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Inleiding. 
 
Voor u ligt het jeugdplan van vv Sweel. Dit jeugdplan is bedoeld als leidraad voor de gang van zaken binnen 
de jeugd. In dit jeugdplan staan een aantal uitgangspunten, die zowel op technisch en organisatorisch  vlak, 
als ruggensteun kan dienen bij het uitvoeren van de taken binnen de jeugdafdeling.  
 
Het is de bedoeling om op een dusdanig manier met deze uitgangspunten om te gaan, dat zowel de 
jeugdspeler, trainer en vrijwilliger plezier blijven beleven aan het voetbalspel, echter het ontwikkelen van de 
jeugdspeler zal altijd centraal blijven staan. 
 
 
Als referenties voor dit stuk hebben een aantal overige jeugdplannen gediend en een vroeger jeugdplan van 
de toenmalige combinatie ZBC / SP. Zweeloo. Daarnaast is er informatie uit de literatuur gebruikt om te 
komen tot dit jeugdplan. 
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Hoofdstuk 1: Voorwoord 
. 
 
Bij het schrijven van het jeugdplan hebben wij ons  afgevraagd, voor wie dit jeugdplan nou eigenlijk bedoeld 
is. In eerste instantie is het geschreven om de jeugdspelers binnen vv Sweel zo optimaal mogelijk te laten 
ontwikkelen. Daarnaast is het uiteraard een leidraad voor het jeugdkader en een soort van handleiding hoe 
wij als vereniging graag willen dat onze jeugdspelers begeleid worden. 
Aan de andere kant moeten we ons ook steeds bewust zijn van het feit, dat we niet elke speler op kunnen 
leiden voor het eerste elftal van hetzij vv Sweel zaterdag als vv Sweel zondag. Er zijn ook voetballers die lid 
zijn van de vereniging om gewoon lekker te voetballen. Vandaar dat er geprobeerd is om de praktijk van 
onze jeugd om te zetten in een soort jeugdbeleidsplan. Hierbij proberen wij de balans te vinden tussen het 
uiteindelijke resultaat en de jeugdopleiding op zich.  
 

 Bij de jeugd van vv Sweel melden zich per jaar tussen de 10 a 15 nieuwe leden aan. Als het goed 
gaat (ideaalbeeld) stromen er aan het einde van een seizoen van de A-junioren 2 a 3 spelers door 
naar de selecties van vv Sweel zaterdag of vv Sweel zondag.  
 

 Van belang zijn de volgende vragen: 
- Hoe liggen de verhoudingen tussen prestatiegericht bezig zijn ten opzichte van het rendement aan 

het eind van de jeugdafdeling?  
- En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit rendement kunnen verhogen? Dus wat is er nodig om het  

niveau te verhogen?. 
 
In dit jeugdplan is geprobeerd om deze vragen steeds als uitgangspunt te hanteren.  
 
Aan de ene kant is er veel aandacht voor vorming en recreatie, maar aan de andere kant ook de wens om 
prestatiegericht bezig zijn.  
Plezier en beleving moeten in alle leeftijdsgroepen aanwezig zijn, maar per leeftijdsgroep komen de 
accenten van al deze begrippen wel anders te liggen.  
Deze accenten kunnen zelfs verschillen binnen een leeftijdscategorie. 
 
Ps. Waar in dit plan speler staat geschreven dient ook speelster te worden gelezen. Bij het begrip ouders, moet 
ouders/verzorgers gelezen worden als dit al niet zo beschreven is. Daarnaast kan er indien er leider geschreven is, dit 

ook worden gelezen als leidster. 
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Hoofdstuk 2: Organisatie van de jeugdafdeling 
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Hoofdstuk 3: Visie vv Sweel 
 
3.1 Algemene Uitgangspunten 

 Vanaf de F-pupillen t/m de C2 junioren heeft vorming de hoogste prioriteit. Met vorming doelen we 
erop dat er concessies gedaan kunnen worden aan de prestatie (winst) om een speler over een 
langere periode beter te leren voetballen. Bij deze vorming staan steeds de individuele kwaliteiten of 
tekortkomingen centraal. 

 

 C1, B1 en A1 spelen prestatiegericht. Met prestatie bedoelen we dat het tactisch concept zodanig 
uitgestippeld moet worden om de meeste winstkansen te creëren. Bij prestaties mogen dus 
concessies gedaan worden ten aanzien van bijvoorbeeld aantrekkelijk voetbal of individuele spelers. 
Met dien verstande dat opleiden altijd belangrijker is dan winnen. Gebruik winnen als een middel, en 
niet als doel.   
 
Uitgangspunt;   “Hard werken wint van talent als talent niet hard werkt”. 
 

 Hier staat wel tegenover dat we ondanks het onderscheid vorming en prestatie graag binnen alle 
teams willen spelen volgens een vast concept, De elftallen spelen in principe allemaal 1-4-3-3, 
waarbij we in balbezit 1-3-4-3 spelen. Hier komen we later in dit stuk op terug. De zeventallen 
proberen we allemaal 1-2-3-1 te laten spelen. Ook hier komen we later op terug. 

 
Toelichting:  
F3 en jonger (beginners t/m globaal 2e jaars F-pupillen)  Prevorming 

- Trainen 1 x per week. 
- Het gestructureerd leren omgaan met de voetbalweerstanden (bal, tegenstander, medespeler, veld). 
- Het aanleren van het spelidee. 

 
F2, F1 + E-pupillen  Vorming 

- Trainen 2 x per week. 
- Het uitbreiden van het leren omgaan van voetbalweerstanden, waarbij er aandacht is voor de ruimtes, 

dus vergroten van de afstanden. 
- Het aanleren van de technische vaardigheden en langzaam bij beetje aandacht voor de tactische 

vaardigheden. 
- Het leren spelen op verschillende posities, waarbij we bij een E1 best al wel wat meer naar vaste 

posities kunnen. 
- Het leren functioneren in een teamsport. 
- Beginnen met het werken aan spelinzicht. 

 
D-junioren  Vorming 

- Trainen 2 x per week. 
- Aandacht voor het spelen op het grote veld en de bijbehorende spelregels (buitenspel). 
- Het uitbreiden van de technische vaardigheden. 
- Het aanleren van taken behorende bij posities binnen 1-4-3-3. Dus tactisch. 
- Werken aan spelinzicht. 
- Gaan kijken waar de specifieke kwaliteiten van een speler liggen en deze daar ook gaan gebruiken 

en ontwikkelen. 
- Spelers laten beseffen wat hun verantwoordelijkheden zijn richting het team en de club, waarbij 

aandacht is voor gedrag richting tegenstander, medespeler, begeleiding en scheidsrechters. 
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C2, B2, A2 (indien aanwezig)  Vorming + recreatief 

- Trainen bij voorkeur 2 x per week. 
- Plezier in het voetballen staat voorop. 
- Iedereen speelt even vaak. 

C1, B1 en A1  Prestatie 
- Trainen 2 x per week. 
- Zo hoog mogelijk spelen. 
- Aandacht voor het toepassen van de technische vaardigheden binnen het tactische concept. 
- Talentvolle 2e jaars B’s en A-junioren kunnen worden uitgenodigd voor het elftal onder 23 jaar. 
- A-junioren kunnen worden uitgenodigd om mee te spelen binnen de selectie elftallen   bij de senioren. 

Voor zowel vv Sweel zaterdag als vv Sweel zondag praten we hier over het 1e elftal. Dit gaat altijd in 
goed overleg met de trainers en de jeugdcoördinator. Het is niet de bedoeling dat hoofdtrainers van 
de senioren, jeugdspelers zelf gaan benaderen. 

 
3.2 Selecteren van spelers 

 De teams worden ingedeeld door de technische commissie, indien nodig in overleg met trainers 
en leiders. 

 De jongste F-pupillen worden in principe ingedeeld op basis van leeftijd en het sociale aspect (o.a. 
vriendjes, school e.d.) 

 Hierbij kunnen we uitzonderingen maken voor een opvallend talent dat we een leeftijdsgroep hoger 
laten spelen. 

 Bij F1 en F2 wordt ook al enigszins gekeken naar kwaliteit, omdat deze teams ook al twee keer per 
week trainen. 

 De E1 en E2 gaan op kwaliteit en de E3 en E4 vervolgens op leeftijd, maar ook op gelijkwaardigheid 
in de teams. 

 De D  junioren t/m de A-junioren worden ingedeeld op leeftijd en bij meerdere groepen binnen een 
categorie op kwaliteit. 

 Als we spreken over kwaliteit dan hebben we het over verschillende kwaliteiten, waarbij de volgende 
vaardigheden van belang zijn: Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid, Inzet en Snelheid (qua lopen en 
qua handelen) Daar voegen wij als vv Sweel ook betrouwbaarheid (altijd aanwezig + bij afwezigheid 
het afbellen) aan toe. 

 Indien een speler over dusdanige kwaliteiten beschikt dat het voor de ontwikkeling van de speler 
goed zou zijn om meer weerstand te krijgen, is het mogelijk dat de betreffende speler vervroegd 
overgaat of vaker gaat meetrainen met hogere leeftijdscategorie. Dit uiteraard altijd in overleg met de 
speler, zijn ouders en de desbetreffende trainers. 

 Op het moment dat de voorlopige teams zijn samengesteld worden er oefenwedstrijden gespeeld. 
Eind juni wordt de definitieve indeling bekend gemaakt door de TC. 

 
3.2a Doorselecteren van spelers door ze mee te laten trainen in een oudere leeftijdsgroep 

 Op zo’n driekwart van het seizoen, dat wil zeggen vanaf maart, gaan die spelers, die het seizoen erna 
over moeten stappen naar een oudere leeftijdscategorie mee trainen op toerbeurt met die groep. 

 Dat wil zeggen spelers uit de standaardelftallen die in aanmerking komen voor het standaardelftal (in 
de ogen van de TC en/of de trainer) dat jaar er op meetrainen met die groep. 

 Dit vindt plaats tijdens de eerste weektraining. 

 Afhankelijk van het aantal gaat dit steeds om 2 of 3-tallen. 

 De trainer van het team waar de betreffende speler in speelt brengt de trainer van de oudere 
leeftijdsgroep op de hoogte van wie er wanneer komt.  

 Dit doen wij vanaf de D-junioren t/m de A-junioren, die dan meetrainen met respectievelijk vv Sweel 
zaterdag of vv Sweel zondag. Bij de overstap A-junioren senioren gaat het er om of een speler zou 
kunnen spelen in het 1e of 2e elftal. 
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 Vanaf de maand mei trainen de 2e jaars E-pupillen mee met de D-pupillen. Dit 1 x per week. Dat wil 
zeggen de eerste weektraining is er aandacht met de nieuwe D’s voor gewenning aan het grote veld 
en de tweede weektraining wordt er in de gewone groepen getraind. 

 Over de precieze invulling hiervan zal elk jaar goed nagedacht moeten worden, omdat we steeds te 
maken hebben met andere aantallen. 

 Daarnaast proberen we met de nieuw ingedeelde A,B,C en D ook oefenwedstrijden te spelen in de 
periode eind mei, begin juni. 

 
3.3. Aandachtspunten binnen de trainingen, gekoppeld aan trainingsaccenten 

 Bij de F- en E-pupillen heeft elke trainer zijn eigen groep. De oefenstof wordt aan het begin van het 
seizoen aangereikt en uitgelegd door de hoofdjeugdopleiding in een train de trainer sessie. 

 Alle trainers moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de teamtraining aanwezig zijn. 

 Naast het verbeteren van techniek en inzicht bij de spelers is beleving / plezier een belangrijke factor 
binnen de trainingen van vv Sweel. 

 Trainen is een kwestie van herhalen ook binnen de jongste jeugd. Dat wil zeggen dat bepaalde 
vormen met enige regelmaat terug kunnen komen. Dit zorgt daarnaast voor herkenbaarheid bij de 
kinderen. Voor alle jeugdteams geldt, dat de basistechnieken altijd getraind/herhaald moeten worden, 
d.m.v. diverse oefeningen. Met basistechniek wordt bedoelt de functionele techniek die nodig is om 
het voetbalspel optimaal te kunnen spelen.  

 Bij de jongste groep F-pupillen ligt het accent op het verbeteren van balvaardigheden, elk kind heeft 
een bal en de kinderen staan zo weinig mogelijk stil. Daarnaast binnen de organisatie van de training 
voorkomen dat de kinderen aan elkaar kunnen zitten. 

 Bij de F1 en F2 plus de E-pupillen voegen we er naast bovenstaande een stukje inzicht aan toe. Dat 
wil zeggen dat er met enige regelmaat al aandacht moet zijn voor positiespelen. (aanpassen aan 
niveau)  van eenvoudig 3:1/4:1 naar wat complexer 7:2/7:3 

 In de wat oudere jeugd (D’s en C’s) kunnen we deze positiespelen uitbreiden naar 8:4/10:5  Binnen 
het spel van vv Sweel, waarbij een belangrijk accent is het zo snel mogelijk terug veroveren van de 
bal bij balverlies, zijn deze positiespelletjes goed bruikbaar. 

 Aanvallend voetbal en vooruit verdedigen dient gestimuleerd te worden. 

 Het maken van doelpunten dient met name op de trainingen accent te krijgen. 

 Een speler die vaak scoort of beter dan gemiddeld kan voetballen, is niet belangrijker voor het team 
dan andere spelers. Het teambelang gaat altijd boven het individu. Complementeer alle spelers als zij 
binnen hun mogelijkheden oefeningen goed uitvoeren. 

 Bij de C1, B1 en A1 kan er wedstrijdgerichter getraind worden. 
 
Accenten: 
HOOFDDOELSTELLING F3 en jonger:  
Veel (speelse) oefenvormen in de training waarbij de speler aan het eind van de periode moet kunnen 
schieten en dribbelen, passen en aannemen. 
 

 Iedere trainingsvorm met bal, waarbij ook elk kind een bal heeft. 

 Veel dribbelen en drijven. Elke training heeft een dribbel, drijfvorm, die uitgebreid kunnen worden met 
techniekoefeningen of een afwerkvorm. 

 De partijspelletjes op deze trainingen zijn maximaal 4 tegen 4, waarbij de veldgrootte wel minimaal 20 
x 40 meter is, zodat er besef is van de ruimte. 

 Veel aandacht voor passen, schieten, aannemen en dribbelen. Elke training heeft een passvorm, 
afwerkvorm, waarbij er ook weer aandacht is dat veel kinderen in beweging zijn. Voorkom lange 
wachtrijen.  

 De voorkeur heeft om twee oefenvormen binnen de training te doen en vervolgens altijd afsluiten met 
een partijspel van minimaal 20 minuten. Tijdens partij spel aandacht voor datgene wat in de 
voorgaande oefeningen getraind is. 
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 Probeer je trainingsveld zo in te delen dat alle oefeningen in dezelfde ruimte van 20 x 40 meter 
kunnen worden uitgevoerd. 

 
 
HOOFDDOELSTELLING F1, F2 en E-PUPILLEN: 
Veel oefenvormen waarbij het goed laten beheersen van de basis technische vormen van belang is. Hierbij 
aandacht voor passen over grotere afstanden, aannemen binnenkant voet, kappen en draaien, wreeftrap als 
doelpoging, aanvallen als ploeg en verdedigen als ploeg. 
Daarnaast doorontwikkelen van de aangeleerde vormen in de vorige leeftijdsgroep. 
 

 Elke trainer heeft zijn eigen groep. De oefenstof wordt aan het begin van het seizoen aangereikt en 
uitgelegd door de hoofdjeugdopleiding in een train de trainer sessie 

 Iedere trainingsvorm met bal, waarbij ook elk kind een bal heeft. 

 Elke training heeft een passvorm, waarbij er aandacht is voor het verplaatsen van de bal over een 
behoorlijke afstand. 

 Voorkom lange wachtrijen tijdens de oefening.  

 De partijspelletjes op deze trainingen zijn in principe minimaal 4 tegen 4, waarbij de veldgrootte wel 
minimaal 20 x 40 meter is, zodat er besef is van de ruimte. 

 Om bij de oudste E-pupillen iets uit te leggen over 7 tegen 7, kan hier heel incidenteel eens van 
worden afgeweken. 

 De voorkeur heeft om drie oefenvormen binnen de training te doen om met alle teams af te sluiten 
met een partijspel van minimaal 20 minuten. 

 Daarnaast, 
 Balcontrole (stoppen van de bal, zowel over de grond als door de lucht 
 Veel aandacht individuele techniek (kappen en draaien, passeerbewegingen, schijn bewegingen) 
 Verbeteren van de pass binnenkant voet. 
 Veel wedstrijdvormen binnen de oefeningen. 
 Aanleren van het schot op het doel met de wreef. 
 Bij de jongsten begin maken met positiespel, maar bij de laatste jaar E’s structureel. 
 Begin maken met het koppen (angst overwinnen) 

 
De hoofdjeugdtrainer wil met enige regelmaat met de betreffende trainers in overleg om een zo hoog 
mogelijk rendement uit de trainingen te krijgen. Deze momenten zijn minimaal 2 x per jaar, waarbij in principe 
iedereen verwacht wordt. 
 

 
HOOFDDOELSTELLING D-PUPILLEN: 
De aangeleerde basistechnieken onderhouden en het structureel verbeteren van het positiespel. Daarnaast 
structureel aandacht voor de beginprincipes van 1-4-3-3- systeem, zowel in balbezit als in balbezit 
tegenpartij. 
 

 Veel positiespelletjes, van simpel naar complexer. 

 Binnen de eerste weektraining mogen deze kinderen ook conditioneel geprikkeld worden, mits deze 
vormen maar met bal zijn. 

 De tweede weektraining is altijd wat meer gericht op aspecten uit de wedstrijden. 

 Aanleren van het verdedigen en aanleren van het aanvallen binnen 1-4-3-3. 

 Aanleren van het koppen. 

 Verbeteren van het passen en schieten van de bal. 

 Verwerken van een hoge bal. 

 Het verwerken van een bal, oftewel het aan en meenemen van de bal. 

 Scoren staat binnen de trainingsvormen centraal. 
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 Verbeteren van het lopen door middel van loopcoördinatie. 

 Elke training eindigt wel met een partij van minimaal 20 minuten. 
 

 
HOOFDDOELSTELLING  C-JUNIOREN: 
Dieper ingaan op de vaardigheden behorend bij het 1-4-3-3, meer wedstrijdgericht positiespel en daarnaast 
het blijven ontwikkelen van de basisvaardigheden aangeleerd in de onderbouw. 
 

 Uitbreiden van positiespelletjes naar vormen met kaatsers, of vormen met meerdere ploegjes, of een 
beperking in het aantal balcontacten. 

 Aandacht voor het onderling coachen van spelers 

 Aandacht voor het verwerken van de bal, waarbij aandacht MOET zijn voor het juiste been. 

 Aandacht blijven houden voor loopcoördinatie. 

 Aanvallend en verdedigen koppen. 

 Duel 1 tegen 1, met name in verdedigend opzicht. 

 Overtalsituaties 

 Wreeftrap als pass over afstand. 

 Aanleren van taakbewust spelen tijdens een wedstrijd en dus ook binnen die zelfde partij op de 
training. 

 Incidenteel 11 tegen 11 trainen. In principe op niveau 7 tegen 7, waarbij er wel aandacht moet zijn 
voor de taken. 

 Elke training eindigt wel met een partij van minimaal 20 minuten. 
 
HOOFDDOELSTELLING  B-JUNIOREN: 
Wedstrijdgericht trainen, waarbij er naast het door ontwikkelen van aangeleerde vaardigheden, al aandacht 
is voor tactische aspecten. 
 

 Onderling coachen van spelers 

 Stukje basisconditie wel gericht op de posities en zo veel mogelijk conditionele prikkels met bal. 

 Spelen vanuit het systeem 1-4-3-3 
 Loopacties 
 Knijpen 
 Aansluiten 
 Gericht positiespel 
 Inschuiven centrale verdediger in balbezit 
 Overname-/rugdekking 
 Hoe zetten we druk vooruit 

 Verbeteren van het positiespel (hoger tempo, minder balcontacten) 

 Verbeteren van het passen/trappen  

 Verbeteren van het taakbewust spelen 

 Elke training eindigt met een partij van minimaal 20 minuten. 
 
 
 
HOOFDDOELSTELLING  A-JUNIOREN: 
Voorbereiden op het spelen in de senioren met het accent op de tactische aspecten. 
 

 Training gericht op de speelwijze 1-4-3-3 
 Loopacties 
 Standaardsituaties 
 Druk vooruit 
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 Omschakelmomenten 

 Verbeteren van de individuele conditie van de speler. 

 Handelingssnelheid verhogen 

 Weer positiespel verbeteren 

 Verbeteren passen en trappen. 

 Zie ook B-junioren, maar het tempo moet omhoog. 
 
3.4 Aandachtspunten bij wedstrijden 
De insteek bij wedstrijden moet zijn dat de kinderen plezier beleven en in principe elke wedstrijd weer iets 
leren. Dat is dan ook de doelstelling van de begeleiding.  
Bij de jongste groepen gaat het er om dat we de kinderen er op wijzen dat ze nooit zo maar een bal 
wegschieten. Graag aandacht voor aannemen en kijken wie er vrij staat. Het resultaat is volledig 
ondergeschikt aan het leren. Daarnaast willen we graag dat de leiders de kinderen confronteren met de 
opstelling. Hoe beginnen we en staan de kinderen daar bij elke aftrap ook weer. Waar moest je ook al weer 
staan? Kan een uitstekende vraag aan een kind zijn. We willen graag dat de begeleiding de jeugdspelers 
motiveert en ze stimuleren om druk vooruit te zetten. Ook graag proberen om de jongste jeugd al wel als 
ploeg te laten voetballen. Het kan niet zijn dat een aanval bezig is en dat er nog twee verdedigers ergens 
achter staan te wachten totdat er weer een bal hun kant opkomt. Voor deze doelstellingen zullen we als 
begeleiding geduld moeten betrachten, maar dan zal het ook zeker gaan lukken en op den duur resultaat op 
gaan leveren. Om bij de wedstrijden een extra leermoment te creëren werken we met een standaard 
warming-up. Voor deze warming-up verwijs ik u naar bijlage 2 van dit document. 
 
De jongste jeugd zal bij wedstrijden gaan spelen met 2 verdedigers 1 middenvelder (inschuivende 
centrale verdediger) en 3 aanvallers. Wat ook mogelijk is, is om te starten met 2 verdedigers, 3 
middenvelders en 1 spits. In balbezit wordt het dan wel met 3 spitsen.  

Algemene taken van het team als we aanvallen:  Veld zo groot mogelijk maken, dat is moeilijker te 
verdedigen voor de tegenstander, dus: uit elkaar! Samenspelen en opbouwen naar het doel van de 
tegenstander. Aanvallen doe je als team, dus ook de verdedigers doen mee!  

Taken en functies per positie:  
Keeper (1): 

 positie kiezen t.o.v. de verdedigers, altijd klaar zijn voor de terugspeelbal 
 voortzetting d.m.v. uitrollen, werpen, of trappen   
 meedoen met het spel, dus niet op de lijn blijven staan, maar van de lijn af en blijven opletten!  

 
Verdedigers (2,4):  

 uit elkaar, veld groot maken, aanspeelbaar zijn voor medespeler met de bal. 
 aanspelen van de aanvallers 
 als er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen 
 meedoen met het spel als de aanvallers de bal hebben, dus niet achterin gaan wachten. 

Aanspeelbaar zijn zodat een bal ook teruggespeeld kan worden.  
 
Centrale verdediger (3):  

 positie kiezen (tussen aanvallers en verdedigers in), er ontstaan te allen tijde driehoekjes op het 
speelveld. 

 aanspelen van vrijstaande aanvallers of verdedigers 
 als er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen 
 meedoen met de aanval 
 op doel schieten als het kan  
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Vleugelaanvallers (5,7):  
 veld lang en breed maken, maar wel aanspeelbaar blijven 
 met de bal naar het doel, alleen of samen met een maatje als die er beter voor staat. 
 de centrumspits met een voorzet in schietpositie proberen te krijgen 
 positie kiezen voor het doel, aanspeelbaar zijn voor medespeler met bal 
 op doel schieten als het kan  

 
Centrale aanvaller (6):  

 veld lang maken, maar wel aanspeelbaar blijven 
 schieten op doel als het kan 
 positie kiezen voor het doel, aanspeelbaar zijn voor medespeler met bal  

 
 
 
Opstelling bij aanvallen: 

Formatie: 1-2-1-3  

    Aanvallende partij 

 

 Verdedigende partij 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Algemene taken van het team in verdedigen:  Zo snel mogelijk de bal weer afpakken. Het speelveld zo 
klein mogelijk maken, dit maakt het moeilijker voor de tegenstander om te spelen. Verdedigen doe je met het 
hele team, dus ook de aanvallers verdedigen mee!  
Taken en functies per positie: 
Keeper (1):  

 doelpunten voorkomen 
 positie kiezen t.o.v. de bal, tegenstander en medespelers  

 
Verdedigers (2,4):  

 laat je niet uitspelen en probeer als je dicht bij de bal bent, deze af te pakken 

1 

2 4 

3 

 
5 

6 

7 
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 dekken van de aanvallers van de tegenpartij, probeer de tegenstander aan de buitenkant te 
houden, dus kies altijd positie tussen aanvaller en het doel 

 als het spel aan de andere kant is geef je rugdekking aan de andere verdedigers 
 
Centrale verdediger (3):  

  laat je niet uitspelen en probeer de bal af te pakken 
 dekken van de centrale aanvaller van de tegenpartij 
 veld klein maken 
 coachen van de andere spelers van je team 

 
Vleugelaanvallers (5,7):  

 zo vroeg mogelijk de bal proberen af te pakken, zo ver mogelijk van het eigen doel 
 lukt dit niet direct, dan het veld klein maken 
 laat je niet uitspelen  
 als het spel aan de andere kant is geef je rugdekking aan de andere twee aanvallers 

 
Centrale aanvaller (6):  

 zo snel mogelijk de bal proberen af te pakken 
 veld klein maken 
 dekken van de centrale verdediger van de tegenpartij, laat je niet uitspelen  

 
Formatie bij verdedigen:                                                                                             

 

                                      Verdedigende partij 

 

                                   Aanvallende partij 

 

 

 
 
 
 
 
Mocht de tegenstander ook beschikken over meerder spelers dan kan er in onderling overleg besloten 
worden om 8 tegen 8 te spelen. Dat is ons maximum!! Dan spelen we 3-1-3. 
Vanaf de D-pupillen: 11 tegen 11. 
Bij de oudere jeugd spelen we met 1 keeper, 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 spitsen. Hierbij geldt dat 
we proberen om in een balbezit de centrale verdediger in te laten schuiven waardoor we 1-3-4-3 kunnen 
spelen. 
 
Algemene taken van het team als we aanvallen:  Veld zo groot mogelijk maken, dat is moeilijker te 
verdedigen voor de tegenstander, dus: uit elkaar! Samenspelen en opbouwen naar het doel van de 
tegenstander. Aanvallen doe je als team, dus ook de verdedigers doen mee! Daarnaast is positiespel erg 
belangrijk. De bedoeling van het positiespel is om de dieptepass gespeeld te krijgen. De veldbezetting blijft 

1 

 

2 

 

3 

 4 

 

6 

 

7 

 
5 

 Deze verdedigende formatie kunnen we 
ook uitvoeren op de helft van de 
tegenstander. Dat wil zeggen we laten 
onze spelers zo snel mogelijk proberen 
de bal terug te veroveren.  
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belangrijk. De afstanden tussen de spelers in zowel de horizontale als verticale linies. We proberen in 
routinezaken perfectie te bereiken (routinezaken zijn: geen foute passes, geen onnodig balverlies, niet 
onnodig lopen, juiste balsnelheid, op maat spelen, juiste been aanspelen etc.) 
Er moet communicatie zijn tussen de spelers aan de bal en de overige spelers. Principe van aanvallen is 
vooral de diepte zoeken via de vleugel- en centrale spits(en). Spelers in het veld moeten continu attent zijn 
op mogelijkheden voor diepte, dus niet verzanden in eindeloos breedtespel, maar bij kleine ruimte wel 
geduld hebben in de opbouw (niet laten verleiden tot dieptepass als het niet echt kan). 
 
Opstelling bij aanvallen: 

Formatie: 1-4-3-3  

       Aanvallende partij 

  

    Verdedigende partij 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Taken en functies per positie:  
Keeper (1): 

 positie kiezen t.o.v. de verdedigers, altijd klaar zijn voor de terugspeelbal, dus bij aanspelen 3 of 4 
meelopen in de richting van de bal 

 snelheid houden in de opbouw d.m.v. uitrollen, werpen, of trappen   
 bij balbezit op/over de middenlijn op de 16 meter staan 

Verdedigers (2,5):  
 Bij opbouw breed en diep weglopen 
 Ruimte houden voor diepe bal naar vleugelspitsen 
 Voor centrale verdediger(s) blijven 
 In de opbouw ook proberen om de centrale spits te zoeken 

1 

2 

4 3 
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 In achterhoofd houden wat te doen bij balverlies 
 Als een van de centrale verdedigers instapt iets naar binnen toe. 

 
Verdedigers (3,4):  

 In de opbouw van achteruit naast elkaar aanspeelbaar zijn op de punten van de 16 meter. 
Daarnaast de mogelijkheid bieden voor een terugpass. 

 Zorgen voor aansluiting van achteruit bij een diepe bal naar voren 
 Het inspelen van de vleugelverdedigers of de middenvelders 
 Als het kan de centrale spits inspelen 
 Hoge balsnelheid, snel verplaatsen van de bal 
 Waar mogelijk stapt de vrije verdediger (3) bij op het middenveld om daar een extra speler te 

krijgen. 
 

Middenvelders (6,8): 
 Goed in de eigen zone spelen, dus de veldbezetting optimaal houden. D.w.z. aan de binnenkant 

t.o.v. van de verdedigers (2,5) en de vleugelspitsen (7,11) 
 Niet te veel lopen met de  bal (uit positie lopen en risico op balverlies) 
 Bij aanvallen andere kant in het eindstadium voor het doel komen 
 Ruimte maken voor de diepe bal 
 Altijd achter de bal aanbieden (“er onder komen”) 
 Goed schakelen vanuit centrum naar vleugels e.o., geen risicovolle breedtepass 

 
Centrale middenvelder (10):  

 In de ruimte achter de centrale spits spelen 
 Ruimte maken voor de diepe bal en dan de kaats aangaan met een van de aanvallers 
 Goed in de eigen zone spelen, niet te vroeg de diepte in en de veldbezetting optimaal houden 
 Balbezit is belangrijk, niet onnodig lopen met de bal 
 We kunnen ook met de punt naar achteren gaan spelen en dan komt deze 10 nog meer terecht in 

de rol van spelverdeler 
 Voor het doel komen bij voorzetten van de zijkant 

 
Aanvallers (7,11): 

 Veld breed en diep maken/houden 
 Vooractie maken achter de rug van de tegenstander 
 Bal aan de buitenkant aannemen 
 Kaats aangaan met 10, of individuele actie gericht op de goal 
 Optimale communicatie met opbouwers. Goed “lezen” hoe de opbouw zich ontwikkelt, moment 

voor diepte herkennen en zelf voorwaarden creëren om zo gunstig mogelijk uit te komen bij 
opbouw van achteruit. 

 Voor de goal komen bij een voorzet van de andere kant 
 
 
Centrumspits (9): 

 Niet te vroeg naar de bal toe vragen, maar diep aanspeelbaar zijn 
 Vooractie maken om aanspeelbaar te zijn 
 Ruimte tot vleugelspitsen 7 en 11 bestrijken 
 Communiceren met 10, Doelgerichte acties maken 
 Ruimte creëren voor opkomende middenvelders en vleugelspitsen 
 Algemene taken van het team als we verdedigen:  Zo snel mogelijk de bal weer afpakken. Het 

speelveld zo klein mogelijk maken, dit maakt het moeilijker voor de tegenstander om te spelen. 
Verdedigen doe je met het hele team, dus ook de aanvallers verdedigen mee! Bij voorkeur 
verdedigen we op de helft van de tegenstander. Maar mocht de tegenstander meer capaciteiten 
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hebben dan kan het voorkomen dat we gedwongen worden op de eigen helft te verdedigen of 
zelfs dat een coach daar op voorhand voor kiest om de ruimtes zo klein mogelijk te maken. 

 
 
 
 
 
 
Opstelling: 

  

       Verdedigende partij 

 

    Aanvallende partij 

 Speler met bal 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

Taken en functies per positie: 

Keeper (1):  
 Doelpunten voorkomen 
 Zeer actief blijven, concentratie 
 Naar voren denken bij dieptepasses tegenpartij (rol vrije verdedigers / ruimte wegnemen)  

keepen op de 16 meter lijn als tegenstander de bal heeft op hun helft 
 Leiding geven aan de verdediging 

 
Verdedigers (2,4,5):  

1 

2 4 

3 
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 Verantwoordelijk voor de dekking van de spitsen, resoluut in de duels 
 Knijpen (is naar binnen komen) (2,5) als de bal aan de andere kant is 
 Dekken aan de binnenkant 
 Zeer attent in 1 tegen 1 situaties, niet alleen qua agressie, maar ook technisch goed doen, niet te 

vroeg happen, voor je houden, geen overtreding maken 
Centrale verdediger (3):  

 Leiding geven, overzicht houden > door vrije rol 
 Rugdekking geven 
 Diepte wegnemen op het juiste moment bij lange pass (herkennen van dit moment in de opbouw 

van de tegenstander) 
 Instappen als 6 en 8 zijn voorbijgespeeld 

 
Middenvelders (6,8):  

 Eerst verdedigend denken, goed in je eigen zone spelen, ruimte wegnemen voor de tegenstander 
(dieptepass in de ruimte wegnemen) 

 Dienende taak 
 Als er gejaagd wordt op de bal, de tegenstander geen ontsnappingsmogelijkheid bieden en dus je 

directe tegenstander kort dekken 
 
Centrale middenvelder (10): 

 Controlerende taak, dus zorgen dat je verdedigend denkt en je directe tegenstander opvangt 
 De verdedigende ruimte achter de 9 bespelen 

 
Vleugelaanvallers (7,11): 

 Niet alleen verantwoordelijk voor de eigen man (vleugelverdediger tegenpartij), maar ook ruimte 
op het middenveld verdedigen, knijpen naar binnen en eventueel mee terug met eigen man. 

 Aan de kant van de opbouw tegenstander (vleugelverdediger) niet laten spelen, geen pass 
toelaten in de diepte. Daarbij dus directe druk op de man met bal 

 Knijpen naar binnen bij opbouw over de andere kant en door het midden 
 Als andere spelers gevaarlijker zijn dan eigen directe tegenstander dan taak overnemen, 

bijvoorbeeld als de 10 diep is en de centrale verdediger van de tegenpartij komt op 
 
Centrale aanvaller (9): 

 In samenwerking met de beide vleugelspitsen de opbouw van de tegenstander storen / niet laten 
uitspelen 

 Druk geven op de centrale verdediger met bal en zo de lange bal er uit halen 
 Niet alleen storen, maar gezamenlijk met de vleugelspitsen 
 Ophouden van de verdedigers om de vleugels de tijd te geven er bij te komen 

 
 
3.4a beleid bij wedstrijden t.a.v. te kort aan spelers en t.a.v. wissels 
Te kort: Indien een ploeg te weinig spelers heeft is de insteek dat deze aangevuld moet worden. In principe 
met spelers uit een lager team. Wissels: In de D, E- en F-pupillen wisselen alle spelers even vaak. Dit geldt 
ook voor C2, B2, A2 (indien aanwezig). Bij de standaardelftallen (C1 /m A1) kan hier van worden afgeweken, 
maar moet de begeleiding wel zo creatief zijn dat niet altijd dezelfde spelers langs de kant staan. Plezier 
behouden in het voetbalspel is hierbij een belangrijke doelstelling. 
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Hoofdstuk 4  Omgang met jeugdlid door het kader 

 
In dit hoofdstuk worden een aantal uitgangspunten behandeld die belangrijk zijn voor het omgaan en het 
opleiden van de jeugdleden. We moeten ons als begeleiding realiseren dat we bezig zijn met vorming van 
jeugd. We zijn niet bezig met het winnen van een superbelangrijk toernooi. Dit betekent dat het 
wedstrijdresultaat in sommige gevallen van ondergeschikt belang kan zijn aan de mentale vorming. 
 
4.1 Algemene uitgangspunten voor het jeugdkader 

 Maak vaste afspraken met betrekking tot de wedstrijd. 
 Aanwezig: 

- E en F-pupillen: 30 minuten voor aanvang 
- D-pupillen: 45 minuten voor aanvang 
- C-junioren: 45 minuten voor aanvang 
- B en A-junioren invulling door de trainer 

 Uitwedstrijden, zie website of programma boekje. 

 Warming-up 
 Bij E en F pupillen is de warming up een extra oefenmoment. Laat de kinderen in groepjes 

passen en aannemen bijvoorbeeld. 
 Vanaf de D-junioren doet de groep een warming up die door de begeleiding is bedacht.  

 Afmelden bij wie, wanneer en hoe. Denk aan afspraken m.b.t.  whatsapp groepen. 

 Wedstrijdvoorbereiding 

 Wassen van de kleding 

 Schrijven van een wedstrijdverslag 

 Schoonmaken van de kleedkamer en die van de tegenstander, en controle of dit uitgevoerd is. 
 

 Maak vaste afspraken met betrekking tot de training. 
 Hoe laat aanwezig 
 Hoe doen we de warming up en wie begeleidt dat? 
 Opruimen en klaarzetten van de materialen 
 Afmelden bij wie, wanneer en hoe. 

 

 Maak vaste afspraken met je groep met betrekking tot het niet trainen en het te laat komen bij een 
wedstrijd c.q. training. 

 Maak vaste afspraken over studie in relatie tot het voetbal, andere hobby’s en evt. 
blessurebehandeling. 

 Het wedstrijdresultaat mag nooit boven de ontwikkeling van het individu staan. 

 Straal enthousiasme en zelfvertrouwen uit. 
 

4.2 Mentale vorming van een jeugdspeler 
Belangrijk hierbij is om aandacht te besteden aan: 

 Omgaan met winst en verlies 
 Houding t.o.v. een medespeler (iedereen doet zijn best) 
 Houding t.o.v. de begeleiding van onszelf en de tegenstander 
 Houding t.o.v de tegenstander 
 Houding t.o.v. de scheidsrechter (de scheids heeft altijd gelijk) 
 Discipline in en buiten het veld. 
 Flair en uitstraling 
 VOETBAL IS EEN TEAMSPORT! 

 
Het is wel duidelijk denk ik dat deze afspraken gebaseerd zijn op respect. Voor elkaar en voor je tegenstanders. 
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Hoofdstuk 5  Algemeen 

  
5.1  Wat wordt er verwacht van spelers: 
Aanwezig/afwezig 

 De speler is volgens de afgesproken tijden (punt 4.1) voor aanvang van de thuiswedstrijd aanwezig 
en meldt zich bij de leider. 

 Bij uitwedstrijden is de speler 5 minuten voor aanvang van de opgegeven vertrektijd aanwezig. 

 Bij afwezigheid op zaterdag meldt de speler zich uiterlijk donderdags voor 19.00 uur af bij de leider. 

 Bij niet opkomen dagen zonder bericht van afmelding kan een schorsing volgen. 

 Trainingsopkomst is in principe verplicht. Bij onvoorziene omstandigheden dient tijdige afmelding bij 
de trainer plaats te vinden. 

 De speler zorgt zelf voor de juiste kleding bij trainingen. 

 Deelname aan vv Sweel gerelateerde activiteiten naast het voetballen wordt op prijs gesteld. 
 
Wedstrijdkleding 
Bij het spelen van wedstrijden zorgt vv Sweel voor shirt, broek, kousen en eventueel een trainingspak. Deze 
kleding moet zo snel mogelijk na de wedstrijd gewassen worden volgens de wasvoorschriften (in ieder geval 
dezelfde dag).  
Als een lid een trainingspak heeft van de vereniging dan draagt het lid zelf zorg voor het trainingspak. Aan 
het eind van het seizoen moet dit trainingspak weer ingeleverd worden bij de materialenman, die dan 
beoordeeld of het nog in goede staat is. Bij excessieve beschadiging en/of slijtage kan een vergoeding 
gevraagd worden. 
 
 De inhoud van een voetbaltas ziet er voor een wedstrijd als volgt uit: 

 voetbalschoenen; 

 eventueel donker T-shirt of een thermoshirt (voor onder het wedstrijdshirt); 

 voetbalschoenen; 

 scheenbeschermers (verplicht); 

 badslippers; 

 handdoek; 

 douchespullen 
Na de wedstrijd is het douchen verplicht voor alle teams 
Na training is douchen verplicht voor D’s en hogere elftallen. 
 

Gedrag 

 We verwachten van iedereen die bij het team betrokken is een positieve houding, gedrag, taalgebruik 
en normale omgangsvormen. 

 Iedere speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Dit is niet alleen nodig 
in sociaal opzicht ten aanzien van anderen, maar het bepaalt ook het imago van de vereniging. 
Gedraag je dus correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheids- en assistent-
scheidsrechters, coaches, trainers en publiek. We hebben te maken met een teamsport. Accepteer 
fouten, misstappen of misverstanden van je medespelers en leg je neer bij de beslissing van de 
scheidsrechter. 

 Alle resultaten dienen op een faire, sportieve manier behaalt te worden. Een nederlaag wordt te allen 
tijde geaccepteerd. 

 De aanwijzingen van de trainer en leiders dienen opgevolgd te worden. 

 Het gebruik van scheldwoorden, vloeken, schuttingtaal en discriminerende taal door de jeugd wordt 
niet geaccepteerd. 

 Discriminatie of elke vorm van pesten  wordt op geen enkele wijze getolereerd. 
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 Het gebruik van alcohol is niet toegestaan O18 jaar bij activiteiten van vv Sweel. 

 Het gebruik van alcohol wordt wel ontmoedigd vanuit de vereniging.  

 Boetes opgelopen tijdens wedstrijden komen in principe voor rekening van de speler zelf. 

 Na afloop van de wedstrijd de tegenpartij bedanken voor de wedstrijd en eventueel feliciteren. 

 Tenminste de aanvoerders bedanken ook de scheidsrechter en assistent scheidsrechters, het 
verdient de aanbeveling om ander spelers dit ook te laten doen.  

 
Wedstrijden: 

 Op wedstrijddagen verlaten we gezamenlijk de kleedkamer en gaan dus als groep(!) het veld op. 

 De warming-up wordt geleid door de aanvoerder of een aangewezen persoon en wordt door de 
gehele groep meegedaan in uniforme kleding: in principe wordt er een trainingsjas gedragen (de A’s 
en de B’s dragen het trainingspak van de vereniging). Afhankelijk van het weer kan hiervan worden 
afgeweken. Maar het gehele team draagt dezelfde kleding. 

 Tijdens wedstrijden dient men correct en uniform gekleed te zijn: shirt in de broek (niet op de 
heupen), scheenbeschermers om, sokken omhoog, en veters gestrikt. De voetbalschoenen zijn 
schoon. 

 De spelers dienen zich correct te gedragen tegenover medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, 
leider/trainer en het publiek. 

 De spelers horen zich fatsoenlijk te gedragen in de kleedkamer (zowel bij de training als de 
wedstrijd). 

 Spelers dragen geen kettinkjes, horloges en andere voorwerpen die voor een ander en ook voor 
zichzelf gevaar op kunnen leveren, om. Oorbellen dienen te worden verwijderd of te worden 
afgeplakt. Tijdens de wedstrijd wordt er geen kauwgom gegeten. In geval van buiten westen raken 
zou kauwgom in de mond van een speler catastrofale gevolgen kunnen hebben. 

 Voetbalschoenen moeten voor het betreden van de kleedruimte schoongemaakt worden. 

 De kleedkamers worden schoongemaakt na zowel de training als na de wedstrijd. 

 De mobiele telefoon staat uit vanaf het betreden van de kleedkamer tot het verlaten van de 
kleedkamer na de wedstrijd. 

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Lever ze in bij de leider of nog beter, laat ze 
thuis. 

 
Blessures, gezondheid en lichaamsverzorging 

 Meld een blessure altijd bij je trainer zodat hij er met de wedstrijden en trainingen rekening mee kan 
houden. Tevens kan er dan gekeken worden welke verzorging er eventueel nodig is. 

 Een geblesseerde speler is zoveel mogelijk aanwezig bij de training, de bespreking en de wedstrijd. 
Je blijft onderdeel van een team! 

 Na een training (D en hoger) of wedstrijd (alle teams) is douchen verplicht als een wezenlijk 
onderdeel van wat we noemen ‘sporthygiëne’. 

 Tijdens het douchen worden badslippers gedragen. 

 Indien er speciale redenen zijn waarom niet aan deze wens kan worden tegemoet gekomen, meld dit 
dan aan de leider of trainer, eventueel via je ouders. Het voorkomt misverstanden. 

 Verzorg je lichaam goed. Knip de nagels van je tenen regelmatig, zodat ze niet in het vlees kunnen 
groeien. 

 Probeer vlak voor de training of wedstrijd geen volledige warme maaltijd te nuttigen. 

 Roken en alcoholische dranken horen niet bij sporten en is/zijn in de kleedkamers of tijdens de 
activiteiten dan ook verboden. 

 
Wangedrag 
Bij wangedrag binnen of buiten het veld kan door de trainer en/of leider de desbetreffende jeugdspeler direct 
een disciplinaire straf worden opgelegd. De leider of trainer stelt de coördinator op de hoogte van de gang 
van zaken. De coördinator gaat eventueel een gesprek aan met desbetreffend lid/leden en afhankelijk van 
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het wangedrag kan er voor gekozen worden de ouders/verzorgers wel of niet in te lichten. Bij herhaling 
worden de ouders/verzorgers te alle tijden ingelicht en zal er een disciplinaire straf opgelegd worden. Deze 
kan inhouden uitsluiting van training(en) en/of wedstrijd(en) voor een bepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen 
kan dit zelfs tot acute opzegging van het lidmaatschap leiden.  
 
Klachtenprocedure 
Wanneer iets binnen een spelersgroep gebeurt zijn normaal gesproken de trainer of de leider de 
aangewezen personen die de taak op zich nemen klachten die voorkomen uit deze gebeurtenissengoed af te 
handelen. Zij zijn hiervoor bij uitstek de eerst aan te spreken personen voor de ouder(s),verzorger(s) van de 
spelers. Betreffen de klachten leiders of trainers dan zal jeugdbestuur zich hiermee bezig te houden. 
Desbetreffende hoofd jeugdopleiding is aangewezen voor het melden van deze klachten en dient zorg te 
dragen voor een juiste afhandeling. 

 
5.2  Wat wordt er verwacht van ouders: 
Van een lid van vv Sweel en van de ouders van de jongere jeugdleden wordt verwacht dat zij meehelpen in 
de organisatie. Immers een vereniging kan alleen goed functioneren, als er voldoende vrijwilligers zijn. Vv 
Sweel mag zich de laatste jaren nog  steeds verheugen op een enorm grote en enthousiast groep 
vrijwilligers, hoewel het wel steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. 
Er zijn verschillende werkzaamheden waar men voor kan intekenen, zoals, het ontvangen van gastteams in 
de bestuurskamer,  begeleiden of trainen van een jeugdteam, organisatie van toernooien of 
jeugdvoetbaldagen, jeugdbestuurslid, commissielid etc. 
 
Taken/bijdrage van ouders: 

 Natuurlijk er voor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is voor de training of de wedstrijd. 

 Helpen bij het uit/aankleden van uw kind is in de F’s en jongere E’s natuurlijk geen probleem. Hou er 
rekening mee dat bij de D’s en hoger het niet meer gewenst is dat ouders in de kleedkamer komen, 
ook niet tijdens de rust. 

 Zorg dat U op tijd bent als het uw beurt is om te rijden naar een uitwedstrijd, indien U op de 
afgesproken dag niet kunt rijden, dient U zelf voor een vervanging te zorgen (tenzij anders 
afgesproken met de leiders). 

 Wassen, als het uw beurt is om te wassen doe dit dan direct na de wedstrijd volgens het 
wasvoorschrift. Laat de kleding onder geen beding langer dan noodzakelijk in de tas zitten. Was is 
ieder geval dezelfde dag de kleding. 

 Gedrag om het veld: Moedig positief, opbouwend aan. Geen commentaar op de leiders,  zowel van 
eigen- als tegenpartij, geen commentaar op de scheidsrechter. 

 Bemoei U niet met het technisch en tactisch gedeelte, geef geen aanwijzingen aan uw of andere 
kinderen, dat is de taak van de leiders (dit om verwarring bij de kinderen te voorkomen). 

 Ga achter de omheining om het veld staan, dit is een verplichte KNVB regel. Probeer bezoekers van 
de tegenpartij ook op de hoogte te houden van deze regel. Bij de E’s en de F’s is de middellijn van 
het totale veld dus helemaal taboe en is dus uitsluitend voor de leiders. 

 Zorg dat uw kind fit naar de training/wedstrijd komt. (gezonde voeding, voldoende rust). Mocht uw 
kind ziek zijn hou hem/haar dan thuis. 

 School:  Sport biedt een goede combinatie met studie. Sport biedt de mogelijkheid om spanning af te 
reageren en verveling en gebrek aan avontuur in het dagelijkse leven te verminderen. Natuurlijk kan 
het voorkomen dat het noodzakelijk is dat de jeugdsporter meer tijd dient te besteden aan 
schoolwerk, waardoor keuzes moeten worden gemaakt. 

 Mochten er bepaalde onduidelijkheden zijn neem dan als ouder contact op met leider/trainer of 
coördinator. Blijf niet met vragen rondlopen, stel ze! 

 Volgens een vooraf gemaakt schema op de zaterdag ochtend meehelpen in de kantine. 
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Hoofdstuk 6  Keepersopleiding 
 
6.1  Keepen  
Het keepersvak is in de loop der jaren erg veranderd. Niet alleen zijn spelregels veranderd, maar er worden 
ook meer eisen gesteld op gebeid van vaardigheden, techniek en niet op de laatste plaats spelinzicht en 
gedrag. Een keeper is niet meer iemand met een ander shirt aan, en iemand die handschoenen draagt, en 
die alleen de bal moet tegenhouden. Zo wordt er van een keeper verwacht dat hij de opbouw goed leidt en 
coördineert, spelinzicht heeft, mee kan voetballen wanneer dit nodig is en niet zomaar de bal wegtrapt 
wanneer deze voor zijn voeten komt. De rol van de keeper is binnen een team moeilijker en veel 
omvattender geworden. 
 
Om de rol, taak en functies van een jeugdkeeper duidelijk binnen een voetbalclub te ontwikkelen, is het een 
vereiste dat keepers binnen de club kwalitatief goede training begeleiding en coaching krijgen. Keepen is 
namelijk een vak apart! Binnen JVS proberen we hier ons best voor te doen. 
 
6.2  Keepertraining 
Om de ontwikkeling van jeugdkeepers zo goed mogelijk te begeleiden is er binnen vv Sweel besloten om 
jeugdkeepers vanaf 2de jaar E 1x per week specifiek te gaan trainen per leeftijdscategorie, mits deze de 
keuze heeft gemaakt om te willen keepen.  
Er zijn vrijwilligers (keeperstrainers) van de vereniging benaderd om de keeperstrainingen verder vorm te 
geven, met als doel een professionelere aanpak op jeugdkeeperstrainingen- en ontwikkeling daarvan in het 
algemeen. 
 
De keepers trainen zo veel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie. 
 

E Junioren (O10) 9 t/m 10 jaar 

D Junioren (O12) 10 t/m 12 jaar 

C Junioren (O14) 12 t/m 14 jaar 

B Junioren (O16) 14 t/m 16 jaar 

A Junioren (O18) Dit gaat in overleg met de senioren 
keepers trainer. 

 
Het kan voor komen dat er per leeftijdscategorie maar 1 keeper is, dan zullen de groepen samengevoegd 
worden.  
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Hoofdstuk 7  Nevenactiviteiten 

  
Naast het feit dat we bij vv Sweel een goede voetbalvereniging willen zijn waar de kinderen goed kunnen 
trainen en met plezier kunnen voetballen willen we ook wat extra bieden. De vereniging moet een plek zijn 
waar de kinderen net iets meer kunnen dan bij een andere club. 
 
Er vinden jaarlijks een aantal nevenactiviteiten plaats. 

 Jeugdvoetbalavond (F t/m C junioren, evt. incl. penaltybokaal). 

 Vv Sweel jeugdvoetbaldagen 

 Evt. trainingsdag in de herfstvakantie 

 Pupil van de week bij zowel vv Sweel zaterdag als vv Sweel zondag 

 Deelname aan zaalcompetities 

 Per team minimaal 2 toernooien, waarbij we voor de standaardelftallen misschien nog 1 extra kunnen 
pakken. 

 Organisatie eigen toernooi (A,B,C toernooi) 

 Misschien uitbreiden met een D, E, F toernooi en een onder 23 jaar 

 Bingo of spelavond voor de jongste jeugd 

 Wedstrijdbezoek betaald voetbal 

 Deelname aan de Nieuwjaarsloop.  
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Hoofdstuk 8  Belangrijke regels voor trainers, hoofdtrainer en   
 leiders (voor zover nog niet eerder genoemd). 

 
8.1 Jeugdtrainers: 

 werken volgens het jeugdbeleidsplan van vv Sweel. Binnen de kaders van dit plan is hij/zij 
verantwoordelijk voor de training van zijn/haar team. Hij/zij streeft ernaar de voetbalcapaciteiten van 
alle spelers op zowel technisch, tactisch als mentaal gebied te bevorderen. Voor oudere 
selectieteams zal hij/zij de prestatie benadrukken en voor de niet-selectie teams zal het 
voetbalplezier centraal moeten staan. In alle gevallen stimuleert hij/zij het sportieve gedrag van de 
spelers. 

 voorbeeldgedrag vertonen. 

 openstaan voor aanwijzingen die leiden tot kwaliteitsverbetering. Eigen initiatief hierin wordt zeer op 
prijs gesteld. 

 voor zover niet zelf leider, onderhouden van nauw contact met de leider(s) van het door hem 
getrainde team. 

 geven trainingen: 
- volgens het trainingschema. 
- bijhouden opkomst. 
- ruim op tijd aanwezig. 
- aansturen van het verplichte douchen (met ingang van de D-pupillen) 
- toezicht houden in kleedkamer, schoon en in goede staat achterlaten. 
- verantwoordelijk voor de door vv Sweel beschikbare materialen en hier ook als zodanig mee 
omgaan, zowel voor, tijdens als na de training 
- zoekgeraakte of beschadigde materialen z.s.m. melden bij de materialenman. 
- toezien op verplicht dragen van scheenbeschermers. Tevens ziet hij toe op het dragen van aan de 
weersomstandigheden aangepaste kleding. Dit alles met het oog op blessurepreventie. 

 goede contacten onderhouden met ouders eventueel via de coördinator. 

 afbellen bij het niet doorgaan van een training. 

 naar eigen inzicht organiseren oefenwedstrijden, altijd in overleg met wedstrijdsecretaris jeugd. 

 aanwezig bij overleg dat door bestuur, coördinator of Hoofd Jeugdtrainer wordt georganiseerd. 

 Altijd informeren van coördinator bij ongeoorloofd gedrag van speler(s). 

 Bij verhindering zelf zorgen voor een adequate vervanging. 
 
8.2  Hoofd Jeugopleiding 
Kerntaken: · Verantwoordelijk voor de uitvoer van het voetbal technische beleid aangaande de jeugdafdeling 
F t/m A, zoals omschreven in het jeugdplan van VV SWEEL. Zie ook functieomschrijving op de website van 
vvSweel. 
 

 Taken: 
- bewaken en sturen van technische beleid. 
- regelmatig ondersteunen en adviseren van trainers op voetbaltechnisch gebied. 
- ondersteunen en/of lid zijn van de technische commissie. 
- signaleren en optreden bij afwijkingen van het voetbaltechnisch gedeelte van het jeugdplan. 

 Verantwoordelijk: 
- technisch beleid en technisch beleidsplan 
- organisatie trainingen 

 
 
8.3 Jeugdleider 
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 werken volgens het jeugdplan van vv Sweel en ook de indeling/opstellingen maken volgens de 
richtlijnen in dit plan 

 voorbeeldgedrag vertonen. 

 maken opstelling en wedstrijd coaching van alle oefen- en competitiewedstrijden. 

 met ouders/spelers maken van afspraken over: 
- informeren ouders/spelers over wedstrijden en afgelastingen. 
- aansturen van het verplichte douchen. 
- ontvangen van spelers voor de wedstrijd 
- organiseren van het vervoer bij uitwedstrijden. 
- afbellen bij niet kunnen spelen. 

 zorgen voor een vroegtijdige communicatie naar spelers en ouders over de volgende zaken: 
- trainingsavonden en –tijden. 
- teamindeling. 
- wedstrijdprogramma. 
- tijdstippen van vertrek en van aanwezig zijn. 
- was- en/of rijschema. 

 stimuleren van sportief gedrag van de spelers. 

 verzamelen email adressen en telefoonnummers van spelers, wijzigingen/aanvullingen doorgeven 
aan het secretariaat. 

 regelmatig bezoeken van trainingen en indien mogelijk/noodzakelijk bij trainingen assisteren. 

 bij de spelers voldoende onder de aandacht brengen van de activiteiten, georganiseerd door bijv. de 
activiteitencommissie en hen stimuleren hieraan deel te nemen. Het is ook gewenst, daar waar 
mogelijk, bij activiteiten aanwezig te zijn. 

 wedstrijddagen: 
- in overleg met de jeugdcoördinator en/of een jeugdleider van een ander team zorgen voor 

eventuele vervanging van verhinderde spelers. Als je zelf verhinderd bent dan ook zorgen voor 
adequate vervanging. Als je geen team op de been kunt brengen (veel ziek/afwezig) neem dan zo 
snel mogelijk contact op met de coördinator en wedstrijdsecretaris jeugd, dan kan de wedstrijd 
misschien nog worden verzet. 

- ruim op tijd aanwezig. 
- melden bij wedstrijdsecretariaat, eventueel invullen wedstrijdformulier. 
- vooraf controleren welk kleur tenue de tegenstander draagt en indien noodzakelijk zorgen voor en 

afwijkend thuistenue (reservetenues). Geldt ook voor de keepers! 
- bijhouden opkomst. 
- zowel voor als na de wedstrijd toezicht houden in de kleedkamer en zorgen dat deze schoon en in 

goede staat wordt achter gelaten. 
- toezien op het dragen van het clubtenue en op het verplicht dragen van scheenbeschermers. 

(oranje/zwart shirt, zwarte broek en zwarte sokken). 
- bij een eventueel ongeval de speler begeleiden naar de dokter en waarschuwen van de ouders 

en coördinator 
- bij uitwedstrijden de uitslag doorgeven aan het  wedstrijdsecretariaat via briefje in de 

bestuurskamer. 

 nauw contact onderhouden met de trainer over de tekortkomingen van het team, zodat er tijdens de 
trainingen gericht aan gewerkt kan worden. De trainer mag ook de positieve dingen horen. 

 als je een speler hebt die al enige tijd zonder goede reden niet komt opdagen, even melden bij de 
coördinator. 

 aanwezig bij overleg dat door het bestuur of coördinator wordt georganiseerd. 
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Hoofdstuk 9   Bronnen 
 
Jeugdplan Jeugd Voetbal Sweel, versie 2001 
 
BSM Map Roelof van Echten College, PO 1-3 Voetbal 
 
http://home.tiscali.nl/eijlders01/takenen functies.htm 
 
http://sport.infonu.nl/voetbal/8751-de-taken-in-4-3-3-voetal-systeem.html 
 
Documenten van het  bestuur: 
- Belangrijke regels voor trainers, hoofdtrainer en leiders (voor zover nog niet  eerder genoemd). 
- Algemene afspraken 
 
Document over keepersopleiding door Remko Koopman (jeugdkeepertrainer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://home.tiscali.nl/eijlders01/takenen%20functies.htm
http://sport.infonu.nl/voetbal/8751-de-taken-in-4-3-3-voetal-systeem.html
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Bijlage 1 
 

Zaaloefeningen voor de E- en F-pupillen  voor de trainingen in de Aelder Meent. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage 2 
 

Standaard Warming-up voor de E- en F-pupillen 

https://www.bing.com/images/search?q=under+contstruction&view=detailv2&&id=B7FBA2F500E150C0DC6F0AEED95ABF48E93983A6&selectedIndex=49&ccid=kLDcrYyO&simid=608029046501999866&thid=OIP.M90b0dcad8c8e8cf91af7a9d76abc3646o0
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Bijlage 2  Warming-up E- en F-pupillen 
 

 Elk team heeft drie intrapballen nodig. 

 De keeper wordt apart ingeschoten door een van de leiders. 

 De andere leider begeleidt de spelers bij de oefeningen. 
 
- 2 groepjes van 4 met een bal. 

 
  

Inspelen van de bal binnenkant voet, de volgende neemt de bal aan en speelt deze door met de 
binnenkant. De speler die gespeeld heeft loopt achter de bal aan. 

 Variaties: 

 Doorspelen zonder aannemen. 

 Aannemen ene been, doorspelen andere been. 

 Passen met de wreef over grotere afstand. 
 

- Een afrondvorm met daarin passen en afronden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspelen van de bal met de binnenkant voet / wreef naar de zijkant. Deze speler neemt aan, 
dribbelt iets vooruit en geeft een voorzet. De speler die midden voor het doel staat komt inlopen 
en werkt af. Alle spelers lopen achter hun bal aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variaties: 

 Oefenvorm uitvoeren over de andere kant. 
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- Een afrondvorm frontaal voor het doel (beide vormen kunnen ook afgewisseld worden) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde 
 
 
 
 

 
 
 

Twee rijtjes. Inspelen van de kaatser. 
Deze kaatst de bal op zij aan de kant van 
het rijtje. Speler komt inlopen en schiet op 
het doel. De speler die geschoten heeft 
wordt de kaatser, de kaatser haalt de bal. 
Denk om kaatsen met het verste been. 
(jong geleerd is………)  
Steeds wisselen van rij. 

 Variaties: 

 Afwerken zwakke been. 
 Afwerken met de wreef. 

 


