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Inleiding 

De jeugdopleiding is de levensader van onze vereniging. We willen in de jeugdopleiding 

onze jeugdleden het plezier in voetbal laten ervaren. Daarmee vergroten we de kans dat 

ze ook op latere leeftijd blijven voetballen en onze vereniging als een plezierig, sportief en 

gezond ontmoetingspunt zullen ervaren. 

 

Onze vereniging wil met zelf opgeleide spelers in de seniorenselectie spelen. Om dit te 

bereiken is een goede jeugdopleiding een voorwaarde. In dit jeugd technisch beleidsplan 

wordt beschreven op welke wijze we de jeugdopleiding vormgeven om deze doelen te 

bereiken. 

 

In dit jeugd technisch beleidsplan maken we onderscheid tussen de onderbouw (4x4 t/m 

JO10) en de middenbouw/bovenbouw (JO11 t/m JO19). 

 

Dit technisch beleidsplan is een dynamisch plan en wordt met regelmaat geëvalueerd, 

zodat ervaringen uit de praktijk elke keer blijven bijdragen aan een optimaal plan. 

Visie 

Plezier in voetbal vinden we erg belangrijk. Uiteindelijk bepaalt het plezier in voetbal of je 

lid wilt blijven van de vereniging. Als vereniging willen we graag dat spelers een ‘life time’ 

blijven voetballen. 

 

Om je als voetballer goed te kunnen ontwikkelen is een juiste mindset de belangrijkste 

voorwaarde. Je moet inzicht hebben in het feit dat je gedrag deel uitmaakt van de 

ontwikkeling van jezelf en van je team. Daarnaast is het belangrijk dat je beseft dat je 

deel uitmaakt van een team en dat het team deel uitmaakt van de vereniging. Met elkaar 

zijn we de vereniging. Een goede mindset van eenieder zal de vereniging meer doen 

bloeien. We maken het ontwikkelen van de juiste mindset dan ook speerpunt van onze 

opleiding. 

 

We hebben dit vorm gegeven in een profielschets van de Overwetering speler: 

 

Een speler van SC Overwetering 

▪ is altijd aanwezig 

▪ is ambitieus en leergierig 

▪ heeft 100% inzet 

▪ is een teamspeler 

▪ staat open voor feedback/kritiek 

▪ wil teamgenoten helpen 

▪ draagt verantwoordelijkheid voor materialen, accommodatie en medespelers 

▪ heeft respect voor teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechter en supporters 

 

Vanaf 4x4 t/m O10 richten we ons vooral op de ontwikkeling van de technische 

vaardigheden. Het ‘baas zijn over de bal’ is de basis van het voetbal en vergroot het plezier 

in voetbal. Vanaf O11 willen we daarnaast, op basis van spelprincipes, de tactische 

vaardigheden aanleren. Hier wordt via de tussenstap van voetballen op een half veld, de 

overstap naar 11:11 voetbal op een groot veld gemaakt. 

Het is geen onderbroken leerlijn, maar een doorlopend geheel. Al onze trainers dienen 

daarom dit technisch beleidsplan te kennen en uit te voeren. 
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Onderbouw 4x4/O8/O9/O10 (6:6) 

Voetballen leer je door te voetballen. 

Uitganspunt is om alle spelers van 4x4 t/m JO10 zodanig te begeleiden, dat ze op een 

speelse manier in een uitdagende en veilige omgeving hun voetbalpotentieel leren 

ontdekken en gebruiken. 

 

Wij doen dit altijd vanuit de volgende intenties: 

▪ Positief 

▪ Plezier 

▪ Progressie 

 

We willen een veilig en positief leerklimaat creëren. 

 

Onze hoofdpunten voor het ontwikkelen van de jongste jeugdspelers zijn: 

1. Plezier in het voetballen staat voorop. 

2. Leren & ontwikkelen staat centraal. 

3. Voetbalecht trainen. 

4. Focus op het eigen maken van de basis voetbaltechniek. 

5. Motorische ontwikkeling is onderdeel van de oefenstof. 

6. Leeftijdsspecifieke kenmerken bepalen de oefenstof. 

7. Aandacht voor de unieke talenten van elke speler. 

8. Voetbal is een teamsport. 

 

1. Plezier in het voetballen staat voorop. 

Zonder plezier geen groei. 

We zorgen, dat de spelers zich altijd welkom voelen ´op de voetbal´. Dat doen we door 

een plezierige sfeer te creëren, waarin ze zich veilig voelen en zelfvertrouwen krijgen. 

Daarbij hebben we aandacht voor elk kind en kennen we het kind achter de speler. 

 

2. Leren & ontwikkelen staat centraal. 

Als je geen fouten maakt, kun je niet leren. 

We nodigen de spelers op een speelse manier uit tot het ontdekken van hun 

voetbalpotentieel. Fouten maken mag, want wie probeert, die leert. Tijdens die 

ontdekkingstocht benoemen en vieren we steeds wat een speler al kan, stellen we vragen 

om ze in de ‘meedenk-modus’ te krijgen en maken we ze bewust van wat ze nog kunnen 

leren. 

 

Tijdens dit continu proces klimt elke speler (in eigen tempo) steeds iets verder op de 

persoonlijke groei-ladder van diens voetbalpotentieel. Per speler maken we die groei 

inzichtelijk, door periodiek een momentopname te maken van wat een speler al laat zien 

van zijn of haar voetbalkunsten. 

 

3. Voetbalecht trainen 

De trainingstijd die we hebben willen we optimaal benutten. Voetbal is een ingewikkelde 

sport. Geen situatie is hetzelfde en verschillende situaties volgen zich razendsnel op. We 

vinden het daarom belangrijk dat onze trainingsvormen zo dicht mogelijk de echte 

wedstrijd moeten benaderen. Impliciete oefenstof heeft een prominente plaats bij onze 

trainingen. 

 



TECHNISCH BELEIDSPLAN 

jeugdopleiding sc. overwetering 
 

 

   PAGINA 3    13  

4. Focus op het eigen maken van de basis voetbaltechniek. 

Baas over de bal. 

We zorgen dat alle spelers de basis technische voetbalvaardigheden onder de knie krijgen: 

aannemen, dribbelen, kappen & draaien, passeren, passen, trappen en schieten. Basis 

principe is dat we spelers per training in ieder geval minimaal 500 balcontacten hebben. 

Wanneer de spelers vanaf de 4x4 tot ze overstappen naar de O11 de opleiding volgen 

willen we dat ze a) in alle situaties (technische) controle over de bal hebben en b) een 

tegenstander kunnen uitspelen. 

Het hebben van de juiste mindset is ook hierbij erg belangrijk. Nieuwe dingen willen leren 

en uitdagingen aangaan, buiten de training om ook zelf willen oefenen en doorzetten 

wanneer iets moeilijk is. 

 

5. Motorische ontwikkeling is onderdeel van de oefenstof. 

Voetbalacties staan nooit op zichzelf, voetballen is bewegen met en zonder bal. 

Rennen, springen, wenden en keren zijn allemaal handelingen, waarbij de grove en fijne 

motoriek worden aangesproken. Tijdens elke training oefenen de spelers hun motorische 

vaardigheden. 

 

6. Leeftijdsspecifieke kenmerken bepalen de oefenstof. 

Verschil moet er zijn. 

Als we spelers in de leeftijd van 5 t/m 9 jaar willen leren en laten voetballen, dan moeten 

we rekening houden met de verschillen per leeftijdscategorie. Een kind van 8 is 

bijvoorbeeld veel verder in zijn algemene ontwikkeling dan een kind van 5. Ook interesse 

en concentratiespanne verschillen per leeftijd. Daarom zorgen we, dat de oefenstof altijd 

aansluit op de leeftijdsspecifieke kenmerken (conform KNVB-richtlijn). 

 

7. Aandacht voor de unieke talenten van elke speler. 

Alles wat je aandacht geeft, groeit. 

Kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie hebben weliswaar overeenkomsten als groep, maar 

elk individu is uniek. Evenals haar of zijn talenten. In alles wat we doen, hebben we 

aandacht voor juist die unieke talenten. Dat doen we door elk kind te helpen die talenten 

te ontdekken en gebruiken. Zo komen ze in hun ware voetbalkracht. 

 

8. Voetbal is een teamsport 

Voetballen doen we samen om met elkaar beter te worden! 

Voetballen doen we samen als team. Dit begint bij jezelf. Door samen te voetbalen als 

team word je beter en heb je plezier. Iedereen die verbonden is met het team of je nu 

speler, trainer, leider of ouder bent is onderdeel van het team. De verantwoordelijkheid 

omtrent gedrag, motivatie, omgang en taken zijn daar onderdeel van. Het goede voorbeeld 

geven start bij onze jeugd en positief zijn, plezier hebben zijn daarbij een belangrijke 

voorwaarde om met elkaar progressie te boeken. 
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Bij de uitvoering van dit jeugdbeleidsplan letten wij op de volgende aspecten met als doel 

een positieve groepsdynamiek te ontwikkelen en behouden: 

 

▪ Motivatie 

▪ Gedrag, positief gedrag wordt beloond. Op negatief gedrag word je aangesproken. 

▪ Normen en waarden 

▪ Respect, behandel elkaar respectvol en leer jezelf aan te passen binnen de groep 

▪ Samenwerken 

▪ Communicatie 

▪ Omgaan met kritiek 

▪ Vertrouwen en veiligheid 

▪ Gezonde competitie, zowel onder elkaar als met de tegenstander 

 

Het ‘profiel van de Overwetering speler’ vormt hierbij de leidraad. 
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O11/O12 (8:8) 

Vanuit de basisopleiding in de onderbouw stromen de spelers door naar de middenbouw 

JO11/JO12. 

 

Deze teams spelen op een half veld en vormen de overgang tussen de onderbouw en het 

11:11 spelen op het grote veld. In deze leeftijd kunnen we naast het verder aanleren van 

technische vaardigheden, beginnen met het aanleren van tactische vaardigheden. In deze 

leeftijdscategorie beginnen we daarom met het aanleren van de eerste spelprincipes. 

In de O11/O12 willen we vanuit een veldbezetting 1-1-2-1-2-1 de voetballers kennis laten 

nemen van de volgende spelprincipes: 

 

VERDEDIGEN 

- As dicht 

OMSCHAKELEN VAN VERDEDIGEN NAAR AANVALLEN 

- Diepte maken, 1e keus vooruit spelen 

AANVALLEN 

- Veld groot maken 

OMSCHAKELEN AANVALLEN NAAR VERDEDIGEN 

- Binnen 5 seconden druk op de bal dichtstbijzijnde spelers 
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O13 tm O19 (11:11) 

In gezamenlijk overleg met de selectietrainers hebben we de spelprincipes van SC 

Overwetering opgesteld. Deze spelprincipes moeten de handvaten vormen voor de spelers 

om een aantrekkelijke aanvallende speelstijl te ontwikkelen. We hanteren deze 

spelprincipes vanuit een basisopstelling van 1:4:3:3 

 

De spelprincipes van SC Overwetering zijn: 

 

VERDEDIGEN 

- As dicht 

- Diepte afschermen, speellijnen sluiten 

- Overtal creëren in de buurt van de bal(O15/O17/O19) 

- Met compacte organisatie druk op de bal en tegenstander naar de zijkant drukken 

(O17/O19) 

OMSCHAKELEN VAN VERDEDIGEN NAAR AANVALLEN 

- Diepte maken, 1e keus vooruit spelen 

- 3 en 4 uitzakken voor ruimte voor escape (O15/O17/O19) 

AANVALLEN 

- Veld groot maken 

- Speellijnen openzetten 

- Diepte voor breedte voor terugspelen 

- Schuine ballen spelen (O15/O17/O19) 

- Diepgang zonder bal, 3e man zoeken(O15/O17/O19) 

OMSCHAKELEN AANVALLEN NAAR VERDEDIGEN 

- Binnen 5 seconden druk op de bal dichtstbijzijnde spelers 

- Overige spelers as dichtzetten 

 

Het trainen van Spelprincipes O13 tm O19 

Iedere week zetten we een spelprincipe centraal. Dat betekent dat er een vier wekelijkse 

cyclus ontstaat waarin alle spelprincipes aan bod komen. De planning van weekcyclus 

wordt door de HJO aan het begin van het seizoen uitgereikt. 
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Overige afspraken 

Keepers 

Bij de O8 en O9 jeugd rouleren we qua keepers. Op deze leeftijd is het gewenst dat spelers 

zoveel mogelijk ervaringen krijgen en is het hebben van een vaste keeper niet 

noodzakelijk. Pas als een kind specifiek aangeeft graag keeper te willen zijn kan de roulatie 

daarop aangepast worden. 

Vanaf O10 jeugd geven kinderen vaak aan dat zij keeper willen zijn. Vanaf deze leeftijd 

willen wij via extra keeperstraining de ontwikkeling van deze spelers stimuleren. De 

organisatie van de keeperstraining staat onder leiding van de coördinator keepersopleiding. 

Hij verzorgt de indeling van de keeperstraining. 

Bij onze speelstijl past een meevoetballende keeper. Het meevoetballen aanleren is binnen 

de keepersopleiding vooral een taak van de teamtrainers. 

Selecteren/teamindeling 

Om iedereen in staat te stellen zich goed te kunnen ontwikkelen vinden we het belangrijk 

dat elke speler zich in een omgeving kan ontwikkelen die bij hem past. 

Spelers worden zo ingedeeld dat spelers qua ontwikkeling zoveel als mogelijk bij elkaar 

passen. De werkwijze hiervoor is door TTO vastgelegd in het document ‘procedure 

teamindeling’, welke als bijlage bij dit beleidsplan is gevoegd. 

 

Voor de beoordeling/scouting van spelers zullen de volgende factoren, in volgorde van 

belangrijkheid, een rol spelen: 
 

▪ Mentaliteit/motivatie 

▪ Technische kwaliteiten 

▪ Leeftijd/geboorte maand 

▪ Fysieke kwaliteiten 

Trainers 

De sleutel tot succes: een goede gids. 

Om dit technisch beleidsplan in de praktijk vorm te kunnen geven willen we trainers die in 

staat zijn een positief leerklimaat te scheppen, door met plezier de spelers te begeleiden 

in hun voetbalontwikkeling. 

 

Bij de aanstelling van trainers wordt hiermee rekening gehouden. 

 

Gewenst opleidingsniveau per leeftijdscategorie: 

▪ Selectieteams:  O19-1, O17-1, O15-1, O13-1   Uefa III-jeugd 

▪ Selectieteams:  O12-1, O11-1, O10-1, O9-1, O8-1  Pupillentrainer KNVB 

Opleidingsteams:  O19-2 e.v., O17-2 e.v., O15-2 e.v.    

 O14-1 e.v., O13-2 e.v., O12-2 e.v.,   interne scholing/ervaring 
 O11-2 e.v., 010-2 e.v., 09-2 e.v., 08-2 e.v.  

 

Om te kwaliteit van onze trainers te blijven ontwikkelen creëren we een omgeving waarin 

trainer hiertoe uitgedaagd worden. Dit doen we o.a. door: 
 

▪ Regelmatig overleg tussen de trainers en de HJO. De HJO stelt hiervoor jaarlijks een 

overleg schema op; 

▪ Daar waar mogelijk worden ervaren trainers als ‘buddy’ gekoppeld aan onervaren 

trainers volgens het concept ‘train de trainer’; 

▪ Trainers de mogelijkheid te bieden om cursussen/opleidingen te volgen; 

▪ Studenten welke een sportopleiding volgen de mogelijkheid te bieden hun stage bij de 

jeugdopleiding in te vullen. 
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Bijlage 1 - Procedure teamindeling jeugd  

Procedure 

▪ Door de leiders en trainers en door het Technisch Team Overwetering/HJO wordt er 

gedurende het seizoen gekeken naar de spelers. 

▪ Van elke speler is door de begeleiding van het team waarin hij speelt een rapport 

gemaakt. Zij hebben hiervoor een standaard beoordelingsformulier van het TTO 

ontvangen. 

▪ Op basis van de ingevulde formulieren wordt door de HJO een eerste grove indeling 

gemaakt en deze wordt door TTO/HJO met de leiders en trainers besproken en daar 

waar nodig aangepast. 

▪ Vervolgens organiseren TTO/HJO samen met de trainers een paar testtrainingen. Deze 

trainingen geven een objectief beeld wat naast het reeds bestaande beeld gelegd kan 

worden. Spelers uit verschillende teams kunnen met elkaar vergeleken worden. 

▪ Op basis van de testtrainingen wordt door TTO/HJO de teamindeling nogmaals bekeken 

en daar waar nodig aangepast. 

▪ De teamindeling wordt besproken met leiders en trainers en definitief gemaakt. 

▪ De teamindeling wordt door TTO via de website gepubliceerd. 
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Bijlage 2 - Taakomschrijvingen 

Jeugdtrainer 

Taakomschrijving Jeugdtrainer: 

▪ Werkt en zorgt voor uitvoering volgens dit jeugdbeleidsplan; 

▪ De Jeugdtrainer wordt aangesteld door TTO van Sc Overwetering, communiceert en 

voert overleg met de hoofd jeugdopleiding; 

▪ Het 1e aanspreekpunt voor de jeugdtrainer is de hoofd jeugdopleiding; 

▪ Bereid alle trainingen voor en verzorgt deze op de afgesproken dagen; 

▪ Neemt deel aan technische besprekingen met HJO; 

▪ Verzorgt de technische begeleiding tijdens de wedstrijden op zaterdag; 

▪ Houdt een wedstrijdbespreking voorafgaand aan de wedstrijd met het team; 

▪ Stelt in overleg met de wedstrijdsecretaris oefen- en voorbereidingsprogramma’s vast; 

▪ Samen met de leider wordt er aan het begin een kick-off gehouden voor ouders en 

spelers. De trainer presenteert hier zijn technische plannen. 

 

Leider 

Taakomschrijving Leider: 

▪ Werkt conform dit jeugdbeleidsplan; 

▪ De leider communiceert en voert overleg met de jeugdtrainer; 

▪ Het 1e aanspreekpunt voor de leider is de jeugdcoördinator behorend bij de 

leeftijdscategorie; 

▪ Heeft goede contacten met de spelers en de ouders en verzorgt de informatie 

▪ naar de spelers en ouders; 

▪ Is aanwezig bij de thuis- en uitwedstrijden op zaterdag; 

▪ Zorgt voor: 

o Reis- en vervoerschema bij uitwedstrijden; 

o Beheer wedstrijdtenue en verzorgingsmaterialen; 

o Stelt een schema op voor ouders voor het wassen van het wedstrijdtenue; 

▪ Verzorgt de begeleiding en organisatie tijdens de wedstrijden op zaterdag; 

▪ Is het aanspreekpunt voor de bezoekende club op zaterdag; 

▪ Samen met de trainer wordt er aan het begin een kick-off gehouden voor ouders en 

spelers. De leider presenteert hier het programma en afspraken rondom het team; 

▪ De leider betrekt actief ouders bij taken voor het team; 

▪ Houdt bij afgelastingen nauwgezet contact met de spelers over alternatieve 

programma’s; 

▪ Regelt bij ziekte, in overleg met de trainer, dat zijn taken worden waargenomen door 

een ouder; 
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Bijlage 3 - Spelprincipes SC Overwetering 

 

 



- As dicht
- Diepte afschermen, speellijnen sluiten
- Overtal creëren in de buurt van de bal
-	 Met	compacte	organisatie	druk	op	de	bal	en	tegenstander	naar	de	zijkant	drukken

-	 Veld	groot	maken
-	 Speellijnen	openzetten
- Diepte voor breedte voor terugspelen
- Schuine ballen spelen
-	 Diepgang	zonder	bal,	3e	man	zoeken

-	 Diepte	maken,	1e	keus	vooruit	spelen
-	 3	en	4	uitzakken	voor	ruimte	voor	escape

-	 Binnen	5	seconden	druk	op	de	bal	dichtstbijzijnde	spelers
-	 Overige	spelers	as	dichtzetten

O V E R w e t e r i n g . n L  |  I N F O @ o v e r w e t e r i n g . n l
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Bijlage 4 - Profiel SC Overwetering speler 



- is altijd aanwezig
- is ambitieus en leergierig
- heeft 100% inzet
- is een teamspeler
- staat open voor feedback/kritiek
- wil teamgenoten helpen
- draagt verantwoordelijkheid voor
  materialen, accommodatie en medespelers
- heeft respect voor teamgenoten,
  tegenstanders, scheidsrechter en supporters

O V E R w e t e r i n g . n L  |  I N F O @ o v e r w e t e r i n g . n l



TECHNISCH BELEIDSPLAN 

jeugdopleiding sc. overwetering 
 

 

   PAGINA 13    13  

 

Bijlage 5 –10 dingen waar je geen talent voor nodig hebt 

 



Op tijd zijn

Hard werken met toewijding

Doorzetten

Complimenten geven

Eerlijk zijn

Energie

Passie

Coachbaar zijn

Moed en lef hebben

Leren van kritiek

O V E R w e t e r i n g . n L  |  I N F O @ o v e r w e t e r i n g . n l

geïnteresseerd


