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1.0 Visie en doelstellingen 
 

Voetbalvereniging KSV bestaat sinds 1946 aan de Jan Glijnisweg in Heerhugowaard ‘t Kruis. 

Sinds de zomer van 2002 beschikt de vereniging over het nagenoeg geheel gerenoveerde 

sportcomplex ‘De Kruising’. Het complex bestaat uit een nieuwe kantine, nieuwe kleedkamers 

en drie nieuw aangelegde velden. 

KSV is een gezellige en bloeiende vereniging die grootgebracht is door vrijwilligers. 

De taakverdeling en verantwoordelijkheden moeten voor ieder lid duidelijk en inzichtelijk zijn. 

KSV wil en zal zich in de toekomst blijven inzetten en faciliteren om de jeugd optimaal te 

ondersteunen met het voetballen in een voor hen veilige omgeving, op zowel prestatiegericht 

als recreatief niveau. “Samen beter” is het motto, het ”Plezier en ontwikkelen op niveau’’ is 

het belangrijkste. 

 

KSV biedt jeugd uit Heerhugowaard en omgeving de mogelijkheid om zich op een plezierige 

manier te ontwikkelen door het voetballen op eigen niveau te spelen en centraal de 

ontwikkeling van de speler te stellen. Naast de voetbaltechnische ontwikkeling van de jeugd, 

hecht KSV ook veel waarde aan een veilig sportklimaat waarbij normen, waarden en sociale 

omgangsvormen worden bewaakt middels de VSK (Veilig Sport Klimaat) Meer informatie over 

de VSK is terug te vinden op de website van KSV www.ksvvoetbal.nl 

 

Verder wordt de jeugd een positieve instelling bijgebracht waarbij met een gezonde dosis inzet 

het beleven van voetbal door het genieten van winst, ontwikkeling, leren omgaan met verlies 

en respect voor medespelers, tegenstanders en begeleiding centraal staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelen en leren op eigen niveau. 

http://www.ksvvoetbal.nl/


 

3 
 

1.1 Doelstellingen 
 

Middels het Jeugdbeleidsplan van KSV is de doelstelling voor de periode 2018-2021 de 

volgende:  

 Structuur en samenhang verbeteren voor de gehele jeugdopleiding; 

 KSV wil ieder jeugdlid de mogelijkheid bieden zich optimaal te ontwikkelen als voetballer 

door trainingen en wedstrijden; 

 Ieder jeugdlid op zijn eigen (ambitie) niveau laten uitkomen; 

 Seniorenselectie; de selectiespelers van het eerste elftal bestaat voor 75 % uit eigen jeugd; 

 De selectieteams spelen minimaal op 1e klasse en 2e klasse niveau; 

 Het 2e elftal zal minimaal in de reserve 3e klasse spelen; 

 Intern opleiden en begeleiden van (niet-selectie) trainers; 

 De selectie elftallen worden door gediplomeerde trainers getraind; 

De bovenbouw door UEFA 3 trainers en de onderbouw door pupillen-of juniorentrainers. 

 

Om dit te bereiken zullen de volgende doelstellingen voor de komende periode worden 

nagestreefd: 

 

 De selectieteams trainen minimaal 2 maal per week; 

 Het werken met jeugdopleidingskaarten (zie Bijlagen); 

 De selectie elftallen worden door gediplomeerde trainers getraind; 

 Opzetten interne scouting. Hierdoor zal het indelen van de spelers op eigen niveau 

mogelijk zijn. Voor zoveel mogelijk wordt daarbij in de eigen leeftijdscategorie ingedeeld; 

 De (toekomstige) selectie trainers krijgen een opleiding door KSV aangeboden, waarbij 

een verbintenis zal worden aangegaan voor minimaal 2 jaar, na het succesvol afronden 

van deze opleiding; 

 Het bewaken van training- en wedstrijd doelstellingen. 

 

 

 

 

KSV heeft ambitie maar het ontwikkelen 

van jeugdspelers staat centraal.  
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2.0  Scouting 
 

Er zal door KSV niet extern worden gescout. Wanneer een speler zich aanmeldt bij KSV is 

deze welkom. Indien het in potentie een selectiespeler is, zal deze worden beoordeeld in een 

trainingsstage door de betreffende selectietrainer en de HJO.  

 

De basis voor KSV is de interne scouting. Door een interne scoutingscommissie zal elke 

leeftijdscategorie in kaart worden gebracht. Vanuit deze scoutingscommissie zal een advies 

worden uitgebracht om spelers op een hoger of lager niveau in te delen. Aan de hand van de 

objectieve gegevens bestaat er dan de mogelijkheid om een tussentijdse aanpassing te doen. 

 

 

 

3.0 Teamindeling 
 

Indeling jeugdspelers in teams 

 

 

Met betrekking tot de jaarlijkse indelingen van de jeugdspelers in teams gelden de volgende 

uitgangspunten. 

 Spelers worden op kwaliteit én motivatie geselecteerd voor de selectieteams. De indeling 

in de selectieteams wordt bepaald door de trainer van het selectieteam en de HJO. 

 Selectiespelers worden op basis van interne scouting inzichtelijk. 

 De coördinatoren bepalen in samenwerking met de HJO en de trainers de overige 

indeling. 

 Spelers van selectieteams spelen in eigen leeftijdscategorie, bij de recreatieteams zijn 

uitzonderingen mogelijk. 

 

 

 

 

Recreatie teams 

Spelers die graag willen voetballen en met 

plezier blijven ontwikkelen. 

Selectieteams 

De motivatie en kwaliteit om prestatiegericht 

te gaan voetballen. Met plezier voetballen en 

prestatiegericht ontwikkelen.  

Voetbal leer je door op je eigen niveau te spelen. 
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4.0  Selectiebeleid 
 

Definitie; Een selectie is een groep spelers die de beste spelers van hun leeftijdscategorie zijn 

en de potentie hebben om op termijn in het eerste team te spelen. Deze definitie geldt voor 

alle leeftijdscategorieën met een maximum van twee selectieteams per leeftijdscategorie. 

Bij KSV staat het ‘met plezier de ontwikkelen van jeugdvoetballers’ centraal. Dit wordt bereikt 

door spelers van dezelfde leeftijd op het niveau te laten spelen wat past bij hun 

voetbalkwaliteiten en competenties. Er wordt rekening gehouden met de geboortemaanden 

en de wijze van ontwikkelen van de spelers.   

Van selectieteams wordt verwacht dat zij spelen op het ambitieniveau wat bij de 

leeftijdscategorie is vastgelegd. Het is van belang dat de ontwikkeling van spelers belangrijker 

is dan de prestatie (lees: winnen).  

  

 

 

 

 

5.0  Trainers 
 

De trainers zijn te verdelen in de volgende categorieën; 

 Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO). 

 Selectietrainers. 

 Verenigingstrainers. 

 Keeperstrainer. 

 

De trainers dienen een aantal algemene taken uit te voeren en de volgende eigenschappen te 

bezitten. 

 Hij kan de eindverantwoording dragen over zijn/haar team. 

 Hij kan zijn/haar team voorbereiden en coachen bij wedstrijden. 

 Hij coacht en traint met respect en zorgt voor positieve coaching. 

 Hij heeft technisch en tactisch inzicht, passend bij het te trainen niveau. 

 Hij is communicatief en organisatorisch sterk en coacht op een positieve manier. 

 Hij handhaaft de discipline tijdens de training én de wedstrijd.  

 Hij neemt deel aan de bijeenkomsten van trainers welke worden georganiseerd door 

het HJO of bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. 

 Hij conformeert zich aan het Jeugdopleidingsplan. 

 Hij bewaakt een veilig sportklimaat.  

De speler die zich beter ontwikkelt en gemotiveerd is, wordt ingedeeld in 

het selectieteam van zijn leeftijdscategorie 
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5.1 HJO 
 
De Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO) legt verantwoording af aan het Bestuurslid 
Voetbaltechnische Zaken. In een periodiek overleg rapporteert de HJO aan het Bestuurslid 
Technische Zaken. 
 
De HJO is direct verantwoordelijk voor alle jeugdteams maar de nadruk wordt gelegd voor de 
trainers en spelers van de volgende selectieteams: 
 

O8-1 012-1 016-1 

09-1 013-1 017-1 

010-1 014-1 019-1 

011-1 015-1  

 

De 019-1 wordt in samenspraak met de verantwoordelijke selectietrainer 019-1, de 

hoofdtrainer KSV 1 en de HJO samengesteld. 

 

5.2 Selectietrainer 
 
Bespreekt de indeling van het selectieteam met de HJO. Hij/Zij zorgt voor een duidelijke 
doelstelling en houdt spelersbesprekingen. Hij/Zij heeft minimaal 2x per jaar een individueel 
spelersgesprek. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van de speler besproken en is gericht op 
de toekomst. Hij/Zij zorgt voor een methodische opbouw en periodisering van de trainingen. 
 
Alle trainers van de selectieteams bezitten minimaal een diploma ‘Junioren- of 
pupillentraining’. De doelstelling is dat de trainers vanaf de 015-1 minimaal een TC-3 diploma 
hebben of deze opleiding volgen. Pupillen tot en met 012-1 spelen op een klein veld. Tot deze 
leeftijdscategorie is een junioren- of pupillentrainer licentie verplicht. Bij de 013-1 en 014-1 is 
een UEFA 3 of juniorentrainer verplicht.  
 
 

5.3 Verenigingstrainer 
 
De verenigingstrainer is een trainer die aan niet-selectie teams training geeft en deelneemt 
aan interne opleidingen. Hij/Zij heeft regelmatig contact met de coördinator van de betreffende 
leeftijdscategorie. Op wedstrijddagen probeert hij zijn team te coachen. 
Hij/Zij bezit de kwaliteit om met jeugd om te gaan en heeft affiniteit met voetbal. 
 
 

5.4 Keepertrainer 
 
Bespreekt minimaal 3 x per jaar de vordering van de keepers met de selectietrainers en de 
HJO. Geeft advies in welk team de keepers spelen. De keepers van de selectieteams volgen 
minimaal 1x per week de training van de keeperstrainer. Is in het bezit van een diploma 
‘pupillen- of jeugdtrainer KNVB’ of heeft de vaardigheden om vanuit eigen ervaring een 
keeperstraining te verzorgen. 
 



 

7 
 

 

6.0 Trainingen 
 

De trainingen worden verzorgd door technisch- en tactisch onderrichte trainers die zich 
aanpassen aan de cultuur van KSV. Belangrijk is dat het opleiden van de jeugd centraal staat 
en dat presteren op verschillende niveaus de doelstelling is.  
 
Vanaf de pupillen wordt de nadruk gelegd op technische trainingen in kleine vormen en met 
kleine groepen. Ongeacht het niveau zijn er een aantal voorwaarden die belangrijk zijn. Elke 
training dient ‘voetbaleigen’ te zijn. Per training gaat het om aanvallen, omschakelen en 
verdedigen. Spelers moeten uitgedaagd worden door zelf te ondervinden en zelfreflectie. 
Geen wachtrijen bij de oefeningen, veel wisselen en herhalen. Er wordt gebruik gemaakt van 
methodische stappen. (Makkelijker/moeilijker maken) 
 

 

7.0  Leeftijdskenmerken 
 

In de opleiding van jeugdspelers wordt rekening gehouden met leeftijd-typische kenmerken. 
Door rekening te houden met deze kenmerken kan de jeugdspeler zich op zijn leeftijd 
ontwikkelen. Deze kenmerken zijn verwerkt in de coaching kaarten. 
 

 

8.0  Afsluiting 
 

KSV is een vereniging met ambitie. Maar de bedoeling van het voetbal moet helder zijn: plezier 

in het spel, maar zeker ook met het doel om als winnaar van het veld te gaan. Bij KSV zijn een 

aantal belangrijke normen en waarden die terugkomen in de vereniging. Respect en een 

familievereniging maar met een sportieve houding. Indien deze normen en waarden 

terugkomen in het voetbalspel dan is het winnen van ondergeschikt belang. 

In de komende jaren willen we bij KSV werken aan het ontwikkelen van spelers en aan de 

organisatie binnen de jeugd. Door gezamenlijke inbreng en het niet denken in 

onmogelijkheden is de intentie om die stap te maken. Het stimuleren en uitdagen van de 

spelers is een ‘must’ en vergroot het zelfvertrouwen van de jeugd. 

 

9.0 Bijlagen 
 

 Leeftijdskenmerken kaarten 

 Coachkaart 
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Opleidingsdoelstellingen 

Het verder ontwikkelen van de technische vaardigheden en het uitbreiden van deze via 

de volgende begrippen; Dribbelen, drijven, aannemen van de bal, koppen, passen en 

schieten. Al deze vormen vooral in combinatie met afwerkvormen. 

Spelbedoeling en uitgangspunten duidelijker maken. 

Leren spelen binnen een organisatievorm als een positie- of partijspel. Weten wat het 

betekent om makkelijker en moeilijker te spelen (breed en lang). 

 

O.6 – O.7 Leren Beheersen van de bal 

 

 

 

 

SPELPLEZIER: 

 Spelplezier is hoog 

 Veel kunnen scoren 

 Juichen na een doelpunt 

 

SPELKENMERKEN: 

Veel dribbels (pingelen, 

passeren, drijven.) 

Veel schieten 

Hoge betrokkenheid 

Het doel in deze fase: baas worden over de bal. Het spelen van allerlei voetbalspelletjes vormt 

in deze fase de training. Dat is echter geen vrijblijvende zaak.  

Het vereenvoudigen van het voetballen ligt niet in het ‘vergeten’ van weerstanden, maar in het 

verlagen van weerstanden. 

 
Coaching Tips 

Bereidt je training altijd voor; wat wil je doen en vooral hoe? 

Als je iets uitlegt, doe het gelijk voor. Houdt de uitleg kort en laat de spelers direct 

spelen, pas daarna eventueel de uitleg aan. 

Houdt variatie in de oefeningen, ga niet te lang met een oefening door. 

Benadruk het spel en niet de winst, dat doen ze zelf als zij zich willen meten. Het gaat 

om de beleving en het speelse, stimuleer dat ook, geef complimenten voor wat goed 

gaat en leg geen nadruk op wat fout gaat. 

Houdt rekening met het taalgebruik en pas deze ook aan op het niveau, als je 1 op 1 

iets uitlegt, zak door je knieën en kom op het gelijke niveau van een speler. Gebruik 

geen moeilijke voetbaltermen als “druk zetten”, aanbieden, zakken etc. Houdt de 

coaching simpel; “kijk voor je”, “hou de balvast” etc. 

Bij deze leeftijdscategorie wordt er getraind middels het circuit rouleersysteem, waarbij 

meerdere teams tegelijk trainen en doordraaien met verschillende oefeningen 

bijvoorbeeld 3 oefeningen en een partijspel als afsluiting. 

 

Wedstrijd 

2 tegen 2 en of 4 tegen 4 

Veldafmeting 20 x 15 en of 30 x 

20 

Doelformaat 3:1 

Geen keeper  

Trainingen 

Techniek (dribbelen, drijven, passeren) 

Balgevoel 

Ik en de bal 

Basistechnieken 

Trainingen in circuitvorm 
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Wedstrijden 
 
KSV is een vereniging waar positief coachen een belangrijk kenmerk is. Tijdens het begeleiden 
van de wedstrijd is het van belang op de nadruk te leggen op positief gedrag en dit ook 
belonen. Elke speler in het team is belangrijk en elke speler zal gelijke speeltijd krijgen.  
  
Het lenen van spelers zal in samenspraak van de trainers gaan. Selectieteams worden 
aangevuld vanuit selectieteams van een lager leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat het 
verenigingsbelang voor teambelang en individueel belang gaat. 
 

Spelintentie en systeem 
 

De intentie van het voetbal bij KSV is voor de selectieteams met plezier maar wel met 

prestatiedrang een wedstrijd spelen. De recreatieteams zullen de nadruk leggen op plezier. 

Voor alle Jeugdteams geld dat het ontwikkelen en motiveren van spelers op eigen niveau als 

leidraad moet worden nageleefd.  

De jongste jeugdteams spelen een wedstijd vorm 2 tegen 2 en 4 tegen 4. De basis is veel 

balbezit en voetbalhandelingen.  

 

 

 

  

Aanvallen 

Dieptespel voor breedte 

spel 

Vanuit middenveld lopende 

spelers 

Omschakelen 

A/V. snel druk op de bal 

Bal lijn afdekken/ 1e pass lijn 

V/A Diep spelen 

Loop actie vanuit 

middenveld 

Verdedigen 

Bal lijn afschermen 

Compact spelen/ kantelen 

naar kant vd bal 

Links en rechts buiten 

zakken in.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPmPumn4_aAhUPL1AKHSsODPkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.zwaluwen.nl/nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen/&psig=AOvVaw0TRn8msTJkv-thMOMarC0W&ust=1522334285035038
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Opleidingsdoelstellingen 

Het verder ontwikkelen van de technische vaardigheden en het uitbreiden van deze via 

de volgende begrippen; Dribbelen, drijven, aannemen van de bal, koppen, passen en 

schieten. Al deze vormen vooral in combinatie met afwerkvormen. 

Spelbedoeling en uitgangspunten duidelijker maken. 

Leren spelen binnen een organisatievorm als een positie- of partijspel. Weten wat het 

betekent om makkelijker en moeilijker te spelen (breed en lang). 

 

O.8 – O.9 Bal is middel 

 

 

 

 

 

 

 

SPELPLEZIER: 

 Mogelijkheid tot samen spelen 

 Samen kunnen winnen 

 Kunnen op aanvallende en 

 verdedigende posities gaan spelen 

 

SPELKENMERKEN: 

Veel dribbels (pingelen, passeren, drijven.) 

Veel handelen zonder bal 

Veel passen 

Snel kunnen terugveroveren van de bal, 

veel onderscheppingen 

De spelers in deze leeftijdscategorie zijn snel afgeleid en kunnen zich niet de volle tijd 

concentreren. Ze zijn individueel gericht, kunnen nog weinig samendoen en zijn te speels 

om met een opdracht te voetballen. Ze hebben een drang tot nabootsen en leren van 

(goede) voorbeelden van hun trainer en idolen. Tevens hebben ze nog weinig gevoel om 

dingen samen te doen en zijn ze nog niet in staat om aanwijzingen gericht op hun lijf om te 

zetten in daden. Geef deze speler niet te veel opdrachten: laat hem lekker spelen en 

dartelen in het veld. Hij is nog te speels om met een opdracht te voetballen.  

Coaching Tips 

Coach vooral duidelijk en simpel.  Fouten maken mag. 

Coach bij deze leeftijdscategorie, tijdens welke oefening dan ook, vooral op de 

technische uitvoering van de basisvaardigheden (dribbelen, passen, trappen, 

aannemen, meenemen). 

Hebben meer gevoel voor een opdracht, is meer bereid om deel uit te maken van een 

team, “wij en de bal” is meer van toepassing. 

Rouleren van positie. 

Wedstrijd 

6 tegen 6  

Veldafmeting 42,5 x 30 

Doelformaat pupillengoal 

Keeper 

In dribbelen 

Trainingen 

Techniek 

Richting 

Snelheid 

Kleine vormen, Circuitvorm 

Nauwkeurigheid 

Basistechnieken 

Controle over de bal 
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Wedstrijden 
 

KSV is een vereniging waar positief coachen een belangrijk kenmerk is. Tijdens het 

begeleiden van de wedstrijd is het van belang op de nadruk te leggen op positief gedrag en 

dit ook belonen. Elke speler in het team is belangrijk en elke speler zal gelijke speeltijd 

krijgen.   

Het lenen van spelers zal in samenspraak van de trainers gaan. Selectieteams worden 

aangevuld vanuit selectieteams van een lager leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat 

verenigingsbelang voor teambelang en individueel belang gaat. 

 

Spelintentie en systeem 
 

De intentie van het voetbal bij KSV is voor de selectieteams met plezier maar wel met 

prestatiedrang een wedstrijd spelen. De recreatieteams zullen de nadruk leggen op plezier. 

Voor alle Jeugdteams geld dat het ontwikkelen en motiveren van spelers op eigen niveau als 

leidraad moet worden nageleefd.  

 

O8 en O9 spelen 6x6 in een systeem van 1-2-1-2. De nadruk ligt bij het spel op de helft van 

de tegenpartij.  

Echter het uitgangspunt is dit systeem waar de middenvelder aansluit bij de aanvallers. Bij 

balverlies snel omschakelen en druk zetten om de bal te veroveren.  

  

Aanvallen 

Dieptespel voor breedte 

spel 

Vanuit middenveld lopende 

spelers 

 

Omschakelen 

A/V. snel druk op de bal 

Bal lijn afdekken/ 1e pass lijn 

V/A Diep spelen 

 

Verdedigen 

Bal lijn afschermen 

Compact spelen/ kantelen 

naar kant vd bal 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPmPumn4_aAhUPL1AKHSsODPkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.zwaluwen.nl/nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen/&psig=AOvVaw0TRn8msTJkv-thMOMarC0W&ust=1522334285035038
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Opleidingsdoelstellingen 

Het verder ontwikkelen van de technische vaardigheden en het uitbreiden van deze via 

de volgende begrippen; Dribbelen, drijven, aannemen van de bal, koppen, passen en 

schieten. Al deze vormen vooral in combinatie met afwerkvormen. 

Spelbedoeling en uitgangspunten duidelijker maken. 

Leren spelen binnen een organisatievorm als een positie- of partijspel. Weten wat het 

betekent om makkelijker en moeilijker te spelen (breed en lang). 

Leren omschakelen van balbezit naar balverlies. 

 

O.10 – O.11 Het leren samen doelgericht spelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPELPLEZIER: 

Ruimte om acties te maken 

Mogelijkheid tot samenspelen 

De spelers moedigen elkaar 

aan in het samenspelen 

Hoog Tempo 

 

SPELKENMERKEN: 

Veel passes 

Ruimtes met elkaar groot en klein maken 

Hoge betrokkenheid 

 

De spelers in deze leeftijdscategorie zijn vaak enthousiast en ongeduldig. Zij hebben een 

grote speldrang. Zij voetballen om het plezier en leren veel door te herhalen. Ze zijn vaak 

prestatiegericht en willen samen werken. Ze hebben veel behoefte aan routine en cultuur. 

Coaching Tips 

Coach positief en niet van een afstand. Leg uit wat je bedoelt en geef voorbeelden 

tijdens trainingen. Geef ze niet te veel opdrachten mee, beperk dit en laat ze zelf 

nadenken en keuzes maken, bewaak het creatieve en vooral de individuele actie en 

stimuleer dit ook. 

Laat spelers rouleren, zowel voor als achter, links en rechts, zo leren ze meer wat het 

inhoudt om op bepaalde posities te spelen en ontwikkelen zij zich meer en beter. 

Wedstrijd 

8 tegen 8  

Veldafmeting 64 x 42,5 m 

Doelformaat Pupillengoal 

Keeper 

Trainingen 

In vormen met veel 

balcontacten en herhalingen. 

Passen met links en rechts 

Kappen en opendraaien 

Passeren 

Kleine spelvormen 
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Wedstrijden 
 

KSV is een vereniging waar positief coachen een belangrijk kenmerk is. Tijdens het 

begeleiden van de wedstrijd is het van belang op de nadruk te leggen op positief gedrag en 

dit ook belonen. Elke speler in het team is belangrijk en elke speler zal gelijke speeltijd 

krijgen.   

Het lenen van spelers zal in samenspraak van de trainers gaan. Selectieteams worden 

aangevuld vanuit selectieteams van een lager leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat 

verenigingsbelang voor teambelang en individueel belang gaat. 

 

Spelintentie en systeem 
 

De intentie van het voetbal bij KSV is voor de selectieteams met plezier maar wel met 

prestatiedrang een wedstrijd spelen. De recreatieteams zullen de nadruk leggen op plezier. 

Voor alle Jeugdteams geld dat het ontwikkelen en motiveren van spelers op eigen niveau als 

leidraad moet worden nageleefd.  

O10 speelt 6x6 in een systeem van 1-2-1-2. De nadruk ligt het spel op de helft van de 

tegenpartij.  

O-11speelt 8x8 in een systeem van 1-2-3-2. De nadruk ligt het spel op de helft van de 

tegenpartij. Aanvallend voetbal verdiend de voorkeur. 

Het uitgangspunt is spelen met een compact middenveld waar de centrale middenvelders 

dicht bij elkaar voetballen met de punt naar voren. Vanuit het middenveld veel lopende 

spelers zijn die bij balbezit mee doen met de aanval. Bij balverlies snel omschakelen en druk 

zeten om de bal te veroveren.  

 

Aanvallen 

Dieptespel voor breedte 

spel 

Vanuit middenveld lopende 

spelers 

Omschakelen 

A/V. snel druk op de bal 

Bal lijn afdekken/ 1e pass lijn 

V/A Diep spelen 

Loop actie vanuit 

middenveld 

Verdedigen 

Bal lijn afschermen 

Compact spelen/ kantelen 

naar kant vd bal 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPmPumn4_aAhUPL1AKHSsODPkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.zwaluwen.nl/nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen/&psig=AOvVaw0TRn8msTJkv-thMOMarC0W&ust=1522334285035038
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Opleidingsdoelstellingen 

Dribbelen en drijven met de bal met het accent op snelheid van handelen in combinatie 

met medespelers en op afwerken. 

Basistechniek handelingssnelheid, kaatsen, schijn- en passeerbewegingen. 

Passen over kleine en grote afstand. 

Positie- en samenspel met aandacht voor veldbezetting en onderlinge coaching. 

Het beheersen van de team- en positie specifieke taken. 

 

O.12 – O.13 Het leren spelen vanuit een basistaak 

 

 

 

 

 

 

 

SPELPLEZIER: 

Spelplezier is hoog 

Leren samenwerken  

Breedte en diepte spel 

 

SPELKENMERKEN: 

Besef van een medespeler 

Samenspelen 

Positiespel 

De spelers in deze leeftijdscategorie zitten in een ideaal leerklimaat, zijn meer geneigd zich 

te meten met anderen en hebben een grotere prestatiedrang. Zij hebben een goede 

coördinatie en kunnen meer concentratie opbrengen. Zijn in staat om taakbewust te spelen 

en weten wat is het om als team een doel na te streven. Staan ‘open’ voor aanwijzingen 

maar hebben ook al meer een weerwoord en kunnen, door de pubertijd die om de hoek ligt, 

ook al opstandiger zijn. Het Eigen Ego gaat hierbij ook meespelen. 

 

Coaching Tips 

Zorg voor duidelijkheid en structuur. Geef voor een training of wedstrijd aan wat de 

bedoeling is, ze weten waar het over gaat en dat motiveert.  

Spreek uit wat je van de speler(s) verwacht. Coach vooral op individu en laat het spel 

of de training doorgaan zodat deze niet stil ligt.  

Evalueer met de spelers, stel ‘open’ vragen, laat ze meedenken, dan worden ze meer 

bewust. 

Wedstrijd 

O.12  8 tegen 8 

Veldafmeting 64 x 42,5 m 

Doelformaat Pupillengoal 

Keeper  

O.13 groot veld.  

11 tegen 11  

Trainingen 

Basistechnieken  

Handelen uit Snelheid 

Oefenstof uit wedstrijd 

Werk met periodisering 
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Wedstrijden 
 

KSV is een vereniging waar positief coachen een belangrijk kenmerk is. Tijdens het 

begeleiden van de wedstrijd is het van belang op de nadruk te leggen op positief gedrag en 

dit ook belonen. Elke speler in het team is belangrijk en elke speler zal gelijke speeltijd 

krijgen.   

Het lenen van spelers zal in samenspraak van de trainers gaan. Selectieteams worden 

aangevuld vanuit selectieteams van een lager leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat 

verenigingsbelang voor teambelang en individueel belang gaat. 

 

Spelintentie en systeem 
 

De intentie van het voetbal bij KSV is voor de selectieteams met plezier maar wel met 

prestatiedrang een wedstrijd spelen. De recreatieteams zullen de nadruk leggen op plezier. 

Voor alle Jeugdteams geld dat het ontwikkelen en motiveren van spelers op eigen niveau als 

leidraad moet worden nageleefd.  

Om het beste in de spelers naar voren te laten komen is een vast spelsysteem en het 

creëren van duidelijkheid en structuur belangrijk.  

O-12 speelt 8x8 in een systeem van 1-2-3-2. De nadruk ligt het spel op de helft van de 

tegenpartij. Aanvallend voetbal verdiend de voorkeur. 

O-13 speelt in een systeem 1-4-3-3 in verschillende variaties. Echter het uitgangspunt is dit 

systeem met een compact middenveld waar de centrale middenvelders dicht bij elkaar 

voetballen met de punt naar voren. Vanuit het middenveld veel lopende spelers zijn die bij 

balbezit mee doen met de aanval. Bij balverlies snel omschakelen en druk zetten om de bal 

te veroveren.  

Vanaf de 016-1 kan er van het spelsysteem worden afgeweken waardoor spelers meer 

kennis kunnen maken met verschillende systemen. Dit helpt in de ontwikkeling van spelers. 

 

 

  

Aanvallen 

Dieptespel voor breedte 

spel 

Vanuit middenveld lopende 

spelers 

Omschakelen 

A/V. snel druk op de bal 

Bal lijn afdekken/ 1e pass lijn 

V/A Diep spelen 

Loop actie vanuit 

middenveld 

Verdedigen 

Bal lijn afschermen 

Compact spelen/ kantelen 

naar kant vd bal 

Links en rechts buiten 

zakken in.  
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Opleidingsdoelstellingen 

Onderhouden en uitbreiden van aangeleerde vaardigheden en positie-specifieke 

taken. 

Snelheid van handelen en weerstand opvoeren. 

Passen van de bal, in de loop of in de ruimte op korte en lange afstand, keuzes 

maken. 

Het volledig beheersen van de kopbal, aanvallend en verdedigend onderlinge 

coaching. 

Spelen vanuit een teamorganisatie en de daarbij horende bedoelingen. Het 

beheersen. 

 

O.14 – O.15 Het afstemmen van Basistaken binnen een team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPELPLEZIER: 

Samen spelen 

Besef van taken ploeggenoot 

Plezier 

SPELKENMERKEN: 

Opbouwen 

Communicatie 

 

Deze leeftijd categorie heeft het vermogen tot (be)oordelen en heeft een eigen mening. 

Geldingsdrang is aanwezig, de pubertijd meldt zich aan en het ego is belangrijk. Een 

groeispurt kan zich voldoen met de daarbij komende ongemakken en blessures. Vanwege 

deze extra blessuregevoeligheid is het belangrijk om de mate van belastbaarheid goed te 

doceren.  

 

Coaching Tips 

Kunnen met betrekking tot de positie- en teamtaken en organisatie eisen worden 

gesteld. Er is meer aandacht voor deze taken en de trainingen kunnen beter worden 

vertaald naar de wedstrijden. Coach op teamniveau maar heb ook zeker oog voor het 

individu. 

Zorg dat je duidelijk en vooral eerlijk bent, geef aan wat wel en niet wordt verwacht en 

geef ook grenzen aan. Maak duidelijke afspraken en leef deze ook na. Geef spelers 

verantwoordelijkheid. 

 

Trainingen 

Oefenstof relateren aan de wedstrijd, de speler is tactisch verder en positiespellen en 

spelpatronen kunnen moeilijker worden gemaakt. 

Het zoeken van diepte en breedte in het spel, het spel lang en diep maken, het klein maken 

en druk zetten, vastzetten, duels winnen. 

Uitbreiding en verfijning van de algemene techniek. 

Conditie, lenigheid- en looptraining. 

Laat spelers zelf fouten maken en constateren, bedoelingen achterhalen en oplossingen 

aandragen, stel veel ‘open’ vragen, laat ze meedenken. 
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Wedstrijden 
 

KSV is een vereniging waar positief coachen een belangrijk kenmerk is. Tijdens het 

begeleiden van de wedstrijd is het van belang op de nadruk te leggen op positief gedrag en 

dit ook belonen. Elke speler in het team is belangrijk en elke speler zal gelijke speeltijd 

krijgen.   

Het lenen van spelers zal in samenspraak van de trainers gaan. Selectieteams worden 

aangevuld vanuit selectieteams van een lager leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat 

verenigingsbelang voor teambelang en individueel belang gaat. 

 

Spelintentie en systeem 
 

De intentie van het voetbal bij KSV is voor de selectieteams met plezier maar wel met 

prestatiedrang een wedstrijd spelen. De recreatieteams zullen de nadruk leggen op plezier. 

Voor alle Jeugdteams geld dat het ontwikkelen en motiveren van spelers op eigen niveau als 

leidraad moet worden nageleefd.  

Om het beste in de spelers naar voren te laten komen, is een vast spelsysteem en het 

creëren van duidelijkheid en structuur belangrijk. KSV zal zich conformeren aan een systeem 

1-4-3-3 in verschillende variaties. Echter het uitgangspunt is dit systeem met een compact 

middenveld waar de centrale middenvelders dicht bij elkaar voetballen met de punt naar 

voren. Vanuit het middenveld veel lopende spelers zijn die bij balbezit mee doen met de 

aanval. Bij balverlies snel omschakelen en druk zetten om de bal te veroveren.  

Vanaf de 016-1 kan er van het spelsysteem worden afgeweken waardoor spelers meer 

kennis kunnen maken met verschillende systemen. Dit helpt in de ontwikkeling van spelers. 

 

 

  

Aanvallen 

Dieptespel voor breedte 

spel 

Vanuit middenveld lopende 

spelers 

Omschakelen 

A/V. snel druk op de bal 

Bal lijn afdekken/ 1e pass lijn 

V/A Diep spelen 

Loop actie vanuit 

middenveld 

Verdedigen 

Bal lijn afschermen 

Compact spelen/ kantelen 

naar kant vd bal 

Links en rechts buiten 

zakken in.  
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O.16 – O.17 Het spelen als een team 

  

SPELPLEZIER: 

Spelen vanuit een team 

Samen winnen 

SPELKENMERKEN: 

Tactische spel 

Teamorganisatie 

 

Bij deze leeftijdscategorie ligt de nadruk op het rendement van handelen en het ontwikkelen 

van de individuele bijdrage aan de teamprestatie. Winnen is belangrijker dan ooit. Groei in 

lengte en gewicht zet door met een soms mindere lichaamscontrole tot gevolg. Puberale 

eigenschappen als lusteloosheid, geen zin hebben en onredelijk zijn, dienen zich aan. Ze 

zoeken grenzen op en ontdekken wat ze eigenlijk wel en vooral niet willen. Ze moeten nu 

leren om ook met druk om te gaan en dat gaat met vallen en opstaan. Tenslotte moeten ze 

leren wat hun eigen bijdrage voor rendement heeft in de teamprestatie, dit is ook een 

uitdagend ontwikkelingsproces. 

Coaching Tips 

Zorg voor structuur en duidelijkheid, wees consequent, bespreek je plan en stel je 

kwetsbaar op. Daarmee zorg je voor een goede sfeer, motivatie en wordt je serieus 

genomen. 

Betrek spelers bij je training (invulling van behoeftes) en tactiek, hiermee zorg je 

ervoor dat zij meer verantwoordelijkheid krijgen en er ook helemaal achter staan. 

Blijf coachen en herhalen tot het beter gaat, stel ‘open’ vragen, maak ze bewust en 

geef aan wat dat met hun medespelers en het teamresultaat doet. 

Zorg voor een goede sfeer zowel voor, tijdens als na een training of wedstrijd. Dit 

bevorderd de saamhorigheid en geeft een positive uitstraling. 

Trainingen 

Ontwikkeling en training teamtaken, per positie en per linie. 

Geef opdrachten in kleine vormen met aandacht voor samenwerking tussen de 

linies. 

Door eigen ontwikkeling kun je het accent leggen naar team tactiek. 

Positiespellen van klein naar groot. 

 
Opleidingsdoelstellingen 

Rendement van de taakuitvoering (tactiek) in relatie tot het resultaat. 

Aanvalspatronen, teamorganisatie, principes van verdedigen en specifieke positie 

taken. 

Verder ophogen van handelingssnelheid in kleine en grote ruimte. 

Eigen talent (ideale positie) speler verder ontwikkelen. 

Leren van meerdere spelsystemen en het herkennen van het systeem van de 

tegenstander en daarnaar handelen. 
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Wedstrijden 
 

KSV is een vereniging waar positief coachen een belangrijk kenmerk is. Tijdens het 

begeleiden van de wedstrijd is het van belang op de nadruk te leggen op positief gedrag en 

dit ook belonen. Elke speler in het team is belangrijk en elke speler zal gelijke speeltijd 

krijgen.   

Het lenen van spelers zal in samenspraak van de trainers gaan. Selectieteams worden 

aangevuld vanuit selectieteams van een lager leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat 

verenigingsbelang voor teambelang en individueel belang gaat. 

 

Spelintentie en systeem 
 

De intentie van het voetbal bij KSV is voor de selectieteams met plezier maar wel met 

prestatiedrang een wedstrijd spelen. De recreatieteams zullen de nadruk leggen op plezier. 

Voor alle Jeugdteams geld dat het ontwikkelen en motiveren van spelers op eigen niveau als 

leidraad moet worden nageleefd.  

Om het beste in de spelers naar voren te laten komen is een vast spelsysteem en het 

creëren van duidelijkheid en structuur belangrijk. KSV zal zich conformeren aan een systeem 

1-4-3-3 in verschillende variaties. Echter het uitgangspunt is dit systeem met een compact 

middenveld waar de centrale middenvelders dicht bij elkaar voetballen met de punt naar 

voren. Vanuit het middenveld veel lopende spelers zijn die bij balbezit mee doen met de 

aanval. Bij balverlies snel omschakelen en druk zetten om de bal te veroveren.  

Vanaf de 016-1 kan er van het spelsysteem worden afgeweken waardoor spelers meer 

kennis kunnen maken met verschillende systemen. Dit helpt in de ontwikkeling van spelers. 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvallen 

Dieptespel voor breedte 

spel 

Vanuit middenveld lopende 

spelers 

Omschakelen 

A/V. snel druk op de bal 

Bal lijn afdekken/ 1e pass lijn 

V/A Diep spelen 

Loop actie vanuit 

middenveld 

Verdedigen 

Bal lijn afschermen 

Compact spelen/ kantelen 

naar kant vd bal 

Links en rechts buiten 

zakken in.  
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O.18 – O.19 Het presteren als een team in de competitie

 

 

 

 

SPELPLEZIER: 

Spelen vanuit een team 

SPELKENMERKEN: 

Tactische spel 

Teamorganisatie 

 

Deze leeftijdscategorie is aangekomen aan het einde van de jeugdopleiding, ze behoren 

het spel te herkennen en beheersen met de daarbij horende technische en tactische 

eigenschappen. Zowel lichamelijk als geestelijk worden ze rijper en volwassener. De 

fysieke groei in lengte en breedte en benadering van zaken zijn kenmerkend. Hun eigen 

inbreng aan de teamprestatie (het erbij willen zijn) is ontzettend belangrijk. 

Coaching Tips 

Verzorging is enorm belangrijk, zowel fysiek als conditioneel, zorg voor de juiste 

arbeid- rust verhouding. 

Talentvolle spelers zullen verantwoordelijkheid op eisen, geef ze die ruimte. 

Alle tips uit voorgaande categorieën komen samen en zijn afhankelijk van de situatie 

toepasbaar. Gebruik je kennis en ervaring. 

Geef de juiste richting aan en zorg dat de spelers dit ondersteunen en erachter staan, 

dan behaal je het beste resultaat. 

Spreek spelers aan op hun houding zowel individueel als in de groep. 

Stel nog steeds vragen, een speler maar ook de trainer is nooit uitgeleerd. 

Trainingen 

Optimale trainings- en wedstrijdmentaliteit creëren. 

De training moeten vol wedstrijd eigen situaties zitten. 

Gemaakte fouten of situaties uit de laatste wedstrijd kunnen gelijk worden 

besproken en vooral worden getraind. 

Spelers aanspreken op hun eigen taak en kwaliteit. 

Complementair maken van het eigen team door het ondervangen van 

tekortkomingen of juist het optimaliseren van een sterke eigenschan. 

Rendement van handelen vergroten door een grotere weerstand in iedere oefening 

te verkrijgen bij voorkeur op 100%. 

 
Opleidingsdoelstellingen 

Specifieke taken per positie beheersen. 

Specialist worden op een bepaalde positie. 

Leren in dienst van het team te spelen. 
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Wedstrijden 
 

KSV is een vereniging waar positief coachen een belangrijk kenmerk is. Tijdens het 

begeleiden van de wedstrijd is het van belang op de nadruk te leggen op positief gedrag en 

dit ook belonen. Elke speler in het team is belangrijk en elke speler zal gelijke speeltijd 

krijgen.   

Het lenen van spelers zal in samenspraak van de trainers gaan. Selectieteams worden 

aangevuld vanuit selectieteams van een lager leeftijdscategorie. Uitgangspunt is dat 

verenigingsbelang voor teambelang en individueel belang gaat. 

 

Spelintentie en systeem 
 

De intentie van het voetbal bij KSV is voor de selectieteams met plezier maar wel met 

prestatiedrang een wedstrijd spelen. De recreatieteams zullen de nadruk leggen op plezier. 

Voor alle Jeugdteams geld dat het ontwikkelen en motiveren van spelers op eigen niveau als 

leidraad moet worden nageleefd.  

Om het beste in de spelers naar voren te laten komen is een vast spelsysteem en het 

creëren van duidelijkheid en structuur belangrijk. KSV zal zich conformeren aan een systeem 

1-4-3-3 in verschillende variaties. Echter het uitgangspunt is dit systeem met een compact 

middenveld waar de centrale middenvelders dicht bij elkaar voetballen met de punt naar 

voren. Vanuit het middenveld veel lopende spelers zijn die bij balbezit mee doen met de 

aanval. Bij balverlies snel omschakelen en druk zetten om de bal te veroveren.  

Vanaf de 016-1 kan er van het spelsysteem worden afgeweken waardoor spelers meer 

kennis kunnen maken met verschillende systemen. Dit helpt in de ontwikkeling van spelers. 

 

 

 

 

 

 

  

Aanvallen 

Dieptespel voor breedte 

spel 

Vanuit middenveld lopende 

spelers 

Omschakelen 

A/V. snel druk op de bal 

Bal lijn afdekken/ 1e pass lijn 

V/A Diep spelen 

Loop actie vanuit 

middenveld 

Verdedigen 

Bal lijn afschermen 

Compact spelen/ kantelen 

naar kant vd bal 

Links en rechts buiten 

zakken in.  
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Normen en waarde van KSV  

Coach positief, spelers zelf het spel laten ondervinden 

Respect naar elkaar, scheidsrechter en de tegenstanders 

Ga met respect om met de materialen 

Selectieteams gaan in sponsorkleding gezamenlijk naar de wedstrijden 

Spreek elkaar aan op gedrag 

Coach kaart KSV Voetbal (begeleiden van Jeugdspelers) 

 

 

Spelers met plezier beter leren voetballen 

leren omgaan met verlies en winst 

accepteren van leiding 

omgaan met afspraken die je met je team gaat maken 

Als coach een voorbeeld voor de spelers 

Laat zien wat je bedoeld. Jonge spelers worden beïnvloed door het gedrag van de coach. 

Bouw een goede band op. Respect krijgen, begint bij respect geven.  

Coaching Tips 

Bereidt je training en wedstrijden altijd voor; wat wil je doen en vooral hoe? 

Coach positief 

Benader elke speler op zijn manier en niveau 

Schreeuw niet en leg het spel uit 

Blijf motiveren  

Haal een speler naar de zijkant en leg uit wat goed gaat en wat beter kan 

 

Het seizoen en wedstrijden 

Spelwijze 

Maak afspraken 

Plan een bijeenkomst 

Gedragsregels KSV 

Voortgang 

Wedstrijdbespreking 

Gezamenlijke warming-up 

Wissel eerlijk 

Afspraken met ouders 


