit). 

 

Het voetballen van de spelers U15 
 
Er kan een onstabiele motoriek optreden, vooral in de dagelijkse beweging. De reeds geleerde 
vaardigheden blijven behouden, ook al vermindert de uitvoering tijdelijk. De knapen zijn 
voornamelijk bezig met zaken als vrijlopen en samenspelen. De kopduels lijken serieuzer, er wordt 
minder gekopt met de ogen dicht. Ook is er verbetering in verdedigend opzicht. De taken die aan een 
bepaalde positie kleven, worden zichtbaar en worden geleidelijk opgepikt. 
 

Consequenties voor de training 
 
Meer dan ooit kan hier de wedstrijd dienen als uitgangspunt voor de training. Het is verstandig als 
trainer oog te hebben voor individuele tekortkomingen en de problemen die ze op deze leeftijd 
kunnen hebben. Groei in de lengte kan er toe leiden dat sommige spelers slungelachtig overkomen. 
 

Ze kunnen hierdoor minder gaan voetballen. Als trainer rekening houden met dit probleem dat veelal 
van tijdelijke aard is. Knapen zijn wisselvallig in hun prestaties. Stel daarom de verwachting niet te 
hoog. De doelstelling kan zijn een fijne sfeer te creëren. Gebruik oefeningen die erop gericht zijn 
vanuit momenten in de wedstrijd technische en tactische zaken nog meer te verbeteren. Het gebruik 
van bijvoorbeeld kracht- en looptrainingen is uit den boze. Met name bij knapen is geduld een 
schone zaak. 

 

Voetbalweerstanden 
 
Naast de probleemgebieden "bal", "medespelers", "tegenstanders" en "coaching" ontstaat hier een 
probleemgebied van tijdelijke aard, nl. "het eigen lichaam". Vaardigheden die reeds beheerst 
werden, kunnen hierdoor tijdelijk in gedrang komen. 
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Einddoelstellingen bij de overgang van U15 naar U17 

 

a) Technisch 

 

- de algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 
tegenstander 
deze basistechnieken zijn: twee- voetigheid, passen/ trappen, balaanname op alle manieren, 
dribbelen/drijven, schijnbeweging, koppen, ook vanuit beweging en sprong 
- het 1x- raken beheersen 
- een wisselpass kunnen geven 
 
Algemeen: op deze leeftijd, herhaling oefenen van de techniek op een gave en juiste wijze; 
perfectionistisch werken en niet te veel ineens willen behandelen. 

 

b) Tactisch 

 

- spelbedoelingen en basistaken per linie 1 : 4 : 3 : 3- systeem uitbouwen . Zone voetbal 
beheersen 
- op buitenspel leren spelen en het omschrijven van de risico’s hierbij 
- Kijk naar die vrije ruimte en gebruik die om zelf aan de bal te komen of te zorgen voor ruimte 
voor een andere teamspeler 
- het moment van 1x- raken herkennen 
- het moment van het geven van de wisselpass herkennen 
- het positiespel 3 : 1, 4 : 2 en 5 : 2 beheersen 
- de „basisvorm‟ 4 : 4 beheersen 
- ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, „vrije man zien‟ beheersen 
- Juist ingooien van de bal en kijken naar vrije ruimte 
- een medespeler kunnen coachen 
 
Algemeen: wedstrijdrijpheid dient verder te worden ontwikkeld; dus „voetballen meer zonder dan 
met bal. 
 
Meer met je hoofd (nadenken) dan met je benen‟ De accenten liggen hier vooral op het gebied van 
Inzicht en Communicatie 
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c) Mentaal 

 

- Coaching 
- Discipline 
- willen winnen‟ (verder ontwikkelen) 
 
 
 
Opstellingen: 
 
We verkiezen om met 4 - 3- 3 te spelen. 
 
Bij andere opstellingen ( vb. 3-5-2 of 3-4-3 ) kan uiteraard ook dit zoneprincipe toegepast worden. 
 

Dit principe moet al vanaf de duiveltjes aangeleerd worden. Rekeninghoudend met de 
fantasiewereld van een duiveltje is het verhaaltje van het grote en kleine vliegtuig hier zeker een 
hulpmiddel. Zonder dit basisprincipe kan er nooit sprake zijn van zonevoetbal. Heel wat andere 
principes uit het zonevoetbal zijn hierop gebaseerd 
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6. Opleidingsdoelstellingen U17  

 

Leeftijdsspecifieke kenmerken 
 
De groei in de lengte zet door. Minder controle over de eigen ledematen lijkt daarvan het gevolg. 
Ook alle kenmerken van de puberteit zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid zijn deze 
groep niet vreemd. Niettemin is er hier een groot verschil in motivatie. De een is te fanatiek en bij de 
ander kan er minder interesse ontstaan. Een soms te fanatieke houding heeft ermee te maken dat 
hij/ zij op zoek is naar de eigen grenzen. 
 

Het voetballen van de speler U17 
 
De speler is in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor het team 
weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette sliding en de wijze waarop hij buitenkant voet 
speelt, hebben meer te maken met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen. Het tempo is hoger, er wordt 
korter gedekt. De scholier moet leren onder druk te spelen en dat gaat hem soms minder goed af. 
Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor het team gaan opleveren. Hier moet hij 
in leren. 
 

 

 

Consequenties voor de training 
 
Ook bij deze spelers kan de trainer nog worden geconfronteerd met problemen als gevolg van de 
groeispurt. Toch leent deze leeftijdsgroep er zich juist voor het voetballen zelf te verbeteren. D.w.z. 
voetballen dat tijdens de wedstrijd de volwassenheid begint te benaderen en in fysiek opzicht een 
heel stuk forser lijkt dan dat van de knapen. Ook hier geldt: trainen vanuit de wedstrijdsituatie. 
Daarbij is het mogelijk een beroep te doen op elftaltactiek (plaatsen in een elftal en de daarbij 
behorende taken). Op deze leeftijd kunnen spelers verantwoordelijkheid dragen. Buiten het veld 
blijkt dit op het gebied van de leefwijze, lichaamsverzorging en het taalgebruik. Binnen de witte lijnen 
kunnen ze dit ook aan. 

 

Voetbalweerstanden 
 
Naast de probleemgebieden die uit de vorige leeftijdsgroepen zijn meegenomen heeft de scholier de 
moeilijke taak een evenwicht te zoeken tussen de eigen geldingsdrang en het leveren van rendement 
voor het team in het nastreven van het gezamenlijke prestatiedoel. 
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Einddoelstellingen bij de overgang van U17 naar U21 

 

a) Technisch 

 

- de algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 
tegenstander 
- deze basistechnieken zijn: twee- voetigheid, passen/ trappen, balaanname op alle manieren, 
dribbelen/drijven, schijnbeweging, koppen, ook vanuit beweging en sprong 
- het 1x- raken beheersen 
- een wisselpass kunnen geven 
 
 

b) Tactisch 

 

- spelbedoelingen en basistaken per linie 1 : 4 : 3 : 3- systeem beheersen 
- spelbedoelingen en basistaken per linie van het 1 : 4 : 4 : 2 en 1:3:4:3 - systeem aanleren en 
indien mogelijk uitbouwen 
- op buitenspel kunnen spelen 
- het moment van 1x- raken herkennen 
- het moment van het geven van de wisselpass herkennen 
- het positiespel 3 : 1, 4 : 2 en 5 : 2 en de „basisvorm‟ 4 : 4 beheersen 
- zich kunnen handhaven in grotere positie- en/ of partijspelen of in positie partijspelen met 
over-en/ of ondertal situaties 
- ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, „vrije man zien‟ beheersen 
- spelbedoelingen, taken per linie en taken per positie kennen 
- een medespeler kunnen coachen 
- „op resultaat‟ kunnen spelen 

 

c) Mentaal 

 

- Coaching 
- Discipline 
- een winnaars mentaliteit hebben 
- zich in dienst van het team willen stellen 
- verantwoordelijkheid voor het teambelang willen dragen 
- „op resultaat‟ willen spelen 
- zijn specifieke kwaliteiten benutten om het wedstrijdresultaat te beïnvloeden 
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7. Vervroegde overgang van jeugd naar bovenbouw of jeugd onderling 
 
 
 

De integratie van jonge spelers naar de bovenbouw 
 
De overgang van jeugdvoetballers naar senioren blijkt in de praktijk voor veel jeugdspelers een grote 
stap te zijn. Daarom dient deze overgang van jeugdspelers met zorg en in goed overleg te geschieden 
om te voorkomen dat ze fysiek en / of mentaal overbelast worden dan wel gedemotiveerd raken. 
Een doelstelling van het technisch plan is ook het waarborgen van de continuïteit en het zorg dragen 
voor een goede overgang van jeugd naar een eerste ploeg. 
Ook hierbij kunnen wij onderscheid maken de tussen prestatie- en recreatief gerichte speler. 

 

PRESTATIE GERICHTE SPELER 

Het is van groot belang de prestatie ingestelde speler met de nodige talenten tijdig te laten 
"proeven" van het voetballen bij een eerste ploeg. 
 
Dit valt onder andere te realiseren door: 
 
- Samenstellen van een team voor beloften en U21.  
- Het regelmatig trainen en spelen van wedstrijden van dit team tegen sterke(re) 

tegenstanders. 
- Talentvolle jeugdspelers mee laten spelen in oefenwedstrijden van het 1e of 2e team. 

- Talentvolle jeugdspeler(s) 1 x per week na de winterperiode mee laten trainen met de 
A-selectie. 

 
Hiermee kan bereikt worden dat: 
 
- Jongere spelers zich beter kunnen profileren 
- Overgang naar het eerste elftal wordt vergemakkelijkt. 
- Alvast geoefend wordt voor spelen onder een grotere weerstand. 
 
Ons afvragen of we niet met de betere spelers uit de echelons een team kunnen maken die onderling 
met andere teams vriendschappelijk kan spelen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
Jeugdopleidingsplan J.V. Lo Reninge 2020 - 2025 

RECREATIEF GERICHTE SPELER 

Ook aan deze groep spelers dient tijdig serieus aandacht te worden besteed bij de overgang naar de 
senioren. Deze spelers moeten niet het gevoel krijgen er maar "bij te hangen". Alle aandacht dient 
erop gericht te zijn om te voorkomen dat deze spelers voor de voetbalsport verloren gaan. 
Aandachtspunten hierbij zijn: 
 
Tijdig een gesprek regelen tussen deze spelers en de coördinator(en) reserve teams. 
Bij het indelen van deze spelers in de reserve teams (zoveel) mogelijk rekening houden met de 
wensen van deze groep en de mogelijkheden. 
Zorgen voor goede trainingsmogelijkheden, ook voor de lagere reserve teams 
 
Zoeken naar geschikte personen voor training en/of (bege)leiding. 
Ook zij bepalen het "gezicht" van onze vereniging! 
 
 

Onze visie voor jeugdspelers die in de jeugdwerking stijgen 
 
Het zal altijd een punt van discussie zijn maar we houden steeds in het achterhoofd dat het kind het 
belangrijkst is en niet het behaalde ploegresultaat. 
 

Wanneer vervroegd laten overgaan? 

Er moet een goede basis zijn voor wat betreft techniek en tactisch inzicht 
Fysiek moet hij/zij het hogere niveau aankunnen 
Mentaal moet hij/zij het niveau aankunnen 
 

 

Speler laten ploeg lager spelen 
 
Het is belangrijk om alle spelers de kans te geven zich te ontwikkelen. Indien we een speler hebben 
met een medisch attest kan deze een leeftijd lager blijven spelen. 
Zijn doelen worden aangepast naar zijn leeftijd en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Bij spelers die absoluut niet de techniek vinden voor het voetbal maar toch gedreven zijn, volgen wij 
deze spelers op en kan er met de jeugdcoördinator afgesproken worden om een individueel traject te 
volgen. Indien dit haalbaar zou zijn. 
Een voorbeeld hiervan..is een heen en weerschrifje 
 
Indien na een traject blijkt dat de speler er niet in slaagt om de voetbaltechnische zaken te kennen, 
komt er een evaluatiegesprek met de trainer en de jeugdcoördinator. 
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IV. Zone voetbal 
 
 

Alle jeugdploegen zullen een systeem spelen, gebaseerd op het “zone voetbal”; naargelang de 
situatie kan dit variëren van een 4-3-3, een 4-4-2 of een 3-4-3 opstelling, achteraan opteren we voor 
een lijnverdediging zonder libero. Dit impliceert dat alles in functie van de bal gebeurt en niet van de 
rechtstreekse tegenstrever en dat de spelers de ruimte kunnen bespelen. Tevens betekent dit dat er 
minder nutteloze inspanningen gebeuren. 
 

De tegenstander wordt niet blind gevolgd. Het systeem legt meer de nadruk op verzorgd 
combinatievoetbal dan op kracht en werkvoetbal. Theoretische benadering van spelsysteem: 
 
 

1. Verdedigend 

 

Volledig gebaseerd op het zone spel. We werken in de opbouw in twee fasen: 

− terugplooien en de tegenstrever opvangen 

− hoog spelen op één lijn met pressie op de bal en wegnemen ruimte bij lange bal 
 

Voordelen 

− Verdedigen in functie van de bal en niet in functie van de tegenstrever = uitgaan van eigen 
spel. 

− Overbruggen van minder grote afstanden. 

− Meer verdedigen op techniek en inzicht impliceert minder directe contacten wat kan 
resulteren in minder wedstrijdkwetsuren. 

− Alle zones zijn bezet en de spelers komen niet in zones terecht waar ze minder functioneren. 

− Direct spel naar ons doel wordt bemoeilijkt door overbevolking en door afsluiting, wat de 
penetratie naar doel bemoeilijkt. 
 

Nadelen 

− Niet-werkende vleugel kan onder vuur liggen bij vlug verleggen van spel en kruispassen; 

− hoog spelen impliceert ruimte vrij geven achter de verdediging, wat gevaar voor de counter 
impliceert 
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Praktische uitwerking van het spelsysteem 

 

VOLLEDIGE PLOEG: 

• Alle te verdedigen zones zijn bezet 

• Alles gebeurt in functie van de bal: 
o verdedigend toeslaan wanneer de bal los van de tegenstrever is 
o geen onnodige tackles ( slechts bij 100% zekerheid) 

 
o de speler aan de bal verplichten van ongevaarlijke laterale passen te geven of te passen 

naar de zwakste speler 
• Met de tegenstrever zonder bal wordt ook rekening gehouden door de speelhoek af te sluiten: 

o een goede anticipatie zorgt voor veel intercepties van de bal  
• Niet werkende vleugel schuift naar binnen, zowel middenveld als verdediging 

• Het onderling coachen is van 
levensbelang: o wie valt balbezitter aan,  
o wie geeft dekking, 
o wie neemt over.  
o  Het coachen door de keeper en de centrale verdediger primeert 

 

 

1e fase: 

• de ploeg plooit terug, 
• verkleint de ruimte en valt de speler met de bal aan vanaf de middenlijn  
• spitsen nemen positie in zodanig dat de tegenstander in de opbouw naar de flanken 

geduwd wordt 
• de tegenstander uit de 16m houden 

• libero speelt zeer kort achter de verdediging of naast de voorstopper 
 

2e fase: 
• de ploeg speelt hoog  
• met verdedigende linie en middenveld kort bij elkaar als één blok en met een doelman die 

voor zijn doel speelt; 
• Pressie op de balbezitter als de bal zich op de flank bevindt 

• wegnemen van ruimte achter de verdediging bij lange ballen 
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VERDEDIGING: 
 
• Doelman verhindert kansen door zo ver mogelijk voor doel te spelen met het oog op 

het intercepteren van dieptepassen 

• Iedere verdediger verdedigt zijn zone met onderlinge dekking 

• Niet-werkende vleugel komt naar binnen 
 
• Flankverdedigers verdedigen de flank en dwingen de aanval naar binnen verder te zetten 

wanneer er voldoende dekking is. In plaats van te trachten de aanval af te breken door de bal 
buiten te tackelen, dwingt men de tegenstrever in een situatie waar de balrecuperatie in het 
spel kan gebeuren en onmiddellijk een tegenaanval kan worden opgezet. Daarnaast is een 
voorzet van op de flank moeilijker te verdedigen dan een speler die binnendoor komt, waar er 
voldoende dekking is.  

• Zich vooral richten op de 2e of 3e pas van de tegenstrever om die te onderscheppen  
• Wanneer de tegenstander met 2 centrale spitsen speelt, geven de flankverdedigers 

rugdekking aan de centrale spelers 

• Geen onnodige overtredingen rond het 16m gebied 

• Indien teruggeplooid, occasioneel buitenspel  
• Indien in de aanval: dicht bij de middenlijn en kort aansluiten bij de verdediging, systematisch 

buitenspel, meewerken in de pressie, ruimte wegnemen achter de verdediging bij lange bal door 
wegvluchten op eigen helft met onderlinge dekking 

 

 

MIDDENVELD: 
 
• Speler dichtst bij de bal solliciteert de balbezitter, indien mogelijk voor hij de bal kan 

aannemen waardoor hij onder druk moet spelen 

• Glijdende dekking, niet-werkende vleugel komt naar binnen 

• Flankverdedigers sluiten flank af om verre bal te voorkomen 

• Zich niet laten uitspelen: slechts interceptie of tackle bij 100% zekerheid 

• Pressie op de balbezitter, bij voorkeur naar de flanken toe 

• In één blok met de verdediging spelen 

• Bezitter van de bal solliciteren vanaf de middenlijn 
 
 

 

AANVAL: 

• Eerste stoorzender  
• Inspanningen goed inschatten, niet alleen op de bal jagen 

• Onderling contact houden, positie kiezen in functie van elkaar 

• Axiale opstelling om aanval naar de flanken te duwen 
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2. Aanvallend 
 

Hier onderscheiden we 2 fasen: 
 

gevarieerd flankspel 
 
Insnijdbewegingen in combinatie met verrassende dieptepassen. Dit betekent geenszins traag spel, 
integendeel: balvastheid, snelheid van uitvoering en een goede panoramische visie zijn de hoekstenen 
van de aanvallende automatismen. 
 

hoog spel 
 
Snel spel op korte ruimte. Individuele en collectieve penetratie gebaseerd op deelaspecten van de 
aanvallende automatismen ( bv 1-2 kaatsbeweging) 

 

Praktische uitwerking van het spelsysteem 

 

VOLLEDIGE PLOEG: 
 
• Kort combinatiespel langs de grond; lange bal slechts verantwoord bij moeilijkheden 

achteraan of bij het aanspelen vanuit de verdediging van één van de twee spitsen. 
• Spel zo breed mogelijk houden.  
• Gevarieerd flankenspel: opkomende flankverdedigers, naar binnenkomende flankmiddenvelders 

met buitenom gaan van centrale middenvelders  
• Spitsen gaan open om axiale en diagonale insnijdbewegingen mogelijk te maken 

• Efficiënte bezetting van waarheidszone van de tegenstrever: 1e paal, 2e paal en 16 m-lijn  
• Medespelers op de goede voet aanspelen 

• Taakovername en rugdekking bij inschuivende medespeler 

• Verleggen van het spel  
• Onderlinge afstanden van de linies respecteren met een goede afwisseling van lateraal-diepte 

spel 

 

VERDEDIGING: 

• Doelman gebruiken bij verleggen van het spel (= terugspeelbal) 

• Maximaal breed open 

• Zuivere passing: geen risico op balverlies 

• Ruimte goed benutten ten opzichte van de spitsen van de tegenstrever  
• Snel verplaatsen van het spel en op het gepaste ogenblik in de diepte via middenveld 

of loshakende spits 

• Elkaar goed coachen  
• Bij balbezit op andere helft, zoveel mogelijk verdedigend denken, dit in functie van mogelijk 

balverlies 

 



57 
Jeugdopleidingsplan J.V. Lo Reninge 2020 - 2025 

MIDDENVELD: 

 

• Vrijlopen voor pas vanuit de verdediging of steunen van de aanvallers 

• Niet op één lijn gaan spelen 

• Bij uitschakelen van tegenstrever tempo verhogen 

• Spel verleggen via tussenstations: geen balverlies 

• Het gepaste moment kiezen om in de diepte te spelen  
• Foute laterale pas absoluut vermijden, daarom steeds de bal schuin vooruit of schuin 

achteruit spelen zodat dekking steeds gewaarborgd is 

• Spelers die niet aan de actie deelnemen, denken steeds verdedigend  
• Bij doorbraak flankspeler tracht de meest offensieve centrale middenvelder ter hoogte van 

de 16 m-lijn te komen 

 

AANVAL: 

• Vooractie maken 

• Loshaken voor pass vanuit de verdediging  
• Breed opengaan om insnijdbewegingen mogelijk te maken 

• Bij doorbraak van flankspeler 1e én 2e paal bezetten ( meestal via een wisselbeweging)  
• Onderlinge samenwerking is belangrijk: aanvoelen wanneer de ene komt en de andere gaat 

en de ruimte benutten die vrij komt 

• Risico durven nemen: individuele actie naar doel 
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VI. Spelmethode 

Binnen de methode werken we vanaf de jongste ploegen met het positienummer, deze hangt niet vast 

aan het rugnummer. 

1. U6, U7, U8 en U9 

 

1. Spelformatie 
 
Bij de duiveltjes wordt gespeeld in een ‘1-1-2-1-formatie’ in ruitvorm. De spelers zullen worden 
opgesteld volgens onderstaande afbeelding:  
 

 

1: keeper 
3: Centrale verdediger 
7: Rechter flankaanvaller 
9: Centrumspits 
11: Linker flankaanvaller 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij balbezit op de eigen helft wordt de eenvoudige opbouw gestimuleerd en ligt het accent op zuivere 
passing, dit zowel met de rechter als de linkervoet. Ook de keeper voetbalt mee. De keepers moeten 
eerst een voetballende oplossing zoeken bij balonderschepping. Enkel als deze niet voorhanden is trapt 
hij de bal uit. De flankaanvallers gaan open en zorgen dat ze bereikbaar zijn. Op de aanvallende helft 
moeten de spelers vooral met durf en lef spelen. Vooral op de flanken worden de spelers vrijgelaten 
om de dribbel aan te gaan. De verdediger blijft niet hangen, maar sluit aan tot ter hoogte van de 
middenlijn zodat hij aanspeelbaar is om de aanvallend ingestelde spelers te ondersteunen. 

 

Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een compact blok. De dichtste speler bij de bal zoekt 
de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich niet uitschakelen. Indien spelers verdedigen 
moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers die niet storen knijpen naar binnen naar de 
zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten). Bij duiveltjes is het belangrijk dat iedereen op 
verschillende posities leert spelen. De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel 
speelminuten krijgt, maar dat het ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten. 
De nadruk wordt gelegd op een goede technische uitvoering: gebruik linkse en rechtse voet, steunvoet 
achter de bal, balaanname links en rechts inspelen en omgekeerd,  
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2. Taken per positie 

 

Nummer 1: Keeper 
De keeper zal verplicht worden naast zijn taken als doelman ook mee te voetballen. 
 
 

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger  
De verdediger blijft in principe achter de bal en geeft steun aan de balbezitter (niet achteraan blijven, 
maar opschuiven tot aan middenlijn). Hij blijft centraal bij de hoekschoppen voor zijn ploeg en neemt 
een mannetje bij hoekschoppen tegen. De vrije trappen rond het middenveld zijn voor zijn rekening. 
 

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers  
De flankaanvaller neemt zijn volledige flank voor zijn rekening en verzorgt de inworpen. Bij een 
corner tegen op zijn flank neemt hij de 1ste paal. Als de corner op de andere flank gegeven 
wordt neemt hij een mannetje. 
 

Nummer 9: Centrumspits  
Als zijn ploeg in balbezit is bevindt hij zich altijd op de helft van de tegenstander, bij balverlies plooit 
hij terug tot ongeveer aan de middenlijn. Indien er een corner voor de tegenpartij is kan hij ofwel 
vooraan blijven en de verdediger afdekken (tussen verdediger en eigen doel), of neemt hij een 
mannetje voor doel. Bij een vrije trap voor de tegenpartij gaat hij voor de bal staan. 
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2. U10 tot en met U13 
 

1. Spelformatie 
 
Onze preminiemen spelen ‘1-3-1-3-formatie’ volgens zonesysteem. De spelers zullen 
op het veld verschijnen volgens volgende afbeelding:  
 

1: Keeper 
2: Rechter flankverdediger 
3: Rechter centrale verdediger 
5: Linker flankverdediger 
7: Rechter flankaanvaller 
9: Centrumspits 
10: Aanvallende middenvelder 
11: Linker Flankaanvaller 
 
 
 
 
 
 
Net zoals bij de duiveltjes ligt het accent bij preminiemen op een eenvoudige opbouw en een zuivere 
passing met de linker- en rechtervoet. De keeper krijgt ook voetballende taken mee en zal trachten uit 
te voetballen via de flankspelers die gemakkelijk aanspeelbaar moeten zijn door het spel breed te 
houden in balbezit. Op de helft van de tegenstander moeten de flankspelers met durf en lef spelen en 
een dribbel niet schuwen. Door in een dubbele ruit te spelen kunnen er heel wat ‘driehoeken’ gemaakt 
worden waardoor het aanspelen van een ploeggenoot vereenvoudigd wordt. Ten laatste is het niet de 
bedoeling dat de verdedigers achteraan blijven. De centrale verdediger zal opschuiven tot aan de 
middenlijn en de flankverdedigers zullen, als ze daartoe de mogelijk krijgen, over de flankaanvallers 
gaan om zo ook voor doelgevaar te zorgen. Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een 
compact blok. De dichtste speler bij de bal zoekt de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich 
niet uitschakelen. Indien spelers verdedigen moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers 
die niet storen knijpen naar binnen naar de zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten). 

 

Bij deze spelers is het net zoals bij U6-U9 belangrijk dat iedereen op verschillende posities leert spelen. 
De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel speelminuten krijgt, maar dat het 
ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten. De nadruk wordt gelegd op een 
goede technische uitvoering: gebruik linkse en rechtse voet, steunvoet achter de bal, balaanname links 
en rechts inspelen en omgekeerd. 
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2. Taken per positie 

 

Nummer 1: Keeper  
De keeper zal verplicht worden naast zijn taken als doelman ook mee te voetballen. Hij zal ook starten 
met aanleren van goede coaching van zijn verdediging. Vrije trappen in en rondom het doelgebied zijn 
voor zijn rekening. 

 

Nummers 2 en 5: Flankverdedigers  
Deze stellen zich op aan de eerste paal indien er een corner tegen is op hun flank. Wordt een corner 
gezet door de tegenstander op de andere flank zullen ze een mannetje nemen. Naast hun 
verdedigende taken zullen ze geregeld over hun flankaanvaller gaan om voor doelgevaar te zorgen. De 
inworpen op hun flank zijn allemaal voor de rekening van de flankverdediger. 
 

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger  
De verdediger blijft in principe achter de bal en geeft steun aan de balbezitter (niet achteraan blijven, 
maar opschuiven tot aan middenlijn). Hij blijft centraal bij de hoekschoppen voor zijn ploeg en neemt 
een mannetje bij hoekschoppen tegen. De vrije trappen centraal rond het middenveld zijn voor zijn 
rekening. 
 

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers  
Zorgt voor dreiging op zijn flank door zijn rechtstreekse man uit te schakelen en voor te zetten of naar 
binnen te knijpen. Indien er een aanval is over de andere flank, zal hij de zone ter hoogte van de 2de 
paal voor zijn rekening nemen. Bij balbezit houdt hij het spel breed door tegen de flank te kleven. Bij 
een vrije trap tegen op zijn flank zal hij (eventueel samen met de nummer 9) in de muur komen te 
staan. 
 

Nummer 10: Aanvallende Middenvelder  
Is de centrale speler, de draaischijf van de ploeg. Hij zal zowel verdedigende als aanvallende taken op 
zich moeten nemen. Dit wil zeggen dat hij bij een corner tegen ook een mannetje zal moeten nemen. 
 

Nummer 9: Centrumspits  
De centrumspits blijft voortdurend de voorste man. Bij een hoeSChop tegen zal hij voor de centrale 
verdediger plaatsnemen zo diep mogelijk op de eigen helft. Bij balverlies plooit hij terug tot 10m voor 
de middenlijn. Bij vrije trappen tegen op een gevaarlijke plaats staat hij, samen met een 
vleugelaanvaller, in de muur. 
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3. U15 – U17 

 

1. Spelformatie 

Wij kiezen ervoor om in een ‘1-4-3-3-formatie’ aan te treden met de principes van het zonevoetbal. 
Dit wil zeggen dat de spelers opgesteld zullen staan zoals op de onderstaande afbeelding.  
 

 

1: Keeper 
2: Rechter flankverdediger  
3: Rechter centrale verdediger 
4: Linker centrale verdediger 
5: Linker flankverdediger 
6: Rechter verdedigende middenvelder 
7: Rechter flankaanvaller 
8 Linker verdedigende middenvelder 
9: Centrumspits 
10: Aanvallende middenvelder 
11: Linker Flankaanvaller 
 
 
 
 

Waarom 1-4-3-3-formatie?  
Dit spelconcept leent er zich perfect toe om aan de jeugdspelers hun taken op het veld duidelijk te 
maken. In een 1-4-3-3 creëert men een maximaal aantal mogelijkheden voor driehoeksspel en een 
efficiënte bezetting van de ruimte, dit zowel bij Balbezit (B+) als bij Balbezit Tegenstander (B-). Vanuit 
dit spelconcept kan er ook snel omgeschakeld worden van B+ naar B- en omgekeerd.  
We geven de voorkeur aan een verdediging van 4 spelers zodat de gehele breedte van het terrein 
gemakkelijker kan verdedigt worden. Het is de bedoeling dat er uitverdedigt en ingeschoven wordt 
door alle 4 de verdedigers zodat hun opbouwende kwaliteiten verbeterd worden. Ten laatste is het 
voor de verdedigers belangrijk elkaar goed te coachen omdat ze zullen geconfronteerd worden met 
wisselende tegenstanders wat bij individuele mandekking niet het geval is.  
Op het middenveld opteren we voor 3 centrale middenvelders die in een driehoek met de punt naar 
voren worden opgesteld. Zo willen we terug echte spelverdelers ( de zogenaamde nummer 10’s) 
opleiden. De controlerende middenvelders (nummers 6 en 8) zullen op hun beurt gestimuleerd 
worden in te schuiven (wel nooit alle 2 tegelijk) en taken over te nemen.  
Vooraan spelen we met een 3-spitsensysteem. Daardoor worden er in de waarheidszone meer 
aanspeelpunten gecreëerd in de voet waardoor de fysieke arbeid daalt. De buitenspelers zullen 
gestimuleerd worden om de actie te maken van op hun flank. De diepe spits fungeert als een 
targetman (aanbieden en terugleggen), een diep vrijlopende aanvaller (in de rug van de verdediging) 
en als afwerker vóór doel. Tenslotte zal er ook gehamerd worden om steeds de voetballende oplossing 
te vinden (= creativiteit). 
 
Het concept van zonevoetbal laat de spelers toe spelsituaties beter te lezen en de juiste keuzes te 
maken. Ze zullen de mogelijkheid krijgen om meer initiatief te nemen. Het collectief spel zal 
 
verbeterd worden op defensief en offensief vlak. Ten laatste zal hun communicatie- en 
concentratievermogen sterker geoptimaliseerd worden. 
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Naar het tweede deel toe van de opleiding U17 is het belangrijk dat de spelers ook andere 
speelformaties leren kennen. Dit is een werkpunt die samen met de bovenbouw kan uitgewerkt 
worden. 
 

 

2. Taken per positie 

 

Nummer 1: Keeper  
Wij opteren voor een meevoetballende keeper. Deze vervult twee rollen: die van doelman en laatste 
man. Naast zijn taken als doelman, neemt de keeper dus deel aan het spel rondom het 
strafschopgebied en kan een counter opzetten door een lange steekpass te geven op diepgaande 
spelers. Hij is ook niet bang om eens met de bal aan de voet op te komen.  
Wanneer hij de mogelijkheid heeft, zal hij bij spelhernemingen altijd een vrijstaande verdediger zoeken 
om zo de opbouw van achteruit te verzorgen.  
Tevens zal hij actief zijn troepen coachen omdat hij het beste overzicht heeft op het veld van alle 11 
spelers. Dus hij moet duidelijk en tijdig aangeven wanneer er bijvoorbeeld wordt uitgelopen, een 
verdediger moet ingrijpen of er meer aangesloten moet worden. Op deze manier moet de doelman 
ook beter in staat zijn om zijn concentratie te bewaren mocht hij niet veel werk hebben. 
 

Nummers 2 en 5: Flankverdedigers  
Op verdedigend vlak zal hij de vleugelaanvaller van de tegenpartij moeten dekken, en indien hij 
gepasseerd wordt, zich herstellen naar het centrum. Als hij geen directe tegenstander heeft moet hij 
zijn positie dekken.  
Wanneer er een aanval over de andere vleugel verloopt zal hij rugdekking moeten geven aan het 
centrum.  
De flankverdediger krijgt in het moderne voetbal een steeds belangrijkere taak. Niet alleen wordt er 
van hem verwacht dat hij zijn verdedigende taken uitvoert, maar ook dat hij lange rushes langs de zijlijn 
maakt om aanvallende acties te ondersteunen.  
Hoewel hij in de eerste plaats verdediger is, wordt er van hem verwacht dat hij mee opkomt om het 
speelveld breed te houden. Hij zal, als hij daar de mogelijkheid toe krijgt, regelmatig acties langs de 
zijlijn maken om aanvallen te ondersteunen door bijvoorbeeld zijn man uit te spelen, de achterlijn te 
halen en een voorzet te geven.  
In de spelopbouw is hij dus een belangrijke pion want hij zal zich ook moeten vrijlopen om 
aanspeelbaar te zijn wanneer de doelman of centrale verdediger de bal heeft. Wanneer hij dan de bal 
krijgt zal hij zoveel mogelijk terreinwinst proberen te boeken en slechts in uiterste nood de lange bal 
te hanteren 
 

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger  
Dit is de voetballende centrale verdediger. In de eerste plaats is hij verantwoordelijk voor het 
afstoppen van de aanvallers van de tegenstanders en het uitverdedigen van de bal in gevaarlijke 
situaties.  
Verdedigend blijft hij op één lijn spelen met zijn partner in het centrum en probeert hij aanvallende 
acties te ontregelen, spitsen te dekken en de bal uit het strafschopgebied te houden. Hij geeft ook 
rugdekking aan de andere verdedigers.  
Op opbouwend en aanvallend vlak probeert hij met lange splijtende steekpasses de counter te zoeken 
of loopt hij zich vrij (ook in achterwaartse richting) om aanspeelbaar te zijn voor zijn doelman of 
vleugelverdediger. 
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Nummer 4: Centrale verdediger  
De centrale verdediger is verantwoordelijk voor het afstoppen van aanvallers van de tegenstander en 
het uitverdedigen van de bal.  
Bij een aanvallende speelwijze dient hij ook in staat te zijn de bal in de ploeg te houden en af te geven 
aan creatievere spelers. Net zoals de andere verdediger moet hij zich dus ook vrijlopen.  
Hij speelt op één lijn met zijn partner in het centrum en probeert aanvallende acties te ontregelen, 
spitsen te dekken en de bal uit het strafschopgebied te houden. 
 

 

Nummer 6 en 8: Verdedigende (controlerende) middenvelder  
Dit is spelmaker vóór de defensie. Hij speelt tussen de verdediging en het middenveld en probeert 
aanvallen op te zetten met op maat gesneden passen naar ploeggenoten. Regelmatig zal hij, in 
samenspraak met de andere verdedigende middenvelder, mee naar voren trekken om het spel hoger 
te verdelen en ruimte te zoeken voor een afstandsschot. Op deze manier zal hij ook aanspeelbaar zijn 
voor terugpasses van aanvallender ingestelde spelers.  
Hoewel hij in de eerste plaats een creatieve spelers is, dient hij ook verdedigend zijn rollen te vervullen 
en ballen te onderscheppen of opkomende middenvelders van de tegenpartij te dekken. Hij zal ook 
rugdekking geven aan de andere verdedigende middenvelder. 
 

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers  
Een vleugelspits probeert zijn rechtstreekse verdediger te passeren. Hij moet dus beschikken over een 
goede techniek en veel snelheid. Als de ploeg in de aanval is moet de vleugelspits dicht tegen de zijlijn 
voetballen zodat hij het spel breed houdt en snel de diepte kan opzoeken om de achterlijn te halen. 
Hij veroorzaakt chaos in de verdedigende linies van de tegenstander door op doel te schieten, 
steekpasses/voorzetten te geven en druk te zetten op de flankverdedigers.  
Verdedigend is hij verantwoordelijk voor het dekken van de flankverdediger van de tegenstander als 
deze zich aanvallend manifesteert. 
 

Nummer 10: Aanvallende Middenvelder  
Hij zal fungeren als een echte ‘numero 10’. Dit wil zeggen dat hij een vooruitgeschoven spelmaker zal 
zijn die centraal op het middenveld speelt tussen de aanvalslinie en het middenveld. Regelmatig zal hij 
eens uitwijken naar de flanken.  
Hij zorgt ervoor dat hij altijd aanspeelbaar is door de vrije ruimtes op te zoeken zodat hij kan strooien 
met voorzetten en passes of kan aanleggen richting doel als hij daarvoor de kans krijgt. Hij is een heel 
belangrijke pion bij de omschakeling van verdedigen naar aanvallen. Daarom is het ook belangrijk dat 
hij bij balbezit van de tegenstander aanspeelbaar blijft. 
 

Nummer 9: Centrumspits  
Dit is een speler met een groot killersinstinct. Hij ligt voortdurend op de loer op de laatste lijn van de 
tegenstander om diep te gaan of snel uit de dekking te kunnen komen. Daarvoor kan hij ook regelmatig 
eens ‘express’ buitenspel lopen.  
Ondanks zijn belangrijkste doel scoren is zal hij ook het duel moeten opzoeken met zijn rechtstreekse 
belager of een voorzet/pass te geven als dit nodig is. Hij positioneert zich veelal in de as van het veld 
om in en rondom het strafschopgebied een woelwater te zijn.  
Om wat variatie in zijn spel te brengen kan hij regelmatig eens afhaken naar het middenveld om zo 
ruimte te creëren voor opkomende medespelers of zelf de ruimte benutten die een terugblijvende 
vleugelaanvaller heeft gemaakt (in gaten duiken). 
Zijn verdedigende taken zijn te verwaarlozen, al zal hij wel mee moeten druk zetten als de tegenpartij 
probeert uit te voetballen anders heeft het geen zin dat de vleugelaanvallers pressing zetten. 
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4. Jeugdkeepers 
 
 
De keeper is evenveel onderdeel van een team als gelijk welke andere speler. Daarom vinden we het 
binnen onze jeugdwerking heel belangrijk dat ook zij een degelijke specifieke opleiding krijgen. We 
streven er naar om elke keeper van deze trainingen te voorzien. Al is het natuurlijk ook belangrijk dat 
hij meetraint met zijn eigen team. In het moderne voetbal moeten keepers kunnen meevoetballen. 
Specifieke keeperstraining wordt bij ons gegeven vanaf bij de duiveltjes. 
 
 
Dit gebeurt in twee fasen: 
1. het in doel zetten van de juiste spelers 
2. opleiden / begeleiden keepers 
 

  Fase 1 
 
De keuze hiervan zal hoofdzakelijk plaatsvinden bij de min 10 jarigen.  
 
De spelertjes die willen keepen melden zich vaak vanzelf. 
 
- Hoe laten wij spelertjes de ervaring op doen in het keepersvak: 
o Rouleren van de spelers, iedere wedstrijd een andere speler in doel. Na de wedstrijd deze 
speler beoordelen op aanleg en wat hij er zelf van vindt! 
o Trainingsinstuif aan het begin van het seizoen 
o Proberen om een (grote) groep spelertjes te krijgen die willen keepen (veel haken er later als 
keeper toch weer af!) 
o Probeer zo snel mogelijk de juiste (capabele) spelers in doel te zetten. 
 
Keeper moet kunnen mee voetballen, de keeper is in het moderne voetbal de libero. De keeper is 
dus bij voorkeur tweevoetig. 
 

  Fase 2 

Met de spelers (keepers) - die mogelijkheden hebben en zelf ook willen als keeper - wordt vervolgens 
gestart met het structureel en planmatig opleiden. Dit wordt uitgevoerd door de keeperstrainer. 
Volgende zaken komen aan bod gedurende de opleiding : 
 

 Specifieke keeperstechnieken : 
 
- Technieken zonder bal : 
- Uitgangshouding voor doel 
- Uitgangshouding in doel 
- Verplaatsing in en voor doel (voetenwerk) 
- Moment van stilstaan 
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- Verdedigende technieken met bal:  

 
- Klemvastheid 
- Opscheppen en onderhands vangen 
- Borsthoogte vangen 
- Bovenhands vangen 
- Voorwaarts vallen en duiken 
- Zijwaarts vallen 
- Zijwaarts duiken en zweven 
- Rugwaarts vallen zweven 
- Bal stompen 
- Afweren met voet  
- Aanvallende technieken met bal: 
- Uitrollen / Uitwerpen ( slingerworp ) 
- Doeltrap / volley / dropkick / … 
- Rechts-linksbenigheid 
- Bovenhands vangen 
- Voorwaarts vallen en duiken 
- Zijwaarts vallen, duiken en zweven 
- Rugwaarts vallen en zweven 
- Bal stompen 
- Afweren met voet 
- Specifieke keeperstactieken: 
o Waarnemingsvermogen 
o Beoordelingsvermogen 
o Uitvoeringsvermogen 
o Positiespel 
o Anticipatievermogen 
- Specifieke conditionele eigenschappen van een keeper: 
o Kracht 
o Snelheid / lenigheid / … 
o Uithoudingsvermogen 
o Coördinatie 
o Reflexen 
- Specifieke mentale vaardigheden van een keeper: 
o Zelfvertrouwen 
o Plezierbeleving 
o Doorzettingsvermogen 
o Coachbaarheid 
o Emotionele stabiliteit 
o Ambitie 
o Fair play 
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VII. Besluit. 
 
 
Met bovenstaand jeugdbeleidsplan hoopt onze club dat de jeugdwerking een goede basis heeft om 
te werken aan een mooie toekomst voor iedereen die bij de club betrokken is. 

 
Het doel is om jonge voetballers op te leiden en te begeleiden op technisch, tactisch, fysiek en 
mentaal vlak om een vlottere doorstroming naar de eerste elftallen te bekomen. 

 

Hierin zijn een goede organisatie, discipline en samenwerking cruciaal om de slaagkansen zo hoog 
mogelijk te houden. 
 

Dit document is op elk moment voor verandering vatbaar en is opgesteld in samenwerking met alle 
betrokkenen van de jeugdwerking. Alle voorstellen zijn welkom. 
Hopelijk kunnen we ook op uw steun rekenen om dit plan te laten slagen. 
 
 
 
 


