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1. INLEIDING 

Voor u ligt het Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal van Swift ’64 voor de periode 2015-2020, jaarlijks zal dit 

document worden herzien en waar nodig worden aangepast. Deze versie draagt de datum van maandag 19 

december 2016. Dit beleidsplan is opgesteld door de Technische Commissie en bestendigd door het Bestuur 

van Swift ’64 Voetbal, de Jeugd Commissie en de Algemene Ledenvergadering.  

Swift ’64 staat bekend als een vereniging met veel aandacht voor het jeugdvoetbal. Omdat Swift ’64 veel 

waarde hecht aan een transparant beleid is ervoor gekozen om een Technisch Beleidsplan voor het 

jeugdvoetbal te schrijven en te implementeren binnen alle gelederen van de vereniging.  

In dit Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal vormt de leidraad binnen het jeugdvoetbal van Swift’64. Het vormt 

een handvat voor eenieder binnen Swift ’64 Voetbal, het geeft aan waar we me bezig zijn en hoe we hier mee 

bezig zijn. Het streven is om dit Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64 binnen alle lagen van de 

organisatie ten uitvoering te brengen, op deze manier draagt iedereen bij aan het behalen van de algemene 

opleidingsdoelstellingen van Swift’64. Het is het streven om eenieder op eenduidige wijze te werk laten gaan 

om jeugdvoetballers op ieders niveau kwalitatief en vooral met heel veel plezier op te leiden.  

19 december 2016, Swifterbant 

De Technische Commissie 
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2. DE WEG NAAR BOVEN 

In dit hoofdstuk worden de missie, visie van Swift ’64 Voetbal benoemd. Hierop aansluitend zullen de algemene 

vereniging doelstellingen en de opleidingsdoelstellingen per leeftijdsgroep worden benoemd. 

2.1 Missie 

 

Swift ’64 vervult een maatschappelijk rol voor al haar leden, voetbal zorgt voor sociale vorming en samenhang, 

is gezond, sportief en educatief. De overkoepelde missie die het fundament van de vereniging Swift ’64 vormt 

is dan ook het aanbieden van de sport voetbal voor eenieder die zich aan Swift ’64 Voetbal wilt binden. In de 

uitvoering van het beleid dient er een aanbod te zijn voor de recreatieve en de prestatieve leden, Swift’64 

voetbal is een club voor iédereen.  

2.2 Visie 

 

In het huidige seizoen -2016/2017- komt Swift ’64 uit in de vierde klasse C, dit is voor een club als Swift’64 

onvoldoende. Op prestatief niveau streeft Swift ’64 ernaar om jaarlijks om het kampioenschap te strijden in de 

derde klasse. 

 

Op recreatief niveau wilt Swift’64 blijven groeien in haar ledenaantal en haar maatschappelijke functie blijven 

uitvoeren. Vooral het aantal senioren elftallen is een punt van aandacht, het binden van jeugdleden aan de 

club speelt hier een belangrijke rol bij! Binnen de organisatie van Swift’64 werkt eenieder volgens het 

Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal, hetgeen wat een handvat biedt in processen          

en procedures gedurende het seizoen. 

2.3 Doelstellingen 

 

In deze paragraaf worden de doelstellingen van Swift ’64 afdeling Voetbal benoemd. Allereerst zullen de 

algemene opleidingsdoelen worden benoemd, daarna wordt er per specifieke leeftijdsgroep de 

opleidingsdoelen benoemd.  

2.3.1 Algemene opleidingsdoelen 

 

De algemene opleidingsdoelen kunnen worden onderverdeeld in een prestatief opleidingsdoel en een 

recreatief opleidingsdoel.  

 

-Prestatief: Het structureel -dus ieder seizoen- laten doorstromen van 2 á 3 spelers van de O19-1 naar de 1e 

selectie. 

-Recreatief: In de visie wordt benoemd dat Swift’64 wilt blijven groeien in haar ledenaantallen, daarnaast is er 

de wens om het aantal senioren elftallen te expanderen. De recreatieve doelstelling is dan ook om jaarlijks 6 á 

8 spelen van de O19 door te laten stromen naar de overige seniorenelftallen.  

 



  Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64  

6 
 

2.3.2 Opleidingsdoelstellingen Onderbouw (Mini's + O9 + O11) 

Een trainer moet op de hoogte zijn van de leeftijdsspecifieke kenmerken van een groep en zijn training hierop 

aanpassen. Spelers van 5 tot 11 jaar oud beschikken vaak goede motorische vaardigheden, dit maakt deze 

leeftijdsgroep geschikt voor het aanleren van technische vaardigheden. Het algemene opleidingsdoel voor de 

onderbouw luidt dan ook: “Het aanleren van technische vaardigheden” 

Prestatief 

Het prestatieve doel is om met de O9-1 en O11-1 structureel te strijden om het kampioenschap in de 1e klasse.  

Recreatief 

Het recreatieve doel is om zowel bij de O9 als bij de O11 groei te realiseren om zo structureel minimaal 5 

actieve teams te realiseren.  

2.3.3 Opleidingsdoelstellingen Middenbouw (O13 + O15) 

In de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar zijn verschillende mentale en fysieke aspecten beter trainbaar dan in de 

periode ervoor. Spelers zijn socialer en meer gefocust op samenwerking, technische ontwikkeling blijft 

belangrijk, maar er wordt meer geoefend op het samenspelen. Op deze leeftijd begin je te begrijpen wat je 

moet doen als je de bal hebt en wat je zou moeten doen als de tegenstander de bal heeft. Het algemene 

opleidingsdoel voor de onderbouw luidt dan ook: “Het leren samenwerken met medespelers” 

Prestatief 

Het prestatieve doel is om met de O13-1 en de O15-1 structureel te strijden om het kampioenschap in de 2e 

klasse. 

Recreatief 

Het recreatieve doel is om zowel bij de O13 als in de O15 een groei te realiseren om zo structureel minimaal 3 

actieve teams te realiseren. 

 

2.3.4 Opleidingsdoelstellingen Bovenbouw (O17 + O19) 

In het laatste deel van de opleiding krijgen de mentale en tactische aspecten meer aandacht. Je geeft speciale 

aandacht aan individuele spelers en tactieken die op het team gericht zijn. Het klaarstomen van talentvolle 

voetballers voor het eerste elftal is het belangrijkste prestatieve doel binnen deze leeftijdsgroep. Het algemene 

opleidingsdoel voor de bovenbouw luidt dan ook: “Het ontwikkelen van mentale en tactische aspecten” 

Prestatief 

Het prestatieve doel is om met de O17-1 en de O19-1 structureel te strijden om het kampioenschap in de 2e 

klasse. 



  Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64  

7 
 

Recreatief 

Het recreatieve doel is om zowel bij O17 als bij de O19 een groei te realiseren om zo structureel minimaal 2 

actieve teams te realiseren. 
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Persoonlijkheid

Inzicht

Techniek

Snelheid

3. VOETBALTECHNISCHE VISIE 

 

In hoofdstuk 3 wordt de voetbaltechnische visie beschreven. Allereerst zal een algemene visie worden 

gegeven, hierop aansluitend zal er per leeftijdsgroep (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) de 

voetbaltechnische visie worden gegeven.  

3.1 Algemene voetbaltechnische visie 

 

Iedere speler kan worden geclassificeerd middels het TIPS-model, dit model tracht een voetballer in vier 

verschillende samenhangende aspecten onder te verdelen: 

 Techniek 

 Inzicht 

 Persoonlijkheid 

 Snelheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniek is een veel omvattend begrip, het aspect techniek heeft onder meer betrekking op de techniek van 

passen, trappen, koppen, lopen en alle andere aspecten van het voetbal.  Techniek vormt het fundament van 

elke speler, daarom is belangrijk om in de beginfase van de voetballer -de onderbouw- de voetballer alle 

handvaten te geven om de technische vaardigheden te ontwikkelen.  

Inzicht heeft betrekking op het spelinzicht van de speler, spelinzicht is vaak een talentvol aspect van een speler 

maar ook trainbaar. Na de eerste fase van de voetballer -de onderbouw- is het cognitieve vermogen van de 

voetballer in staat om het spelinzicht te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk om spelers stimuleren risico’s te 

nemen, fouten maken mag en moet. Door het maken van fouten worden de tekortkomingen inzichtelijk en 

wordt duidelijk waar de noodzaak voor ontwikkeling is.  

Persoonlijkheid heeft betrekking op het handelen van de speler, binnen en buiten het veld. Binnen het veld 

willen we creatieve spelers die durven fouten te maken, positieve mentale eigenschappen ontwikkelen en 
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teamplayers opleiden. Buiten het veld willen we dat eenieder zich aan de normen en waarden van Swift’64 

voetbal houdt.  

Snelheid is een veel omvattend begrip, het heeft niet alleen betrekking op loop/sprint snelheid, maar ook en 

vooral betrekking op de snelheid van de uitvoering van technische vaardigheden. Als de uitvoering onder de 

knie is, is het opvoeren van de snelheid van de uitvoering is noodzakelijk voor een stijgende lijn van 

ontwikkeling, tijdens de trainingen is het dus noodzakelijk om spelers te dwingen een hoge snelheid te 

hanteren.  

3.2 Onderbouw 

 

In deze paragraaf wordt de voetbaltechnische visie voor de onderbouw beschreven. Inleidend zal de 

opleidingsdoelstelling herhaald worden, hierop aansluitend zal de leeftijdsspecifieke voetbaltechnische visie 

voor de onderbouw worden beschreven. 

Doelstelling 

Een trainer moet op de hoogte zijn van de leeftijdsspecifieke kenmerken van een groep en zijn training hierop 

aanpassen. Spelers van 5 tot 11 jaar oud beschikken vaak goede motorische vaardigheden, dit maakt deze 

leeftijdsgroep geschikt voor het aanleren van technische vaardigheden. Het algemene opleidingsdoel voor de 

onderbouw luidt dan ook: “Het aanleren van technische vaardigheden” 

Kinderen ontwikkelen zich zowel fysiek als mentaal. In deze periode moet de basis worden gelegd voor de 

speler zijn verdere ontwikkeling. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in fysieke ontwikkeling en mentale 

ontwikkeling. Voor sommige spelers lopen deze ontwikkelingen gelijk, maar voor vele is dit anders. Sommige 

spelers zijn fysiek sterk, maar lopen achter in hun mentale ontwikkeling. Het kan ook andersom zijn, een speler 

is mentaal goed ontwikkeld maar loopt fysiek achter.  

Fysieke ontwikkeling 

De fysieke en mentale ontwikkeling kunnen in deze groep enorm verschillen. Fysieke ontwikkeling is in deze 

leeftijdsgroep meer gelijkwaardig dan in de periode ervoor en erna. Bijvoorbeeld de lengte, kinderen in de 

leeftijdsperiode van 1 tot 6 krijgen te maken met hun 1e groeispurt en tussen 12 en 15 vindt er nog een 

groeispurt onder invloed van de hormonen gedurende hun puberteit.  

Mentale ontwikkeling 

Tijdens de mentale ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen een goed zelfvertrouwen ontwikkelen, omdat de 

invloed van een trainer in deze leeftijdsperiode het grootst is. Een trainer moet specialist zijn in het begeleiden 

van de speler, motiveren van de speler, en toezicht houden. In deze leeftijdsperiode moet het kind nooit 

gestraft worden voor het maken van een keuze. Kinderen in deze leeftijdsgroep zien de trainer als een 

vaderfiguur en hebben de neiging om de tips van de trainers zonder te vragen aan te nemen. Tussen de leeftijd 

van 9 en 11 jaar heeft de trainer de grootste invloed op het verbeteren van zelfvertrouwen, het verbeteren van 
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de inzet en het laten nemen van risico’s waardoor jonge spelers leren wat ze kunnen en welke keuzes zij 

kunnen maken.  

Een speler moet risico durven nemen en fouten durven maken zo dat de speler zijn grenzen leert kennen, als 

spelers te terughoudend spelen en geen risico neemt zullen zij weinig initiatief tonen. Het resultaat zal zijn dat 

een speler alleen doet waarvan hij weet dat hij dit kan, dit zal zijn ontwikkeling tegenhouden. Als je 

bijvoorbeeld als coach negatief bent in je coaching zal de speler er de volgende keer voor kiezen om dit niet 

meer te doen en geen risico te nemen. De speler zal er bijvoorbeeld voor kiezen om met zijn goede been te 

spelen terwijl het beter was geweest om de bal met zijn andere been te spelen. Als trainer moet je ervoor 

zorgen dat je de ontwikkeling van het kind niet remt, daarom zou je nooit negatief moeten coachen maar 

spelers vertellen wat zij de volgende keer anders zouden kunnen doen. Kinderen in deze leeftijdsgroep weten 

niet hoe goed zij zijn en wat hun talenten zijn. Zij zien dat sommige spelers beter zijn, maar zij denken dat die 

er mee te maken heeft dat de een harder traint dan de ander. Zij zien niet het verschil tussen talent en mate 

van ontwikkeling. 

De eerste periode moet de trainer aandacht hebben voor het groepsproces, maar ook oog hebben voor de 

individuele mentale ontwikkeling. Als speler de leeftijd van 10 jaar bereikt kan men meer vragen van de speler. 

Vanaf dit momenten coach je de spelers directer, dit houdt in dat je krachtig en duidelijk bent naar de speler 

toe. Vergeet echter nooit spelers te belonen als zij positieve vaardigheden laten zien, hier moet je de juiste 

balans tussen vinden. 

Motorische ontwikkeling 

Spelers die op jonge leeftijd intensief trainen zullen zich snel ontwikkelen, hiervan kan je op latere leeftijd veel 

profijt van hebben. Er is steeds meer bewijs dat voor een goede algemene ontwikkeling het beter is om 

verschillende activiteiten te doen op een jonge leeftijd en niet enkel te focussen op voetbal. Op deze leeftijd is 

het belangrijk om het kind kennis te laten maken met verschillende bewegingen zodat het kind uiteindelijk een 

completere voetballer zal worden. Omdat jonge spelers zich snel nieuwe bewegingen aanleren is het 

verleidelijk om een speler op vroege leeftijd te specialiseren in bepaalde voetbalbewegingen, maar het 

specialiseren voor de leeftijd van 12 kan de ontwikkeling van een kind op langer termijn tegenhouden. Door 

het aanbieden van gemixte trainingen ontwikkel je de behendigheid en de coördinatie van een kind effectiever. 

Coördinatie is de mogelijkheid om elegant en natuurlijk te bewegen in verschillende situaties. Dit is een 

voorwaarde voor balans en ruimtelijke oriëntatie. Waar ben ik? Waar is de bal? En waar is mijn tegenstander?  

Coördinatie is een combinatie van verschillende fysieke vaardigheden. Bijvoorbeeld, ruimtelijke oriëntatie, 

ritme, reactie en balans. Dit leidt tot ontwikkeling van complexe vaardigheden. Als deze vaardigheide goed 

ontwikkeld zijn en op een natuurlijke manier samenwerken kan je spreken van een goede coördinatie. Met het 

oog op langer termijn ontwikkeling is het belangrijk om veel verschillende bewegingen te leren op een vroege 

leeftijd. Om deze reden ligt de focus van motorische ontwikkeling in de leeftijd van 5-11. Spelers met goede 

motorische vaardigheden leren eerder nieuwe bewegingen dan spelers met mindere motorische vaardigheden. 

Met het leren van verschillende bewegingen kan de speler zich makkelijker aanpassen in verschillende 

situaties. In de beginselen zien deze bewegingen er gedwongen uit, je ziet dat de bewegingen er krampachtig 
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uitzien en dat dit veel energie verbruikt. Met de juiste coaching, een goed voorbeeld en veel oefeningen zal de 

speler de bewegingen efficiënter gaan uitvoeren. Het resultaat is dat spelers de bewegingen niet meer 

gedwongen maken, de bewegingen minder energie verbruiken en makkelijker en efficiënter beewegen. De 

mate van succes ligt hem hierin in het aantal herhalingen en verschillende situaties, als gevolg hiervan maakt 

de speler zijn bewegingen automatisch zonder erbij na te denken. Grove motoriek veranderd in fijne motoriek.    

Maar, een goede techniek garandeert geen succes in voetbal, snelheid van de handeling is hierbij ook 

belangrijk. Als je over een goede allround motorische vaardigheid beschikt, ben je beter in staat om een 

voetbal situatie op te lossen. Als een spelers zich op jonge leeftijd zich motorisch goed ontwikkelt komt de top 

van motorische ontwikkeling eerder, zo rond 16/17 jaar. Spelers die zich eenzijdig ontwikkelen stagneren in 

hun verdere ontwikkeling of verliezen motivatie. Veel variëteit is hierbij van essentieel belang. Een kind moet 

ook plezier hebben in een veilige en gezonde omgeving, het accent enkel op winnen en resultaten leggen is 

niet de juiste manier in deze leeftijdscategorie.  

3.3 Middenbouw 

 

In deze paragraaf wordt de voetbaltechnische visie voor de middenbouw beschreven. Inleidend zal de 

opleidingsdoelstelling herhaald worden, hierop aansluitend zal de leeftijdsspecifieke voetbaltechnische visie 

voor de middenbouw worden beschreven. 

Doelstelling 

In de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar zijn verschillende mentale en fysieke aspecten beter trainbaar dan in de 

periode ervoor. Spelers zijn socialer en meer gefocust op samenwerking, technische ontwikkeling blijft 

belangrijk, maar er wordt meer geoefend op het samenspelen. Op deze leeftijd begin je te begrijpen wat je 

moet doen als je de bal hebt en wat je zou moeten doen als de tegenstander de bal heeft. Het algemene 

opleidingsdoel voor de onderbouw luidt dan ook: “Het leren samenwerken met medespelers” 

Leeftijdsspecifieke karakteristieken 

Wanneer je team de bal heeft is het positiespel het belangrijkst. En wanneer de tegenstander de bal heeft 

moet je leren om samen te werken. Om dit trainbaar te maken doe je op trainingen veel positiespellen en 

trainingspartijtjes. Je traint het teamwork, maar ook de technische ontwikkeling blijft belangrijk in deze 

periode. Als speler heb je nog steeds de ruimte om individuele acties of dribbels te ontwikkelen. Later in de 

training wordt het belangrijker om efficiënte acties te maken. In de leeftijdsperiode van 12-15 kan fysieke en 

mentale ontwikkeling erg van elkaar verschillen, dit maakt het moeilijk voor een trainer om een speler op de 

juiste manier te benaderen. In deze leeftijdscategorie kunnen ze het onderscheid maken tussen ‘beter zijn’ en 

‘meer doen’. Speler ontdekken hun talenten en realiseren zich dat zij hun doelen kunnen halen, ondanks 

beperkt talent, door harder te trainen. Andere realiseren zich door hun beperkte natuurlijke talent ze nooit hun 

doelen zullen halen, hoe hard zij ook trainen. Ze kunnen een betere inschatting maken van hun kwaliteiten. 
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De groeispurt 

De groei bij jeugdspelers is nooit hetzelfde, hetzelfde geld voor de lengte. De groei vindt nooit via een lineaire 

lijn plaats.  De eerste 6 jaar groei je erg snel, daarna is er een periode [6-12] waarbij je constante groei mee 

maakt tussen de 4 en 7 centimeter per jaar. In de leeftijd van 12-15 vindt er een sterkere groei plaats van 

ongeveer 8 a 11 centimeter per jaar, dit is de groeispurt van de puberteit. Het moment van de groeispurt 

verschilt per speler, dit kan zijn als je 12 bent maar ook als je 14 bent. De hormonen in de puberteit zorgen 

voor een sterke groei van zowel het lichaam als de spieren van de speler. Krachttraining en sprint training 

hebben tijdens en na de groeispurt een veel groter effect dan voorbeeld een 9–jarige. Een speler die zijn 

groeispurt in het begin van zijn puberteit heeft gehad bouwt zijn fysieke voordeel verder uit door 

krachttraining. Als zo’n speler zijn groeispurt begint zie je de speler snel sterker worden, maar voor iemand die 

later zijn groeispurt begint zal dit 1 of 2 jaar langer duren. Na een aantal jaar komen zij op hetzelfde niveau.  

Wanneer een speler zich in een groeispurt bevindt kan bijvoorbeeld worden opgemerkt aan de verhouding 

tussen beenlengte en romplengte. Als de speler en mentaal klaar voor is ligt het voor de hand om een sterkere 

speler in een hoger elftal te laten spelen. De veranderingen van lichaamslengtes heeft gevolgen voor de 

trainingen. Fysieke eigenschappen kunnen beter worden getraind tijdens en na de groeispurt.  

3.4 Bovenbouw  

 

In deze paragraaf wordt de voetbaltechnische visie voor de bovenbouw beschreven. Inleidend zal de 

opleidingsdoelstelling herhaald worden, hierop aansluitend zal de leeftijdsspecifieke voetbaltechnische visie 

voor de bovenbouw worden beschreven. 

Doelstelling 

In het laatste deel van de opleiding krijgen de mentale en tactische aspecten meer aandacht. Je geeft speciale 

aandacht aan individuele spelers en tactieken die op het team gericht zijn. Het klaarstomen van talentvolle 

voetballers voor het eerste elftal is het belangrijkste prestatieve doel binnen deze leeftijdsgroep. Het algemene 

opleidingsdoel voor de bovenbouw luidt dan ook: “Het ontwikkelen van mentale en tactische aspecten” 

Leeftijdsspecifieke kenmerken 

Meer weerstand betekent dat er meer wordt gevraagd van een speler. De speler moet sneller handelen en zijn 

gevoel voor timing verbeteren.  Een speler moet slimmer bewegen, of soms juist niet bewegen om ruimte van 

een andere speler te creëren.  De beslissingen die de speler aan de bal maakt is nu cruciaal. In de ontwikkeling 

van een team tactiek gaat het om herkenning van spel momenten en hoe spelers hierop reageren. In de 

leeftijdsgroep van 15-18 wordt de focus gelegd op mentale aspecten zoals discipline, zelfvertrouwen en onder 

druk presteren.  
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Individueel spelinzicht 

Gedurende de opleiding van Swift’64 worden verschillende vaardigheden stapsgewijs in fases getraind. De 

eerste fase [Mini’s + O9 + O11] staat het aanleren van technische vaardigheden centraal. In de tweede fase 

[O13 + O15] wordt het samenwerken belangrijker. In de derde fase [O17 + O19] krijgen het individuele 

spelbeeld en team tactieken het meeste aandacht. Het individuele spelbeeld van een speler omvat de kwaliteit 

van een speler om de juiste oplossing in elke situatie te kunnen kiezen. Bijvoorbeeld, hoe kies ik mijn positie? 

Loop ik een ruimte in, of blijf ik juist staan. En, welke keuze maak ik als ik de bal ontvang? 

Een teamtactiek houdt rekening met de manier van spelen van de tegenstander door gebruik te maken van de 

mogelijkheden en deze optimaal te benutten. De technische vaardigheden, het individueel spelbeeld en de 

teamtactiek hebben samen een nauw verband. Het individuele spelbeeld omvat het herkennen van 

spelsituaties, een keuze maken en reageren op deze keus. Het individuele spelbeeld en de teamtactiek sluiten 

steeds meer op elkaar aan. Met de juiste veldbezetting worden en continu nieuwe keuzes aangedragen voor de 

speler met de bal.  Dit is de reden dat een goede teamtactiek belangrijk is voor de ontwikkeling van het 

individuele spelbeeld. Aan het eind van de opleiding moeten de technische vaardigheden, het individuele 

spelbeeld en de team tactiek samen komen in een effectieve manier van spelen. Er moet dan een goede 

samenhang ontstaan tussen individuele acties en samenspel.  

De ontwikkeling van het individuele spelbeeld is cruciaal en is essentieel in het opleiden van een competente 

voetballer. Hoe complexer de situatie, hoe afhankelijker je bent van je individuele spelbeeld.  

Formatie en tactiek zijn redelijk makkelijk aan te leren en kosten minder tijd dan de ontwikkeling van het 

individuele spelbeeld. Het is een proces van herkennen van patronen waarmee je een voorspelling kan maken 

van wat er gaat gebeuren, dit noemt men anticiperen. Op de juiste manier anticiperen bestaat uit situaties 

verschillende keren ervaren hebben en geoefendheid. Het herkennen en uitvoeren van juiste keuzes ligt niet 

alleen aan de situatie maar ook aan je specifieke vaardigheden. Dit varieert per speler, maar er is altijd een link 

de keuze die je maakt en je specifieke vaardigheden. Veel beslissingen zijn in correlatie met het spel idee, maar 

veel doelpunten komen voort uit individuele acties die juist niet standaard maar verrassend zijn. Je kan niet 

succesvol zijn door alleen de basisprincipes uit te voeren, spelers moeten hun individuele stempel op de 

wedstrijd drukken om succesvol te zijn. Elk team moet beschikken over spelers met specifieke talenten, 

sommige posities krijgen daardoor meer ruimte en vrijheid. Deze spelers hoeven enkel loyaal te blijven aan de 

teamtactiek. Er zijn spelers die veelal intuïtief handelen.  

Voor een trainer is het moeilijk om het individuele spelbeeld te ontwikkelen. Het is gerelateerd aan zijn 

spelopvatting en fysieke mogelijkheden. Op elk niveau van spelen krijg je problemen als spelers niet beschikken 

over een individueel spel idee. Tot een zeker niveau kan je dit compenseren met andere aspecten, maar op een 

hoger niveau kom je in problemen. Het individuele spelbeeld is belangrijk bij balbezit, bij balverlies gaat het om 

keuzes maken. Nog belangrijker is de taak die je hebt bij balverlies binnen de team tactiek. 
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4. TECHNISCH JEUGDPLAN 

 

In dit hoofdstuk wordt het Technisch Jeugdplan besproken, in dit Technisch Jeugdplan wordt besproken hoe de 

doelstellingen gerealiseerd dienen te worden en welke randvoorwaarden hierbij gelden. In dit Technisch 

Jeugdplan wordt er onderscheid gemaakt tussen trainingen en wedstrijden 

4.1 Trainingen 

 

In deze paragraaf zullen allereerst de randvoorwaarden worden besproken. Hier op volgend zullen de 

trainingsaccenten per leeftijdsgroepen worden benoemd.  

4.1.1 Randvoorwaarden 

 

De indeling van de trainingsvelden wordt voorafgaand aan ieder seizoen door de TC bepaald, hierbij wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de betreffende trainers.  

Elk team van Swift’64 dient –zolang de capaciteit van het trainingsveld dit toelaat- de mogelijkheid om twee 

keer per week te kunnen trainen. Die duur en intensiteit van deze trainingen worden gedurende de opleiding 

lineair opgebouwd: 

 Onderbouw: Minimaal 2x 60 minuten 

 Middenbouw: Minimaal 2x 75 minuten 

 Bovenbouw: Minimaal 2x 90 minuten 

De trainers zijn zelf verantwoordelijk voor de materialen en het gebruik hiervan, van eenieder wordt verwacht 

dat deze verantwoordelijkheid uit ten uitvoering wordt gebracht.  

4.1.2 Trainingsaccenten  

 

Voorafgaand aan deze paragrafen is er gesproken over de doelstellingen en leeftijdsspecifieke eigenschappen 

van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In deze paragraaf zullen de trainingsaccenten per 

leeftijdsgroepen worden besproken. Een correcte uitvoering van deze accenten waarbij rekening wordt 

gehouden met de leeftijdsspecifieke eigenschappen moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen 

per leeftijdsgroep. 

Onderbouw 

In het eerste jaar van de technische ontwikkeling staat vooral het ‘kennis maken’ met de bal centraal. Op deze 

leeftijd wordt de basis gelegd voor een goede techniek. In het begin doe je alles zonder weerstand, omdat het 

controleren van de bal al moeilijk genoeg is. Vervolgens maak je het moeilijker door veranderingen in de 

richting toe te voegen. Alle bewegingen moeten zowel links als rechts uitgevoerd worden, dit ontwikkeld 

veelzijdigheid. Op deze leeftijd wordt de basis gelegd voor een goede balcontrole, de speler moet leren om de 

baas te worden over de bal. Techniek training past goed in de mentale fase waarin het kind zich bevindt. 
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Kinderen willen graag spelen met de bal en willen uitgedaagd worden in de ruimte en de tijd die ze hebben. 

Een trainer moet herkennen welke oefeningen passen in de huidige ontwikkelingsfase van het kind. In de 

leeftijdsgroep ligt het accent op techniek trainen, om het gewenste resultaat te behalen zijn er drie belangrijke 

elementen. Ten eerste moet er informatie beschikbaar zijn over hoe de beweging moeten worden uitgevoerd, 

zonder informatie zal er weinig verbetering zijn. Daarnaast moet er gevarieerd worden in trainingssituaties, 

enkel herhalingen is niet voldoende. Door techniek te trainen in verschillende situaties zal de speler de 

techniek makkelijker vertalen naar wedstrijd echte situaties. Hoe meer variatie, hoe bekwamer je bent in het 

oplossen van verschillende situaties op een latere leeftijd.  Het derde element is de rol van de omgeving. Niet 

enkel de techniek moet worden aangeleerd, maar het is ook belangrijk om de techniek toe te passen in alle 

situaties waarin ernaar gevraagd worden. Als de trainingssituatie niet genoeg op een wedstrijdsituatie lijkt, 

verliest men informatie. Bij het trainen van techniek staat techniek centraal, maar het is niet het enige. Swift’64 

wilt spelers zo vroeg mogelijk trainen, dit draagt eraan bij dat men systematisch een techniektraining kan doen 

op een jonge leeftijd. Trainers die deze leeftijdsgroep trainen moeten goed beseffen wat nodig is op een latere 

leeftijd en welk niveau hiervoor gewenst is, spelers moeten hierop worden voorbereid. Je moet weten welke 

elementen essentieel zijn en deze elementen trainbaar maken in oefeningen die geschikt zijn voor een 

specifieke leeftijdsgroep. 

Aanmoedigen en corrigeren 

Om te ontdekken wat een speler kan leren, moet je hem stimuleren en aanmoedigen initiatief te nemen. Op 

deze manier ontdek je wat de goede en mindere vaardigheden van de speler zijn. Op deze leeftijd is het niet 

erg als een actie mislukt, het is juist goed voor hun ontwikkeling. Wanneer een speler ouder is en de weerstand 

toe neemt vertel je een speler hoe hij de situatie beter had kunnen oplossen. Je moet je niet focussen op 

resultaten, dit is niet de juiste focus voor het ontwikkelen van spelers.  Elke spelers heeft behoefte aan 

aanmoedigingen, correcties en begeleiding. Het moment van aanmoedigen of corrigeren vereist inzicht van de 

trainer, je moet kunnen herkennen wat voor type speler je mee te maken hebt. Sommige zijn betere in 

individuele acties en sommige zijn beter in het samenspelen. Een aantal spelers beschikt over beide 

vaardigheden, zij hebben de mogelijkheid om een individuele actie te maken maar hebben ook het inzicht om 

de juiste keuzes te maken. Spelers in deze leeftijdsgroep moeten de mogelijkheid hebben om spelers te 

passeren. Het is goed om regelmatig de vaardigheden te trainen waar je goed in bent, maar trainen op 

tekortkomingen is in deze leeftijdsgroep ook erg effectief. Talentvolle spelers hebben vaak de vaardigheid om 

goed te kunnen samenspelen, maar in de training is dit niet de prioriteit. Voor de ontwikkeling is het beter om 

spelers de stimuleren in het maken van individuele acties. 

Veel talent hebben betekent niet altijd een snelle ontwikkelen, veel talentvolle spelers kunnen vastlopen in hun 

ontwikkeling, de redenen hiervoor zijn niet altijd zichtbaar.  Maar talentvolle spelers kunnen zich ook sneller 

ontwikkelen dan op voorhand werd gedacht. Om deze reden moeten voetbal vaardigheden niet de 

doorslaggevende factoren zijn, spelers moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Een trainer heeft een 

belangrijke rol in het ontwikkelen van een speler en of deze speler zich optimaal ontwikkelt.  
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Spelen in een ouder team 

Voor iedere speler moet worden bepaald of het voor zijn ontwikkeling beter is om tegen spelers te spelen van 

dezelfde leeftijd, of een oudere leeftijd. De vraag hierbij is of zij zich sneller ontwikkelen als zij tegen oudere 

spelers spelen, of ontwikkelen zij zich sneller bij het vaak succesvol maken van een actie. Een oudere speler 

betekent meer druk, daardoor moet de speler sneller denken en handelen. Bij zwakkere spelers die veel acties 

kunnen maken tegen spelers van dezelfde leeftijd zal het zelfvertrouwen toenemen, als zij tegen oudere 

spelers spelen worden zij misschien tegen gehouden in het nemen van initiatief. Een andere reden om spelers 

niet in een ouder elftal te laten spelen kan zijn omdat het accent in oudere groepen ligt op het elkaar helpen en 

samenspelen, terwijl je in deze leeftijdsgroep juist de technische vaardigheden wilt ontwikkelen. Druk is nodig 

om spelers scherp te houden en precies te laten handelen, maar ook niet te veel zodat speler nog wel risico 

durven te nemen. Druk moet een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de speler. Trainers moeten, 

ten behoeve van de snelheid van de ontwikkeling, spelers kunnen prikkelen in hun oefenstof en goede 

voorbeelden kunnen geven.  

Tactische training 

In deze leeftijdsgroep wordt er beperkt getraind op tactiek. De belangrijkste tactische aspecten die je traint zijn 

de essentiële elementen die los van je manier van spelen altijd noodzakelijk zijn. Ten eerste moet je ervoor 

zorgen dat spelers verspreid zijn over het veld. Ten tweede moet het veld klein worden gemaakt als de 

tegenstand de bal heeft. Verdere tactische aspecten moeten niet worden getraind in deze leeftijdsgroep. 

Tactische training heeft alleen zin als je begrijpt waarom je bepaalde (loop) acties moet maken, jonge kinderen 

kunnen dit simpelweg nog niet. Cognitief is dit nog niet mogelijk, om deze reden kunnen kinderen jonger dan 

11 jaar de tactische informatie nog niet verwerken. Maak daarom nooit de fout om te veel aandacht te 

besteden aan tactische trainingen. Veel belangrijker is het ontwikkelen van technische vaardigheden. 

Keuze van posities 

Elke speler beschikt over vaardigheden die hem geschikt maken voor bepaalde posities. Maar het uitvinden van 

de beste positie voor een speler vindt in een later stadia plaats. In deze leeftijdsgroep is de ontwikkeling 

belangrijk, hiervoor moeten spelers op verschillende posities in het veld spelen. Kinderen in deze leeftijdsgroep 

vormen zichzelf als een speler en vinden het leuk om te leren op verschillende posities, bij Swift’64 spelen en 

trainen zij dus ook op verschillende posities. Vanzelf wordt duidelijk welke speler het best op welke plek past, 

dit ligt aan hun karakteristieken en vaardigheden. 

Het aanleren van techniek 

De beste manier voor het aanleren van techniek is om een goed voorbeeld de geven die spelers na kunnen 

doen. Het effectiefst is om de oefening in een keer voor te doen, een stapsgewijze aanpak moet alleen worden 

gebruikt indien dit nodig is. Als de speler de beweging onder controle heeft moet de weerstand worden 

verhoogd. Aller eest moet de beweging worden aangeleerd in een vrije ruimte, vervolgens moet er weerstand 

bij komen in de vorm van een tegenstander. Uiteindelijk moet de beweging worden uitgevoerd in een 

wedstrijdsituatie. 
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Balvaardigheden  

Techniek is een component dat kan worden opgesplitst in 3 verschillende onderdelen. Balcontrole als je de bal 

hebt, balcontrole als je de bal ontvangt en balcontrole als je de bal speelt. De basis van het ontwikkelen van 

techniek is balgevoel, dit is het eerste wat ontwikkelt moet worden. Sommige oefeningen die dit ontwikkelen 

hebben weinig te maken met functionele bewegingen, maar worden simpelweg gebruikt om de bal de baas te 

zijn. Maar, natuurlijk train je ook technieken die functioneel in de wedstrijd zijn. 

Middenbouw 

In de onderbouw werd de speler vooral belast met balcontrole, dit werd gedaan in een trainingsvorm waarbij 

er technische vaardigheden getraind werd in een geïsoleerde ruimte. In de leeftijdsperiode van 12-15 

ontwikkel je de technische vaardigheden verder. Dit doe je door pass en trap vormen te trainen waarbij 

posities altijd in correlatie zijn met wedstrijd echte posities. Hierdoor leer je een technische handeling 

functioneler te gebruiken. Je moet de juiste beslissingen in een wedstrijd maken, de bal steeds op de juiste 

manier aannemen, nauwkeurig passen en bewust zijn van de veldbezetting. Om deze reden is het belangrijk 

dat je continu de juiste beslissing neemt, hierom moet je leren situaties te herkennen.  

Bij Swift’64 worden pass/trap vormen getraind zonder weerstand om situaties te herkennen en de oefening 

technisch goed uit te voeren. Op methodische wijze wordt er steeds meer weerstand ingebouwd, op deze 

manier leer je de situatie te herkennen en op de juiste manier te reageren. Spelers moeten begrijpen, ook al is 

er nog geen weerstand, welke wedstrijdsituatie je traint. De uitvoering draait niet om de keuze van de speler, 

maar of het de juiste keuze in de juiste situatie is.  

Toepassen van technische vaardigheden 

Technische vaardigheden moeten worden toegepast in verschillende soorten voetbalsituaties, hierbij maak je 

de techniek functioneel. De daadwerkelijke ontwikkeling van technische vaardigheden gebeurt in positie 

spellen en trainingspartijtjes. In de beginfase ben je bezig met simpele vormen, hierdoor zijn de keuzes die een 

speler maakt minder belangrijk. Het hoofddoel is het ontwikkelen van passen, trappen, ontvangen, dribbelen, 

passeren in voetbalsituaties. In de middenbouw komen steeds meer tactische aspecten kijken, nu wordt het 

belangrijk om de juiste keuzes te maken. Je ontwikkelt hierbij nog steeds techniek, maar ten alle tijden in 

correlatie met de situatie in de wedstrijd. Hierdoor leer je wanneer en hoe bepaalde technische vaardigheden 

toe te passen. Zo kan je bijvoorbeeld heel goed zijn in het aannemen van een bal, maar deze aanname moet 

functioneel zijn in een wedstrijdsituatie. Passen en aannemen in een positiespel wordt wedstrijd specifiek, de 

aanname moet goed zijn anders leidt dit tot balverlies. 

De trainingsdoelstelling bepaald de keuze van het soort positiespel. In de eerste periode, als het accent ligt op 

technische ontwikkeling, zijn er simpele organisatie vormen in een klein veld. De keuzes die gemaakt moeten 

worden zijn hierdoor simpel. Het gaat hierbij om snel passen met de juiste snelheid in de juiste richting, snelle 

beslissingen en snelle acties en de ontwikkeling van het gebruik van beide benen. Zodra tactiek in de 

middenbouw steeds belangrijker wordt, word dit getraind in steeds meer complexere situaties. Dit gebeurt 

meestal op een groter veld met meer spelers, het trainingsaccent ligt nu meer op het maken van de juiste 
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keuzes, positie innemen en de ontwikkeling van het individuele spelbeeld. Door het complexere speelveld 

worden spelers gedwongen snellere beslissingen ter nemen, doen zij dit niet dan verliezen zij de bal. In een 

wedstrijdsituatie moet je beschikken over inzicht, snelheid en techniek om de juiste keus te maken en uit te 

voeren.  

Technische en tactische vaardigheden worden tegelijkertijd getraind.  Tactisch word je continu geprikkeld om 

de juiste keuze te maken en technisch train je het ontvangen en passen van de bal. Bij positie spellen en 

oefenpartijtjes is er een sterke samenhang tussen de trainingsdoelstelling en de organisatievorm. Denk hierbij 

aan de grootte van het veld, de regels en het aantal spelers. In een grotere organisatievorm ligt het accent 

meer op het inspelen van een bewegende speler. Op een groot veld heb je ook de mogelijkheid om te 

dribbelen met de bal en de mogelijkheid om passeerbewegingen en snelheid te gebruiken om je tegenstander 

te passeren. Tactisch leer je hoe groot de onderlinge afstand moet zijn in een wedstrijdsituatie. Je leert dat het 

soms beter is om een medespeler over te slaan. Op een groter veld leer je ook diepte herkennen.  

Tijdens het passen moet je kunnen inschatten welke bal het makkelijkst aan te nemen is voor een medespeler. 

Dit houd in dat je met de snelheid en richting van jouw pass bepaalde of de voortzetting goed is. 

Positiespel  

In een wedstrijdsituatie moet je steeds de juiste keuzes maken, maar ook vaardig zijn om deze keuzes uit te 

voeren. Het draait hierbij allemaal om tactiek, individuele acties en techniek. In de middenbouw zijn spelers 

capabel om deze 3 aspecten tegelijkertijd te trainen, dit kan je doen door positiespel te gebruiken als 

oefenvorm. Bij positiespel wordt je continu geprikkeld in het maken van de juiste keuzes en hoe vaker je een 

handeling verricht, hoe sneller je leert deze keuze snel te maken en effectief uit te voeren. Hierbij is het 

belangrijk dat er juiste samenhang is tussen de vaardigheden van de spelers en de moeilijkheidsgraad van de 

organisatie van het positiespel. Hiervoor moet je de kwaliteit van de groep aanpassen op de grootte van het 

veld, aantal spelers en de regels.  

Er zijn twee soorten positiespellen, een waarbij het accent ligt op technische vaardigheden zonder correlatie 

met posities in het veld en een positie spel waarbij het accent ligt op de ontwikkeling van tactische 

vaardigheden. Voetbal draait om het scoren van goals, en om dit te kunnen doen moet je kunnen zien wanneer 

deze mogelijkheid er ligt.  

Als trainer moet je tijdens het positiespel het accent legen op de problemen die zich in de wedstrijd ook 

voordoen. Bij positiespel draait het vaak om veldbezetting, met een goede veldbezetting is het makkelijker om 

ruimtes te herkennen. Het is moeilijk te verdedigen als de aanvallers veel bewegen, je moet ervoor zorgen dat 

je een goede positie inneemt zodat je vrij bent als je de bal ontvangt, hierbij is 1 of 2 meter vaak genoeg. 

Spelers in deze leeftijdscategorie maken vaak fouten, bijvoorbeeld het herkennen van momenten waarin zij tijd 

hebben of het herkennen van momenten waarbij zij snel moeten handelen. Als er geen druk is heb je als speler 

tijd om te wachten op het moment dat medespelers zichzelf vrijlopen. Vaak zie je niet wat er achter je gebeurt, 

daarom is het belangrijk om elkaar te coachen. Elke pass moet de juiste snelheid hebben en ingespeeld worden 

op het juiste been. 
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Bovenbouw 

In de bovenbouw wordt het uitvoeren van pass en trap vormen gebruikt om de technische vaardigheden te 

perfectioneren. De organisatie van de oefeningen zijn hetzelfde als in de middenbouw, maar de eisen en 

verwachtingen zijn hoger. Belangrijke elementen zijn: een hogere balsnelheid, juiste been inspelen, hoge 

handelingssnelheid, eerste balaanname en coachen. De pass en trap oefeningen staan in het teken van 

perfectie, die houdt in dat elke bal de juiste richting en snelheid moet hebben. 

Positie spel 

Positie spel voer je uit als je de bal bezittende partij bent, het is een combinatie van positie innemen en de 

juiste keuze maken. Het doel hierbij is om doormiddel van positiespel een speler in een 1:1 situatie te brengen. 

Soms gebeurt dit vanuit een lange bal, maar meestal gebeurt dit door een verzorgde opbouw van achteruit. 

Door samenspel probeer je een speler te bereiken die gevaarlijk kan worden, het liefst zo dicht mogelijk bij de 

goal. Om dit te kunnen doen heb je spelers met speciale vaardigheden nodig, zij moeten de juiste keuzes 

maken en deze uit kunnen voeren. Elke pass moet een doel hebben, met de snelheid en richting van de pass 

bepaal je het vervolg. Het is belangrijk dat elke speler na denkt over het gevolg van zijn pass en de 

consequenties voor de ontvangende speler. De combinatie van een juiste veldbezetting en het maken van de 

juiste keuzes leidt tot een goed positiespel. Je kan bijvoorbeeld een vrije man creëren door een verdediger die 

een vrije ruimte in dribbelt, door een speler over te slaan of door een speler die tijdig anticipeert op een 

patroon. Voor een effectief positie spel is een hoog bal tempo en veel beweging essentieel. Een lopende speler 

is moeilijker te verdedigen en dwingt tegenstanders tot het maken van verkeerde keuzes. Langzaam bal tempo 

geeft de tegenstander de tijd om te anticiperen op aanvallende acties. Bij positie spel is de bal bezittende 

spelen niet de enige belangrijke speler, maar juist de spelers zonder de bal. Creatief voetbal met veel initiatief 

is het spelbeeld dat past bij de gewenste speelstijl. Positiespel moet effectief zijn, het moet altijd eindigen in 

een 1:1 situatie of een doelkans. 

Teamtactieken 

Een teamtactiek is een complex begrip, het vertaald de gewenste structuur die je ten uitvoering wilt zien als je 

balbezit hebt.  Team tactieken bevatten meerdere dimensies, dit kunnen simpele afspraken zijn, bijvoorbeeld: 

Het houden van voldoende onderlinge afstand. Het kunnen ook meer gedetailleerde dimensies zijn, 

bijvoorbeeld de manier van reageren op de speelstijl van de tegenstander. Aanvallende positiespel met veel 

initiatief houd in dat je zo dicht mogelijk bij de goal van de tegenstander probeert te komen. Bij een 

aanvallende teamtactiek reageer je niet op het gevolg, maar probeer je het gevolg te beïnvloeden door 

bijvoorbeeld vroegtijdig druk te zetten. Daarom wilt Swift’64 veelal compact spelen en met veel druk vooruit, 

hiervoor heb je de juiste spelers nodig. Je hebt spelers nodig die initiatiefrijk zijn, je moet durven 

verantwoordelijk te zij en avontuurlijk zijn in plaats van afwachtend. Om dit ten uitvoering te brengen heb je 

verschillende vaardigheden nodig, zoals het bijvoorbeeld oplossen van een 1:1 situatie, het kunnen spelen met 

veel ruimte achter je rug, tactisch slim zijn en fit zijn. In de laatste opleidingsfase ligt de focus op herkennen van 

situaties en het uitvoeren van oplossingen.  Je leert wat je moet doen als een speler in een bepaalde formatie 

speelt. Soms moet je bijvoorbeeld weg blijven uit de ruimte die gecreëerd wordt, of juist de ruimte inlopen op 
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een scoringskans te creëren.  Dit zijn tactische oplossingen in specifieke situaties. In deze periode maakt de 

speler kennis met verschillende speel systemen en leert het de consequenties die elk spelsysteem heeft. Als 

spelers de juiste keuzes leren maken wordt het spelsysteem automatisch effectiever. 

Speelstijl in relatie met de tegenstander 

Je speelstijl heeft samenhang met de gewenste manier van spelen, bij Swift’64 is die aanvallend, creatief met 

veel initiatief. Je moet je formatie hierop aanpassen, de formaties 4-3-3 en 3-4-3 zijn hiervoor het meest 

geschikt. In relatie met het spelsysteem, positie kiezen en de manier van spelen van de tegenstander moet je je 

eigen positie hierop passen, maar de formatie blijft hetzelfde. De gewenste opvatting hierbij is dat er altijd een 

oplossing wordt gezocht om het spel van de tegenstander te ontregelen waarbij het haar eigen speelstijl altijd 

kan blijven gebruiken. 

4.2 Wedstrijden  

 

In deze paragraaf worden de randvoorwaarden van het spelen van wedstrijden per leedtijdsgroep beschreven. 

In verschillende leeftijdsgroepen worden er naar verschillende doelen gestreefd. Allen dragen bij in een 

stapsgewijze opleiding van onze jeugdvoetballers. 

 

In algemene zin zijn er drie belangrijke pijlers te onderscheiden in het coachen en benaderen van spelers 

tijdens wedstrijden. Allereerst is het belangrijk om spelers in elke leeftijdsgroep te stimuleren om risico te 

nemen, spelers die altijd (onder invloed van een negatieve/dwingende coaching) voor de simpele oplossing 

kiezen ‘om het niet fout te doen’ zullen stagneren in de ontwikkeling. 

Daarnaast dient er tijdens de coaching en benadering van spelers, zowel tijdens wedstrijden als tijdens 

trainingen, een interactief karakter te hebben. Door spelers te laten nadenken over hun handelingen leert men 

situaties in het veld sneller herkennen.  

De derde pijler bedraagt het aspect plezier, de KNVB meldt op haar website: “De noodzaak om het 

voetballeerproces toe te snijden op de ontwikkeling van het kind is ook te vinden in het werk van de 

sportpedagoog Albert Buisman en in buitenlandse publicaties. Daarin wordt de ontwikkeling van spelers ook 

gekoppeld aan het plezier beleven. Een voorwaarde voor een goede jeugdopleiding is dat wordt ingespeeld op 

individuele verschillen tussen kinderen en ruimte wordt geboden om ook zelfstandig te kunnen handelen. 

Daaraan voorbij gaan kan bij veel spelers het spelplezier en de motivatie om te voetballen ernstig ondermijnen. 

Het feit dat een trainer er is voor de spelers en niet andersom, kan dan ook niet vaak genoeg worden herhaald.” 

 

Het aanleren van 
technische 

vaardigheden

Het leren samenwerken 
met medespelers

Het ontwikkelen van 
mentale en tactische 

aspecten
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4.2.1 Onderbouw 

 

Ontwikkeling vindt zowel op trainingen als in wedstrijden plaats. De doelstellingen tijdens de wedstrijden 

dienen in lijn te staan met de te realiseren doelstellingen voor deze leeftijdsgroep. Voor de onderbouw luidt 

het algemene doel “Het aanleren van technische vaardigheden”. Tijdens deze wedstrijden dient het 

opleidingsdoel in acht te worden genomen: het aanleren van technische vaardigheden. Dit houdt dus in dat 

winnen secundair is aan opleiden. Winnen is een consequentie, geen doel! 

Mini’s 

De Mini’s van Swift ’64 zijn de “voordeur” van de vereniging. In principe stromen alle nieuwe leden in de 

leeftijd van 5 tot en met 7 (in uitzonderlijke gevallen zelfs 8) jaar in bij de mini’s. Hier worden hen de beginselen 

van het voetbalspel aangeleerd, zoveel mogelijk spelenderwijs en in spelvormen (bij voorkeur met bal). Om de 

Mini’s een succesvolle instoom plaats te laten zijn, is het belangrijk dat er een minimum van 8 mini’s is. Dit 

vergroot de beleving en de instroomkans van vriendjes en vriendinnetjes. In principe voetballen de mini’s op 

woensdagmiddag en zaterdagochtend. 

In overleg met de gemeentelijke verenigingen wordt er gestreefd om zowel voor de winterstop als na de 

winterstop bij iedere vereniging een z.g. Mini-toernooi (4 tegen 4) te spelen. Als het volume richting de 20 

spe(e)l(st)ers gaat, wordt door de Technische Commissie bekeken of er bij de eerstvolgende mogelijkheid een 

extra F-team kan worden ingeschreven. 

O9  

Op het moment dat een speler de overstap van de mini’s naar de F-pupillen maakt, worden er wedstrijden op 

een half veld gespeeld, hierbij wordt er 2 x 20 minuten 7 tegen 7 gespeeld. Tijdens deze wedstrijden wordt er 

gespeeld volgens de 1-3-3 formatie. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar zijn naast het doelpunten maken 

vooral gericht op het in het bezit houden van de bal, het pingelen, het spelen van de bal naar een medespeler 

en schieten op doel.  Onder invloed van het cognitieve vermogen blijft de tactische coaching tijdens de 

wedstrijden van de F-pupillen blijft zeer beperkt:  

 Als jouw team de bal heeft maken het we het speelveld groot 

 Als jouw team de bal verliest maken we het speelveld klein 

 We spelen met 1 keeper, 3 verdedigers en 3 aanvallers 

O11 

Op het moment dat de speler de overstap van de O9 naar O11 maakt, worden er wedstrijden op een half veld 

gespeeld, hierbij wordt er 2 x 25 minuten 7 tegen 7 gespeeld. Tijdens deze wedstrijden komen voorkeuren van 

posities meer tot uiting, de één vindt het prettiger om meer verdediger te zijn, de ander is meer een aanvallend 

type. Toch is het belangrijk om spelers op meerdere posities te laten spelen, in de onderbouw is het te vroeg 

om een speler zichzelf te laten specialiseren in een bepaalde positie.  
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De eerstejaars O11 spelers spelen –net als in de O9- volgens een 1-3-3 formatie. De tweedejaars O11 spelers 

zullen de overstap maken naar 11 tegen 11 op een heel veld, ter voorbereiding hiervan wordt ernaar gestreefd 

om zowel in balbezit (BB) als bij balverlies (BV) het team –net als bij 11 tegen 11- in 3 linies te laten spelen, 

zoals afgebeeld is in figuur 4.1: 

 BB / Aanvallen: 1-2-1-3 

 BV / Verdedigen: 1-3-1-2 

 

Afb 4.1: Opstelling 7 tegen 7 

Tijdens het tweede jaar in de O11 dient de tactische coaching van de coach aangepast te worden. Spelers 

dienen zich er van bewust te worden dat men speelt in een team. Dit team voert altijd een teamfunctie uit, als 

team ben je altijd bezig met doelpunten maken, doelpunten voorkomen of omschakelen. Dit wordt altijd 

gedaan vanuit een bepaalde teamorganisatie. Een teamorganisatie en een onderlinge taakverdeling zijn 

noodzakelijk om de wedstrijd te kunnen winnen. Binnen de teamorganisatie (1-3-3/1-2-1-3/1-3-1-2) krijgen de 

spelers een individuele basistaak, deze zijn terug te vinden in bijlage 1. 

4.2.2 Middenbouw 

 

In de middenbouw is de eindvorm (11 v 11) van het voetbal behaald. Hierin wordt er volgens een 1-4-3-3 

formatie gespeeld. De O13 spelen tijdens deze wedstrijden 2 x 30 minuten en de O15 2 x 35 minuten.   

De gewenste formatie bij zowel de midden- als bovenbouw is -zoals in afbeelding 4.2 is weergegeven- het 1-4-

3-3 systeem, de taken per positie zijn terug te vinden in bijlage1. Dit systeem zorgt voor een optimale 

veldbezetting waarbij het zich het best leent om de speler aan de bal (minimaal) twee afspeelmogelijkheden te 

bieden, de zogenaamde driehoekjes. Het middenveld (nummer 6, 8 en 10) kan variëren van formatie, deze 

dient specifiek worden afgestemd op de spelersgroep.  
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 Plat middenveld – één lijn 

 Punt naar voren – twee controleurs, 1 aanvallende middenvelders 

 Punt naar achteren – 1 controleur, 2 aanvallende middenvelders 

 

Afb 4.2: Opstelling 11 tegen 11 

Tijdens het coachen van de wedstrijden dient het opleidingsdoel in acht te worden genomen, namelijk: Het 

leren samenwerken met medespelers. Dit houdt in dat de coaching voor, tijdens en na de wedstrijd vooral 

betrekking heeft op het samen aanvallen, samen verdedigen en samen omschakelen. De focus ligt dus op het 

verbeteren van de taakuitvoering per positie ten opzichte van je medespelers. 

In de middenbouw worden de complexe aspecten van het 1-4-3-3 systeem niet behandeld. Spelers in deze 

leeftijdsgroep zijn nog niet in de cognitieve fase beland om complexe aandachtspunten als zonedekking en 

roulerende posities binnen het 1-4-3-3 systeem te verwerken. 

4.2.3 Bovenbouw 

 

In de bovenbouw wordt er door de O17 2 x 40 minuten gespeeld, de O19 speelt 2 x 45 minuten. Ook hier dient 

de coaching te worden afgestemd op het opleidingsdoel: Het ontwikkelen van mentale en tactische aspecten. 

Dit houdt in dat de coaching op de wedstrijddag een individueler en complexer karakter heeft.  

Ook de uitvoering van het 1-4-3-3 systeem wordt complexer, mits het team hieraan toe is.   

 Er wordt gespeeld volgens zonedekking 

 Er wordt gespeeld met roulerende posities  
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Het spelen van wedstrijden is in de bovenbouw een doel, de afgelopen en aankomende wedstrijd wordt als 

uitgangspunt genomen in de trainingen. Tijdens de trainingen en wedstrijden moeten spelers ernaar streven 

het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren. Dit houdt in dat spelers sneller moeten handelen en zich 

te specialiseren in de teamtaken waarin zij het beste zijn. 
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5  MEISJES- EN VROUWENVOETBAL 

 

Meisjes en vrouwenvoetbal is nog steeds de grootst groeiende groep binnen de KNVB, op dit moment heeft 

meer dan 70% van de Nederlandse voetbalverenigingen vrouwelijke leden. Dat meisjes- en vrouwen binnen de 

club een steeds grotere waarde vertegenwoordigen zijn steeds meer verenigingen van overtuigd. Tevens biedt 

het inbedden van meisjesvoetbal en in het verlengde hiervan vrouwenvoetbal binnen de vereniging nieuwe 

uitdagingen echter daar is enig aanpassingsvermogen voor nodig.  Voor de jeugdspelers van Swift ’64 is een 

geïntegreerd technisch beleidsplan jeugdvoetbal vastgesteld. Dit beleidsplan moet tevens de leidraad zijn voor 

het kader van het meisjes- en damesvoetbal voor de komende jaren. Voor de verdere ontwikkeling van het 

dames- en meisjesvoetbal is het van belang dat er op onderdelen een verfijning van de diverse plannen wordt 

uitgewerkt, in dit hoofdstuk wordt hier invulling aangegeven. 

5.1 Missie 

 

Buiten de overkoepelende missie doelstellingen (zie hoofdstuk 2) is het specifiek voor het meisjes- en 

vrouwenvoetbal van belang te voorzien in het bieden van mogelijkheden aan meisjes om te voetballen op haar 

eigen niveau en leeftijd en volgens haar eigen beleving en ambitie. In het seizoen 2016/2017 is er een 

damesteam gevormd waarvan een groot deel zelf opgeleid is. Een gezonde aanwas vanuit het meisjesvoetbal 

moet zorgen voor een prestatief en kwalitatief hoog niveau met als ambitieuze doelstelling een gedegen 

middenmoter in de 1e klasse. 

5.2 Visie  

 

Om alle meisjes een goede plek binnen de voetbalvereniging te bieden moet er voor meisjes de mogelijkheid 

zijn om een keuze te maken uit onder meer: 

 Voetbal vanuit recreatief/ sociaal perspectief 

 

Meisjes die voor hun plezier willen voetballen in een meisjesteam tegen andere meisjesteams in een 

meisjescompetitie 

 

 Meisjes vanuit prestatief perspectief 

 

Ambitieuze meisjes die op het hoogste niveau willen voetballen in een meisjescompetitie of die spelen in 

een meisjesteam of jongensteam waarmee ze deelnemen aan een jongenscompetitie. 

 

 Voetbal vanuit het perspectief van een toptalent 

 

Meisjes die de ambitie en het talent hebben om de top te halen in het vrouwenvoetbal of op een hoger 

niveau in een jongensteam of gemengde competitie kunnen spelen.  

 



  Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64  

26 
 

Er zijn de afgelopen jaren bij Swift ’64 veel nieuwe meisjes bijgekomen, waardoor de organisatie van het 

meisjesvoetbal in volle ontwikkeling is. Uit onderzoek van de KNVB (“meidenvoetbal in de lift”) komt naar 

voren dat meisjes het liefst samen voetballen met andere meisjes. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 

hebben van aparte meisjesteams essentieel is wanneer de vereniging stappen wil maken met meisjesvoetbal. 

Verder kan geconcludeerd worden dat door de aanwas van leden er steeds meer mensen van Swift ’64 worden 

betrokken bij het meisjesvoetbal zodat ook beleidsmatig meer tijd en aandacht besteed wordt aan 

meisjesvoetbal. 

Essentieel in de verdere ontwikkeling van het meisjesvoetbal binnen Swift ’64 is dan ook het werven van 

nieuwe leden zodat het aanbod meer en beter gaat worden teneinde het niveau een kwaliteitsimpuls te geven.  

Een ruim aanbod van voetballende meisjes is de hoogste prioriteit om te kunnen selecteren op niveau zodat 

meisjes de juiste keuzes kunnen maken passend bij ambitie en beleving. 

5.3 Doelstellingen  

5.3.1 Korte termijn doelstellingen 

1. Het handhaven van het aantal meisjes- en damesleden 

2. Het werven van nieuwe meisjes- en damesleden 

3. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het meisjes- en vrouwenvoetbal 

4. Het aantal blessures verminderen 

 

5.3.2 Lange termijn doelstellingen 

5. Volwaardige teams van alle leeftijdscategorieën (O9 tot en met O19, in de O9 bij voorkeur gemengd) 

6. Starten met een prestatief en kwalitatief hoogwaardig vrouwenteam 

 

Uitwerking doelstellingen 

1. Het handhaven van het aantal meisjes- en damesleden 

Meisjes vinden andere dingen belangrijk dan jongens. Dit heeft ook consequenties voor de verdere 

betrokkenheid van meisjes aan voetbalvereniging Swift ’64. Belangrijke verschillen tussen jongens en meisjes 

zoals omschreven door psychologe Martine Delfos in het boek “de schoonheid van het verschil” zijn onder 

meer: 

 

 Jongens leren meer via “trial en error” meisjes meer door theoretische instructie, dat wil zeggen; 

jongens moeten het uitproberen, voor meisjes moet je het uitleggen. 

 Jongens zoeken hun grenzen meer op, meisjes zijn volgzamer. 

 Jongens onderzoeken situaties door fysiek spel, meisjes door te observeren. 

 Jongens stellen met vechten een pikorde vast, meisjes door te zoeken naar sociaal contact en 

vriendschappen. 

 

Bovenstaande factoren zijn van belang bij het trainen en coachen van meisjes. Een “harde” aanpak van een 
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meisjesteam zal minder aanslaan dan een meer rustige aanpak, waarbij ruimte is voor uitleg, observatie en 

sociale aspecten. 

2. Het werven van nieuwe meisjes- en damesleden 

 

Meisjes willen zich graag thuis voelen bij hun vereniging. Het sociale aspect is voor hen minstens zo belangrijk 

als het sportieve gedeelte. Swift ’64 zal hierbij meerwaarde moeten bieden ten opzichte van omliggende 

dorpen/ voetbalverenigingen om de aantrekkingskracht van in voetbal geïnteresseerde meisjes- en vrouwen te 

vergroten. 

 

Voor het sociale aspect kan gedacht worden aan het organiseren van leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld: 

 

- Gezamenlijk naar bioscoop. 

- Organisatie disco avond. 

- Straatvoetbaltoernooi. 

- Gezamenlijk bezoek pretpark. 

- Bezoeken wedstrijd Nederlands vrouwenteam. 

- Feestelijke afsluiting/ start seizoen. 

 

Voor de werving van nieuwe leden is het verder een zeer belangrijk argument over geschikte trainers en 

begeleiders te beschikken. Dit betekent tevens dat Swift ’64 actief zal moeten stimuleren voor het opleiden van 

het begeleiding team door middel van onder meer trainingclinics, cursussen en bijeenkomsten via onder meer 

de KNVB (zie ook lange termijn doelstelling). 

 

Verder het organiseren van vriendinnendagen waarbij belangstellende meisjes doormiddel van goed 

georganiseerde middagen/ avonden onder leiding van professionele trainers kennis kunnen maken met het 

voetbalspel. Via de KNVB (samenwerking ING) is divers promotiemateriaal kosteloos te verkrijgen om middels 

aanplakbiljetten en flyers deze momenten onder de aandacht te brengen, bij zowel de dorpsgenoten alsook 

buiten de dorpsgrenzen (Lelystad/Dronten). 

 

Tenslotte biedt de KNVB voor verenigingen met weinig meisjesleden (minder dan 50 leden) de kans om over de 

schutting te kijken door een samenwerking te starten met clubs in de buurt waar de intentie bestaat om met 

meisjesvoetbal te starten of waar een handvol meisjes voetballen zodat in een team gespeeld kan worden dat 

past binnen haar kwaliteit en ambitie. 

 

3. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het meisjes- en vrouwenvoetbal 

 

Om de omschreven missie doelstellingen ten aanzien van een prestatief en kwalitatief succesvol vrouwenteam 

te formeren zal de huidige kwaliteit van het huidige meisjes bestand per direct verbeterd dienen te worden. 
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Dit impliceert bij de start van seizoen 2017-2018 de inzet van een gediplomeerd trainer voor de oudste groep 

speelsters (uitkomend als Dames 1 in seizoen 2017-2018). 

 

De investering in een professionele begeleiding, bekend met het werken met meisjes, zal tevens voor de 

werving van nieuwe meisjes- en vrouwen binnen de regio voor een positieve uitstraling zorgen. 

De gekwalificeerde trainer zal tevens moeten gaan meewerken aan inhoudelijke trainingsprogramma’s en 

persoonlijke opleidingsplannen spelers d.m.v. jaarlijkse beoordelingen en het vaststellen van persoonlijke 

verbeterpunten. 

4. Het aantal blessures te verminderen 

De groeispurt wordt bij meisjes eerder ingezet dan bij jongens hierdoor zijn meisjes in de begin van de 

puberteit gemiddeld 2 centimeter groter dan jongens. Dit verschil ontstaat door de relatief vroege start en 

snelle ontwikkeling bij meisjes. Tot aan de puberteit groeien meisjes gemiddeld 6 tot 7 centimeter per jaar. 

Tijdens de groeispurt groeien meisjes gemiddeld 8,3 centimeter per jaar. Die groeispurt start bij meisjes rond 

hun twaalfde jaar. Na ongeveer 4 jaar bereiken meisjes hun volwassen lengte. Door deze extreem snelle groei 

bestaat het gevaar voor blessures al zeer snel, met name de gewrichten (enkels, knieën en bekken) krijgen het 

hierbij fors te verduren. Dit betekent dat het voorkomen van blessures bij meisjesvoetbal reeds voor de 

puberteit de volledige aandacht moet gaan krijgen. Blessures kunnen worden voorkomen door gebruik te 

maken van goed ontwikkelde warming-up methode, gecombineerd met een duidelijke voorlichting door de 

medische staf van Swift ’64. Verder dient het streven te zijn naar een proactieve houding van de leiders/ 

trainers t.o.v. een speelster met een blessure. 

5. Volwaardige teams in alle leeftijdscategorieën 

 

Om aan dit beleidsuitgangspunt te kunnen voldoen dienen in aanvulling op het jeugd beleidsplan, afspraken te 

worden gemaakt over diverse onderwerpen zoals: 

 

-Geschoolde trainers/ coaches per leeftijdscategorie, dit kan ook middels begeleiding van 

trainer/coaches door een gekwalificeerde trainer die meewerkt aan het maken van inhoudelijke 

trainingsprogramma´s 

 

-Persoonlijk opleidingsplan spelers: spelers jaarlijks individueel beoordelen en persoonlijke 

verbeterpunten vaststellen. 

6. Starten met een prestatief en kwalitatief hoogwaardig vrouwenteam 

 

Gezien de aanwezige kwaliteiten binnen de diverse jeugdteams moet binnen een periode van vijf jaar een 

kwalitatief hoogwaardig team kunnen worden geformeerd met als doelstelling een stevige middenmoter in de 

1e klasse. 
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De hoofdtrainer van de dames moet streven om een zo sterk mogelijk dames 1 op te stellen (bij gelijke 

omstandigheden: inzet en trainingsopkomst), teneinde de kansen op winst en toekomstige promotie zo groot 

mogelijk te laten zijn. Het belang van het eerste damesteam is in alle redelijkheid bovengeschikt t.o.v. andere 

teams. Indien het bevorderlijk is voor het individu en in het belang van de dames 1 kunnen desgewenst jongere 

talentvolle meisjes worden ingepast (ongeacht de leeftijd). In voorkomende gevallen zal hier vooraf tijdig en 

duidelijk over dienen te worden gecommuniceerd door de hoofdtrainers. Bij verschil van mening zal de 

technische commissie Swift ‘64 een beslissing moeten nemen.  

Deze visie is niet een statisch document en zal ook aan revisie onderhevig zijn. De visie zal veel verwijzen naar 

het jeugdplan. Ontwikkelingen van meisjes ten opzichte van jongens lopen tot een bepaalde leeftijd synchroon. 

De verschillen ontstaan bij de meisjes junioren en de dames. Daarnaast is er constante aandacht benodigd voor 

de inpassing van meisjes junioren naar de dames senioren. Belangrijk is het signaleren van typische problemen 

die voor meisjes- en damesvoetbal gelden en daarbij de juiste oplossingen voor te bedenken. Uiteindelijk moet 

dit beleidsplan op hoofdlijnen in combinatie met bestaande visies het toetsingskader zijn voor zowel leiders, 

trainers, bestuurders, commissieleden en overig kader. 

In aanvulling op eerder benoemde visie uitgangspunten is het met plezier verzorgd voetballen een belangrijke 

stimulans de huidige meisjes bestand te behouden daar waar mogelijk meer leden aan te trekken voor onze 

vereniging. Verder is er aandacht nodig voor de inrichting en faciliteiten van de vereniging zodat meisjes 

gerichte ondersteuning kunnen krijgen in een sociaal veilige omgeving waar zij zich thuis voelen. 
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6  LEIDRAAD SELECTIEBELEID JEUGD 

 

Dit hoofdstuk behandelt de werkwijze van het indelen van de teams. 

6.1 Teamindeling 

Via spelerbeoordelingsformulieren hebben de huidige (vorige) trainers en leiders hun beoordelingen per 

spelers bekend kunnen maken. Hierin is ook hun advies voor welk(e) team(s) de betreffende speler in 

aanmerking zou kunnen komen meegenomen. Per categorie zijn 2 personen uit de Technische Commissie (TC) 

en de Jeugdcommissie (JC) verantwoordelijk voor de voorlopige indelingen. Het betreft altijd voorlopige 

indelingen aangezien er altijd omstandigheden kunnen voorkomen waarbij in overleg verschuivingen kunnen 

voorkomen. De TC gaat samen met de betreffende selectietrainer de namen doornemen en een globale namen 

lijst maken. In mei worden de namen bekend gemaakt via de website. De Tc heeft hierin de eindbeslissing. 

Er wordt een overzicht gemaakt over het aantal spelers per leeftijdscategorie. Hieronder ziet u een voorbeeld 

zoals dat in maart 2014 het geval was. In de meest rechtse kolom staat het aantal teams dat dan per 

leeftijdscategorie te maken valt. 

Categorie Spelers Team(s) (voorkeur aantal spelers) Teams 

A  23 A1 (14) A2 (16), spelers door schuiven senioren en 3 dis 2 

B 35 B1 (15), B2 (16), 3 dis 2 

C 38 C1 (14), C2 (14), C3 (15) aanvul vanuit D-pup. 3 

D 37 D1 (14), D2 (15) 2 

E 36 E1 (9), E2 (9), E3 (9), E4 (9) 4 

F 26 F1 (9), F2 (9) 2 

Mini Minimaal 8  Bij meer dan +- 16 onderlinge 4 vs 4  

Tabel 6.1: Voorbeeld invulling teams 2014 

De Mini’s 

De Mini’s van Swift ’64 zijn de “voordeur” van de vereniging. In principe stromen alle nieuwe leden in de 

leeftijd van 5 tot en met 7 (in uitzonderlijke gevallen zelfs 8) jaar in bij de mini’s. Hier worden hen de beginselen 

van het voetbalspel aangeleerd, zoveel mogelijk spelenderwijs en in spelvormen (bij voorkeur met bal). Om de 

Mini’s een succesvolle instroomplaats te laten zijn, is het belangrijk dat er een minimum van 8 mini’s is. Dit 

vergroot de beleving en de instroomkans van vriendjes en vriendinnetjes. In principe voetballen de Mini’s op 

woensdagmiddag en zaterdagochtend.  
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In overleg met de gemeentelijke verenigingen wordt er gestreefd om zowel vòòr de winterstop als na de 

winterstop bij iedere vereniging een Mini-toernooitje (4 tegen 4) te spelen. Als het volume richting de 20 

spe(e)l(st)ers gaat, wordt door de Technische Commissie bekeken of er bij de eerstvolgende mogelijkheid een 

extra F-team kan worden ingeschreven. 

Selectiebeleid O9 

De 1e jaars O9 spelers gaan de competitie in als ze daaraantoe zijn. Op voorspraak van de TC en in overleg met 

de ouders blijven 1e jaar O9 spelers bij de mini’s als dat beter voor de ontwikkeling van het kind is. Uit alle O9 

spelers, zowel 1e jaar als 2e jaar spelers wordt voorzichtig een O9 selectieteam (O9-1) gemaakt, bij voorkeur 

van minimaal 8 spelers en maximaal 9 spelers. De overige 2e jaar + 1e jaar spelers worden in de overige O9 

teams ingedeeld op een wijze die zoveel mogelijk past bij het spelniveau van de spelers, met 

sociaal/emotionele overwegingen meegenomen.  

Nieuwe O9 leden starten in de regel bij de Mini’s. Is er sprake van een 2e jaar O9 speler dan worden de 

mogelijkheden bekeken om het nieuwe lid in een O9 elftal te plaatsen.  

In november wordt bekeken hoe het met het volume van de spelers zit en of er mogelijk nog een O9 team kan 

worden ingeschreven zonder dat dit op termijn ten koste van de mini’s gaat. Zijn er bij de 2e jaar O9 spelers 

genoeg meisjes om een compleet meiden F-team te maken, dan zal hier altijd naar gestreefd worden. 

Selectiebeleid O11 

De betere 2e jaar en 1e jaar O11 spelers komen in aanmerking voor de O11 selectie (O11-1). Bij voorkeur 

bestaat dit team uit minimaal 8 en maximaal 9 spelers. De overige 2e jaar en 1e jaar O11 spelers worden 

ingedeeld in de overige O11 teams, met daarbij rekening houdend met het spelniveau, en sociaal/emotionele 

overwegingen. Op deze wijze willen we ervoor zorgen dat iedereen zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen op 

een voor hem/haar passend niveau en de begeleiding en trainingsstof hierop kan worden aangepast. 

Selectiebeleid O13 

Vanaf de O13 wordt er voornamelijk geselecteerd op technische vaardigheden en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Bij minimale verschillen kan het zijn dat een 1e jaar O13 speler de voorkeur krijgt boven een 2e 

jaar O13 speler. De O13 selectie (O13-1) bestaat uit minimaal 13 en maximaal 15 spelers. De teamgrootte van 

de volgende O13 teams zal in verhouding tot de volumes van de gehele jeugd en bijkomende omstandigheden 

worden ingevuld. Indien het in verband met de aantallen niet mogelijk is om 3 volledige D-teams in te delen 

zullen er mogelijk 2e jaar O13 spelers vervroegd worden doorgeschoven naar de O15.  

Selectiebeleid O15 

Bij de O15 wordt er geselecteerd op technische vaardigheden, fysieke vaardigheden en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Bij de teamindeling van de O15 wordt ook licht rekening gehouden met de te bezetten 

veldposities waar spelers goed of minder goed tot hun recht kunnen komen. De consequentie daarvan is dat 
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sommige spelers daardoor mogelijk in een lager team worden ingedeeld. Bij minimale verschillen kan het zijn 

dat een 1e jaar O15 speler de voorkeur krijgt boven een 2e jaar O15 speler. De O15 selectie (O15-1) bestaat uit 

minimaal 13 en maximaal 15 spelers. De teamgrootte van de overige O15 elftallen zal in verhouding tot de 

volumes van de gehele jeugd en bijkomende omstandigheden worden ingevuld. Indien aanvulling noodzakelijk 

is om de teamindelingen zo goed mogelijk in te vullen kan er gebruik worden gemaakt van 2e jaar O13 spelers. 

Selectiebeleid O17 

Bij de O17 wordt er geselecteerd op technische vaardigheden, fysieke vaardigheden en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Bij de teamindeling van junioren wordt ook sterker gekeken naar de mogelijk te bezetten 

veldposities waar spelers goed of minder goed tot zijn recht kan komen. De consequentie daarvan is dat 

sommige spelers daardoor in lager team worden ingedeeld.  De O17 selectie (O17-1) bestaat bij voorkeur uit 

minimaal 14 en maximaal 16 spelers. De teamgrootte van de overige O17 elftallen zal in verhouding tot de 

volumes van de gehele jeugd en bijkomende omstandigheden worden ingevuld. 

Selectiebeleid O19 

Bij de O19 wordt er geselecteerd op technische-, fysieke- en mentale vaardigheden. Daarnaast wordt er ook 

sterk gekeken naar de mogelijk te bezetten veldposities waar speler(s) goed of minder goed tot zijn recht kan 

komen. De O19 selectie (O19-1) bestaat bij voorkeur uit minimaal 14 en maximaal 16 spelers. Indien een O19 

speler “te goed” is voor je junioren zal hij in overleg instromen in bij de seniorenselectie of als het beter is in 

een lager seniorenteam ingedeeld. 

6.2 Dispensatiespelers 

 

Voor de dispensatiespelers geldt dat wij ons dienen te houden aan de reglementen van de KNVB. Daarbinnen 

proberen wij het voor de gehele vereniging zo optimaal mogelijk gebruik van de mogelijkheden te maken. 

Verder geldt binnen onze vereniging dat we dispensatiespelers in eerste instantie niet in een selectieteam 

worden ingedeeld. 

6.3 Het (uit)lenen van jeugdspelers 

 

Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures, schorsingen, vakanties etc. situaties waarbij spelers incidenteel 

worden doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het doorschuiven van 

spelers is dat het verenigingsbelang vóór het teambelang gaat en het teambelang boven het spelersbelang 

gaat.  

Iedere speler dient mee te werken om andere teams compleet te maken. Voor het uitlenen van jeugdspelers 

gelden onderstaande spelregels: 

 Trainers zijn gezamenlijk met de overige begeleiding zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen 

van spelers. 
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 Er kan worden geleend indien een elftal minder dan 13 spelers heeft of bij O9 en O11 minder dan 8 

spelers. Verzoeken vanwege schorsingen van eigen spelers vanwege disciplinaire maatregelen, 

worden niet gehonoreerd. De disciplinaire maatregel dient dan te worden opgeschort naar een later 

tijdstip, zodat anderen hier niet de dupe van worden. 

 De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen trainers onderling en/of de 

coördinator (van de betreffende categorie(en)).  

 Trainers van een lenend team kunnen niet bepaalde spelers opeisen. Anderzijds dient een trainer van 

een uitlenend team tegemoet te komen aan de behoefte van de vragende trainer qua positie en 

niveau. 

 De stand van de ranglijst kan van invloed zijn op het uitlenen. Maakt een selectieteam nog een reële 

kans op een kampioenschap dan is het billijk dat deze niet zijn sterkste spelers inlevert en niet door 

blessures met te weinig mensen komt te staan. We willen met de selectieteams immers zo hoog 

mogelijk spelen. 

 Indien partijen er niet uitkomen wordt e.a. voorgelegd aan de TC en JC leden en beslissen zij. Deze 

beslissing is vervolgens bindend. 

 Trainers benaderen elkaar voor het lenen van spelers. Pas na overeenstemming van beide partijen 

benadert de trainer zijn speler. Een trainer van het lenende team benadert de speler niet. De eigen 

trainer van de speler benadert de speler over het meedoen met het andere team. 

 Benadert de trainer de speler(s) zonder dat hij daarvoor toestemming heeft gekregen van de trainer 

van die speler(s), dan verspeelt hij hiermee het recht op het lenen van spelers. 

 Een speler die door moet schuiven moet wel speeltijd krijgen (minimaal een speelhelft). Mocht hij 

echter al met zijn eigen team een hele wedstrijd hebben gespeeld, dan kan hem worden gevraagd als 

bankzitter te fungeren welke wordt ingebracht bij calamiteiten. 

 Trainers en leiders kunnen niet 3 keer achtereen dezelfde speler kiezen, tenzij de speler hele 

wedstrijden in een hoger team meespeelt en er toestemming is van de betreffende coördinator van de 

TC. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als een speler als talent is aangemerkt door de TC. 

 Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag, of avond daarvoor) geconfronteerd 

met een afmelding, dan dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing zoeken 

met de trainer/leider van het lagere team waaruit een speler nodig is. 

 Wanneer het team, waarvan geleend wordt, minder spelers overhouden dan 12 (of minder dan 8 bij F- 

en E-pupillen), dan (indien mogelijk) leent deze spelers bij een ander team. Hierdoor wordt 

voorkomen dat de E1 spelers leent bij de E4 omdat de E2 en E3 niet kunnen uitlenen. Dit om het 

niveauverschil van de ingeleende spelers niet te groot te laten worden met de overige spelers van het 

team. 

 Spelers die weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken en eventueel geschorst.  

 Bij twijfel beslist de Technische Commissie evt. in overleg met de Jeugdcommissie. Deze beslissing is 

dan bindend. 

 Van trainers en leiders wordt verwacht dat zij het vermogen bezitten over het belang van het eigen 

team heen te kijken en in het verenigingsbelang te denken. 
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6.4 Gedragsregels binnen Swift ‘64 

 

Goed gedrag is belangrijker dan winnen. Nu weten de meeste mensen best hoe ze zich horen te gedragen, 

maar wat nu wel of niet ongewenst gedrag is kan leiden tot discussie. Hieronder vindt u daarom de 

belangrijkste regels van Swift ’64.  

Niet alle voorkomende situaties zullen hiermee gereguleerd zijn. Maar dan verwijzen we altijd weer naar onze 

hoofdregel en de betreffende commissie of het bestuur geeft dan precies aan welk gedrag gewenst is.  

 Spelers krijgen in principe allemaal gelijkwaardige speeltijd. In de selectieteams kan dit naarmate men 

hoger komt te spelen variëren. 

 Spelers kunnen minder speeltijd krijgen toebedeeld vanwege disciplinaire maatregelen, mindere 

trainingsopkomst, het niet nakomen van de (team)taken door een gebrek aan inzet of teamdiscipline.  

 De trainer/coach bepaalt de opstelling, spelers hebben deze te accepteren.  

 Spelers of hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de website en mail 

aangaande aanwezigheid- en vertrektijden, tijdig afmelden et cetera.  

 Ouders worden geacht mee te draaien in het rij- en was schema van het team. Is het rijden niet 

mogelijk vanwege het ontbreken van een auto, dan kan er bij de leider worden aangevraagd dit te 

compenseren door vaker te wassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64  

35 
 

BIJLAGE 1 – LEEFTIJDSKENMERKEN EN TRAININGSDOELSTELLINGEN 

 

Mini’s 

 

De mini’s zijn de jongste voetballers van de vereniging. Ze kenmerken zich doordat ze erg speels zijn en soms 

nog niet eens echt het idee hebben dat ze aan het “voetballen” zijn. Ze hebben veelal nog weinig tot geen 

gevoel voor samenwerken en zijn onvoorspelbaar. Ze beschikken over een geringe concentratie, voorkom 

daarom langdurige uitleg. Er is bij de Mini’s sprake van aangepaste spelregels, er wordt in principe gespeeld 

zonder keeper. Indien de bal buiten het speelveld is mag hij worden “ingepasst” of “ingedribbeld”. 

Zie voor meer informatie de tekst bij de F-pupillen. 

 

O9 

 

Samenvatting psychische kenmerken 

* gering concentratievermogen 

* behoefte aan duidelijke leiding 

* individueel gericht, weinig sociaalvoelend 

* bewegingsdrang 

* speels 

* training en wedstrijd zien als avontuur 

 

Fysieke kenmerken 

* zwak balgevoel 

* langzame verbetering van coördinatie 

* relatief weinig kracht 

* geringe duurprestaties 

* snel herstel na inspanning 

 

Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") 

Mentaal: 

- Leren omgaan met spelregels. 

- Leren omgaan met clubregels. 

- Leren omgaan met verantwoording voor elkaar, en de materialen 

- Leren functioneren in een groep (vooral kanjerafspraken) 

- Leren omgaan met anderen (medespeler, tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter).  

 

Technisch:  

- Baas worden over de bal, vooral afgebakende ruimtes gebruiken.  

- Aanleren van de basistechnieken. 
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- Veel herhalingen zijn noodzakelijk (iedereen een bal) 

- Balgewenning laten opdoen door spelen in eenvoudige spelvormen en partijspelen. (Veel 1v1,  

   Max 4v4) 

 

Tactisch:  

- Aanleren van belangrijkste spelregels.  

- Begripsvorming op gang brengen uitgaande van basisdoelen van het voetbal 

- Leren om samen doelpunten te maken/ voorkomen. 

 

Fysiek:  

- Spelenderwijs kennis maken met de algemene grondvormen van beweging: lopen, springen,  

   huppelen, etc.  

- Veel met de bal werken: alleen, met medespeler en in kleine partijspelen. 

- Geen specifieke conditietraining geven als rondjes lopen etc. 

 

Accenten training 

- Positieve stimulerende aandacht. 

- Ruime bewegingservaringen laten opdoen, heel veel zelf met een bal. 

- Veel spelvormen; aanval en scoren 

- Veel zelf laten ontdekken, het is hun spel. 

- Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent succeservaring, enthousiasme). 

- Speelse oefenvormen aanbieden. 

 

Te behandelen thema's het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

 

Techniek Partijvormen 

Dribbelen 1v1 

Draaien en keren 1v2 

Passeren 2v2 

Stoppen met de voet 2v3 

Passen binnenkant 3v3 

Wreeftrap 4v4 (evt. met vliegende keep) 

 

Coaching 

- Blijven motiveren, door positieve, stimulerende aandacht 

- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 

- Simpel woordgebruik.  

- Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training. 

- Individuele aandacht. 
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O11 

 

Samenvatting psychische kenmerken 

* nog steeds snel afgeleid 

* wat meer sociaalvoelend 

* krijgt besef voor uitvoeren van taken 

* geldingsdrang 

* leert inzien wie beter en minder is 

* leergevoelig 

 

Fysieke kenmerken 

* groei naar verdere lichamelijke harmonie 

* meer coördinatie 

* toename uithoudingsvermogen 

* toename doorzettingsvermogen 

 

Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") 

Mentaal: 

- Verder uitwerken van omgaan met clubregels, spelregels. 

- Aanleren van het belang om samen te werken om een bepaald doel te bereiken. 

 

Technisch:  

- Spelenderwijs aanleren van de techniek, deels in geïsoleerde vormen, maar duidelijk met opbouw van 

weerstanden. 

- Meer gaan werken vanuit spelvorm met veel balcontacten (kleine partijen). 

 

Tactisch:  

- Drang naar individueel spel niet aantasten.  

- Bij tactische vorming alleen uitgaan van basisdoelen (doelpunten maken/ voorkomen).  

- Aandacht blijven schenken aan belangrijkste spelregels. 

 

Fysiek: 

Spelenderwijs scholen van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en wedstrijdvorm. 

 

Accenten training 

- Ideale leeftijd voor motorisch leren. 

- Veel op techniek trainen. 

- Veel spel- en wedstrijdvormen. 

- Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen. 
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- Veel balcontact. 

 

Te behandelen thema's het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

 

Techniek Partijvormen/ positiespel 

Dribbelen l/r 1v1 

Drijven 1v2 

Draaien en keren 2v2 

Passeren 2v3 

Stoppen met de voet, dij en borst 3v3 

Passen binnenkant 4v4 (evt. met vliegende keep) 

Wreeftrap  

Coördinatie m.b.v. loopladder  

Afdraaien  

Doordraaien  

 

Coaching 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. (Niet alles voorzeggen) 

* Simpel woordgebruik.  

* Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 

* Spelvreugde moet voorop staan. 

* Veld groot maken bij balbezit 

* Veld kleinmaken bij balbezit tegenpartij 

* Bal via de grond bij een medespeler in de voeten 

* Bal eerst aannemen/controleren daarna verder 

* Bal via de zijkanten voor de goal brengen 

 

Opmerking: bij 2e jaar O11 spelers op het einde van het seizoen aandacht schenken aan de overgang naar O13 

('groot veld'). 

 

O13 

 

Samenvattend Psychische kenmerken 

* leergierig 

* toename sociaal besef  

* enthousiast en goed aanspreekbaar 

* prestatiedrang 

* kritiek op eigen prestaties en van anderen 

* navolging van idolen 
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Fysieke kenmerken 

* ideale lichaamsverhoudingen  

* goede coördinatie 

* kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig 

* groeiproblemen kunnen ontwikkeling stagneren 

 

Trainingsdoelstellingen ("Leren door spelen") 

Technisch: Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan- en meenemen, 

trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in eenvoudige oefenvormen, individueel en 

met partner. Voordoen is essentieel. Techniek leren toepassen door kleine partijvormen.  

Tactisch: Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 'buitenspel'. Aandacht voor posities 

en taken; niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen (niet te snel specialiseren). In wedstrijden 

niet te veel opdrachten meegeven. 

Mentaal: Prestatievergelijking van individuele verrichtingen, aanleren van sportmentaliteit.  

Fysiek:  Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding (partij afgewisseld 

met oefenvormen als 'rust'). Geen conditionele vorming zonder bal. Looptraining. 

 

Accenten training 

- Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal). 

- Veel spelsituaties trainen. 

- Schaven aan techniek (afwisselend programma). 

- Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties). 

- Creativiteit van spelers niet inperken. 

 

Te behandelen thema's 

Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

Techniek Partijspel/ positiespel 

Dribbelen 1v1 

Drijven 1v2 

Keren en draaien 1v3 

Afdraaien 2v2 

Passeren 2v3 

Stoppen in beweging 3v3 

Passen 3v4 

Kaatsen 2v5 

Wreeftrap 3v5 

Curvetrap 5v5 

Buitenkant trap 6v5 

Doordraaien en opendraaien 6v6 met vliegende keep 
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Coördinatie m.b.v. loopladder 8v8 

Opbouw van achteruit Omschakelen 

Individueel Verdedigen Spel verplaatsen 

 Vooruit verdedigen 

 

Coaching 

* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 

* Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies. 

* Opbouwen van achteruit. 

* Uitspelen overtal situatie. 

* Bal in de hoek spelen (naar flankspelers). 

* Spel verplaatsen. 

* Tegenstander geen tijd geven. 

* Aansluiten. 

* Keeper meedoen, op de 16 durven staan en meedoen in de opbouw. 

* Gebruik maken van eenvoudige coachtermen (zie ook bijlage 4 'standaard coachtermen   Swift’64). 

* Positieve waardering is erg belangrijk.   

* Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport). 

* Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 

 

O15 

 

Psychische kenmerken 

* kritisch voor gezag 

* behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten 

* groepsvorming 

* motivatiegebrek 

* idealistisch/ eigenwijs 

* andere interesses gaan meespelen (herwaardering voetbal) 

* gezins- en studieomstandigheden kunnen rol spelen 

 

Fysieke kenmerken 

* (pré)puberteit 

* disharmonie 

* bij sommigen enorme lengtegroei 

* beperkte belastbaarheid 

* onstabiele motoriek 

* blessuregevoelig 
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Trainingsdoelstellingen (“benaderen van de wedstrijd”) 

Mentaal 

Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Opvoeden in sportmentaliteit, 

lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebewustzijn, materiaal beheer. Elkaar wijzen op norm- en 

waardenbesef. Leidinggeven aan spelers in het veld (vooral in de as per linie). 

 

Technisch 

Voortzetten van het leren beheersen van de technische grondvormen (aannemen, meenemen, dribbelen, 

passen, trappen, koppen, afwerken) in hogere snelheid van uitvoering. 

Veel kleine Wedstrijdvormen. 

Aandacht voor de positie gebonden techniek. 

Bij groeispurt, eenvoudiger oefeningen, lager tempo, meer individuele aandacht. 

 

Tactisch 

Verder uitwerken van team tactische ontwikkeling. Aansluiten linies en vrijlopen zorgt voorgoed positiespel 

(aanvallen is aanbieden, vrijlopen, verdedigen is dekken, man/ruimte dekking, positiewisselingen). 

Aandacht voor individuele, positie gebonden tactiek. 

Duidelijkheid scheppen in het belang van elftal tactiek, en inzicht brengen in het uitvoeren van de belangrijkste 

taken per linie en positie. 

 

Fysiek 

Introductie van periodiseringsmodel. 

Intensiteit moet toenemen (t.o.v. O13). 

Lichamelijke belasting per individu bekijken (krachttraining in de groeispurt vermijden). 

Conditie kweken middels spel en oefenvormen met weerstand. 

Aandacht voor snelheid. 

Juiste warming-up. 

 

Accenten training 

- Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid vergroten). 

- Veel positie- en partijspelen. 

- Geen krachttraining (lengtegroei). 

- Oog hebben voor individuele tekortkomingen/ problemen. 

- Herhalen en aanscherpen van technische grondvormen.  

 

 

 

 

 



  Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64  

42 
 

Te behandelen thema's 

Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

Techniek Partijspel/ Positiespel 

Volleren 1v1 

Omhaal 1v2 

Crosspas 1v3 

Koppen 2v2 

Door- en wegdraaien opendraaien 2v3 

Kaatsen in beweging 3v3 

Stoppen van de lange bal 3v4 

Coördinatie m.b.v. loopladder 2v5 

Vrij lopen 3v5 

Hard over de grond inspelen 5v5 

Tempo maken 6v6 +2 

Individueel verdedigen Opbouwen van achteruit 

 Druk zetten 

 Kantelen 

 Spel verplaatsen 

 Vooruit verdedigen 

 Creëren van kansen 

 Omschakelen 

  

 

Coaching 

* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie. 

* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, etc.). 

* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 

* Motiveren waarom iets (anders) moet. 

* Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken. 

* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

Coach momenten/punten 

Over de grond spelen 

Opbouw van achteruit 

Aansluiten van de linies 

Derde man zoeken en aanbieden 

Uitspelen van overtal situatie 

Bal over de grond via het middenveld naar de flank 

Vrij lopen 
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Spel verplaatsen 

Tegenstander geen tijd geven 

Positioneel dekken 

omschakeling Balbezit-balverlies 

Creëren van kansen 

Kantelen 

Druk zetten 

Buitenspelval hanteren 

 

O17 

 

Samenvatting Psychische kenmerken 

* meer realiteitszin 

* humeurig, lusteloos en onredelijk 

* toenemende zelfkennis 

* winnen wordt steeds belangrijker 

* meer denken in teambelang  

* ze willen meedenken.  

 

Fysieke kenmerken 

* afhankelijk van het hebben van een groeispurt of niet 

* snelle groei vraagt uiterste van de spieren wat ze meer blessuregevoelig maakt 

* snelle groei veranderd de verhouding wat nadelig kan zijn voor de coördinatie en het balgevoel 

* bij anderen groeit het lichaam juist naar een harmonisch geheel 

* toenemende breedtegroei en spiervolume 

* kracht-, interval- en duurtraining zijn dan weer mogelijk 

 

Trainingsdoelstellingen ("Presteren in de wedstrijd") 

Mentaal: 

Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit.   

 

Technisch: 

Verder scholen van technische vaardigheden (met hogere (handelings-)snelheid en weerstanden). Doelgericht 

laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties en via positie- en partijspelen, met technische accenten (o.a. snelheid, 

richting en effect van de bal; direct spelen; kap- en schijnbewegingen)        

 

Tactisch:  

Uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo, verplaatsen van spel, achterwaarts spelen, 

numerieke meerderheid tot stand brengen). Het verder ontwikkelen van denken in taken van posities en linie.  
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Het leren en uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit verdedigen, jagen, buitenspelval, bepaalde 

formatie, etc.).  

 

Conditioneel: 

Verdere invulling geven aan periodiseringsmodel. Aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en 

beweeglijkheid (door intervalarbeid en circuits). De omstandigheden mogen net iets te zwaar zijn. Let wel op 

groeistuipen, neem bij die spelers gas terug. Intensiteit aanpassen door voetbalweerstanden (bal, ruimte, tijd,  

samenspel, tegenspeler, etc.). 

 

Accenten training 

- Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 

- Verbeteren van technische elementen. 

- Trainen op (handelings-)snelheid en uithouding. 

- Wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen (ook specifiek per linie). 

- Veel positiespelen. 

 

Te behandelen thema's 

Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

Techniek Partijspel/ Positiespel 

Volleren 1v1 

Omhaal 1v2 

Crosspas 1v3 

Koppen 2v2 

Door- en wegdraaien 2v3 

Kaatsen in beweging 3v3 

Stoppen van de lange bal 3v4 

Coördinatie m.b.v. loopladder 2v5 

Vrij lopen 3v5 

Hard over de grond inspelen 5v5 

Tempo maken 6v6 +2 

Individueel verdedigen 7v3 

 Opbouwen van achteruit 

 Druk zetten 

 Kantelen 

 Buitenspelval hanteren 

 Spel verplaatsen 

 Creëren van kansen 

 Omschakelen 

 Rondo 
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 Aansluiten van de linies 

 Vooruit verdedigen 

 Derde man zoeken en aanbieden 

 Samenwerking linies, verd, midden, aanval 

 Zonedekking 

 Omschakeling Balbezit- balverlies 

 Corners, Vrije trappen, ingooien 

 Overlap bij aanval 

 

Coaching 

* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie. 

* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, etc.). 

* Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 

* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 

* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken. 

* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

O19 

 

Psychische kenmerken 

* stabilisatie van karakter 

* duidelijke zelfkritiek 

* toenemende individualisering (zich op de voorgrond willen plaatsen) 

* prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe 

 

Fysieke kenmerken 

* benadering lichamelijke volwassenheid 

* hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden 

* nauwelijks gevaar voor overbelasting  

 

Trainingsdoelstellingen ("Streven naar optimale prestatie") 

Technisch: Verdere vervolmaking technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, 

koppen, afwerken, etc.) onder grotere weerstand. Het inbrengen van automatismen (blijven 

herhalen). Extra training (groep en individueel) van technische kwaliteiten benodigd voor 

bepaalde posities en linies.  

Conditioneel: Spelers belasten tot maximale prestatieniveau en uitgaan van voetbaleigen vormen en 

voetbalweerstanden. Gericht scholen van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen 

(voorbereiding op senioren). 
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Tactisch: Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in bepaalde spelsituaties als voor 

specifieke posities en linies. Bewust oefenen en analyseren van tactische mogelijkheden binnen 

een bepaalde speelwijze. 

Mentaal: Streven naar verbetering van team en individu door constante drang naar perfectie. Stimuleren 

van kritische zelfbeoordeling. Aangeven van verwachte toekomst bij senioren.   

 

Accenten training 

- Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen. 

- Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 

- Trainen op spelhervattingen.  

- Individueel trainen op specifieke technische en tactische aspecten. 

- Conditie en fysieke weerbaarheid optimaal in orde brengen (seniorenniveau). 

 

Te behandelen thema's 

Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

Techniek Partijspel/ Positiespel 

Volleren 1v1 

Omhaal 1v2 

Crosspas 1v3 

Koppen 2v2 

Door- en wegdraaien 2v3 

Kaatsen in beweging 3v3 

Stoppen van de lange bal 3v4 

Coördinatie m.b.v. loopladder 2v5 

Vrij lopen 3v5 

Hard over de grond inspelen 5v5 

Tempo maken 6v3 

Individueel verdedigen 8v4 

 6v6 +2 

 7v3 

 Overtal situatie uitspelen 

 Opbouwen van achteruit 

 Druk zetten 

 Kantelen 

 Buitenspelval hanteren 

 Spel verplaatsen 

 Creëren van kansen 

 Omschakelen 

 Rondo 
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 Aansluiten van de linies 

 Vooruit verdedigen 

 Derde man zoeken en aanbieden 

 Samenwerking linies, verd, midden, aanval 

 Samenwerking linies, links, as, en rechts 

 Zonedekking 

 Omschakeling Balbezit- balverlies 

 Corners, Vrije trappen, ingooien 

 Overlap bij aanval 

 

Coaching 

* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie (zie ook bijlage 5 “Standaard coachtermen Swift’64”). 

* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, etc.). 

* Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 

* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 

* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken. 

* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

Opleiding keepers 

 

Voor een keeper is het belangrijk dat hij: 

* actief wordt betrokken bij de groepstraining van zijn team 

* individuele training krijgt om specifieke vaardigheden te oefenen  

* aandacht krijgt voor zijn zelfvertrouwen, durf en brutaliteit 

 

Daarom dient de training van de doelverdediger gesplitst te worden in: 

* individuele training (specifieke keeperstraining)  

* training met de groep 

 

Aandacht dient geschonken te worden aan: 

* sterke punten: onderhouden 

* zwakke punten: verbeteren 

 

Een goede keeperstraining is hoofzakelijk gebaseerd op drie aspecten: techniek, tactiek en conditie. Daarnaast 

is het aanleren van veelvuldig en op een goede manier leidinggeven tijdens de wedstrijd belangrijk. In de 

diverse oefenvormen van de training dienen deze aspecten terug te komen. Hieronder staan enkele 

aandachtspunten omschreven: 
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Werken aan techniek: 

- vangen 

- (uit)werpen 

- (uit)trappen 

- stompen 

- vallen, rollen, opstaan 

- oppakken van de bal 

- voetenwerk 

- springen (in relatie tot vangen, pakken en stompen) 

- werken met diverse soorten ballen 

- bodemgewenning 

- voorkomen van angst en krampachtigheid 

 

Werken aan tactiek: 

- opbouwend spel: meevoetballen (links en rechts), uittrappen, uitwerpen, aanwijzingen geven 

- verdedigend spel: opstelling en verdediging organiseren 

- inzicht hebben in het spel 

- coaching 

- goede opstelling, timing 

 

Werken aan conditie: 

- kracht 

- snelheid 

- vaardigheid 

- reactie 

- durf 

- doorzettingsvermogen 

 

Keeperstraining is beschikbaar voor de keepers van alle leeftijden. Bij de O9 en O11 is er wel ruimte om 

spelenderwijs kennis te maken met het keepen, maar daar zullen de keepers ook nog geregeld moeten 

voetballen. Vanaf de 2e jaar O11 spelers kunnen we werken met vaste keepers. 
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BIJLAGE 2 – TAKEN VAN 7 TEGEN 7 

Vanaf de O9 tot en met de O11 wordt er op een half veld gespeeld. Dit past goed bij de jeugd van deze leeftijd. 

Er wordt hierbij 7 tegen 7 gespeeld, waardoor de spelertjes vaak aan de bal komen en er veel 

scoringsmogelijkheden zijn, wat de beleving bevordert.  

 

Een wedstrijd bij de O9 duurt twee keer 20 minuten en bij de O11 twee keer 25 minuten. Het opdragen van 

taken aan deze jeugdige voetballers moet voorzichtig gebeuren en stap voor stap, laat ze vooral hun eigen 

mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken. Het plezier in het spel staat daarbij voorop.  

 

Pas wanneer opgemerkt wordt dat de spelertjes toe zijn aan meer in teamverband spelen (met de daarbij 

behorende afspraken), kan daar langzaam mee begonnen worden. Ingewikkelde tactische vondsten zijn niet 

gewenst, de ontwikkeling van de spelers en het plezier in het spel moeten voorop staan.  

 

Laat de spelers nog naar hartenlust hun tegenstanders passeren. Later is daar veel minder tijd en ruimte voor 

dus juist in deze leerfase kunnen kinderen dit belangrijke, maar moeilijke, aspect van het voetballen oefenen.  

 

Hieronder wordt de formatie van een zevental, zoals Swift’64 die voorstaat, uiteengezet, de zogenaamde  

1-3-3 formatie.  

 

Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven. Het spelen met zeven spelers vormt hierbij 

het uitgangspunt. Voor de jongere teams is het mogelijk om, in overleg met de tegenstander, met een spelertje 

meer te spelen, zodat er minder wisselbeurten nodig zijn. De intentie is echter om 7 tegen 7 te spelen in een 

formatie van 1-2-1-2-1 (zie de afbeelding hieronder). De ruimte op het veld kan zo beter benut worden en de 

situatie is overzichtelijker. 
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Afb II.1: Opstelling bij 7 tegen 7 -> Aanvallend versus Verdedigend 

 

doelverdediger 

verdedigend:  -doelpunten voorkomen 

   -positie kiezen ten opzichte van de bal en mede- en tegenspelers 

aanvallend :  -positie kiezen ten opzichte van de verdedigers 

   -voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen 

   -fungeren als centrale opbouwer 

centrale verdediger 

verdedigend:  -voorkomen van doelpunten 

   -dekken van de centrale aanvaller van de tegenpartij 

   -rugdekking verzorgen bij teammaatjes 

   -veld klein houden / 'naar voren’ verdedigen (niet achteruitlopen maar naar  

     de bal toe). 

aanvallend:  -positie kiezen tussen verdediging en aanval 

   -aanspelen van de aanvallers 

   -meedoen met de aanval 

   -wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen, drijven 

 

vleugelverdedigers 

verdedigend:  -voorkomen van doelpunten 

   -dekken van de aanvallers van de tegenpartij 

   -rugdekking verzorgen bij teammaatjes 
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   -veld klein houden / 'naar voren' verdedigen 

aanvallend:    -positie kiezen (uit elkaar, veld breed maken) 

   -aanspelen van de aanvallers 

   -meedoen met de aanval 

   -wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen, drijven 

 

centrale middenvelder 

verdedigend:  -dekken van de centrale opbouwer van de tegenpartij 

-storen bij de opbouw van de tegenstander, voorkomen van de dieptepass (“hij mag hem 

niet door het midden naar voren passen”). 

   -rugdekking verzorgen bij teammaatjes 

aanvallend : -inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door de aanvallers gecreëerd) 

   -afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers 

   -doelgericht zijn, scoren 

   -doelpogingen door combinatie met teammaatjes of individueel 

 

vleugelaanvallers 

verdedigend:  -storen bij de opbouw van de tegenstander 

   -rugdekking verzorgen bij teammaatjes 

   -veld klein maken / 'naar binnen' verdedigen 

aanvallend:  -positie kiezen ten opzichte van de verdedigers (veld lang maken) 

-met de bal zo snel mogelijk naar het doel, alleen of door combinatie met maatjes 

-zelf voor doel positie kiezen 
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BIJLAGE 3 – TAKEN VAN 11 TEGEN 11 

Afb III.1: Opstelling bij 11 tegen 11 

 

Goede en duidelijke afspraken zijn erg belangrijk. Voetbal is een teamsport en het rendement van de 

teamprestatie zal het hoogst zijn wanneer elke speler zijn taken naar behoren invult. Deze taken moeten een 

speler wel aangeleerd worden. In het jeugdvoetbal gaat de ontwikkeling van spelers dan ook boven alles. De 

trainers en leiders hebben dus een ander doel (leren voetballen) dan de spelers (kampioen worden). 

De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de formatie van de spelers op het veld. 

De meest logische veldbezetting, zeker in het kader van het jeugdvoetballeerproces, is de keeper, drie 

verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Rest dan nog één speler. Afhankelijk van het niveau en de 

bedoeling van de wedstrijd kan deze positie ingevuld worden: 

 achter de drie verdedigers; 

 voor de drie verdedigers; 

 wisselend voor en achter de drie verdedigers; 

 extra op het middenveld (ruitformatie); 

 extra aanvaller (schaduwspits). 

 

Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om erin besprekingen, trainingen en voor- 

en nabesprekingen van wedstrijden de nodige aandacht aan te besteden. Steeds weer dient aan de orde te 

komen: 

 formatie, veldbezetting, veldverdeling 

 speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?) 

 taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities 
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 positiespel 

 winnen van 1 tegen 1-duels 

 rendement in de eindfase (scoringskansen) 

 benutten van kansen 

 

Op deze plaats wordt de formatie van een elftal, zoals Swift’64 die voorstaat, uiteengezet. Bijbehorende taken 

en functies worden puntsgewijs aangegeven. Wat betreft de 'extra' (elfde) speler: er wordt uitgegaan van een 

vrije man die bij eigen balbezit inschuift en bij balbezit van de tegenstander afhankelijk van de speelwijze van 

de tegenstander rugdekking geeft dan wel de vrijkomende tegenspeler aanpakt. In zijn algemeenheid wordt bij 

balbezit van de tegenstander uitgegaan van ruimtedekking en dus niet van mandekking. 

Doelverdediger 1 

verdedigend:  -positie kiezen ten opzichte van de bal 

    -organiseren en leiden van de verdediging 

    -duidelijk coachen wanneer en wat een verdediger moet doen 

opbouwend:  -juiste voortzetting bij balbezit (rollen, werpen of trappen) 

   -leiden van de verdediging  

aanvallend:  -betrokken zijn met de aanval (niet op de doellijn blijven staan!) 

   -coachen van de medespelers met name van de verdedigers 

Vrije verdediger 3 of 4 

verdedigend:  -leiden en organiseren van de verdediging  

    -rug- of ruimtedekking geven aan de overige spelers 

    -afstoppen van doorgebroken aanvallers 

    -afstoppen van opkomende middenvelders 

    -het klein houden van de speelruimte (spelen op buitenspel) 

opbouwend:  -vrijlopen om voor vleugelverdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 

    -voor de verdediging spelen om meerderheid te creëren op het middelveld 

    -leiding geven aan de verdediging (coachen) 

aanvallend:   -inschuiven bij balbezit op het middenveld 
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    -creëren van een numerieke meerderheid 

Centrum verdediger 3 of 4 

verdedigend:  -dekken van de centrumspits van de tegenpartij 

    -ophouden van aanval bij numerieke overmacht van tegenpartij 

    -naar de buitenkant dwingen van de aanvaller en pas bij grote zekerheid een aanval op de bal 

doen. 

opbouwend:  -vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 

    -indien mogelijk inschakelen bij combinatie van middenveld 

aanvallend:  -inschakelen bij corners en vrije trappen in overleg met laatste man 

Vleugelverdedigers 2 en 5 

verdedigend:  -dekken van de vleugelaanvaller van de tegenpartij 

    -rugdekking geven aan het centrum bij aanval over andere vleugel 

    -naar de buitenkant dwingen van de aanvaller en pas bij grote zekerheid een aanval op de bal 

doen. 

-indien gepasseerd dan herstellen naar het centrum 

    -kom nooit achter de centrale verdediger, behalve als jouw directe tegenstander de bal heeft 

-afstanden tussen middenlinie niet groter maken dan 15 meter 

opbouwend:  -vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving, maak het veld zo groot mogelijk 

-spelen in een combinatie met overige spelers 

aanvallend:  -op het juiste moment inschakelen wanneer er voldoende ruimte is 

    -met bal doorgaan bij vrij veld: niet van grote afstand een 'gedekte' aanvaller inspelen 

Middenvelders, al dan niet met de punt naar voren en achter 

verdedigend:  -dekken van de directe tegenspeler 

    -rugdekking geven aan overige middenvelders 

    -ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen) 

    -veel linies creëren en afstanden tussen linies klein houden 

opbouwend:  -vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn   



  Technisch Beleidsplan Jeugdvoetbal Swift ’64  

55 
 

    -ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 

aanvallend:  -meedoen in de aanval (het benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd) 

    -afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugspeelpass) 

    -niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 

Centrale spits 9 

verdedigend:  -afdekken van opkomende centrale verdediger 

    -storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met vleugelaanvallers 

    -voorkomen van passes van centrale verdedigers in de lengterichting van het veld 

'ophouden' van het spel van de tegenstander 

 

opbouwend:  -creëren van ruimte in de lengterichting van het veld voor een makkelijkere opbouw 

    -beide centrale verdedigers 'binden' door tegen de achterste man aan te  spelen 

    -leiding geven aan de aanval (coaching) 

aanvallend:  -komen tot scoringskansen door combinatiespel of individuele actie 

    -creëren van ruimte voor opkomende medespelers door 'terugvallen' op middenveld 

    -het benutten van ruimte door anderen gecreëerd ('gaten induiken') 

Vleugelaanvallers 7 en 11 

verdedigend:  -afdekken van de vleugelverdediger, knijpen/kantelen 

    -storen in opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de andere aanvallers 

    -tegenstander naar de buitenkant dwingen (kortste weg naar doel afschermen) 

opbouwend:  -ruimte creëren voor opbouw van de aanval 

 

-aanspeelbaar zijn voor middenvelders en back 

aanvallend:  -zo snel mogelijk met de bal tot de achterlijn komen door combinatie of individuele actie om 

vervolgens tot een voortzetting te komen die leidt tot een scoringsmogelijkheid. 

    -kortste weg naar het doel en oogcontact houden met opkomende medespelers 
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BIJLAGE 4 – AFSPRAKEN MEETRAINEN MET EEN HOGER TEAM 

 

Waarom: Het uitdagen van de talenten in je team. Deze talenten blijven prikkelen met als uiteindelijke 

doel betere spelers voor de club creëren. Ook kun je deze spelers al laten wennen aan de 

groep of niveau waar zij volgend jaar in terecht komen. 

Wie: In basis betreft het de talenten in je team. Als leidraad kun je zeggen de beste van de 2e jaar 

spelers van elke lichting, kun je laten meetrainen met een hoger team. Maar het zou ook een 

hele goede 1e jaar speler kunnen betreffen. 

Wanneer: - Na iedere winterstop afspraken maken om wie het gaat. 

- Tussen trainers onderling afspreken of het om de dinsdag of de donderdag training gaat, c.q. 

maandag/woensdag training.       

- Het is een extra training die aangeboden wordt naast de 2 trainingen met het eigen team. 

Het mag dus niet zo zijn dat de speler een eigen training laat schieten, omdat hij de training 

bij een hoger team leuker vindt. 

Afspraken: - De speler doet alles met het hogere team mee, dus ook douchen etc.  

 - Het gaat alleen om spelers van de “eerste” teams (dus O9-1/O11-1/O13-1/O15-1/O17-

1/O19-1). 

- De trainers van de bewuste teams maken zelf onderling afspraken over wie het gaat en 

wanneer en hoe etc. Dus trainer O19-1 met de trainer 1/2. Trainer O17-1 met trainer O19-1. 

Trainer O15-1 met trainer O17-1 etc.      

 - Het moet ook minimaal 2 spelers betreffen, zodat een jongen “niet alleen” is. 

- Indien er meerdere jongens in aanmerking komen, kun je ook een roulatiesysteem 

bedenken. Bijvoorbeeld ene week 5 personen en de andere week 5 anderen. Ook kan 3-3-4. 

- De trainer informeert de persoon die hiervoor in aanmerking komt (dus niet expliciet zijn 

ouders. Bij O9 en O11 is dit uiteraard wel verstandig). Vervolgens legt de trainer aan zijn 

groep uit waarom we dit doen en wie ervoor in aanmerking komt.   

 - Dit verhaal gaat in principe alleen over de trainingen, maar bij oefenwedstrijden zou er ook 

onderling overlegd kunnen worden of het raadzaam is de persoon met het hogere team mee 

te laten spelen. 

Evaluatie: De trainers houden zelf onderling contact (minimaal maandelijks) over hoe het gaat en 

kunnen dan zelf besluiten of het voortgezet wordt, of dat een speler beter wat rustiger aan 

kan doen. 
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BIJLAGE 5 – STANDAARD COACH TERMEN VOOR O13 – O19 SPELERS: 

Tijd: 

De aangespeelde speler staat zodanig vrij dat hij zelf kan beslissen hoe hij verder wil spelen. Hij kan de bal in elk 

geval aan-/meenemen. 

Kaats: 

De aangespeelde speler heeft een man in de rug, geen mogelijkheden om de bal aan-/mee te nemen, maar 

moet direct kaatsen. 

Vast: 

De aangespeelde speler heeft een man in de rug, maar geen mogelijkheden om direct te kaatsen en moet de 

bal dus vasthouden en afschermen. 

Eruit halen: 

De speler in balbezit is, staat tegen een overtal en moet terugdraaien en terug/breed spelen. Meestal om de 

bal uit de drukt te halen. 

Openen: 

De speler in balbezit moet de bal openen naar de andere kant dan waar de bal vandaan komt. Door aan te 

geven waar de bal naar toe moet, wordt het nog duidelijker. 

Druk zetten 

De speler die het meest dicht bij de bal-bezittende tegenstander staat, moet doorlopen tot voor de 

tegenstander en deze dwingen tot breed- of terugspelen. De speler moet niet happen en zich niet laten 

uitspelen. 

Helpen / steunen / er onder komen / de verbindingen maken: 

Bij balbezit van een medespeler dient een speler in de linie daarachter of in de beurt zich duidelijk aan te 

bieden, maar wel duidelijk achter de bal. Hierdoor kan de balbezitter eventueel terugspelen en kunnen we 

doorvoetballen. En blijven dus in balbezit. 

Aansluiten: 

Als vanuit de verdediging of keeper de bal naar voren wordt gespeeld, waarbij snel aan-/of bijgesloten moet 

worden (buitenspel zetten). Kan ook zijn dat de tegenstander de bal terugspeelt. 

Laat lopen (veranderen in ”lopende” of “lopende bal”, voor het zeggen van “laat” kan je afgefloten worden): 

De aangespeelde speler kan de bal laten lopen, waardoor hij sneller om kan draaien en tempo kan maken. 

Knijpen / kantelen / naar de as toe komen: 

Wanneer de aanval van de tegenstander over de andere zijde wordt opgezet moeten de spelers aan de kant 

waar de bal niet is, naar binnen “knijpen” zodat zij elkaar rugdekking kunnen geven. 
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Goed staan: 

Zo gaan staan, dat als we weer balbezit hebben je direct aanspeelbaar bent of bij balverlies goed georganiseerd 

staat. Zowel verdedigend als aanvallend. 

Groot maken / uit elkaar: 

Verder uit elkaar spelen, om meer speelruimte voor balbezit en aanval te creëren. 

Klein maken: 

Dichter bij elkaar spelen, om de speelruimte kleiner te maken, zodat het verdedigen makkelijker wordt. 

Vervolgens is het eenvoudiger om druk te kunnen/willen zetten op de bal bezittende speler.  

Draai open / open gedraaid staan: 

De aangespeelde speler moet de bal zo aan-/meenemen dat hij een zo groot mogelijk gedeelte van het veld 

overziet en ook de pass naar zoveel mogelijk richtingen kan geven. 

Doordekken: 

Het loslaten van de “eigen” tegenstander om in voorwaartse richting druk te zetten op een andere speler om 

de tegenstander (nog verder) onder druk te zetten. De medespeler achter jou, moet vervolgens jouw man 

overnemen etc. Dit kan in voorwaartse richting zijn, maar dit kan ook van links naar rechts of van rechts naar 

links werken. 

(Niet) in de dekking lopen (of uit de dekking lopen): 

Als we balbezit hebben over de andere zijde en de aanval daar wordt opgezet, moeten de spelers aan de kant 

waar de bal niet is, niet hun tegenstander opzoeken, maar vrijlopen. En aanspeelbaar zijn en blijven. 

Afhaken: 

Als de bal over rechts wordt uitverdedigd en komt terug zorg dan dat je op links aanspeelbaar bent. 

Los: 

De keeper roept dat als hij vindt dat zijn medespelers de bal niet meer mogen raken. 

Terug / Achteruit: 

De keeper of speler roept dat als de bal teruggespeeld moet worden in achterwaartse richting. 

Coachen: 

De trainer coacht, maar ook de spelers kunnen (nee; moeten!) elkaar coachen en dan bedoelen we dat ze in de 

wedstrijd praten met elkaar, om wedstrijdsituaties beter te kunnen oplossen, dus elkaar helpen.  
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Duwen / dwingen: 

Duw de speler die aan de bal is een kant op, dan dwing je die speler om vooruit te spelen. Met name bij de 

opbouw van de tegenpartij via de vleugelverdedigers. De speler moet niet terug en niet op de andere kant 

kunnen openen. 

In de diagonaal staan: 

Bij balbezit van de vleugelverdediger tegenpartij, moeten we zelf zo staan dat je zelf binnen de diagonaal staat 

/ speelt en dat de speler in balbezit alleen maar vooruit kan spelen. 

Overhouden: 

Elkaar de bal zo aanspelen, dat je door kunt voetballen en je dus in balbezit blijft. 

Achter de bal dekken / eronder blijven: 

Vanuit jouw situatie gezien achter de bal komen / blijven. 

Restverdediging: 

Wat laat je achter (blijft er achter) als je zelf mee gaat, om ervoor te zorgen dat de organisatie ook na 

eventueel balverlies nog voldoende is. 

Op de tocht zetten / loslaten: 

Niet te dicht op je man dekken als de bal op de andere kant is, maar wel in de gaten houden, wanneer hij de 

bal krijgt, en dat je er dan kort op zit. 

Inzakken: 

Terug zakken en dicht op elkaar spelen, speelruimte klein maken (tegenstander krijgt het moeilijk om een 

opening te vinden), in de juiste richting. 

Voor hem spelen: 

De bal zo voor hem spelen dat hij zo in de bal kan komen en kan doorvoetballen (zonder eerst te controleren of 

te corrigeren) 

Op de bus wachten: 

Je doet niet mee / je staat niet goed / je neemt geen deel aan het spel. Er wordt een actie van je verwacht, 

maar je doet niets. 
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VOOR O9 EN O11 SPELERS: 

1e paal = dat is de dichtstbijzijnde paal vanaf de bal gezien. 

2e paal = dat is dan verste paal vanaf de bal gezien. 

1 – 2-tje = je speelt de bal naar iemand, loopt zelf door en krijgt de bal dan van hem weer terug. 

2 meter = dan staat er 2 meter achter je een tegenstander en die komt dan naar je toe gerend. 

Aansluiten = naar voren lopen dichter naar de jongens toe die voor je lopen. 

Aanspeelbaar zijn = vrijlopen = aanbieden = zo gaan lopen dat je medespeler je een bal kan toespelen. 

Breed maken = richting de zijkant van het veld lopen. Daar is vaak de ruimte en kun je vrij aangespeeld worden. 

Crossen = de bal naar de andere kant van het veld spelen (van links naar rechts of van rechts naar links). Daar 

staat dan iemand vrij. 

Hakkie = de bal met je hak naar achteren spelen. 

Hands = de bal met je handen aanraken, en dat mag dus niet. 

Kaatsen = Je krijgt de bal over de grond aangespeeld en laat de bal zo van je schoen stuiten (kaatsen),  zodat 

die in één keer bij een teamgenoot terecht komt. De bal wordt dus niet eerst gestopt. 

Knijpen = een speciale vorm van rugdekking geven. Bijvoorbeeld: als de bal aan de linkerkant is moet de 

rechterverdediger vanaf de zijkant naar binnen komen (knijpen). Hiermee maak je de speelruimte voor de 

tegenstander zo klein mogelijk. 

Kort dekken = zo dicht mogelijk verdedigen bij de tegenstander. 

Lobje = de bal met een boog over een tegenspeler heen schieten. 

Muurtje maken = op een rijtje naast elkaar gaan staan tussen de bal en het doel. 

Pass (je zegt paas) = de bal naar een teamgenoot overspelen. 

Poorten = de bal bij iemand door de benen spelen. Bij straatvoetbal heet dit panna. 

Positie = de plek op het veld waar je staat. 

Puntertje = met de punt van de schoen schieten. Meestal speel je met de zijkant, de wreef, maar soms kom je 

er niet bij en dan kun je de bal alleen via een puntertje raken. 

Rondootje = een positiespelletje waarbij je de bal maar 1 keer (of 2x) mag raken. Het merendeel van de spelers 

staat in een grote kring. Eén of twee spelers bevinden zich daarin en proberen de bal af te pakken. 

Tijd = dan heb je tijd om de bal aan te nemen en is er geen tegenstander direct achter je. 

2e paal 1e paal 

bal 
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Voorzet = een pass waarmee je de bal voor het doel brengt, zodat een teamgenoot kan scoren. 

Zakken = achteruit en verdedigen richting je eigen doel. 
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BIJLAGE 6 – GEDRAGSREGELS SPELERS EN OUDERS 

1- Heb plezier in wat je Positief doet. Uiteraard geldt deze regel voor alle leden en vrijwilligers binnen Swift ‘64. 

Voetballen en vrijwilligerswerk gebeurt vanuit de insteek dat het wordt gedaan vanuit plezier. Zorg ervoor dat 

plezier altijd bovenaan staat. Mocht er om wat voor reden dan ook er geen plezier meer zijn bespreek dit dan 

met de direct betrokkenen (ouders, trainers, bestuur etc.) zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. 

2 - We werken altijd Samen, we komen voor elkaar op en we laten elkaar niet in de steek. 

3 - Heb Respect voor een ander. Swift ‘64 is een vereniging met vele leden en vele vrijwilligers. Ieders mening 

mag en kan gehoord worden als de intentie er maar is om de vereniging nog beter te laten functioneren. In dat 

kader geldt ook dat we niet over elkaar maar met elkaar praten. 

4 - Presteer naar kunnen. Een prestatie is een middel om een doel te bereiken. Dit doel in en buiten het veld is 

individueel. Zo dient dus ook elke prestatie beoordeeld te worden. Probeer altijd een zo goed mogelijke 

prestatie te leveren. Haal altijd het maximale eruit. 

5 - Kom Duidelijk afspraken na. Dit geldt voor iedereen die betrokken is bij Swift ‘64. Het is zeer vervelend 

wanneer bepaalde zaken niet gerealiseerd kunnen worden omdat een ander de gemaakte afspraken niet 

nakomt. Spreek elkaar hier ook op aan. 

6 - Informeer een ander. Wanneer iets niet na kan worden gekomen informeer elkaar daar dan over en vertel 

tevens wanneer een en ander wel geregeld is. 

Voor spelers: 

- Tijdens trainingen en wedstrijden dien je met respect om te gaan met de tegenstander, 

scheidsrechter, medespelers, leider, trainer. Zowel houding als taalgebruik moeten aan onze (Swift) 

normen voldoen. 

- Op aangegeven tijd aanwezig zijn voor de training of wedstrijd. Alle tijden staan op de site, of worden 

via de leider bekend gemaakt. 

- Bij verhindering van trainingen of wedstrijden afmelden alleen bellen bij de trainer of leider. Bellen 

kan elke dag tussen …. tot …. uur. Gebeurt dit niet dan sta je de eerst volgende wedstrijd niet in de 

basis. Tel nr. trainer en leider: ………………. en ………………….. 

- Tijdens de trainingen worden alle spullen naar het veld en van het veld af gedragen door iedereen.  

- Tijdens de wedstrijd  dragen de reservespelers zorg voor de intrapballen, waterzak etc. 

- Als de trainer of leider niet aanwezig is wordt er geluisterd naar de aanvoerder. 

- Na training of wedstrijd laten we de kleedkamers altijd schoon achter. 

- Tijdens training en wedstrijden is het verplicht scheenbeschermers te dragen. 

- In verband met hygiëne douchen we na de wedstrijd en de trainingen. 

- Roken alleen voor de kantine of fietsenstalling. 

- Als je met een ander team mee gaat is dat met overleg met de trainer dan wel de leider. 

-  
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Worden aan deze regels niet gehouden is de consequentie voor jezelf 

Voor ouders: 

- Aanmoedigen is altijd goed, coachen doet de trainer. 

- Geef geen negatief commentaar op de deelnemers van de wedstrijd. 

- Blijf voor, tijdens en na de wedstrijd achter de omheining. 

- Begeef je niet in de dug-out die is bestemd voor de wisselspelers. 

- Begeef je niet op het speelveld. 

- Geef met je gedrag een voorbeeld voor de spelers. 

- Bemoei je niet met de manier van leidinggeven van de trainer en scheidsrechter. 

- Motiveer je kind en gun je kind het kind zijn, want ze moeten nog zoveel leren. 

- Was- en/of rijbeurten: Ben je verhinderd, dan zelf een oplossing regelen en dit door geven aan de 

leider. 

 

Uiteraard kan het voorkomen dat je het niet eens bent met een aantal zaken en/of voorvallen, bovendien tips 

zijn altijd welkom. Indien dit het geval is kun je in overleg met de leider en /of trainer een afspraak maken. 
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BIJLAGE 7 – SPELERSBEOORDELINGSFORMULIEREN 
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