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Het Jeugdopleidingsplan geeft in grote lijnen aan hoe wij willen trainen, wedstrijden 
spelen en opleiden. Wat is onze visie op leren voetballen, wat moeten kinderen leren in 
een bepaalde leeftijdsgroep en hoe gaan wij om met het selecteren? Welke spel-
principes hanteren we in de verschillende bouwen? Allemaal zaken die in het 
Jeugdopleidingsplan aan de orde komen. 

Het plan bestaat uit vier delen: Onderbouw, middenbouw, bovenbouw en keepers. U 
bekijkt nu het plan voor de bovenbouw.

Het is geschreven door en voor de trainers en coaches van csv Apeldoorn. Natuurlijk is 
zo’n plan nooit volledig en ook nooit klaar. Het zal dus indien nodig ieder jaar 
bijgesteld moeten worden. 

Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk danken.

Paul de Bruin
Hoofd jeugdopleiding csv Apeldoorn - December 2021
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WAT WIL EN KAN DE O16/O17-SPELER?
O16/O17-spelers rijpen stormachtig, fysiek en geestelijk. De fysieke belastbaarheid 
wordt groter, maar spelers blijven op deze leeftijd kwetsbaar voor overbelasting. Met 
de juiste begeleiding zijn deze soms ongeleide projectielen in staat om gezamenlijk 
een resultaat neer te zetten.

KENMERKEN VAN DE O16/O17-SPELER
Teamspelers 
In het begin van deze leeftijdsfase zijn spelers gericht op hun eigen prestaties. Lang-
zaam kunnen de spelers in deze fase met behulp van de trainer/coach uitgroeien tot 
teamspelers. O16/O17-spelers wagen zich vaak aan acties die voor het team weinig 
rendement hebben. Help ze zodat hun individuele mogelijkheden meer gaan oplev-
eren. Bij spelers in deze leeftijd is het besef van teamtaken, taken per linie en van elke 
positie inmiddels op hoofdlijnen aanwezig. Het afstemmen van taken is aan de orde 
gekomen bij de O15. Nu gaat het erom dat spelers hun handelingen op elkaar afstem-
men en dat dit bijdraagt aan het winnen van de wedstrijd. Je hoeft in je coaching dan 
ook niet meer in algemeenheden te blijven hangen. Je mag zaken benoemen zoals ze 
zijn, zolang iedereen zich in de groep maar veilig voelt. Controleer dit regelmatig in je 
persoonlijke contacten met spelers.
  
Leerdoel 
O16/O17-spelers rijpen stormachtig, fysiek en geestelijk. Met de juiste begeleiding 
zijn deze ongeleide projectielen in staat om gezamenlijk een resultaat neer te zetten. 
O17-spelers gaan ‘leren’ winnen. Vanuit elf posities en bijhorende taken streven spel-
ers meer dan voorheen gezamenlijk een doel na. Je begeleidt ze hierin, door ze te ler-
en hoe ze als team op dezelfde wijze kenmerkende spelsituaties kunnen interpreteren 
en daar adequaat op kunnen reageren. Spelers kunnen in deze fase leren hoe men kan 
inspelen op verschillende scenario’s. Bijvoorbeeld wat gaan we doen in de wedstrijd als 
er nog tien minuten te spelen zijn en wij met 0-1 achter staan. 
  
Vergelijken 
O16/O17-spelers vergelijken zichzelf constant met hun omgeving. In de kleedkamer 
schamen sommigen zich voor hun lichaam. Zorg voor een veilige omgeving voor ie-
dereen. Voor de onopvallende speler, maar vergeet ook de grote mond niet – zijn/
haar gedrag kan een uiting van onzekerheid zijn. Help ze nieuwe of andere waarden te 
geven aan bepaalde situaties op het veld, rond het team of op de club. Bijvoorbeeld: 
Het samen presteren, het rekening houden met elkaar en respecteren van elkaar en 
het doen van vrijwilligerswerk (trainer, coach, spelleider of pupillenscheidsrechter zijn). 

Jongens en meiden 
Meiden en jongens zijn nu echt in de puberteit, ze kunnen lusteloos zijn, onredelijk, 
humeurig. Op dit moment zullen de verschillen gemiddeld genomen groter worden. Bij 
meiden kan zich dat bijvoorbeeld uiten in het maken van veilige, comfortabele keuz-
es die meiden kunnen beperken in hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat de trainer/
coach deze meiden op een veilige manier uitdaagt om zich wel te durven onder-

1. Kenmerken per leeftijdscategorie
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scheiden. Bij jongens daarentegen uit zich dat in het soms nemen van grote risico’s die 
ze niet overzien. Deze keuzes kunnen zorgen voor onveilige situaties. Het is belangrijk 
dat de trainer een fysiek en sociaal veilige omgeving creëert, waarin jongens worden 
geholpen bij het verkrijgen van inzichten welke gevolgen hun handelen zou kunnen 
hebben. 

Winnen is voor jongens belangrijker dan ooit. Jongens hebben een zeer grote bewijs-
drang. Dit kan dus gepaard gaan met het opzoeken van grenzen. Dat zie je ook terug 
op het veld. Het tempo op het veld ligt plotseling zeer hoog en er wordt overdreven 
scherp gedekt. Onbesuisde slidings, misplaatste trap buitenkant voet, explosieve re-
acties op een beslissing van de scheids. Iedereen schreeuwt. We moeten elkaar toch 
coachen? Kortom: chaos. Wees duidelijk en consequent in hetgeen jij op en rond het 
veld toestaat. Kanaliseer oplaaiende emoties en haal oververhitte spelers tijdig naar de 
kant. 

Meiden kunnen winst en verlies beter relativeren. Dit is op het veld te zien doordat er 
minder incidenten plaatsvinden waar meiden bij betrokken zijn. In het spel is er ook 
meer afstemming en overleg zichtbaar. Meiden zijn niet bezig zich te onderscheiden 
maar volgen taken en afspraken om tot het beste resultaat te komen.

Meiden worden in deze leeftijd vooral kritischer op zichzelf. Jongens worden eerder 
kritischer op anderen. Jongens willen zich graag op verschillende manieren onder-
scheiden. Meiden vinden het gemiddeld genomen belangrijker om een gewaardeerd 
onderdeel van het team te zijn. Fysiek zijn de meeste meiden aan het einde van hun 
lengtegroei. Meiden krijgen in deze fase wel meer vrouwelijke vormen. De stand van 
de heupen is anders dan bij jongens waardoor er meer kans op kruisbandletsel is. Het 
is belangrijk om hier rekening mee te houden in de belastbaarheid en belasting van de 
meiden. Jongens groeien in de lengte nog even door. Ook worden ze nu breder maar 
niet altijd sterker. Ze ervaren minder controle over hun ledematen. Ook bij jongens 
dient nog rekening gehouden te worden met de belastbaarheid en belasting. Gemengd 
voetballen kan nog prima op deze leeftijden, is echter niet voor alle kinderen nog een 
logische keuze. 
In al onze teams – ook in de selectie-elftallen – kunnen meisjes gemengd met jongens 
spelen.
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WAT WIL EN KAN DE O18/O19-SPELER?
O18/O19-spelers zijn fysiek en geestelijk rijp om hun aangeboren talenten, de voet-
balvaardigheden die ze zich hebben eigengemaakt én alle lessen die hen tot nu toe 
zijn aangedragen in dienst te stellen van het teamresultaat. Ze spelen als team – om 
te winnen.

KENMERKEN VAN DE O18/O19-SPELER
Volwassenheid 
Deze jongvolwassenen zetten stappen naar volwassenheid. Jongens worden mannen 
en meiden worden vrouwen. Geestelijk en lichamelijk zijn ze evenwichtiger. Dit komt 
hun spel ten goede. In kleine ruimtes zijn ze beter bestand tegen druk en ze hebben 
meer overzicht over het spel. O18/O19-spelers zijn nog geen volleerde voetballers, 
maar het is nog slechts een kwestie van rijpen. 
 
Volwassen gesprekspartners 
O18/O19-spelers gaan op (bijna) volwassenniveau de discussie met je aan. Ze kun-
nen hun mening geven en duidelijk beargumenteren of ze het met je eens of oneens 
zijn. Ze willen invloed hebben op de doelen die gesteld worden voor het team. Spelers 
kunnen elkaar en de trainer/coach aanspreken op gemaakte afspraken in en naast het 
veld. Ze vinden het vaak leuk om meer verantwoordelijkheid te krijgen als voetballer 
maar ook in andere rollen, bijvoorbeeld als trainer of in een commissie of werkgroep. 
Maak hier gebruik van als trainer/coach door samen afspraken te maken en samen 
hier ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over voet-
balafspraken, maar ook over omgangs- en praktische afspraken. 
 
Keuzes maken 
In deze leeftijdsfase maken spelers veel belangrijke keuzes in hun leven. Welke studie 
ga ik volgen. Hoe verhouden voetballen en uitgaan, op tijd naar bed gaan en ande-
re tijdsbestedingen zich tot elkaar? Is voetbal voor mij een sociaal gebeuren of een 
prestatiesport? Geef spelers de ruimte om keuzes te maken en eventueel bij te stel-
len en keuzes te herzien. Door goed contact te onderhouden met de spelers kun je 
dergelijke zaken ook met ze bespreken wanneer ze hier behoefte aan hebben. 
 
Leerdoel 
O18/O19-spelers zijn fysiek en geestelijk rijp om hun aangeboren talenten, de voet-
balvaardigheden die ze zich hebben eigengemaakt én alle lessen die hen tot nu toe 
zijn aangedragen in dienst te stellen van het teamresultaat. Ze spelen als team – om 
te winnen. 
De O18/O19-speler kiest er nu ook voor gericht te trainen op de specifieke taken die 
bij zijn/haar positie en linie in het veld horen. De speler wordt specialist en gaat alle 
relevante voetbalhandelingen beheersen die bij zijn/haar positie op het veld horen. 
Jongens en meiden beschikken over het vereiste spelinzicht en kunnen doelgericht 
communiceren met medespelers. De spelers leren in dienst van het team en het doel 
te spelen. 
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Jongens en meiden 
Het groter geworden verschil bij O16/O17 stabiliseert zich. In kracht kan het verschil 
nog groter worden. De onrust die met name bij jongens O17 aanwezig was maakt nu 
plaats voor meer beheersing en zelfcontrole. Deze jongvolwassenen kunnen hun keuz-
es al beter overzien. Jongvolwassenen kunnen nog steeds in de groei zijn. Hou hierbij 
nog altijd rekening met de belastbaarheid. Gemengd voetballen kan nog prima op deze 
leeftijden, maar is echter niet voor alle kinderen nog een logische keuze.

In al onze teams – ook in de selectie-elftallen – kunnen meisjes gemengd met jongens 
spelen.

4



B
O

V
EN

B
O

U
W

Visie op het (beter) leren voetballen (KNVB)
Er worden een aantal eisen gesteld aan de voetbalvormen. Ze moeten spelecht zijn 
(1), er moet een spelprobleem worden opgelost (2), de deelnemers moeten de voet-
balvorm als spel beleven (3). Het aanleren van vaardigheden is in hun opvatting geen 
geïsoleerde aangelegenheid, maar moet plaatsvinden in relatie tot het voetbalspel. 

De oefenvormen kenmerken zich doordat spelers telkens weer keuzes moeten maken 
in het aanvallen en het verdedigen. 
Daarnaast willen we veel nadruk leggen op de omschakelmomenten van aanval-
len naar verdedigen en verdedigen naar aanvallen en het compact houden van het 
speelveld. We willen veel oefenvormen aanbieden waarbij spelers leren om zich indi-
vidueel uit situaties te redden of in samenwerking met één of meerdere medespel-
er(s). Daarvoor is het nodig veel wedstrijdechte situaties in diverse partijvormen 
(grote en kleine) aan te bieden. Onze trainingen kenmerken zich door een hoge 
intensiteit. Er wordt gestreden om de winst, de wachtrijen zijn kort en door veel in 
spelvorm aan te bieden is de motivatie hoog.

3. Wat moeten spelers leren?

Spelbeleving: 
Zie leerlijn gedrag. 

Techniek: 
Wreeftrap, balaannames, kappen en draaien, schijnbewegingen, tweebenig passen en 
schieten, koppen, inwerpen, dribbelen, drijven, afschermen van de bal, tegenstander 
passeren.

Verdedigen: 
Bal afpakken, niet laten passeren, blokken, slidings.

Spelprincipes: 
Zie leerlijn spelprincipes voor de selectieteams.

Spelers leren om zich individueel of met een medespeler(s) aan de bal te handhaven. 

Bewegelijkheid, motoriek en sprintvaardigheden verbeteren. We willen spelers mo-
torisch veelzijdig ontwikkelen door allerlei sprintspelletjes aan te bieden vanuit ver-
schillende uitgangssituaties en door op diverse ondergronden te spelen. 

Voetbal Conditie Training (VCT):
Bij de selectieteams Jo17-1 en O18-1 wordt er geperiodiseerd. Zie leerlijn fysiek. 

5
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VCT-Training (alleen voor O17-1 en O18-1) m.b.v. het periodiseringsmodel uit de 
leerlijn fysiek. 
Techniektraining & Breintraining in de warming-up (pass-trapvormen, Coerver 
training, Michel Bruynicx etc)
Allerlei sprintspelletjes vanuit verschillende uitgangsposities, zowel met als zonder 
directe weerstand. 
Positiespelen met nadruk op onze spelprincipes (zie leerlijn spelprincipes). 
Kleine partijspelen 3:3, 4:4 en 5:5 (of met kameleon) met scoren op meerdere 
doeltjes of lijnvoetbal (straatvoetbal) met nadruk op aansluiten, doorbewegen en om-
schakelen. 
Duelvormen 1:1, 2:2 en 3:3 en aanvalsvormen 1:1, 2:1, 2:2, 3:2 en 3:3 op grote 
doelen met nadruk op acties maken, doorbewegen en omschakelen. 
Afrondvormen waarin de techniek van de wreeftrap of de voorzet getraind wordt. 
Grote partijspelen waarbij in meerdere linies gespeeld wordt en de buitenspelregel 
gehanteerd wordt. 

Pass-trap-vormen passen we alleen kortdurend toe als onderdeel van de warming-up 
of als onderdeel van een afrondvorm. Deze zijn niet geschikt om het spelinzicht van 
spelers te vergroten.

We spelen in de warming-up in principe ook geen grote rondo’s maar kiezen voor: 
4:2/5:2/6:2/5:3/6:3 waarbij de verdedigers kunnen scoren door over de buitenlijn te 
dribbelen of te scoren op twee kleine doeltjes.

Zie verder oefenstofdatabase, ook voor niet selectieteams.

Het seizoen in blokken – meerweekse programma’s
We spreken af het seizoen voor selectieteams op te delen in blokken van zes weken 
waarin je per blok deze trainingsdoelstellingen aan bod laat komen. Start 1e week van 
september.

Week 1: Aanvallen
Week 2: Aanvallen
Week 3: Omschakelen Aanvallen naar 
Verdedigen
Week 4: Verdedigen
Week 5: Verdedigen
Week 6: Omschakelen Verdedigen naar Aan-
vallen
Week 7: Bufferweek
• Opbouwen op eigen helft vanaf de keeper.
• Aanvallen op de helft van de tegenstander.
• Storen en druk zetten op de helft van de 
tegenstander.
• Verdedigen op eigen helft.

4. Welke ‘wedstrijdechte’ oefenstof past daarbij?
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In de bovenbouw spelen we in principe 1:4:3:3 waarbij we trachten vanuit de verde-
diging een speler door te schuiven om een man meer situatie te creëren. Incidenteel 
kan hiervan worden afgeweken als de wedstrijd daarom vraagt of als de trainer zijn 
spelers wil laten kennismaken met een andere speelwijze.

5.  Ontwikkelen spelprincipes en speelwijze 
11:11 voor selectieteams

JO16-JO17-
JO18-JO19
Aanvallen

Voor de speler
“We maken de speelruimte 
groot”

“We bieden ons aan bij de 
keeper”

“We proberen op te bouw-
en vanaf eigen helft”

“We spelen zoveel mo-
gelijk schuine passes naar 
voren en proberen hierbij 
spelers tussen de linies 
van de tegenstander vrij 
te krijgen”

“We proberen tijdens het 
opbouwen een hoog tempo 
te hanteren’

“We creëren een overtal 
rond de bal en spelen onze 
tegenstanders daar uit”

“We verplaatsen het spel 
met schuine passes, als 
diepspelen niet mogelijk 
is”

“We bewegen mee met de 
bal”

Voor de trainer
Leer de spelers de breedte en diepte van het 
speelveld te benutten. 

Leer spelers op te bouwen op eigen helft op het 
moment dat de bal bij de keeper is.

Leer de keeper, de verdedigers en middenvelders  
om met elkaar vanaf eigen helft op te bouwen op 
het moment dat de bal bij één van hen in het spel 
is. 

Leer spelers vooral te kijken naar diagonale af-
speelmogelijkheden in de diepte en leer ze hierbij 
schuin vrij te lopen ten opzichte van elkaar. 
Vermijdt de verticale pass langs de lijn!

Leer de spelers tijdens het opbouwen de bal con-
tinu in beweging te houden, zodat de tegenstander 
geen druk op de bal kan krijgen.

Leer de spelers zonder bal dat de speler met de bal 
meerdere korte en schuine passopties krijgt, zodat 
tegenstanders met een actie of een schuine pass 
uitgespeeld kunnen worden. 

Leer  spelers met schuine passes het spel te ver-
plaatsen als er aan de andere zijde van het veld 
meer ruimte ligt. 

Leer de spelers dat als de bal beweegt, alle spel-
ers meebewegen in die richting: na een dieptepass 
aansluiten, na een spelverplaatsing mee kantelen 
en knijpen. Hierdoor verbeter je de restverdedig-
ing. 

LEERLIJN SPELPRINCIPES
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Verdedigen

“Wij coachen onze pass 
na”

“Wij bewegen door nadat 
we de bal afgespeeld heb-
ben actie-vervolgactie!”

“Wij zorgen voor een juiste 
bezetting voor het doel 
van de tegenstander bij 
voorzetten van de flanken”

“Wij schieten in en rondom 
het strafschopgebied van 
de tegenstander op het 
doel als we de kans krij-
gen”

“We maken de speelruimte 
klein”

“We blijven in formatie en 
verdedigen de ruimte”

“Wij bewegen mee met de 
bal”

“Wij kiezen zo positie dat 
we niet met één pass uit-
gespeeld kunnen worden”

“Wij verstoren de opbouw 
op de helft van de tegen-
stander”

Leer spelers een boodschap mee te geven na elke 
pass die zij spelen. 
 
Leer spelers om zich na een pass meteen weer 
aanspeelbaar te maken of ruimte te creëren. 

Leer spelers met elkaar samen te werken om met 
een juiste bezetting (mede)speler(s) vrij te krijgen 
voor het doel van de tegenstander om te kunnen 
scoren.

Leer spelers te schieten als ze de kans krijgen, ook 
met het zwakke been als dit zo uitkomt. 

Leer alle spelers om naar de bal te bewegen en 
deze samen af te pakken. Leer de spelers hierbij 
dat linies kort op elkaar moeten staan (maximaal 
30-35 meter). 

Leer de spelers wat zonedekking is en leer ze 
elkaar te coachen en samen te werken.  

Leer spelers  dat zodra de bal beweegt, alle spelers 
meebewegen in diezelfde richting (na een diepte-
pass terug sluiten, na een spelverplaatsing mee 
kantelen, knijpen) waarbij spelers zowel de bal als 
hun (directe) tegenstander(s) kunnen zien. 

Leer spelers om zo lang mogelijk nuttig te blijven 
in het verdedigen en leer ze hierbij de passlijnen 
van de tegenpartij af te sluiten. 

Leer de spelers dat we bij FASE 1 de tegenstander 
volledig vast zetten op het moment dat de bal bij 
de keeper is. Hierbij dwingen we de keeper van de 
tegenstander tot het spelen van de lange bal. 
Indien de betreffende keeper een veldspeler in-
speelt wordt in FASE 2 de opbouw van de tegen-
stander vroegtijdig verstoord. 
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Omschakel-
en van
aanvallen
naar 
verdedigen

 “Wij spelen compact ron-
dom de middenlijn”

“Wij gaan tegendoelpunten 
voorkomen op eigen helft”

“Wij kiezen het juiste mo-
ment van drukzetten”

“Wij sluiten als team aan 
bij een pass terug van de 
tegenstander”

“Wij stappen altijd met 
de hele ploeg vooruit om 
de tegenstander met bal 
onder druk te zetten”

“Wij komen allemaal terug 
in formatie”

“Wij proberen de eerste of 
tweede bal na balverover-
ing zo snel mogelijk diep 
te spelen”

Leer de spelers dat we bij FASE 3 de speelruim-
tes klein gaan maken rondom de middenlijn. Leer 
de spelers hierbij dat linies kort op elkaar moeten 
staan (maximaal 30-35 meter). Leer spelers hierbij 
te ‘dubbelen’ op het moment dat een tegenstander 
binnen dit gebied wordt aangespeeld.

Leer de spelers dat we bij FASE 4 samen vanuit 
een compacte organisatie te verdedigen. Dichtbij 
eigen doel (in en rondom eigen 16-metergebied) 
veel druk op de bal en dus (altijd) samen vooruit 
verdedigen. De onderlinge communicatie is ook 
hierbij een belangrijk middel om tegendoelpunten 
te voorkomen. 

Leer spelers het juiste moment van druk zetten te 
herkennen en gezamenlijk te opereren:
A: Meteen nadat de bal verloren is 
B: Wanneer het (positie)spel van de tegenstander 
daartoe aanleiding geeft zoals bij een slechte pass 
of ingooi. 
C: Als onderdeel van de afgesproken tactiek.  

Leer spelers om samen naar voren te stappen 
als de tegenstander een pass richting eigen helft 
speelt om zo de tegenstanders verder van het ei-
gen doel te houden.

Leer spelers om na balverlies zo snel mogelijk 
samen druk te zetten op de speler met de bal. 
Probeer de speler met de bal in te sluiten met 
meerdere spelers.  

Leer spelers om samen de ruimte zo snel mogelijk 
weer klein te maken en terug te komen in formatie 
als het druk zetten geen succes oplevert. 

Leer spelers gebruik te maken van de desorganisa-
tie van de tegenstander. 

9
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Omschakel-
en 
verdedigen 
naar 
aanvallen

“Wij maken loopacties 
in de diepte als een me-
despeler de bal verovert 
op de helft van de tegen-
stander”

“Als de bal na verovering 
niet diep gespeeld kan 
worden, scherm deze dan 
af en pingel deze onder de 
druk van de tegenstanders 
uit”

“Zorg ervoor dat de spel-
er die de bal verovert 
deze onder de druk van 
de tegenstanders uit kan 
spelen”

Leer aanvallers om loopacties richting het doel te 
maken, zodat de speler die de bal verovert de bal 
in de diepte kan passen. 

Leer de speler die de bal verovert tijd te winnen 
zodat zijn medespelers zich kunnen vrijlopen.  

Leer spelers om zich (schuin) achter de speler die 
de bal verovert aan te bieden, zodat de bal zo snel 
mogelijk onder de druk van de tegenstander uitge-
speeld kan worden. 

10

6. VCT en fysiek

VERSCHILLEN BINNEN LEEFTIJDEN
De ontwikkeling van ieder individu verloopt op zijn of haar eigen en onvoorspelbare 
wijze. Zo is het goed om rekening te houden met verschillen die er binnen dezelfde 
leeftijden zijn. Deze verschillen kunnen groter of juist kleiner worden met de tijd. De 
verschillen hebben gevolgen voor de wijze waarop de spelers het spel (kunnen) spelen, 
beleven en ook hoe ze zich gedragen. De zogeheten kalenderleeftijd, biologische leeft-
ijd en voetballeeftijd die hier onder andere aan ten grondslag liggen, worden hieronder 
nader toegelicht.

Kalenderleeftijd
De kalenderleeftijd is gebaseerd op de geboortedatum van een speler. De peildatum 
in het voetbal is 1 januari. Dit betekent dat er tussen een speler geboren begin jan-
uari en eind december bijna één heel jaar verschil kan zitten. En dat terwijl ze wel in 
hetzelfde team of in ieder geval geboortejaar kunnen voetballen. Dit verschil van bijna 
twaalf maanden betekent voor een speler van 7-8 jaar zo’n 10 tot 15% achterstand 
ten opzichte van de speler die in januari geboren is.

Biologische leeftijd
Twee spelers kunnen in kalenderleeftijd net zo oud zijn, terwijl de een al veel verder is 
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in zijn fysieke en motorische ontwikkeling dan de ander. Een verschil in voetbalvaar-
digheden is dan soms ook zichtbaar. Dit uit zich bijvoorbeeld in het hebben van meer 
lengte, kracht, snelheid, hetgeen van invloed kan zijn op het voetballen op ‘dat mo-
ment’. De groeispurt start bij ieder kind op een ander moment. Bij meisjes gemiddeld 
tussen 10- en 14 jaar en jongens tussen de 13 en 16 jaar. Waar een speler zich in de 
groeiontwikkeling precies bevindt, noemen we de biologische leeftijd. 

VCT Periodisering (alleen JO17-1 en O18-1)
Raymond Verheijen (inspanningsfysioloog) heeft een “zeswekencyclus” (afbeelding 1) 
ontwikkeld om een team gedurende het gehele seizoen conditioneel op peil te houden. 
Bij de jeugd van csv Apeldoorn wordt alleen geperiodiseerd bij O18-1 en O17-1. Op 
dit moment wordt de welbekende “zeswekencyclus” gehanteerd, maar beiden selec-
tietrainers krijgen de vrijheid om ook te periodiseren binnen een andere cyclusvorm 
(bijvoorbeeld 4 weken). Het streven is om gedurende het voetbalseizoen 21-22 een 
model te ontwikkelen, waarmee we structureel aan de slag gaan. Kortom, dit thema 
gaat verder ontwikkeld worden.

11
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Spelers kunnen via hun trainer-coach in contact komen met de fysiotherapeuten c.q. 
medische begeleiding van csv Apeldoorn. Aan ouders wordt gevraagd kosten voor de 
fysiotherapeut op te nemen in hun ziektekostenverzekering.

7. Medische begeleiding

8. Coaching voor, tijdens en na de wedstrijd

Coaching voor de wedstrijd
- We gebruiken een tactiekbord.
- De bespreking sluit aan op het thema dat we die week getraind hebben. 
- We betrekken de spelers bij de bespreking door vragen te stellen. 
- Er wordt kort en concreet (m.b.v. een plaatje) aandacht besteed aan de spelhervat-
tingen verdedigend en aanvallen. 
- We houden de bespreking kort (5-10 minuten). 

*Bij de selectieteams  O17-1, O18-1 & O19-1 worden er nog andere elementen be-
sproken in de voorbespreking van een wedstrijd. Er worden namelijk over alle vier de 
teamfuncties wedstrijdtactische afspraken gemaakt i.r.t. de verwachte speelwijze van 
de tegenstander. Indien nodig kunnen er accenten, zoveel mogelijk binnen de eigen 
speelwijze, worden aangepast. 

Coaching tijdens de wedstrijd
- Trainers laten spelers zo veel mogelijk zelf oplossingen bedenken.
- De coaching heeft een positieve toon.
- De coach toont enthousiasme en blijdschap bij positieve acties. 
- De coach toont geen tot weinig emotie bij teleurstelling. 
- De coach heeft een voorbeeldfunctie richting scheidsrechter en tegenstander. 

Haal het beste in je spelers naar boven door positief te coachen. Benoem wat er goed 
gaat en geef concrete complimenten gericht op inzet in plaats van resultaat. Coach de 
spelers ook persoonlijk door specifieke complimenten en tips te geven en moedig ze 
vooral aan. 

Evaluatie van de wedstrijd
- Op wedstrijddagen sluiten we positief af, ook als we verloren hebben. We evalueren 
niet inhoudelijk. 
- Op de eerste training na de wedstrijd vragen we spelers eerst (individueel) naar posi-
tieve ervaringen en daarna naar verbeterpunten. 
- Trainers besteden minimaal de helft van de tijd aan het specifiek benoemen van 
punten die goed zijn gegaan.

12
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Het doorgaan van wedstrijden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle kad-
erleden bij O16-1, O17-1 en O19-1. Hieronder wordt beschreven hoe we deze doel-
stelling willen vormgeven. De O18-1 wordt beschreven in hoofdstuk 9b. 

O19-1 leent bij een gebrek aan spelers uit O19-2, O17-1 leent bij een gebrek aan 
spelers uit O17-2 of in incidentele gevallen uit O15-1, O17-2 leent bij O17-3, O16-1 
leent bij 016-2 of in incidentele gevallen bij 014-1 (O16-1 nu niet van toepassing).

Als het bovenstaande niet lukt en een selectie-elftal heeft minder dan 13 spelers 
neemt de selectietrainer contact op met de trainer van het hoogste recreatieve team 
om spelers te lenen tot het minimum van 13 bereikt wordt. De selectietrainer kiest 
welke speler(s) uit het hoogste recreatieve team hij graag wil lenen. De trainer van het 
hoogste recreatieve team benadert vervolgens deze speler(s) om met het selectie-elf-
tal mee te doen. Elke speler uit het hoogste recreatieve team is verplicht de eerste 
keer aan dit verzoek gehoor te geven. Wil de selectietrainer voor een tweede keer in 
een seizoenshelft een beroep doen op een speler, dan mag deze speler aangeven dat 
hij liever met zijn eigen team meedoet. De selectietrainer kiest dan een andere spel-
er, tenzij alle spelers uit het hoogste recreatieve team al een keer hebben meegedaan 
met het selectie-elftal. In dat geval, zal de gevraagde speler voor een tweede keer 
mee moeten doen met het selectie-elftal. 

Daarnaast verwachten wij ook van de trainers een flexibele houding om elkaar te 
ondersteunen en in clubbelang te denken i.p.v. in het belang van het eigen team. 
Als de selectietrainers er onderling niet uitkomen, neemt het HJO de beslissing.

Voor trainers van recreatieve teams geldt, dat als zij minder dan 12 spelers hebben, 
zij contact zoeken met de trainers van overige recreatieve teams om spelers te lenen. 
Probeer eerst te onderzoeken of één of twee spelers aan meerdere wedstrijden kunnen 
deelnemen. De trainer van het team dat gevraagd wordt om spelers te leveren benad-
ert spelers uit zijn team om mee te doen en geeft wedstrijd- en contactgegevens door. 

Als alle recreatieve teams kampen met spelerstekorten, dan worden de spelers uit het 
laagste recreatieve team verdeeld over de overige teams. De wedstrijd van het laagste 
recreatieve team wordt dan uitgesteld volgens de regels van de KNVB (overmacht). 
Met een goede samenwerking zou het echter mogelijk moeten zijn 99% van de wed-
strijden in een seizoen door te laten gaan. Dit vraagt flexibiliteit van de begeleiding 
van de recreatieve teams om het ‘hogere’ doel van het zo veel mogelijk laten doorgaan 
van wedstrijden te realiseren. Geadviseerd wordt via een app-groep elkaar tijdig (mini-
maal 48 uur van te voren) op de hoogte te houden van dreigende spelerstekorten. 

Als een team een kampioenswedstrijd kan spelen, dan hoeft dat team geen spelers uit 
te lenen als dat zou betekenen dat spelers dan niet bij hun kampioenswedstrijd aan-
wezig kunnen zijn. 
Als de niet selectietrainers er onderling niet uitkomen, wordt contact opgenomen met 
de IB-er. Hij zal dan de beslissing nemen.

9A. Wisselbeleid, lenen, en doorschuiven van 
spelers bij wedstrijden van O16, O17 & O19

13
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Het doorgaan van wedstrijden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ka-
derleden. Dus ook bij Jo18-1. Hieronder wordt beschreven hoe we deze doelstelling 
willen vormgeven.

Omdat het O18-1 team het hoogst spelende jeugdteam wordt in de eindfase van de 
jeugdopleiding van csv Apeldoorn worden spelers hier alvast voorbereid op wat moge-
lijk komen gaat: het leren omgaan met concurrentie. Waar de ‘jongere eerste elftal-
spelers’ die weinig tot geen speelminuten kunnen maken in het eerste, om wat voor 
reden dan ook, gerouleerd worden naar de beloften O23 gebeurt exact hetzelfde bij 
O18-1 maar dan in samenwerking met O19-1. 
Indien het kwalitatief mogelijk is zal O18-1 uit een selectie van 18 spelers (inclusief 2 
keepers waarbij de reservekeeper rouleert met de keeper van O19-1) bestaan en 
O19-1 uit 15 spelers (inclusief 1 keeper). Indien wenselijk kan de trainer van O19-1 
spelers speelminuten geven in O19-2. 

Als het selectieteam O18-1 minder dan 14 spelers heeft, dan neemt de selectietrainer 
allereerst contact op met de trainer van O19-1 om spelers te lenen tot het minimum 
van 14 bereikt wordt. Echter, de keuzemogelijkheid is in deze kwestie wel afhankelijk 
van de leeftijd en dus beperkter. Alleen de eerstejaars O19-1 spelers mogen name-
lijk nog meedoen in O18-1. Indien het niet mogelijk is om speler(s) toe te voegen van 
O19-1 aan O18-1 kan de selectietrainer van O18-1 een beroep doen op speler(s) van 
het selectieteam O17-1. 

De O18-1 trainer kiest welke speler(s) uit O19-1 hij graag wil lenen. De trainer van 
O19-1 benadert vervolgens deze speler(s) om met O18-1 mee te doen. Elke speler uit 
O19-1 is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven. Deze teams zullen namelijk sowie-
so veel gaan samenwerken. 
Daarnaast verwachten wij ook van de trainers een flexibele houding om elkaar te 
ondersteunen en in clubbelang te denken i.p.v. het belang van het eigen team. 
Als de selectietrainers er onderling niet uitkomen, zal het HJO beslissen. 

Voor trainers van recreatieve teams geldt, dat als zij minder dan 12 spelers hebben, 
zij contact zoeken met de trainers van overige recreatieve teams om spelers te lenen. 
Probeer eerst te onderzoeken of één of twee spelers aan meerdere wedstrijden kunnen 
deelnemen. De trainer van het team dat gevraagd wordt om spelers te leveren benad-
ert  spelers uit zijn team om mee te doen en geeft wedstrijd- en contactgegevens door. 

Als alle recreatieve teams kampen met spelerstekorten, dan worden de spelers uit het 
laagste recreatieve team verdeeld over de overige teams. De wedstrijd van het laagste 
recreatieve team wordt dan uitgesteld volgens de regels van de KNVB (overmacht). 
Met een goede samenwerking zou het echter mogelijk moeten zijn 99% van de wed-
strijden in een seizoen door te laten gaan. Dit vraagt flexibiliteit van de begeleiding 
van de recreatieve teams om het ‘hogere’ doel van het zo veel mogelijk laten doorgaan 
van wedstrijden te realiseren. Geadviseerd wordt via een app-groepje elkaar tijdig 
(minimaal 48 uur van te voren) op de hoogte te houden van dreigende 
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spelerstekorten. 

Als een team een kampioenswedstrijd kan spelen, dan hoeft dat team geen spelers uit 
te lenen als dat zou betekenen dat spelers dan niet bij hun kampioenswedstrijd aan-
wezig kunnen zijn.
Als de niet-trainers er onderling niet uitkomen, wordt er contact opgenomen met de 
IB-er. Hij neemt dan de beslissing. 

15

10. Breed opleiden en teamindelingen

Selectie-elftallen versus recreatieve elftallen
In de leeftijdsgroepen O16/O17/O18/O19 zijn O16-1/O17-1/O18-1/O19-1 de selec-
tie-elftallen. Gedurende het voetbalseizoen 2021-2022 is O17-2 een selectieteam i.p.v. 
O16-1. 
De overige elftallen zijn recreatieve elftallen. 
Voor de selectie-elftallen worden 18 spelers geselecteerd, te weten 16 spelers en 
2 keepers. Voor wedstrijden van selectie-elftallen worden 14-16 spelers geselecteerd. 
Eén van de twee selectiekeepers en één a twee andere selectiespeler(s) speelt zijn 
wedstrijd in het hoogste recreatieve elftal, tenzij er blessures zijn. De vervroegd door-
geschoven spelers uit O18-1 mogen eventueel ook nog meedoen met O17-1 en de 
overige O18-1 spelers spelen in O19-1 als ze niet bij de wedstrijdselectie van O18-1 
zitten.  
Dit hoeven niet wekelijks dezelfde speler(s) te zijn. Eén selectiekeeper doet wekelijks 
één keer mee met de training van het hoogste recreatieve elftal. 
De overige spelers in een leeftijdsgroep worden zo verdeeld, dat alle elftallen ongeveer 
even veel spelers hebben met een minimum van 14. 

POP gesprekken
De selectietrainer voert minimaal 2 per seizoen POP gesprekken met zijn spelers. 

Scouting intern
De selectietrainer houdt tijdens het seizoen (minimaal) zicht op de ontwikkeling van 
spelers in het hoogste recreatieve team en biedt spelers uit dat team die zich goed 
ontwikkelen de mogelijkheid om zo nu en dan mee te trainen met het selectie-elftal. 
Dit in overleg met de betrokken trainer. 
De intern begeleider houdt tijdens het voetbalseizoen zicht op de ontwikkeling van de 
spelers in alle recreatieve teams en stimuleert spelers die zich goed ontwikkelen zo nu 
en dan eens mee te trainen met het selectie-elftal of het hoogste recreatieve team van 
die leeftijdsgroep. Dit in overleg met de betrokken trainers. 
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Selectiecriteria
Voor onze selectie-elftallen zoeken we spelers met de volgende eigenschappen:
- Sterk gemotiveerd om veel te voetballen.
- Sterk gemotiveerd om zichzelf als voetballer te ontwikkelen.
- Een goed ontwikkeld balgevoel.
- In staat om tijdens het spel de juiste keuzes kunnen maken.
- Bewegelijk, snel.
- Sterke wil om door te zetten en samen te werken.

Selectieprocedure
De selectietrainer van O16-1 (nu O17-2) /O17-1/O18/O19-1 ontvangt via de intern 
begeleider voor 1 april aanbevelingen om spelers te laten deelnemen aan stagetrainin-
gen. Na minimaal drie en maximaal vijf stageactiviteiten informeert de trainer van 
O16-1 (nu O17-2) /O17-1/O18-1/O19-1 de speler over de mogelijkheden om deel te 
nemen aan de uiteindelijke selectieactiviteiten die plaatsvinden vanaf 1 juni. De speler 
in kwestie geeft vóór 15 mei bij de trainer van O16-1 (nu O17-2)/O17-1/O18-1/O19-1 
aan of hij wil gaan deelnemen aan de uiteindelijke selectieactiviteiten. 
In de periode van 1 tot en met 15 juni worden trainingen en wedstrijden georgani-
seerd door de selectietrainer van de volgende leeftijdsgroep. De overige spelers blijven 
in deze periode gewoon met hun eigen team trainen en spelen. 
Na de overschrijvingsdatum van 15 juni krijgen spelers in een gesprek samen met hun 
ouders te horen of de speler een plek in de voorlopige selectie krijgt aangeboden. De 
publicatie van de indeling van alle teams vindt binnen een week na de overschrijv-
ingsdatum plaats. Na dat moment kunnen alle teams nog enkele weken in de nieuwe 
samenstelling trainen en/of spelen. 
Zie verder document van de Teamindelingscommissie.

Indeling recreatieve elftallen
Voor de recreatieve elftallen vinden geen selectieactiviteiten plaats. 
Eventuele afvallers van de selectieprocedure worden ingedeeld in het hoogste rec-
reatieve team. We streven ernaar om de meest vaardige voetballers met een goede 
motivatie in het hoogste recreatieve voetbalteam in te delen. Daarmee is dit team een 
kweekvijver voor laatrijpe voetballers die in de toekomst wellicht nog kunnen door-
stromen naar de selectie. Het is van belang dat de begeleiding van het hoogste rec-
reatieve team zich realiseert dat dit team een bijzondere positie inneemt tussen de 
selectietak en de recreatieve tak. 
Voor de overige recreatieve teams kunnen spelers een voorkeur opgeven met welke 
vriendjes zij graag willen blijven voetballen. 
De indeling van de recreatieve teams wordt begin juli gelijktijdig met de indeling van 
het selectieteam gepubliceerd. 
Zie verder document van de Teamindelingscommissie.

16
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Minimaal 4 keer per jaar is er een overleg tussen de trainers van het eerste elftal, de 
023, de 018, het HJO en het bestuurslid technische zaken over de ontwikkeling van 
onze talenten en het opstellen van stappenplannen voor individuele spelers.
Ook zijn er afspraken gemaakt over het lenen en doorschuiven van spelers.

Wat betekent dit normaal gesproken op wedstrijddagen?
De trainers van de (hoofd)selectieteams hebben onderling en direct contact bij een 
gebrek aan spelers. Mochten de trainers er niet uitkomen dan zijn zij verplicht om het 
bestuurslid Technische Zaken en het Hoofd Jeugdopleiding te raadplegen en zij zullen 
dan gezamenlijk een leidend standpunt innemen. Binnen de jeugdafdeling wordt alleen 
het HJO geraadpleegd. 

Wanneer is er een gebrek aan spelers?
1e:  < minder dan 16 spelers (inclusief reservekeeper).
O23:  < minder dan 13 spelers (exclusief reservekeeper). 
O18: < minder dan 13 spelers (exclusief reservekeeper). 

Het eerste leent bij een gebrek aan spelers allereerst uit O23 en eventueel een tal-
entvolle speler uit O18. Wanneer het eerste 1 speler leent uit O18 mag O23 ook nog 
maar 1 speler lenen van O18. 

O23 krijgt wekelijks minimaal 2 spelers erbij uit de A-selectie afhankelijk van beschik-
baar aantal spelers. Bij een gebrek aan spelers leent O23 maximaal 2 spelers uit O18. 

Voor uitzonderlijke talenten kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
Dit gaat dan in overleg met bestuurslid Technische Zaken en Hoofd Jeugdopleiding.
 
Daarnaast kan doorschuiven van spelers/keepers afhankelijk van de stand in de com-
petitie zijn. Hierin beslissen het bestuurslid Technische Zaken & het HJO. 
De basis is dat de O18 als kweekvijver zo weinig mogelijk belast moet worden, maar 
het mag de ontwikkeling voor het hoger gaan spelen van talenten niet in de weg sta-
an.
Voor een goede aansluiting richting eerste elftal , 023. Is het van groot belang dat de 
O18 op divisieniveau speelt. 
Daarnaast is hoogste prioriteit, dat zowel de A-selectie als de 023-selectie niet degrad-
eren uit hun huidige klasse.
Kortom, vaak voor iedere wedstrijddag moet er bekeken worden wat verstandig is.

11. Overgang naar O23

17
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12. Meisjes en jongens

Ontwikkeling
Meisjes komen meestal eerder in de groei dan jongens. Jongens starten vaak later met 
groeien, maar eenmaal in de groei komen zij meestal op een hoger niveau van lengte, 
kracht en snelheid uit dan meisjes. 

In al onze teams – ook in de selectie-elftallen – kunnen meisjes gemengd met jongens 
spelen. Indien een groep meisjes dat wenst, kunnen zij ook ingedeeld worden in een 
team met alleen meisjes, maar dit wordt door csv Apeldoorn tot en met de midden-
bouw niet actief gestimuleerd. Oftewel, gemengd voetballen heeft tot en met JO15 de 
voorkeur. 

De KNVB lijkt talentvolle jonge meisjes in toenemende mate te stimuleren te ver-
kassen naar clubs die met hun selectie-elftallen op hoofdklasse- of divisieniveau te 
spelen. De KNVB lijkt dat niet te doen met talentvolle jongens, waardoor er een on-
balans kan ontstaan tussen het aantal talentvolle meisjes en talentvolle jongens dat 
beschikbaar is voor selectie-elftallen bij csv Apeldoorn. Aangezien talentvolle meisjes 
vanaf hun 15e jaar vaak uitstromen uit onze jeugdopleiding naar BVO’s of die meisjes 
de (fysieke) ontwikkeling van talentvolle jongens niet meer kunnen bijbenen, kunnen 
hierdoor gaten ontstaan in selectie-elftallen bij csv Apeldoorn. Mocht er een onbal-
ans ontstaan, dan behoudt csv Apeldoorn het recht om maatregelen te nemen om 
dat tegen te gaan, bijvoorbeeld door meisjes die ook in hun eigen woonomgeving een 
club op hoofdklasse- of divisieniveau hebben te weren in selectie-elftallen bij csv Apel-
doorn. 

13. Rechten en plichten spelers

Aanwezigheid en afmelden
We verwachten dat spelers zoveel mogelijk aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden 
van hun team. Bij verhindering melden spelers zich tijdig af te melden bij hun train-
er. Wij willen spelers vanaf O14/O15 stimuleren om zelf contact op te nemen met hun 
trainer. Zo leren zij hiervoor zelf verantwoordelijk te zijn. 
Voor selectie-elftallen geldt dat afmeldingen zoveel mogelijk telefonisch worden 
doorgegeven. 

Meedoen met andere teams
Spelers zijn verplicht gehoor te geven aan verzoeken van de begeleiding om met 
een ander team mee te doen, voor zover dit binnen hun mogelijkheden van bes-
chikbaarheid ligt. Voor selectiespelers geldt dat dit meerdere keren per seizoenshelft 
kan gebeuren. Spelers van recreatieve teams hoeven in principe maar één keer per 



B
O

V
EN

B
O

U
W

seizoenshelft met een ander team mee te doen, tenzij er sprake is van uitzonderlijke 
omstandigheden. 

Als spelers weigeren gehoor te geven aan een verzoek binnen de beschreven kaders, 
dan wordt dit gemeld bij de leeftijdscoördinator/interne begeleider. Die neemt contact 
op met de ouders om de achtergrond van de weigering te achterhalen en zo nodig het 
clubbeleid toe te lichten. Als er geen gegronde reden is om mee te werken aan een 
verzoek, dan meldt de leeftijdscoördinator dit aan het bestuurslid jeugdzaken. Die kan 
besluiten de speler het recht te ontzeggen die speelronde met het ‘eigen’ team mee te 
doen. De verplichting om in de toekomst bij een vergelijkbaar verzoek met een ander 
team mee te doen blijft onverkort staan. 

Opstelling, wisselbeleid en speeltijd voor selecties
Van selectiespelers verwachten we dat zij een sterke motivatie hebben om zich te 
ontwikkelen als voetballer. De selectietrainer verdiept zich daarom in de wensen van 
de selectiespeler ten aanzien van zijn ontwikkeling. Al tijdens de selectieprocedure 
inventariseert de selectietrainer op welke positie(s) de selectiespeler zichzelf graag 
verder zou ontwikkelen. De selectietrainer schetst de mogelijkheden die hij voor de 
speler ziet en vraagt of de speler dit ook ziet zitten. Uiteindelijk bepaalt de trainer de 
opstelling, maar het is van belang dat hij hierover in gesprek blijft met de spelers. 
Daarnaast is het natuurlijk heel leerzaam voor een speler om van tijd tot tijd op een 
andere positie te spelen om andere vaardigheden te leren. 

Om je als speler te ontwikkelen, heb je voldoende speeltijd nodig. Vanaf O13 ac-
cepteren we echter wel dat er verschil in speeltijd kan ontstaan, omdat we naast het 
belang van het ontwikkelen van het individu ook rekening houden met het belang van 
de jeugdopleiding om met selectieteams op divisieniveau te kunnen spelen. We vinden 
echter wel dat alle selectiespelers recht hebben op een bepaald minimum aan speelti-
jd, mits zij een goede trainingsopkomst en -inzet hebben. 

De selectietrainer houdt daarom voor al zijn selectiespelers de speel- en wisseltijd bij. 
Selectiespelers spelen per seizoenshelft minimaal 65% van de som van de speel- en 
wisseltijd. Hierbij wordt de speel- en wisseltijd in het hoogste recreatieteam ook mee-
gerekend. Als een speler uitvalt, wordt dat niet als wisseltijd beschouwd. 
Selectiespelers die meedoen bij het hoogste recreatieve team staan in de basis en 
spelen zoveel mogelijk hele wedstrijden.  

Spelers die uitgeleend worden aan een selectieteam spelen minimaal 20 minuten, ten-
zij zij al meegedaan hebben aan een wedstrijd met hun eigen team. In dat geval is er 
geen minimumspeeltijd. Van de norm van 65% kan afgeweken worden als de training-
sopkomst of -inzet over een langere periode te wensen overlaat. 

Opstelling, wisselbeleid en speeltijd voor recreatieve teams
Bij recreatieve teams is het winnen van wedstrijden van ondergeschikt belang aan het 
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belang van alle spelers om zoveel mogelijk plezier aan hun sport te beleven. De trainer 
van recreatieve teams is daarom steeds in gesprek met zijn spelers over hun wensen 
ten aanzien van de opstelling.

De speeltijd wordt in recreatieve teams gelijk over de spelers verdeeld. Uitgaande van 
een team met drie wissels, betekent dit dat elke speler elke wedstrijd minimaal 75% 
van de wedstrijdduur in actie komt, ook in eventuele kampioenswedstrijden.

Als een speler over een langere periode een matige trainingsopkomst of -inzet heeft, 
kan van de norm van 75% afgeweken worden. Belangrijk is wel dat de trainer hierover 
dan goed met de speler en zijn ouders communiceert, zodat hij zijn opkomst of inzet 
kan verbeteren. 

14. Gedrag, waarden en normen

Kanjerafspraken
1. We respecteren onszelf en anderen. 
2. We helpen elkaar.
3. We vertrouwen elkaar.
4. We lachten elkaar niet uit.
5. Niemand speelt de baas. 
6. Niemand doet zielig.

15. Train de trainers

De niet selectietrainers worden begeleid door de Intern Begeleider. Tevens is er een 
database beschikbaar met leeftijdtypische oefenvormen voor een plezierige en leer-
zame training bij ieder team! 

De selectietrainers worden ondersteund door het HJO. Het HJO fungeert als klankbord, 
observeert trainingen en wedstrijden en geeft gerichte feedforward. Het HJO helpt de 
interne begeleiders bij hun werkzaamheden.
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Wij vinden het leuk als ouders positief en enthousiast aanwezig zijn. Maar wij ver-
wachten dat ouders de coaching overlaten aan de trainer.

Wij zijn blij met ouders die hun kind stimuleren om naar de training en wedstrijd te 
gaan en zelf ook regelmatig de wedstrijden bijwonen. Ouders moedigen positief en 
plezierig aan, helpen met leren winnen en verliezen, met complimenten geven en leren 
omgaan met tegenslag. Hun goede voorbeeld is heel belangrijk voor de kinderen. Wij 
vinden het ongewenst als ouders zich bemoeien met de opstelling, coachen, instruc-
ties geven of hun afkeuring laten blijken na een minder geslaagde actie. Wij spreken 
een ouder die tijdens de wedstrijd buiten zijn boekje gaat, daarop aan. Wij blijven dan 
rustig, herinneren de ouder aan de afspraken en vragen de ouder na de wedstrijd even 
verder te spreken. 
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17. Rollen en taken

- HJO
- Interne begeleiders
- Coördinatoren
- Trainers
- Assistent trainers
- Leiders

Zie Functieboek.

16. Rol van de ouders
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