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Bijlage 1: Algemene leeftijdskenmerken : E – F – D pupillen en C-B- A junioren 
 

Inleiding 
Voor u ligt de ‘Leidraad Jeugd GVV’63’. Met deze leidraad biedt de Technische  
Commissie aan alle trainers en jeugdspelers een handvat voor de doelstellingen  
per leeftijdscategorie per seizoen. Genoemde leidraad dient tevens ter info voor  
de leiders, begeleiders en ouders. 
 
Aan de hand van genoemde leidraad kunnen de trainingen worden  voorbereid  
en wedstrijden worden gespeeld. Voor wat de trainingen betreft zal er een  
database komen met oefenstof per leeftijdscategorie conform deze leidraad.  
Tevens zullen de trainingsmaterialen per elftal worden aangepast zodat deze 
overeenkomen met de doelstellingen in deze leidraad.  
 
Doel 
Doel van de leidraad jeugd van GVV’63  is het verkrijgen, behouden en vergroten  
van plezier in het voetballen bij jeugdspelers. Indien jeugdspelers plezier in het 
spelletje hebben, dan zullen zij beter presteren en leren. Dit plezier willen we 
bereiken door de doelstellingen per leeftijdsgroep te beschrijven, voor trainers, 
leiders en spelers. Zij hebben op deze manier een uitgezette lijn waarin zij ieder 
seizoen exact weten wat ze kunnen verwachten: van de baas worden over de bal 
naar samenspelen, naar spelen in een team, naar spelen per positie, naar spelen in 
systemen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met het niveau waarop wordt 
gespeeld. Vooral de trainers hebben op deze manier een eenduidige richtlijn wat te 
mogen verwachten van een bepaalde leeftijdsgroep en bijbehorende doelstelling.  

 
Trainingsplan per leeftijdsgroep 
Leren voetballen gebeurt in drie fasen, afhankelijk van de lichamelijke en cognitieve 
ontwikkeling en (on)mogelijkheden van kinderen. Die (on)mogelijkheden verschillen 
per leeftijdscategorie. In elke fase ligt de nadruk naast de technische en tactische 
ontwikkeling ook op het spelplezier en op de ontwikkeling van zelfvertrouwen en van 
sportief gedrag.  

 
Fase 1 : 6-10 jaar (F+E)   
De nadruk ligt op het ontwikkelen van basale technische vaardigheden (b.v. 
aannemen, dribbelen, passen, schieten) en van basale tactische vaardigheden (het 
voetbalspel snappen) van de individuele speler. De bedoeling is dat de speler leert  
om simpele voetbalsituaties op te lossen. 
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F-pupil (6-8 jaar)  
Doel: plezier in het voetbalspel, baas worden over de bal. 
- Veel laten bewegen, alles met de bal, alleen en met partner;  
- Veel ruimte laten voor zelf ontdekken;  
- Veel laten scoren: doeltjes niet te klein (succes beleven);  
- Wennen aan de bal, medespelers en tegenstanders via kleine partijspelen (3:3).  
 
E-pupil (8-10 jaar)  
Doel: plezier in het voetbalspel, (technische) vaardigheid ontwikkelen, leren omgaan 
met leiding + medespelers + tegenstanders, eerste begrip van tactiek, sportieve 
wedstrijdhouding. 
- Prima leeftijd voor motorisch leren;  
- Veel op techniek trainen;  
- Veel balcontact;  
- Veel spel- en wedstrijdvormen;  
- Veel kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen.  
 
Fase 2 : 11-16 jaar (D, C en B )11 - 16 jaar  
In deze fase ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling van technische en tactische 
vaardigheden, op teamwerk (leren dat je deel uitmaakt van een groep/team), en op 
de uitvoering van (en inzicht in) taken per linie (verdediging, middenveld, aanval) en 
per positie in het elftal. 
  
D-pupil (10-12 jaar)  
Doel: plezier in het voetbalspel, verdere ontwikkeling techniek, eerste begrip van 
tactiek, sportieve houding, omgaan met winst en verlies, accepteren van  
instructies/correcties trainers/leiders. 
- Alle technische oefeningen nu mogelijk;  
- Technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties;  
- Veel spel- en wedstrijdvormen;  
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Junioren 
 
C-Junior ( 12 – 14 jaar)    
Doel: plezier in het voetbalspel, verder ontwikkelen techniek, verder begrip van  
tactiek, sportieve houding, omgaan met winst en verlies, accepteren van  
instructies/correcties trainers/leiders, gezonde lichaamsverzorging, controle over 
emotie, winnaarskwaliteit kweken, initiatief nemen en coachen, taakgericht kunnen 
werken, kunnen omgaan met kritiek. 
- Geen krachttraining;  
- Aandacht voor individuele problemen (puberteit);  
- Technische vaardigheden trainen onder weerstand;  
- Oefenen op spelhervattingen;  
- Wedstrijdtactiek.  
 
B-junior (14 – 16 jaar) 
Doel: Zie C-junior, plus: inzicht in mentaliteit tegenstanders, zelfkritiek,  
prestatiebewustzijn, zelfstandigheid, groepsgericht kunnen werken,  
winnaarsmentaliteit kweken.  
- Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen;  
- Techniek blijven verbeteren;  
- Trainen op snelheid en duur;  
- Wedstrijdtactiek;  
- Taken binnen team bespreken;  
- Tactische aspecten trainen met hele team of per linie;  
- Mentale prestatie.  
 
Fase 3 : 16-18 jaar (A-junioren) 
Dit is de laatste fase, voorafgaand aan de overgang naar de senioren. In deze fase  
ligt de nadruk sterker op het leren te winnen. Doel: zie B-junior, plus: realistische 
verwachtingen t.a.v. voetballoopbaan, perfectionisme t.a.v. techniek, tactiek, 
mentaliteit en conditie, winnaarsmentaliteit kweken.  
- Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren 
  beheersen;  
- Spelhervattingen, eventueel ook individueel trainen;  
- Wedstrijdgericht trainen;  
- Conditie optimaal;  
- Mentale prestatie. 
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Bijlage 2: Eisen en Taakomschrijving van de Jeugdtrainer  - Coaches 
 
Er zijn een aantal onmisbare vaardigheden voor de trainer-coaches :  
1. Beschikken over de juiste opleiding.(Het liefst een K.N.V.B. opleiding)  
2. Voetbalinzicht.(Spelinzicht –Technisch –Tactisch -Mentaal).  
3. Voetbalproblemen kunnen formuleren m.n. het lezen van een wedstrijd :  
   Wie –Wat -Waar ?  
4. Methodisch en didactisch vermogen.  
5. Moet goed communiceren met de jeugd.(moet ze kunnen raken)  
6. Enthousiasme / Gedrevenheid.  
7. Positieve instelling - Consequent - Reëel.  
8. Geduld hebben.  
9. Discipline / Zelfdiscipline.  
10. Realiseren voorbeeld functie en door zijn/ haar functioneren ook uitdragen.  
11. Normaal taalgebruik.  
12. Moet tegen feedback kunnen en moet zelf in staat zijn om zichzelf feedback 
    te geven. 
 
Profiel van een F-pupillen trainer – coach. 
Een goede F- trainer-coach is op de eerste plaats een goede begeleider, die op de 
hoogte is van de specifieke kenmerken voor deze leeftijd. Hij straalt rust en 
vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld.  
Het directe wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang.  
Hij kan goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste 
stappen van hun kind in de voetbalwereld. Tijdens trainingen beseft hij dat deze 
kinderen geen behoefte hebben aan uitgebreide tekst en uitleg, maar dat het vooral 
belangrijk is om zelf het goede voorbeeld te geven.  
Een goede F- trainer-coach speelt, zeker bij het kiezen van de oefenvormen en het 
coachen in op de rijke fantasiewereld van zijn spelertjes.  
 
Profiel van een E pupillen trainer -  coach 
Op de eerste plaats beseft hij dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties 
geconfronteerd moeten worden. Daarbij treedt hij voornamelijk op als begeleider,  
die de E-pupillen de ruimte geeft  om zelf oplossingen te vinden voor de voetbal-
problemen die ze tegenkomen. Tijdens de trainingen bewaakt hij de organisatie,  
helpt en motiveert hij en corrigeert hij vooral op technische gebied. Een goede E-
pupillentrainer is voor zijn spelers meer een kameraad en opleider, iemand met een 
echte voorbeeldfunctie dan de voetbalkenner die boordevol tactische vondsten zit.  
Op het veld kan hij het goede voorbeeld geven. Ook weet hij in alle omstandigheden 
resultaten te relativeren en ook de ouders hiervan te overtuigen.  
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Profiel van een D- pupillen trainer - coach 
De D-pupillen trainer-coach moet aan twee belangrijke eigenschappen voldoen als je 
de kenmerken van deze leeftijdsgroep als uitgangspunt neemt : hij moet enthousiast 
zijn en over voldoende eigenvaardigheid beschikken om tijdens trainingen het goede 
voorbeeld te kunnen geven.  
 
Hij heeft daarom een eigen voetbalachtergrond op een aanvaardbaar niveau.  
Als D-trainer-coach hoef je minder dan bij de E- of F-jeugd te reageren op het 
moment zelf. D-spelers kunnen al een korte foutenanalyse achteraf verwerken.  
Ze zijn tegenwoordig zeker in staat om een aantal tactische basisprincipes uit te 
voeren. Dat betekent dat de D-trainer-coach in elk geval over voldoende tactische 
kennis moet beschikken.  
 
Hij moet ook weten hoe je op deze leeftijd eigenschappen als snelheid, behendigheid 
en coördinatie kunt ontwikkelen en creativiteit aan de bal kunt stimuleren. Een goede 
trainer-coach bij de D-jeugd reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken met zijn 
spelers over de vorderingen en heeft regelmatig contact met de ouders.  
 
 
Profiel van een C-Junioren – Coach  
Een goede C-junioren trainer-coach weet op de eerste plaats op de juiste manier om 
te gaan met de verschillen binnen de groep (team). Hij is zich ervan bewust dat de 
spelers sterk op zoek zijn naar hun eigen identiteit en dat die fase nogal wat 
problemen met zich kan meebrengen. Zo’n trainer-coach toont interesse voor al die 
veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken.  
 
Van een goede trainer-coach kun je eisen dat hij vooral duidelijk is naar de spelers toe 
en hen tevens houdt aan de afgesproken selectieregels (huishoudregels). Dat laatste 
kan alleen als de trainer-coach zelf op dit gebied een voorbeeldfunctie vervult. Ook bij 
het samenstellen van de oefenstof en het kiezen van de juiste methodiek houdt hij 
rekening met de grote onderlinge verschillen.  
 
Hij beschikt over voldoende kennis over het 4 - 3 - 3 concept, zodat hij de C - junioren 
spelers de belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. Daarbij houdt hij rekening 
met de fysieke beperkingen van veel C - spelers bij de uitvoering van het concept. De 
trainer-coach is in staat om voor z’n spelers opdrachten te formuleren, die al een 
beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. Hij beschikt over kennis op het 
gebied van teambuilding en kan tijdens trainingen zelf het goede voorbeeld geven.  
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Profiel van een B-junioren - Coach 
Een goede B-junioren trainer-coach is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent. 
Daarnaast beschikt hij zelf over kennis en inzicht in de basisprincipes van het 
spelconcept: juist bij B-junioren spelers kan het tactisch vermogen met sprongen 
vooruit gaan.  Hij reserveert voldoende tijd voor persoonlijke gesprekken en houdt 
daarbij rekening met de emotionele uitingen, die bij deze leeftijdsgroep passen. Ook 
is hij nog jong genoeg van geest om zich te kunnen verplaatsen in de belevingswereld 
van deze B-spelers, die overigens voortdurend verandert. Daar ook buiten het 
voetballen aansprekende activiteiten te organiseren verstevigt hij de binding van de 
spelers met de club.  
 
Ook is deze B-trainer-coach in staat om de voetbalproblemen uit de wedstrijd te 
vertalen in geschikte oefenstof, waarbij hij voortdurend rekening houdt met de grote 
verschillen in belasting en ontwikkeling binnen zijn spelersgroep.  
 
 
Profiel van een A-junioren – Coach  
De A- junioren trainer-coach heeft overwicht over de groep en dus een natuurlijke 
uitstraling. Bij de oefenstofkeuze vergeet hij nooit de elementen ‘plezier, beleving en 
wedstrijdgerichtheid’.  
 
Voor de wedstrijd kan hij ook een goed voetbalverhaal (bespreking) vertellen.  
Hij weet dat hij veel aandacht aan het motiveren van zijn spelersgroep zal moeten 
besteden.  
 
De A- junioren trainer-coach reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin hij 
duidelijk vertelt waarom hij bepaalde beslissingen genomen heeft.  
Hij moet zeer goed kunnen communiceren dit is een van de aller belangrijkste  
eigenschappen van deze trainer-coach. Hij kan duidelijk overbrengen wat hij van de 
spelers verwacht en eist. De A- junioren trainer-coach gebruikt hedendaagse 
mondigheid bij deze spelers om hen te betrekken bij de doelstellingen van het team, 
zodat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de  
gang van zaken bij het team.  
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Bijlage 3: WAT  IS COACHEN! 
 
Coachen is het beïnvloeden van spelers  
 
Coachen moet gesplitst worden in twee soorten : 
1. Coaching van het kader.  
2. Coaching van spelers onderling.  
 
In eerste instantie gaan we ons richten op de coaching van het kader naar de spelers. 
Om te kunnen coachen zal men eerst moeten waarnemen. Om goed te kunnen 
waarnemen is het noodzakelijk dat we ons tijdens de wedstrijd niet laten meeslepen 
door allerlei gebeurtenissen die ons kunnen afleiden en die niet direct met het spel te 
maken hebben. We kunnen ons beter bezig houden met de oorzaken en de gevolgen 
die uiteindelijk het resultaat van de wedstrijd bepalen. Goed kunnen waarnemen, dus 
ook goed kunnen opslaan, bewaren.  
 
Hoe leer je coachen?  
Dit is een veel gestelde vraag waarop het antwoord niet makkelijk te geven is.  
Toch gaan we een poging wagen. Coaching heeft te maken met ervaring. Ervaring op 
velerlei gebied. Je kunt het alleen onder de knie krijgen door het te doen. Soms weet 
een coach ineens dat hij een situatie een aantal jaren geleden niet goed heeft 
beoordeeld. De ervaring heeft hem geleerd dat hij er anders mee om moet gaan. (Een 
ezel stoot zich niet twee maal aan de zelfde steen).  
 
De coach moet dus ook kritisch zijn op zichzelf.  
Voor de ontwikkeling als coach geldt hetzelfde als de ontwikkeling van een speler. Het 
heeft tevens te maken met het plezier dat hij er zelf aan beleeft.  
Als de voetballers dan een beter resultaat gaan boeken dan neemt het plezier alleen 
maar toe en werkt dan op iedereen als doping.  
 
Het leren coachen onderscheiden we in vijf fasen :  
1. Kennis van en inzicht in het voetbalspel.  
2. Het lezen van het voetbalspel.  
3. Doelstellingen.  
4. Stellen van prioriteiten.  
5. Maken van plannen.en evalueren.  
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Het zal intussen iedereen duidelijk zijn dat het trainen en coachen van 
jeugdvoetballers niet iets is dat een mens zomaar even doet.  
De trainer moet van te voren uitmaken wat hij de spelers tijdens de eerstvolgende 
training wil bijbrengen op basis van zijn bevindingen van de afgelopen week. 
 
De Leider 
Een goede leider is nodig om spelers te begeleiden en te coachen in het proces van 
minipupil tot en met A junior. Helaas constateren wij dat leiders soms moeilijk zijn te 
vinden. Een leider dient ook te worden ondersteund.  
Duidelijk moet zijn dat een leider, net als een trainer, een voorbeeldfunctie heeft voor 
de jeugdspelers. Het gedrag van een leider helpt mee de normen en waarden van de 
vereniging uit te dragen. Maar een leider, die zich hier niet aan houdt, zal de 
vereniging een verkeerd imago geven. De begeleider is ook vaak de eerste persoon 
die contact heeft met de ouders van de jeugdspelers.  
 
Taken van de leider(s): 
Over de diverse afspraken tussen leiders/spelers/ouders kunnen goede afspraken 
gemaakt worden tijdens een 'voorlichtingsbijeenkomst' voor alle betrokkenen aan het 
begin van het seizoen. De navolgende punten behoren tot de verantwoordelijkheden 
van de diverse leiders: 
- zorgdragen voor beleving en daarmee PLEZIER IN HET VOETBALSPEL 
- goede kontakten onderhouden met spelers en ouders (vooral bij F, E , D jeugd) 
- zorgdragen voor de kleding van de spelers. 
- hij/zij is verantwoordelijk voor voldoende spelers in zijn of haar elftal alsmede, 
  indien  noodzakelijk, voor het regelen van (voldoende) vervoer daarvoor. 
  NB. Voor selectie-elftallen is dit de taak en verantwoordelijkheid van de  
  trainer/coach. 
- hij/zij dient ook voor een grensrechter zorg te dragen of eventueel zelf te gaan  
  vlaggen. 
- zorgen dat spelers/ouders tijdig afmelden i.v.m. vervanging spelers, vervoer, 
   etc. E.e.a. in goed overleg met andere leiders en trainer/coaches. 
- maakt met de spelers afspraken omtrent het schoonmaken en netjes 
  achterlaten van de kleedkamers 
- probeert te bereiken dat alle spelers na afloop van training en wedstrijd  
  douchen op badslippers. 
- de leider zorgt bij de D pupillen en bij de junioren dat het wedstrijdformulier 
  wordt ingevuld. 
- het schrijven van een verweerschrift indien bij een wedstrijd een speler d.m.v. 
  een rode kaart uit het veld is gestuurd of als de wedstrijd is gestaakt.  
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- begeleiding en coaching van de groep vóór, tijdens en na de wedstrijd. 
- uitslagen invullen of doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. 
  
Het is van groot belang om (vooral jonge) spelers op een positieve wijze te coachen. 
Spelers niet constant wijzen op fouten en tekortkomingen, maar waardering tonen 
voor de positieve punten in hun spel! 
Trainers, leiders en spelers dienen een positieve benadering t.o.v. andere spelers, 
scheidsrechters, leiders, enz., zoveel mogelijk te stimuleren. 
Dit is erg belangrijk voor alle leden van onze vereniging GVV’63. 
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 Bijlage 4: Gedrag / omgangregels GVV’63 !! 
 
Beleid - Normen en Waarden - Omgangsregels 

 
Iedereen die GVV’63  bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het  
Huishoudelijk Reglement van de vereniging en moet zich houden aan de 
omgangsregels die hieronder zijn weergegeven. Een ieder die zich hieraan  
houdt is bij GVV’63  van harte welkom! 

  
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar zeer belangrijk, omdat 
iedereen binnen de club zich prettig en veilig moet kunnen voelen.  
Dit kan alleen als je de ander in zijn waarde laat en elkaar met respect behandelt.  
 
Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende -, racistische -, 
seksistische -, (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen als ook  
het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden! 

  
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers,  
dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. 
 

De volgende gedrag / omgangsregels worden verwacht:  
 
1. Binnen onze club is iedereen gelijk. We behandelen iedereen gelijkwaardig en met 
respect. We staan open voor iedereen en discrimineren niet; 
 
2. We zorgen er samen voor dat iedereen kan voetballen in een plezierige en veilige 
omgeving; 
 
3. We vallen niemand lastig, we berokkenen geen schade en maken geen seksueel 
getinte opmerkingen tegen een derden; 
  
4. We gebruiken geen geweld rondom het voetballen, we intimideren / bedreigen 
niemand. Niet verbaal en niet fysiek. We nemen geen wapens mee; 
 
5. We zetten ons in om de beste sportieve prestatie te leveren. Zowel individueel als 
in teamverband. 
 
6. We accepteren en respecteren beslissingen van de scheidsrechter, ook als we er 
niet mee eens zijn. We maken geen opmerkingen tegen of over de scheidsrechter. 
Niet in het veld en niet vanaf de zijlijn. 
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7. Als supporter gebruiken we geen alcohol langs de lijn en blijven we achter de 
afrastering.  
 
8. Gebruik van (hard)drugs en het aanzetten van gebruik hiervan is ten strengste 
verboden. 
 
9. Na afloop van de wedstrijd geven we de scheidsrechter en tegenstander een hand. 
 
10. We gedragen ons sportief en houden ons aan de gedrag / omgangregels. 
 
11. Samen handhaven we deze regels. Samen zijn we er voor verantwoordelijk dat 
alles rondom de trainingen en wedstrijden goed, plezierig en verloopt. 
 
Indien deze regels niet worden nageleefd zal hier een sanctie op volgen.  
Deze zal nader bepaald worden door het (hoofd)bestuur. En zal persoonlijk  
aan de desbetreffende persoon worden medegedeeld.  

 

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen we in regels verwoorden. Dan 
zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat als iets niet 
genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is! 

 


