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TECHNISCH JEUGDPLAN WVC 

Inleiding 

Dit jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van onze voetbalvereniging op een verantwoorde 
manier een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden. 
Het plan moet gezien als een leidraad, niet als een strak keurslijf. In dit Technisch jeugdplan is er 
volop aandacht voor de invulling richting training en wedstrijd. 

WVC is een voetbalvereniging met een grote jeugdafdeling met zowel meisjes – als jongens 
leden in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. 
Onze vereniging heeft de naam een gezellige vereniging te zijn waar de leden het over het 
algemeen goed naar het zin hebben. 

Met dit jeugdplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen in mogelijkheden, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden op technisch gebied. Duidelijkheid dus voor alle 
betrokkenen, spelers, leiders, trainers en ouders. 

Het jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van een jeugdplan 
betekent niet dat we er zijn. We zullen met een positieve instelling mee moeten werken en het 
zal indien nodig bijgesteld moeten worden. De uitvoering van het plan vergt een veel grotere 
mate van discipline en een grotere investering in energie en tijd, dan het maken ervan. 

We hopen met dit plan alle partijen die betrokken zijn bij ons jeugdvoetbal een basis mee te 
geven, waardoor het bij onze vereniging nog prettiger werken wordt. 

De jeugdcommissie van WVC en de Hoofd coördinatoren bewaken het Technisch 
jeugdbeleidsplan. Het bestuur blijft verantwoordelijk, de jeugdcommissie legt verantwoording af. 

Jeugdcommissie WVC, herziene versie maart 2017
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VISIE OP SPEELWIJZE – SV WVC 

De laatste jaren is er een eigen speelwijze voor WVC ontwikkelt die jaarlijks wordt 
aangepast aan de nieuwe situatie.  

De speelwijze loopt als een rood/blauwe draad door de hele jeugdafdeling, zodat 
iedereen hetzelfde denkt en handelt wat ten goede komt aan het optimaal met plezier 
opleiden van onze spelers op korte- en lange termijn. De trainers en spelers weten op 
deze manier wat WVC binnen de verschillende leeftijdscategorieën nastreeft met als 
gevolg dat er een duidelijke lijn binnen de jeugdafdeling zichtbaar is. 

De speelwijze is concreet gemaakt en uitgewerkt zodat we het met iedere trainer/
begeleider die bij WVC komt te werken dit kunnen delen zodat ze er ook naar kunnen 
handelen. 

In het belang van de spelers wordt er dan ook van iedere trainer/begeleider verwacht 
zich te houden aan de afgesproken speelwijze. Als er bijzondere zaken zijn waardoor het 
afgeweken wordt zal dat eerst besproken moeten worden met de Technische jeugd- 
coördinatoren.  
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1. Wat is een speelwijze? 
De speelwijze is de manier waarop je wilt spelen en wat de team tactische afspraken voor 
een ieder zijn. Dit vormt het vertrekpunt voor de wijze waarop we coachen en trainen. 

2. Kenmerken van de WVC speelwijze 

- Strĳdvaardig 
De wedstrijd is van de spelers en zij gaan er alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Er 
wordt niet altijd naar het resultaat gekeken maar naar de ontwikkeling die de spelers 
gedurende een periode boeken. 
De WVC spelers geven altijd 100% inzet als individu en in samenwerking met elkaar, als 
team. Dit doen ze allemaal binnen alle teamfuncties en onder allerlei diverse 
omstandigheden. 

- Initiatiefrĳk/spel makend/bepalend willen zĳn 
We pakken het initiatief in de wedstrijd zodra deze kans zich voordoet. Wij willen bepalen en 
het voortouw nemen. We wachten dus niet af, maar zoeken naar de oplossing om het 
initiatief te nemen in de wedstrijd. Uiteraard zijn we altijd afhankelijk van het beschikbare 
materiaal maar we proberen altijd te kiezen voor de spel makende strategie. 

- Technisch vaardig/verzorgd spel 
De WVC jeugdafdeling leidt al van jongs af aan spelers op die zich uit elke situatie 
voetballend kunnen redden. Alle spelers beschikken over een voldoende grote mate van 
technische vaardigheden die ze functioneel kunnen toepassen in de diverse 
wedstrijdsituaties. We zijn dan ook altijd uit op voetballende oplossingen en op die manier 
verzorgd op te bouwen. Ook hier zijn we afhankelijk van het beschikbare materiaal. 

- Attractief 
De wedstrijden van WVC zijn leuk om naar te kijken. Er is een goede veldbezetting en er zijn 
goede spelintenties. Het team is er altijd op uit om verzorgd aan te vallen en doelpunten te 
maken. 

- Coaching op het voetbal veld

"  
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Coaching en feedback: 
Coaching is een zeer effectieve manier om uw spelers en speelsters te ontwikkelen. De tijd 
die u investeert levert doorgaans blijvende resultaten op. Coachen is een manier van 
leidinggeven waarbij de coach door erkenning, waardering, ondersteuning, vertrouwen en 
feedback de speler en speelsters aanzet tot het nemen van verantwoordelijkheid, initiatief, 
zelfstandigheid en ontwikkeling. Door zijn houding en gedrag schept de coach de 
voorwaarden om te groeien, om zelfbewuster, sterker en effectiever te worden. Kortom de 
coach bevordert het leren. 

Coaching valt te beschouwen als een doorlopend proces om de spelers en speelsters te 
helpen competenter te worden en belemmeringen voor prestatieverbetering te overwinnen. 
Het doel is het verbeteren van prestaties en het creëren van een gedragsverandering. 
Daarmee brengt de leider/trainer speler/speelsters van waar ze zijn, naar daar waar hij ze 
hebben wil. Coaching heeft een positief effect op de ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het 
voetbalinzicht van de speler/speelsters. Wanneer zij voldoen aan de verwachtingen wint 
iedereen – uw spelers/speelsters, u als manager en het team. 

Feedback: 
Betekent letterlijk terugkoppelen van gedrag. Als je feedback geeft, vertel je de ander welk 
gedrag je waarnam en wat het effect van dat gedrag is. Vervolgens is de vraag aan de orde 
of de speler/speelster met zijn/haar gedrag het beoogde doel bereikte. Als dat het geval is 
volgt een bevestiging, waardoor het gedrag zal worden herhaald. Als het gedrag niet 
effectief is, is de vraag aan de orde of de speler/speelster een andere optie heeft. “wat zou 
je de volgende keer kunnen doen om het doel te bereiken?” 

Een coach geeft feedback om de speler/speelster te helpen leren van zijn/haar gedrag. Het 
is ook mogelijk de speler/speelster zelf te laten vertellen wat hij/zij deed om zijn/haar doel te 
bereiken: “zou je me willen vertellen hoe je dat……..hebt aangepakt”. In dat geval vraagt de 
coach de speler/speelster zichzelf feedback te geven over zijn gedrag en ervaringen  

De Coach geeft: De speler/speelster reageert met: 

Erkenning	 	 	 	 	 	 Verantwoordelijkheid nemen 
Ondersteuning	 	 	 	 	 Initiatief nemen 
Vertrouwen	 	 	 	 	 Zelfstandigheid nemen 
Feedback	 	 	 	 	 	 Ontwikkeling 
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Voorbeelden van Coaching in combinatie met winnaarsmentaliteit 

1. Aan het begin van het seizoen teamafspraken maken. Wat verwachten de trainers van jou 
maar wat verwachten de spelers vooral van elkaar. 
Doe dit op een open wijze zodat de spelers de invulling doen. Aantal vragen die je zou 
kunnen stellen. 
- Waar kun jij je aan irriteren in het veld? 
- Wat verwacht je van je medespelers. 
- Hoe moet je houding zijn op trainingen om steeds beter te worden? enz. 

2. Maak je trainingen competitief en zorg dat je bijna altijd de winnaar van de oefening kunt 
worden. Denk aan 1 tegen 1 oefeningen, wie als eerst 5 keer zijn tegenstander uitspeelt en 
scoort is de winnaar. 
Afwerkvorm, de eerste die 3x scoort is de winnaar.  
Algemene afspraak, als je in een partijspel met meer dan 3 goals verschil achter staat moet 
je een straf uitvoeren. 
Ook oefeningen bedenken waar 2 of meerdere teams tegen elkaar strijden, ook hier kun je 
een kleine straf bij bedenken. Het doel is dat de spelers een hekel krijgen aan verliezen. 

  
3. Train veel op verdedigen en focus daarin veel op 100% inzet. Alles doen om een doelpunt 
te voorkomen of om je andere verdedigers nog te helpen. 
Dit kun je weer koppelen aan de gemaakte teamafspraken. 

  
4. Houd je zelf als trainer constant een spiegel voor. Hoe het team strijd en wedstrijden in 
gaat is deels het gevolg van jouw houding als trainer. 
Wees motiverend in je wedstrijdbespreking en durf hier verschillende vormen in te 
gebruiken. 
- trainer doet wedstrijdbespreking 
- speler of spelers doet deel van de wedstrijdbespreking. 
- spelers tips en tops aan elkaar laten geven. 

  
5. Afspraak, zodra we het veld opkomen is iedereen serieus met de wedstrijd bezig. 
Een strakke warming up en oefeningen waarin de spelers al gefocust moeten zijn. 
De spelers doen voor de wedstrijd een team yell. 

  
6. Tijdens het seizoen twee keer een ontwikkelgesprek voeren met alle spelers van het 
team. Spelers kunnen eerst vertellen wat ze van het seizoen vinden en eventueel aangeven 
als er dingen dwars zitten. 
Ook moeten spelers zelf gaan bedenken waar ze beter in willen worden, eigen motivatie 
dus. Gevolg is dat niet alleen de trainer wilt dat ze beter worden maar dat ze ook zelf beter 
willen worden. 

  
7. Blijf als trainer/coach wel altijd inzien dat het spel van de kinderen is. 
Voel dus goed aan hoever je kunt gaan in het bijbrengen van de echte winnaarsmentaliteit. 
Het creëren van een goede teamsfeer en uitdagende trainingen is het belangrijkste.

3. Basisvoorwaarden van de speelwijze zijn: 

      - Eenduidige teamorganisatie. 
      - Collectieve uitvoering van één en hetzelfde basisconcept. 
      - Altijd bereid zijn om elkaars positie over te nemen. 
      - De concentratie en wedstrijdinstelling moeten gedurende de hele wedstrijd optimaal zijn. 
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4. Teamorganisaties 

Er is altijd een vorm van een teamorganisatie aanwezig hoe strak of gedetailleerd dan ook. De keuze 
voor een teamorganisatie binnen de jeugdafdeling kan anders zijn dan de keuze bij WVC 1. Daar gaat 
het namelijk om een teamorganisatie te kiezen die de grootste kans heeft om een wedstrijd te 
winnen. Binnen de jeugdafdeling gaat het bij het kiezen van een teamorganisatie om structuur te 
bieden aan spelers en zodoende is het een middel om als individu en als team te ontwikkelen binnen 
de teamfuncties: aanvallen, verdedigen en omschakelen. De teamorganisaties binnen de 
jeugdafdeling is dus een middel, hieronder per leeftijdsgroep uitgewerkt. 

Team Team organisatie Doel Bijzonderheden

O7 4:4 Middel om spel te kunnen 
spelen

In kleine competitie

O10 6:6 
1:2:1:2

Middel om spel te kunnen 
spelen

Tussenstap is 9:9 
Teamorganisatie: 
1:4:1:3

O12 8:8 
1:3:1:3

Middel om de afstemming 
van de basistaken ten 
opzichte van elkaar te 
ontdekken(binnen 1 linie)

O15 11:11 
1:4:3:3

Middel om de afstemming 
van de basistaken ten 
opzichte van elkaar verder 
uit te diepen en te 
optimaliseren(binnen 1 linie) 
en tevens starten met het 
samenwerken van de 
diverse linies 
Middel om wedstrijden te 
winnen en doorstroming te 
bevorderen

O17 11:11 
1:4:3:3

Middel om wedstrijden te 
winnen en doorstroming te 
bevorderen. Middel om de 
afstemming van de 
basistaken ten opzicht van 
elkaar uit te diepen en te 
optimaliseren(binnen de 
diverse linies)

O19 11:11 
1:4:3:3

Middel om wedstrijden te 
winnen en doorstroming te 
bevorderen. Omgaan met 
andere speelstijlen. Hoge 
mate van individuele bijdrage

Variatie in 
teamorganisatie(eigen 
team en 
tegenstander)binnen 
oefenwedstrijden om 
breed op te leiden
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5. De indeling van het speelveld(3 fases) 

   Het speelveld verdeeld in 3 fases 

Eindfase 
3 

Fase 3

Fase 2

Fase 1 

Eindfase 
1 
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6. De teamfuncties van het voetballen 

Het complexe spel wat voetballen is, kan je ontleden in een aantal functies die het team 
heeft binnen de verschillende momenten van het voetbalspel. De functie aan de bal noemen 
we aanvallen en als we de bal niet hebben verdedigen. Daartussen is het omschakelen, de 
bal veroveren maar andersom ook de bal verliezen. Op deze wijze categoriseren we 
voetballen in 4 teamfuncties: 

1. Verdedigen 
2. Omschakeling van verdedigen naar aanvallen.(vanaf O13) 
3. Aanvallen 
4. Omschakeling van aanvallen naar verdedigen.(vanaf O13) 

Hieronder de doelstelling per teamfunctie: 

7. Algemene principes van alle teamfuncties: 

- Algemene principes van verdedigen: 
1. Snel samen georganiseerd het veld klein maken en houden / linies kort houden – dus 

kort bij elkaar staan in de lengte en breedte van het veld. 
2. De tegenstander de opbouw laten spelen door minimaal de eerste bal te laten inspelen, 

aanvallers zijn hiervoor verantwoordelijk. 
3. De as dicht houden en bewaken en de diepte afschermen. 
4. De opbouw van de tegenstander naar de zijkant dwingen. 
5. Iedereen is verdediger en dus betrokken. 
6. Zolang mogelijk nuttig blijven – dus ook achterwaarts druk geven(bijv. aanvallers) 
7. In de buurt van de bal en in het blok / as maximaal druk geven. 
8. Verder weg van de bal in zone verdedigen richting de bal. 
9. Bal bij de tegenstander achterwaarts – alles opsluiten voorwaarts. 
10. Balverplaatsing is teamverplaatsing. 
11. In de buurt van het eigen doel alles doen om doelpunten te voorkomen. 
12. Iedere speler dient de gemaakte afspraken na te komen in alle omstandigheden. 
13. Het gericht coachen ter ondersteuning van de verdedigende handelingen. 

Teamfunctie: Doelstelling:

Verdedigen Zorgen dat er geen tegendoelpunt gescoord kan worden en indien 
mogelijk zo snel mogelijk de bal terugveroveren.

Omschakeling van 
verdedigen naar 
aanvallen

Vanuit balverovering kijken of je zo snel mogelijk kansen kan 
creëren en scoren en als dit niet direct kan, de bal houden om 
weer in het moment van aanvallen te komen. 

Aanvallen Het creëren van kansen met als resultaat doelpunten maken.

Omschakeling van 
aanvallen naar 
verdedigen

Direct druk op de bal geven om een counter te voorkomen en/of 
direct de bal te heroveren.
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- Algemene principes omschakelen van verdedigen naar aanvallen(vanaf O13) 
1. Accent op SNEL(met en zonder bal). 
2. Direct diep kijken en indien mogelijk diep handelen. 
3. Bij geen diepe bal, breed zonder risico om daarna diep te kunnen spelen. 
4. Bij geen opties breed en diep, de bal “er uithalen” om balbezit te halen. 
5. De spelers verder weg van de situatie dienen snel vrij(diepte/breedte/achterwaarts) te 

lopen om de bovenstaande opties te bewerkstelligen. 

- Algemene principes van aanvallen 
1. Zorgdragen voor een goede veldbezetting. 
2. Het veld groot maken(lengte/breedte). 
3. Gecontroleerd aanvallen/intentie om te voetballen. 
4. Diepte gaat voor breedte. 
5. Overtal situaties creëren. 
6. Geen diepte -> breed spelen om vervolgens diep te kunnen spelen. 
7. Bij geen opties in de diepte/breedte is het de bal houden door middel van achterwaarts 

spelen. 
8. Iedereen is aanvaller en dus betrokken. 
9. 10 spelers zijn dynamisch bezig om vrij te komen(initiatief en overtuiging) 
10. Zorgen voor restverdediging. 
11. Iedere speler dient de gemaakte afspraken na te komen in alle omstandigheden. 
12. Het gericht coachen ter ondersteuning van de aanvallende handelingen. 

- Algemene principes omschakelen van aanvallen naar verdedigen(vanaf O13) 
1. Accent op SNEL. 
2. De speler dichtbij geeft direct druk. 
3. Binnen 5 seconden iedereen in de organisatie. 
4. De spelers verder weg kiezen zone verdediging en de diepte er uit halen. 
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Verdedigen vertaald per fase op het veld 

Fase 3 

In de jeugdafdeling van WVC laten we de tegenstander opbouwen en kiezen we een hoogte 
van waar het verdedigen van de voorhoedespelers begint. Dit is ongeveer 15 meter vanaf het 
16 meter gebied. Vanaf deze hoogte gaan we gegroepeerd druk zetten waarbij er vanuit de as 
van het veld gecoacht wordt. Er wordt dus zo lang mogelijk met de 3 voorste spelers druk 
gegeven om de bal naar de zijkant te dwingen. Er wordt dus door gekanteld naar de kant van 
de bal en de andere buitenspeler zakt diagonaal in naar het middenveld. 
Bij de O19 en O17 kan er ook worden gekozen om met de aanvallende middenvelder door te 
gaan en zo meer druk uit te oefenen op de tegenstander. Als de voorste linie alsnog is 
uitgespeeld dan dienen ze er alles aan te doen om druk te houden door het veld achterwaarts 
te verkleinen. 

Fase 2 

De middenvelders spelen binnen het verdedigen in een zone en leren zodoende in afstemming 
te verdedigen. Als de bal op het middenveld door de tegenstander gespeeld wordt dient de 
middenvelder dichtstbij de bal vol druk te geven en de andere middenvelders zich zo te 
oriënteren dat ze ook een rol kunnen gaan spelen in de buurt van de bal. Daarnaast dienen ze 
ballijnen van fase 2 af te schermen zodat de ballen niet in fase 1 terecht(diepte eruit). Ze zijn dus 
altijd betrokken binnen de teamfunctie verdedigen. Tevens is het coachen van de 
voorhoedespelers binnen de fase 3 van belang en als de bal in fase 1 is blijven ze nuttig door 
vast te blijven lopen op hun tegenstander of ondersteunen ze de laatste linie. 

Fase 1 

Binnen fase 1 is het zorgen voor geen kansen tegen. De kant van de bal is bepalend voor het 
doorkantelen van een vleugelspeler. In het centrum zijn de twee centrale verdedigers die allebei 
een zone hebben en gezamenlijk de spits oppakken en of doordekken naar het middenveld en 
dat in combinatie met de middenvelders. Het is in deze fase belangrijk dat je niet meer 
overgeeft en met verstand verdedigt. 
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Aanvallen vertaald per fase op het veld 

Fase 1 

In de jeugdafdeling van WVC gaan we altijd van voetballen uit. Dat betekent voor fase 1 dat we 
altijd willen opbouwen en zo worden dan ook de spelers vanaf O9 spelenderwijs opgeleid. Het 
klaar staan om de bal te willen ontvangen en te zoeken naar overtalsituaties en individueel of al 
combinerend in fase 2 te komen. Als er kansen liggen of als de strategie van de tegenstander je 
dwingt kan er ook worden gekozen van de lange bal direct naar fase 3. De keuze gaat dan bij 
voorkeur om deze over de grond te maken. Dit is per situatie afhankelijk, maar initieel willen we 
te allen tijde opbouwen en zo te komen tot een gecontroleerde aanval veelal door het spelen 
van schuine ballen. In deze fase moeten er risico’s worden genomen wat het resultaat van een 
specifieke wedstrijd kan beïnvloeden, maar dat is van ondergeschikt belang in het kader van het 
leerproces. Hoe verder in de jeugdafdeling dienen de spelers wel te leren weloverwogen risico’s 
nemen, meer en meer bewustzijn. 

Fase 2 

Binnen fase 2 willen we zorgen dat de middenvelders of een opkomende verdediger zich altijd 
oriënteert en aan de bal komt met het gezicht naar het doel van de tegenstander. Op deze 
manier kan hij vooruit voetballen en gecontroleerd komen in fase 3. Door de opkomende 
verdediger ontstaat er op het middenveld een overtalsituatie. De afstemming van de 
middenvelders is van belang(diepgang in relatie tot restverdediging) 

Fase 3 

In fase 3 dienen er kansen te worden gecreëerd door spelers die staan in de fase 3 of 
doorkomen vanuit fase 2. Laatstgenoemde kunnen zowel middenvelders als verdedigers zijn. 
Het uitspelen van een overtalsituatie en/of 1:1 duels dienen te worden herkend en indien 
mogelijk worden uitgevoerd. Daarbij is de bezetting voor de goal essentieel. De keuze van 
diverse handelingen om doelpunten te maken is variabel.  
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VISIE OP VOETBALLEN LEERBAAR MAKEN – TRAINEN 

De visie van WVC op het leerbaar maken van de speelwijze, met andere woorden: hoe wordt 
deze speelwijze getraind binnen de jeugdopleiding van WVC, staat in dit hoofdstuk beschreven.  
Het vertrekpunt voor de trainingen vormt de speelwijze zoals deze binnen onze jeugdopleiding 
bestaat. 
Door dit vertrekpunt aan te houden, zal er binnen één seizoen maar ook in de volgende 
seizoenen een logische- en stapsgewijze opbouw zijn van de trainingen, vertaald vanuit de 
speelwijze. 

Eisen aan de Training


Om onze speelwijze goed uit te voeren gaan we deze trainbaar maken. De training dient altijd 
een doelstelling te hebben om de speelwijze te verbeteren. Door veel herhalingen train je de 
uitvoering van de speelwijze.  

Een goede WVC training moet voldoen aan: 

1. Beleving en plezier 
Elke training moet voor de spelers plezierig zijn en vol met de juiste beleving. 

2. Goede trainingsopbouw 
Elke training moet een doelstelling hebben en de training moet in de verschillende fases 
worden opgebouwd. 

3. Veel herhalingen 
Om het effect van leren te verhogen dienen we de speler veel in de wedstrijd situatie te 
brengen. 

4. Rekening houden met de groep 
Bij het geven van trainingen aan een bepaalde groep houden we rekening met het 
niveau-, ambitie-, beginsituatie- en beleving van deze groep. 

5. Het aanbrengen van de juiste coaching 
Wat zeg je, hoe zeg je het, op welke manier en met welk doel. 

6. Voetbaleigen vormen(vanaf O13) 
De spelers krijgen herkenbare “wedstrijdsituaties” voorgeschoteld. 
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1. Organisatie tijdens en rondom de training 

Een goede training kan worden gegeven als aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan. 

- Afspraken: 
De basisafspraken welke met de spelers en trainers vooraf zijn besproken moeten 
worden nagekomen. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is. 

- Materialen: 
De trainers moeten goed nadenken over hoeveel en welk materiaal gebruikt gaat 
worden. Ook moet dit materiaal trainingsklaar zijn. M.a.w. de ballen moeten de juiste 
spanning hebben, de hesjes moeten schoon zijn etc. 

- Velden: 
Doordat de indeling van de speelvelden ruimschoots voor de trainingen bekend zijn 
zullen de trainers hier in zijn trainingen ook rekening mee moeten houden. Dit betekent 
ook wel dat er altijd in overleg met collega trainers afgeweken kan worden van de 
indeling. De veldindeling en hoeveelheid ruimte heeft consequenties voor de 
trainingsvormen. Als voorbeeld, een partijspel 9:9 in 3 linies is niet “wedstrijd echt” 
trainbaar op een half veld. 

- Rolverdeling trainers: 
Wanneer er meerdere trainers voor de groep staan moet de “hoofd” trainer goed 
hebben nagedacht over de rol van zijn collega trainer. De training moet altijd vooraf 
worden doorgesproken. 

- Tĳdspad: 
Over de opbouw van de training moet van te voren goed worden nagedacht. Hoelang 
duurt een vorm om uiteindelijk te komen tot de totaaltijd van de training 

Omgang tijdens en rondom de training 

Onderstaande is belangrijk om rekening mee te houden tijdens en rondom de trainingen, 
welke per leeftijdscategorie kunnen verschillen. 

- Leeftijd typische kenmerken van de groep waar je mee werkt 
Je kunt je voorstellen dat je anders moet omgaan met een speler van O19 dan een 
speler van O11. 

- Vragen en eisen 
- Gebruik maken van hulpmiddelen 
- Situatief en/of begeleidend coachen in de trainingssituatie 
- Hoe ouder je wordt des te meer je moet coachen en minder moet sturen 
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2. Inhoud van de training 

- O7 en O8: 
De focus zal moeten liggen op plezier en het bijbrengen van techniek in zijn eerste vorm. 
Dribbelen, passen, schieten, aannames en dergelijke. Uitgangspunt voor trainingen 
hierbij is héél veel balcontacten en het stimuleren om te dribbelen met de bal. Pingelen 
is in de jongste jeugd belangrijker dan overspelen. Dit omdat de spelers op deze leeftijd 
simpel weg nog niet weten/zien wanneer iemand vrij staat. 
Trainingsvormen zijn: 
1:0 
1:1(baas over de tegenstander) 
1:2 
2:2 
Afsluitend een grotere partij 4:4 

- O9 en O10: 
Onderstaande oefeningen aan te bieden creëer je spelers die technisch begaafd zijn 
maar ook zeker tactisch de nodige kwaliteiten hebben. 
Bij de technische oefeningen kan je de nadruk leggen op de technische uitvoering van 
het aanvallen en verdedigen. Dus hoe wordt er verdedigd met een tegenstander voor je. 
-Balgevoel 
-Snel voetenwerk 
-Schijnbewegingen met tegenstander voor je(zijstap, schaar, enz..) 
-Schijnbewegingen met tegenstander naast je(kapbewegingen) 
-Schijnbewegingen met tegenstander komend van links/rechts (wegdraaien naar de 
ruimte waar de tegenstander vandaan komt) 
-Schijnbewegingen met tegenstander in de rug(wegdraaien)  
-Tweebenigheid 
-4:4 

- Vanaf O11: 
Het hele seizoen wordt onderverdeeld in blokken van 6 weken waarin volgens een 
bepaalde cyclus getraind wordt aan de volgende teamfuncties: 
1. Verdedigen 
2. Aanvallen 
3. Omschakelen naar aanvallen 
4. Omschakelen naar verdedigen 

Binnen deze teamfuncties, in het bijzonder binnen aanvallen en verdedigen, krijgen de 
spelhervattingen ook de nodige aandacht op team- en individueel niveau. Hieronder 
staat per leeftijdsgroepen weergegeven hoe deze 6 wekelijkse cyclus wordt ingedeeld. 
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- O12 t/m O19: 
Voetbalperiodisering aanhouden in de trainingsweken – cyclus van alle hoofd 
functies(O19 werkt ook met een voetbal conditionele periodisering) 

W1: Verdedigen 
W2: Verdedigen 
W3: Verdedigen -> aanvallen(= omschakeling) 
W4: Aanvallen 
W5: Aanvallen 

W6: Aanvallen -> verdedigen(= omschakeling) 

W1: Verdedigen 
Etc. 

Methodische Opbouw: 

De trainingsweek is altijd methodisch opgebouwd. 
De opbouw die binnen de trainingsweek plaats kan vinden is: 

- Vormen in aantallen van klein naar groot. 
- Van het trainen van de algemene principes naar specifieke situaties binnen de 

teamfunctie trainen. 
- Maatwerk voor het individu als onderdeel van de groepstraining(begin van de week). 
- Spelhervattingen op teamniveau(eind van de training) 

Voorbereiding training: 

Alle trainers binnen de jeugdafdeling kunnen hun trainingen uitwerken op een uniform 
trainingsvoorbereidingsformulier. Deze formulieren dienen als houvast ter voorbereiding, als 
naslag. 

Het is wenselijk de trainingen in te delen op basis van: 

1. Teamfunctie: aanvallen, verdedigen, omschakelen(zie periodisering) 
2. Accenten binnen de gekozen teamfunctie 
3. Teamtactisch, voetbal conditioneel of de algemene principes van de gekozen 

teamfunctie 

Probeer in de trainingen zelf ook altijd een methodische opbouw te gebruiken, hiervoor worden 
de onderstaande trainingseenheden gebruikt waarbij de trainers de ruimte hebben om “eigen” 
vormen in te richten. 
Deze kunnen dan weer gekoppeld worden aan de betreffende teamfunctie en specifieker nog 
richting het gekozen “accent” binnen de teamfunctie. 

Om houvast te hebben in een training bieden we onderstaande trainingseenheden aan: 
A. Loop- coördinatie training(warming-up) VANAF?? 
B. Techniek-oefeningen (warming up, buitengewoon geschikt voor O7 tm O19) 
C. Dynamische pass-, trap- en afwerkvormen(zie hieronder) 
D. Positiespelen(zie hieronder) 
E. Partijvormen(zie hieronder) 
F. Partijspelen 
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C. Dynamische pass, trap- en afwerkvormen 

Pass- en trapvormen worden nooit statisch uitgevoerd. Alle pass- en trapvormen gebeuren 
vanuit de beweging. 
Aandachtspunten in de organisatie zijn: 

- Zo min mogelijk spelers staan stil. 
- Zoveel mogelijk oefeningen met een derde man. 
- Genoeg ballen. 
- Technische aandachtspunten. 
- Passing binnenkant voet(standbeen, zwaaibeen, armen, speelbeen). 
- Aanname(speelklaar leggen, binnenkant voet, niet “onder” je aannemen, in de loop 

aannemen). 
- Vrijlopen(hoe, wanneer, waar). 

D. Positiespel 

Positiespel kan een aantal doelstelling hebben: 
- Passen en trappen onder weerstand. 
- Veldbezetting verzorgen. 
- Leren druk zetten op een tegenstander. 
- Verbeteren van het omschakelen. 

Een trainer moet van tevoren voor zichzelf duidelijk hebben wat hij wil bereiken met een 
positiespel en daar de vorm bij zoeken. Hieronder staan een aantal vormen die je kunt 
gebruiken: 

- 1:1 + 2 kaatsers(3:1)	 	 2:2 +1 
- 2:2 + 2 kaatsers(4:2)	 	 3:3 +1 
- 3:3 + 2 kaatsers(5:3)	 	 4:4 +1 
- 4:4 + 2 kaatsers(6:4)	 	 5:5 +1 
- 5:5 + 2 kaatsers(7:5)	 	 etc. 
- 6:6 + 2 kaatsers(8:6) 

Andere mogelijkheden: 
- 1x, 2x, vrij raken. 
- Spelen met de ruimte. 

Houd altijd scherp in de gaten dat iedere partij punten moet kunnen scoren en dat het niet zo is 
dat het ondertal bij onderschepping de bal terug moet geven aan het overtal, zonder dat zij een 
scoringskans hebben gehad. 

Technische/Tactische aandachtspunten: 

- Passing binnenkant voet(standbeen, zwaaibeen, armen, speelbeen). 
- Aanname(speelklaar leggen, binnenkant voet, niet “onder” je aannemen, in de loop 

aannemen). 
- Vrijlopen(hoe, wanneer, waar). 
- Houding verdedigers(op je voorvoeten, door de knieën, handen). 
- Veldbezetting, ook in de as. 
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E. Partijvormen 

In een training kun je allerlei soorten partijvormen aanbieden. We gaan er vanuit dat het eindspel 
nooit gespeeld wordt met minder dan 4:4. Hieronder een aantal voorbeelden: 

- Partijspel met keepers. 
- Lijnvoetbal 1:1, 2:2, 3:3. 
- Partijspel met meerdere goals. 
- Partijspel met over- ondertal. 
- Partijspel met kaatsers. 
- Partijspel met 3 of 4 ploegen 
- Partijspel met opdrachten als buitenspel, scoren als iedereen over de middellijn is etc. 
- Partijspel met neutrale zijkanten waarin buitenspelers lopen etc. 
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Basisafspraken SV WVC – jeugdspelers 

Wil je als team goed functioneren dan zullen er een aantal basisafspraken moeten worden 
gemaakt die door een ieder geaccepteerd en aanvaard dienen te worden, maar nog belangrijker 
is het respecteren van deze afspraken. Deze afspraken moeten in overleg met de spelers 
gemaakt worden zodat de afspraken breed gedragen worden. 

Trainingen: 
- Spelers dragen altijd de juiste trainingskleding op een correcte wijze wanneer deze 

beschikbaar is. 
- Spelers dragen altijd scheenbeschermers. 
- Slippers zijn gewenst voor kleedkamer en medische ruimte. 
- De trainingen gaan altijd door, als er bijzonderheden zijn zal de trainer hierover tijdig 

informeren. 
- Afmelden bij de trainer dmv te bellen door de speler zelf. Zo vroeg mogelijk. Is de trainer 

niet bereikbaar kan er een app gestuurd worden. De desbetreffende trainer(s) kan dit op 
eigen wijze invullen, bovenstaande is een richtlijn. 

- Spelers dienen 5 minuten van te voren op het veld te zijn. De trainers zijn vrij om dit 
anders in te vullen. Bv 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer en 5 minuten voor 
aanvang op het veld.(vooral bij oudere leeftijdscategorieën) 

- Spelers die geblesseerd zijn kunnen vanaf de O15 deelnemen aan de hersteltrainingen. 
- Te laat aanwezig zonder berichtgeving heeft altijd gevolgen, deze moeten van te voren 

bekend gemaakt worden aan de spelers. 
- Na de training is iedereen verantwoordelijk voor de ballen en materialen, gezamenlijk 

wordt het veld verlaten als al het materiaal gepakt is. 
- Sieraden zijn in verband met de veiligheid verboden. 
- Iedereen kleedt zich om en doucht in zijn eigen kleedkamer.(zie kleedkamer indeling) 
- Tijd is tijd, er wordt bij de trainingen niet gewacht op spelers die te laat zijn. 

Wedstrĳden: 
- Spelers aanwezig: 
- O17, O19:	 Thuis	 60 minuten van te voren in het clubgebouw 
- O13, O15:	 Thuis	 45 minuten van te voren in het clubgebouw 
- O9, O11:	 Thuis	 30 minuten van te voren in het clubgebouw 
- De tijden bij UIT wedstrijden worden bepaald n.a.v. de afstand naar de tegenstander. 
- Tijdens de bespreking en in de rust is het gebruik van elektronische apparatuur niet 

toegestaan. 
- Afmelden voor de wedstrijd behoort tot de hoogste uitzonderingen. Bij een teamsport is 

de verwachting dat je beschikbaar bent. Is er een situatie van bv ziekte dan dient er zo 
snel mogelijk de trainer(s) te worden ingelicht. Het goed plannen van schoolwerk is 
essentieel om school en voetbal netjes te combineren. 

- Elke speler is verantwoordelijk voor de wedstrijdmaterialen en voor het netjes 
achterlaten van de kleedkamer, UIT en THUIS. 

- Geblesseerde- en geschorste spelers gaan altijd mee met de wedstrijden tenzij de 
trainer(s) en/of coach anders beslist. 

- Het is voor ouders niet toegestaan om tijdens de bespreking en in de rust in of rond de 
kleedkamer zich te bevinden. 

- Als je een blessure oploopt of door andere redenen vermoedt dat je niet kunt spelen 
dien je dit zo snel mogelijk te melden bij je trainer/coach. 

- WVC is niet verantwoordelijk voor diefstal. 
- Tijd is tijd, er wordt bij de wedstrijden niet gewacht op spelers die te laat zijn. Bij de O9 

en O11 wordt dit iets genuanceerder gehanteerd. 

20 | WVC

jeugdplan | 2017 2018



Gedragsregels: 
- Spelers van WVC discrimineren niet. 
- Spelers van WVC houden kleedkamers en speelvelden netjes, uit en thuis. 
- Spelers van WVC gedragen zich altijd sportief, ook als anderen zich minder sportief 

gedragen. 
- Spelers van WVC helpen elkaar altijd waar nodig. 
- Spelers van WVC houden zich aan de gemaakte afspraken. 
- Spelers van WVC hebben respect voor de scheids- en grensrechter, ook als deze een 

fout maakt. 
- Spelers van WVC spelen altijd in de juiste WVC kleding. 
- Spelers van WVC spreken elkaar aan op verkeerd gedrag. 
- Spelers van WVC zetten zich altijd in voor de club. 
- Spelers van WVC tonen te allen tijde respect in woord en gedrag, binnen- en buiten de 

lijnen. 
- Spelers van WVC schelden niet, ook niet tegen zichzelf. 
- Spelers van WVC kunnen zich wenden naar een vertrouwenspersoon als men ergens 

mee zit. Ook kunnen ze contact opnemen met leiders/trainers en/of (hoofd)coördinator. 

Indien spelers zich niet houden aan bovenstaande afspraken, kunnen in overleg met de 
coördinator, hoofd coördinator, leider(s) en de trainer(s) sancties worden opgelegd. 
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Wisselbeleid 

We kunnen uitgaan van 4 perioden in een seizoen: 
- Periode 1: vanaf 1 augustus t/m de herfstvakantie(3e week oktober) 	  

7 weken 
- Periode 2: vanaf de herfstvakantie t/m de kerstvakantie	  

8 weken 
- Periode 3: vanaf de start na de winterstop t/m de voorjaarsvakantie 

7 weken 
- Periode 4: vanaf de voorjaarsvakantie t/m einde van het seizoen 
- 8+ weken 

Alle spelers spelen per periode ongeveer evenveel minuten. Dit moet dus kloppen wanneer de 
spelers onderling vergeleken worden. De coach maakt keuzes, wie start in de wedstrijd en wie 
wellicht iets meer de ene wedstrijd speelt dan de andere speler op basis van de onderstaande 
criteria. 
Als trainer/coach alle voetbalminuten, zowel in competitie- als oefenwedstrijden benutten om tot 
een gelijke verdeling te komen. 
Streef ernaar alle spelers evenredig verdeeld in de basis (6/8 of 11-tal) te laten starten. 

Een aantal pijlers zijn altijd van belang om mee te nemen wanneer er keuzes gemaakt worden: 
- Bereidheid van de speler, dus je best doen op trainingen en wedstrijden 
- Normaal, sportief en respectvol gedrag naar staf, medespelers, tegenstanders en 

scheidsrechters. 
- De trainingsopkomst van de speler 
- Het aandacht niveau van de speler bij uitleg momenten van de trainer/coach. 
- Kwaliteit in de voetbaluitvoering van de speler 

Let op: wisselen om wedstrijden te winnen, waardoor de mogelijk mindere spelers(in de ogen 
van de trainer/coach) ook minder minuten zouden maken is niet het beleid wat WVC er op na 
houdt voor de niet-selectie teams. 
Winnen voor een goede trainer/coach zit hem namelijk niet in de wedstrijd winnen op zaterdag, 
maar in winst boeken in de ontwikkeling van alle spelers en natuurlijk het plezier wat hiermee 
gepaard gaat! Als coach moet dit altijd het hogere doel zijn in het proces van een jeugdopleiding 

O8, O9, O10 en O11 
Bij deze leeftijdscategorieën staan heel nadrukkelijk plezier en individuele ontwikkeling centraal 
en gezien de groepsgrote zal iedereen evenveel aan spelen toe komen. Echter zullen per team 
mogelijk 1 a 2 spelers sterkhouders zijn die iets meer spelen gezien het feit dat ze 
buitencategorie zijn. De overige spelers spelen allemaal evenveel en zullen ook evenredig 
verdeeld in de basis starten. 
Er wordt gewisseld halverwege de helften en in de rust.  
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O12, O13, O14 en O15 
Ook bij deze leeftijdscategorieën staat plezier uiteraard centraal, maar ook de ontwikkeling als 
teamspelers en de scherpte rondom en tijdens de wedstrijden wordt belangrijker. 
Hier dienen de spelers over een periode allemaal ongeveer evenveel speelminuten te hebben 
gespeeld. Hierbij geldt een belangrijk uitgangspunt dat tijdens de belangrijke minuten(tegen 
sterk(er)e tegenstanders) belangrijke spelers opgesteld moeten worden. Je kunt dus door de 
planning van de competitie(zie voetbal.nl) al van te voren te kijken hoe je met het wisselbeleid 
om kan gaan. Neem ook het spelen van oefenwedstrijden en mogelijk toernooien mee om de 
“wisselspelers” speelminuten te geven. Dus aan het einde van iedere periode maken we de 
balans op en dient iedereen ongeveer evenveel te hebben gespeeld met alles mee gerekend. 
Natuurlijk spelen de sterkhouders van het team vaker, maar anderen moeten voldoende aan het 
spelen toekomen.  

Verder is het bij deze leeftijd goed om iedereen te laten spelen op de zaterdag en ook alle 
spelers regelmatig te laten starten. 
Bij O12 en O13 is het nog mogelijk te wisselen halverwege de helften. Bij O14 en O15 wordt 
alleen nog gewisseld in de rust. 

O17 
In principe gelden bij O17 dezelfde afspraken als bij de O15 alleen mag de balans iets verder 
doorslaan naar basisspelers die meer minuten maken dan wisselspelers. Let wel, dit verschil 
mag nooit te groot zijn, dit zou niet reëel zijn. De wisselspelers moeten dus nog voldoende aan 
het spelen komen over de genoemde periode(officiële- en oefenwedstrijden). Ook bij de O17 is 
het van belang voor alle spelers dat ze ook regelmatig in de basis starten. Iedereen krijgt dus de 
ruimte om zich verder te ontwikkelen. 

O19 
In de O19 gaat het om het samen leren van winnen van wedstrijden en maken de coaches 
keuzes voor de beste 11. Dit sluit aan op wat er straks bij de senioren ook te doen gebruikelijk 
zal zijn. Uiteraard geldt daar ook dat wisselspelers voldoende aan bod moeten komen, kijk dus 
scherp naar het wedstrijdverloop, het programma en benut ook de oefenwedstrijden op een 
goede manier!
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Samenstelling teams 

- In principe worden alle teams binnen de jeugdafdeling samengesteld voor een heel 
seizoen. In uitzonderlijke gevallen kan er tussentijds van team worden gewisseld. 

- In eerste instantie wordt qua aantallen bij de teams gekeken naar de beschikbare 
hoeveelheid spelers. Ideaal is bij elftallen 13 of 14 spelers, bij zestallen maximaal 8 
spelers en zeventallen maximaal 9 spelers. Echter, onder invloed van het 
beschikbare aantal spelers kunnen hierin uitzonderingen worden gemaakt.  

- Begin maart wordt door de jeugdcoördinator in samenspraak met de hoofdtrainers 
per leeftijdscategorie en hoofdcoördinator een conceptindeling gemaakt van de 
jeugdteams voor het nieuwe seizoen. 

- De trainingen met de nieuwe selectieteams starten eind maart / begin april. Eens in 
de week vervangt deze training de reguliere training. De selectietrainer(s) 
van het volgende seizoen dient in principe bij de doorschuiftraining aanwezig te zijn. 

- Indien een speler van plan is te stoppen, hebben trainers en ouders/ spelers overleg 
over de reden voor het stoppen en geven dit door aan de jeugdcoördinator. 
Definitieve afmeldingen dienen altijd schriftelijk via het afmeldformulier te worden 
doorgegeven aan de ledenadministratie. 

- De voorlopige teamindelingen worden in april voorgelegd aan de hoofdtrainers en –
trainers / leiders voor het volgende seizoen. Indien noodzakelijk worden de 
indelingen nog aangepast en pas daarna definitief vastgesteld en bekend gemaakt 
aan de spelers / ouders.  

- Bij hoge uitzondering kunnen er dan in overleg met de jeugdcoördinator en 
hoofdcoördinator nog wijzigingen plaatsvinden. Zij beslissen uiteindelijk. 
Bij alle standaardteams wordt geselecteerd op basis van 4 factoren: techniek, 
tactiek, mentaliteit en fysiek. 

- Bij de rest van de teams worden spelers in de eerste plaats op leeftijd (eerstejaars / 
tweedejaars) geselecteerd. Echter ook zaken voetbalkwaliteiten, fysieke gesteldheid, 
vriendschapsbanden en dergelijke kunnen op de indeling van invloed zijn. De 
jeugdcoördinator en hoofdcoördinator beslissen uiteindelijk.  

- Wanneer er sprake is van uitzonderlijke talenten kan worden besloten om 
betreffende speler een categorie hoger te laten spelen dan zijn leeftijdgenoten. Ook 
is het mogelijk om voor spelers dispensatie aan te vragen. Dit alles ter beoordeling 
van de jeugdcoördinator.  

- In principe wordt op sterkte ingedeeld, maar buiten de selectieteams kunnen daarbij 
in uitzonderlijke gevallen ook andere factoren een rol spelen.  

- Spelers uit een hoger team spelen in principe niet mee met een lager team tijdens 
wedstrijden en toernooien. Dan worden opengevallen plaatsen van onderuit 
aangevuld, uiteraard in overleg met de te lenen speler. 

- Indien er door blessures of door een andere reden een tekort aan spelers dreigt in 
een selectie team, wordt de beste speler voor die betreffende positie 
doorgeschoven uit een lager team. Dit wordt gecommuniceerd door de jeugd 
coördinator  
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Doorschuiven jeugd naar senioren 

Het beleid van WVC is dat er geen spelers worden doorgeschoven naar de senioren. 

- Bij zeer hoge uitzondering is het mogelijk dat er jeugdspelers (O19 junioren) meedoen 
met de senioren op zaterdag en/of zondag. Hier is echter wel een aantal regels aan 
verbonden: 

-
- Zonder toestemming van de betrokken jeugdtrainer / leider is voor de speler verboden 

om op zaterdag/zondag met welk seniorenteam dan ook mee te spelen. Eerst zal er dus 
contact moeten zijn met de betrokken trainer / leider. Is dit niet mogelijk, dan kan er 
contact worden opgenomen met de jeugdcoördinator of hoofdcoördinator 

- Zonder toestemming van de betrokken jeugdtrainer / leider is het voor de trainer / leider 
van het betreffende seniorenteam verboden om spelers van de jeugd op te stellen. 

- In gevallen van twijfel beslist de Hoofdcoördinator. 
-
- Voor spelers die qua leeftijd in het volgende seizoen doorschuiven naar de senioren 

geldt de volgende procedure: 
-
- Uiterlijk eind maart zal contact worden gezocht met deze spelers over hun plannen voor 

het volgende seizoen. Aan de hand van de wensen kunnen zij vanaf het moment van de 
doorschuiftrainingen van de gehele jeugd 1 keer in de week mee gaan trainen met de 
heren – of damesselectie.  

- De trainer van de selectie heren / dames beslist vervolgens of deze spelers de kans 
krijgen om bij wedstrijden mee te draaien in een selectieteam. 

- Voor spelers met uitzonderlijk talenten (spelers die daadwerkelijk kans hebben om in 
een eerste elftal volledig mee te draaien) die in aanmerking komen voor een eerdere 
overgang naar de senioren geldt de volgende procedure: 

  
- Talentvolle spelers kunnen na overleg met de betrokken jeugdtrainer / leider, de 

jeugdcoördinator en hoofdcoördinator door de betreffende dames of herenselectie 
trainer worden uitgenodigd om 1 keer in de week mee te trainen met de A selectie. 

- Vanzelfsprekend vindt er ook overleg plaats met de speler zelf en ook de ouders 
- Pas nadat tijdens de trainingen is gebleken dat er inderdaad sprake is van een 

toegevoegde waarde voor het eerste elftal, kan worden besloten dat de betreffende 
speler eerder overgaat. Dit in overleg met de speler (en diens ouders), de betrokken 
jeugdtrainer / leider, de jeugdcoördinator, de hoofdcoördinator en de trainer van de 
heren of dames selectie.  

-
- De doorgeschoven speler is vervolgens een volwaardig lid van de A selectie en wordt 

ook als zodanig behandeld.	  
-
- Bij eventuele problemen is er overleg tussen de jeugd- en hoofdcoördinator en de trainer 

van de selectie van de heren / dames. 
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Meisjes meetrainen / meevoetballen met jongens 

In principe is het altijd mogelijk dat talentvolle meisjes meetrainen / meevoetballen met de 
jongens. Hier geldt de volgende procedure: 
- Meisjes moeten aantoonbaar beter zijn dan het meisjesteam waarin ze evt. zou komen 

te spelen. 
- Bij het indelen van de teams in februari / maart vindt er overleg plaats tussen de 

trainers / leiders van de meisjesteams, de betrokken hoofdtrainers, de betrokken 
jeugdcoördinator en hoofdcoördinator om te bezien of er spelers in aanmerking komen 
voor het meetrainen, dan wel meevoetballen met de jongens. 

- Als er een speler is die daar voor in aanmerking komt vindt er eerst overleg plaats met 
de betreffende speler en diens ouders. Pas dan vindt er een beslissing plaats. 

- Gaat men akkoord, dan gaat vanaf maart de betreffende speler 1 maal per week 
meetrainen met de beoogde groep waar de speler het volgend jaar in speelt / mee 
meetraint. 

- Pas na een aantal trainingen wordt er een definitief besluit genomen over het 
doorschuiven van deze speler naar de jongens. 

- Het is altijd mogelijk om de beslissing terug te draaien. Dit in overleg met betrokken 
jeugdtrainers / leiders, de jeugdcoördinator, hoofdcoördinator de speler zelf en diens 
ouders.  

Jeugdspelers meespelen met een ander jeugdteam 

Spelers mogen pas meedoen met een ander (hoger) team als er overleg is geweest de 
betrokken trainer / leider van het team waar de speler oorspronkelijk in speelt. Zonder 
toestemming van deze trainer / leider is het verboden om met een ander team mee te spelen. 
Het is eveneens verboden voor spelers om mee te spelen met een lager team.  
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Dispensatie 

Voor wat betreft verzoeken om spelers in een jongere leeftijdscategorie te laten uitkomen dan 
waarvoor zij volgens hun leeftijd in aanmerking geldt de volgende procedure.  
Komt er een dispensatieverzoek dan volgt er eerst overleg tussen de betrokken 
wedstrijdcoördinator, jeugdcoördinator en hoofdcoördinator. In principe is dispensatie alleen 
mogelijk op lichamelijk en - of medische gronden en ter completering van een elftal onder de 
volgende voorwaarden: 
- dispensatie aan een speler wordt verleend voor het hele seizoen 
- dispensatie wordt uitsluitend verleend voor het uitkomen in de naast hogere 

leeftijdsgroep 
- dispensatie wordt uitsluitend verleend aan een eerstejaars speler in de betreffende 
- leeftijdsgroep 
- per leeftijdscategorie kan maar voor een elftal dispensatie worden verleend 
-  per leeftijdscategorie drie spelers per elftallen of één spelers per zes- of zevental 
De hoofdtrainers, jeugdcoördinator en hoofdcoördinator nemen de beslissing betreffende het 
doorsturen van dispensatieverzoek aan de KNVB, eventueel in overleg met de jeugdcommissie.  

Verzoeken moeten bij voorkeur jaarlijks zoveel als mogelijk voor 1 juli worden ingediend op het 
districtsbureau. Na 1 oktober worden er geen dispensatieverzoeken meer in behandeling 
genomen. Dispensatiespelers mogen niet uitkomen in elftallen, uitkomende in de landelijke 
jeugdcompetities, evenals de hoofden eerste klassen in het district. Het geldige 
dispensatieformulier dient, samen met het wedstrijdformulier aan de scheidsrechter te worden 
aangeboden. 
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