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2. Inleiding
Met gepaste trots presenteren wij u het Technisch Jeugdbeleidsplan 2019-2022 van SV Borger.
DĞƚĚŝƚƉůĂŶǁŝůĚĞdĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽŵŵŝƐƐŝĞ:ĞƵŐĚd:ŝŶǀƵůůŝŶŐŐĞǀĞŶĂĂŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ŽƉ
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚŐĞďŝĞĚ͕ǀĂŶĚĞũĞƵŐĚĂĨĚĞůŝŶŐǀĂŶ^sŽƌŐĞƌĞŶŐĞǀĞŶǁĞǁĞĞƌŚŽĞĞŶŽƉǁĂƚǀŽŽƌ
wijze we dit trachten te realiseren.
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Dit beleidsplan is opgesteld door de TCJ en is een verlengde en een hernieuwde versie van het
plan 2015-2018. Dit beleid zal vanaf seizoen 2019-2020 ingevoerd worden binnen de jeugdafdeling.
/ŶĚŝƚƉůĂŶǁŝůĚĞd:ĂĂŶŐĞǀĞŶǁĞůŬĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶĞŶĞůĞŵĞŶƚĞŶ͕ǁĞůŬĞƚŽĞƉĂƐďĂĂƌǌŝũŶŽƉǀŽĞƚďĂůƚĞĐŚŶŝƐĐŚǀůĂŬ͕ŶŽĚŝŐǌŝũŶŽŵĚŝƚďĞůĞŝĚĐŽŶĐƌĞĞƚŚĂŶĚĞŶĞŶǀŽĞƚĞŶƚĞŐĞǀĞŶ͘
ĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚŝƚƉůĂŶǁŽƌĚƚĐŽŶƟŶƵďĞǁĂĂŬƚĚŽŽƌĚĞd:ĞŶĚĞ,ŽŽĨĚ
Jeugd Opleiding (HJO). Aanspreekpunt voor dit beleidsplan is dan ook de TCJ en in het bijzonĚĞƌĚĞ,:KǁĞůŬĞĚŝƌĞĐƚǌĂůƚŽĞǌŝĞŶŽƉĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐ͕ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶŶĂůĞǀŝŶŐŚŝĞƌǀĂŶďŝũĚĞ
ũĞƵŐĚƚƌĂŝŶĞƌƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐĞŶůĞŝĚĞƌƐ͘
DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕
Technische commissie jeugd SV Borger
Mei 2019
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3. Technische Commissie Jeugd
ĞdĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽŵŵŝƐƐŝĞ:ĞƵŐĚ;d:ͿĨŽƌŵƵůĞĞƌƚ͕ďĞǁĂĂŬƚĚĞŝŶŚŽƵĚĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚdĞĐŚnisch Jeugdbeleidsplan en is daarnaast eindverantwoordelijk voor de teamindeling. De TCJ bestaat
uit de volgende personen:
Albert Kamps
Peter ten Broeke
Bas Beukers
René Gerdes
Mark Wolters
Jans Spiegelaar
Wim Ties

Hoofd Jeugdopleiding
Coördinator onderbouw
Coördinator onderbouw
Coördinator onderbouw
Coördinator bovenbouw
Coördinator bovenbouw
Algemeen technisch adviseur jeugdzaken

sĂŶƵŝƚŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŶĞĞŵƚ:ĞƌŽĞŶůďůĂƐ͕ďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚũĞƵŐĚǌĂŬĞŶǌŝƫŶŐŝŶĚĞd:͘
Gedurende het lopende voetbalseizoen komt de TCJ minimaal 1x per maand samen om te overleggen. Dit overleg wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maanden september t/m mei. DaarŶĂĂƐƚĞǀĂůƵĞĞƌƚĚĞ,:KϭǆƉĞƌŵĂĂŶĚŵĞƚĚĞũĞƵŐĚƚƌĂŝŶĞƌƐŽǀĞƌĚĞǀŽŽƌƚŐĂŶŐǀĂŶĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞ
van het Technisch Jeugdbeleidsplan.
De TCJ rapporteert aan het bestuur en in het bijzonder aan het bestuurslid jeugdzaken.

5

v.l.n.r: :ĂŶƐ^ƉŝĞŐĞůĂĂƌ͕DĂƌŬtŽůƚĞƌƐ͕ ůďĞƌƚ<ĂŵƉƐ͕:ĞƌŽĞŶůďůĂƐ;ǌŝƫŶŐǀĂŶƵŝƚĞƐƚƵƵƌͿ͕
Bas Beukers en Wim Ties
Op foto ontbreken Peter ten Broeke en René Gerdes.
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4. Visie S.V. Borger (voetbaltechnisch)
4.1 Visie

6

/ŶĚĞũĞƵŐĚŽƉůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ^sŽƌŐĞƌƐƚĂĂƚůĞƌĞŶ͕ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶƉůĞǌŝĞƌĐĞŶƚƌĂĂů͘hŝƚĞĞŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŚŝĞƌǀĂŶǀŽůŐƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŚĞƚƉƌĞƐƚĞƌĞŶ͕ǁĂĂƌŝŶƉƌĞƐƚĞƌĞŶŶĂĂƌŐĞůĂŶŐůĞĞŌŝũĚĞŶŶŝǀĞĂƵ
ŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞŢŶƚĞƌƉƌĞƚĞĞƌĚ͘ĞŶŚĞƌŬĞŶďĂƌĞ͕ĂĂŶǀĂůůĞŶĚĞĞŶŝŶŝƟĂƟĞĨƌŝũŬĞƐƉĞůŽƉǀĂƫŶŐĞŶƐƉĞĞůƐƟũůǀŽƌŵĞŶĚĞďĂƐŝƐǀŽŽƌĚĞǌĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞǀŽĞƚďĂůǀŝƐŝĞ͘

4.2 Aandachtspunten
Aandachtspunten binnen de voetbaltechnische visie van SV Borger zijn:
,ĞƚũĞƵŐĚŬĂĚĞƌŚĞĞŌĞĞŶƐƚĞƌŬĞďŝŶĚŝŶŐŵĞƚ^sŽƌŐĞƌĞŶŝƐďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌƐƉĞůĞŶĚůŝĚ
of lid geweest van SV Borger
Het jeugdkader is of wordt geschoold
WůĞǌŝĞƌĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŐĂĂŶĂůƟũĚŚĂŶĚŝŶŚĂŶĚ
In de jeugdopleiding van SV Borger is het beter maken belangrijker dan het resultaat
hŝƚĞƌĂĂƌĚďůŝũŌŇĞǆŝďŝůŝƚĞŝƚĞŶĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚŵŽŐĞůŝũŬ͕ŵĂĂƌďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞƐďůŝũven wel primair.

4.3 Doelstelling Technisch Jeugdbeleidsplan
De algemene doelstelling van dit Technisch Jeugdbeleidsplan is:
Het scheppen en faciliteren van randvoorwaarden die bijdragen aan het beter maken
ǀĂŶƐƉĞůĞƌƐĞŶŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚƉůĞǌŝĞƌŝŶĚĞǀŽĞƚďĂůƐƉŽƌƚŵĞƚĂůƐĞŝŶĚĚŽĞůǌŽǀĞĞů
ŵŽŐĞůŝũŬĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐĐƌĞģƌĞŶƌŝĐŚƟŶŐĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞ
ĞĂĨŐĞůĞŝĚĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶďĞƚƌĞīĞŶ͗
Het behouden van leden en werven van nieuwe leden
,ĞůĚĞƌĞĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐ͕ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ͕ƚĂĂŬǀĞƌĚĞůŝŶŐĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞƚƵƐƐĞŶƚƌĂŝŶĞƌƐ͕
ůĞŝĚĞƌƐ͕,:K͕d:ĞŶďĞƐƚƵƵƌ
Alle jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen waarbij voor de
standaard teams in zowel onder- als bovenbouw van de jeugd wordt gestreefd naar
ŵŝŶŝŵĂĂůϭĞŬůĂƐƐĞ<Es͕ŽĨŝŶĚŝĞŶŵŽŐĞůŝũŬ,ŽŽĨĚŬůĂƐƐĞ<Es
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5. Indelingsbeleid
5.1 Algemeen
De indeling van de jeugdteams is de verantwoordelijkheid van de TCJ. De indeling geschiedt
ǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶŚĞƚŶŝĞƵǁĞƐĞŝǌŽĞŶĞŶŝŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞŐĞǀĂůůĞŶ͕ĞĐŚƚĞƌďŝũŚŽŐĞƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ͕ŐĞĚƵƌĞŶĚĞŚĞƚůŽƉĞŶĚĞƐĞŝǌŽĞŶ͘
De indeling komt tot stand:
EĂŽďƐĞƌǀĂƟĞ͕ĚŽŽƌd:ĞŶƚƌĂŝŶĞƌƐ͕ǀĂŶĚĞƐƉĞůĞƌƐƟũĚĞŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ
,ĞƚĞǀĂůƵĂƟĞǀĞƌƐůĂŐǀĂŶĚĞƐƉĞůĞƌƐĚŽŽƌƚƌĂŝŶĞƌƐ;ϮǆƉĞƌũĂĂƌͿ
ǀĞŶƚƵĞĞůŐĞƐƉĞĞůĚĞƐĞůĞĐƟĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ
,ŝĞƌĚŽŽƌŚĞĞŌĚĞd:ǀŽůĚŽĞŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽŵƚŽƚĞĞŶĞǀĞŶǁŝĐŚƟŐĞŝŶĚĞůŝŶŐǀĂŶƚĞĂŵƐƚĞ
ŬŽŵĞŶ͕ǌŽĚĂƚĞĞŶŝĞĚĞƌŽƉǌŝũŶŽĨŚĂĂƌĞŝŐĞŶŶŝǀĞĂƵŬĂŶǀŽĞƚďĂůůĞŶĞŶǌŝĐŚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͘

ϱ͘Ϯ^ĞůĞĐƟĞĐƌŝƚĞƌŝĂ
KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞƐĞůĞĐƟĞĐƌŝƚĞƌŝĂƐƚĂĂƚŽƉŐĞƐŽŵĚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚ͗
ϭ͘<ǁĂůŝƚĞŝƚĞŶƉŽƚĞŶƟĞ;ƚĞĐŚŶŝĞŬ͕ƚĂĐƟĞŬ͕ĨǇƐŝĞŬ͕ƐŶĞůŚĞŝĚ͕ŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƐŶĞůŚĞŝĚͿ
Ϯ͘'ĞĚƌĂŐ;ƐŽĐŝĂůĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͕ŵĞŶƚĂůŝƚĞŝƚͿ
ϯ͘>ĞĞŌŝũĚ
ϰ͘^ŽĐŝĂĂůĞŵŽƟŽŶĞůĞůĞĞŌŝũĚ
ϱ͘<ǁĂŶƟƚĞŝƚ;ĂĂŶƚĂůƐƉĞůĞƌƐďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌďŝŶŶĞŶůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞͿ
ϲ͘sƌŝĞŶĚũĞƐĞŶŚĞƚŵŽŵĞŶƚǀĂŶĂĂŶŵĞůĚĞŶ

ϱ͘ϯ^ĞůĞĐƟĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŝũĚĞƐĞůĞĐƟĞǀĂŶĚĞũĞƵŐĚƚĞĂŵƐŐĞƐĐŚŝĞĚƚĚĞŝŶĚĞůŝŶŐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶŚĞƚƚŽƚĂůĞĞǀĂůƵĂƟĞ
ƉĂŬŬĞƚǁĞůŬĞǁŽƌĚƚŽŶĚĞƌǁŽƌƉĞŶĂĂŶĚĞďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞƐĞůĞĐƟĞĐƌŝƚĞƌŝĂ͘,ŝĞƌƵŝƚŽŶƚƐƚĂĂƚĚĞ
nieuwe teamindeling. Het streven is om voor 20 juni de teamindeling op de website te
publiceren.
/ŶƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬĞŐĞǀĂůůĞŶŝƐŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬĚĂƚĚĞd:ƟũĚĞŶƐĚĞǁŝŶƚĞƌƐƚŽƉ͕ŶĂŐƌŽŶĚŝŐĞĞǀĂůƵĂƟĞŽǀĞƌŬĂŶŐĂĂŶƚŽƚǁŝƐƐĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶƐƉĞůĞƌŽĨǁŝƐƐĞůŝŶŐǀĂŶĞĞŶƚĞĂŵ͘EŝĞƵǁĞůĞĚĞŶ
ŵŽŐĞŶϯǆŐƌĂƟƐŬŽŵĞŶƉƌŽĞĨƚƌĂŝŶĞŶǀŽŽƌĚĂƚǌĞďĞƐůƵŝƚĞŶĚĞĮŶŝƟĞĨůŝĚƚĞǁŽƌĚĞŶ͘EĂĂĂŶŵĞůĚŝŶŐǌĂůĞĞŶƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬďĞƐůƵŝƚŐĞŶŽŵĞŶǁŽƌĚĞŶŽǀĞƌĚĞĚĞĮŶŝƟĞǀĞŝŶĚĞůŝŶŐŝŶĞĞŶƚĞĂŵǀĂŶ
ŚĞƚďĞƚƌĞīĞŶĚĞŶŝĞƵǁĞůŝĚ͘
DŽĐŚƚĞĞŶŶŝĞƵǁůŝĚǌŝĐŚĂĂŶŵĞůĚĞŶƟũĚĞŶƐĞĞŶůŽƉĞŶĚǀŽĞƚďĂůƐĞŝǌŽĞŶĚĂŶǌĂůĞƌĞĞƌƐƚ
ŐĞŬĞŬĞŶǁŽƌĚĞŶŽĨĞƌƌƵŝŵƚĞŝƐ͕ŝŶĚĞĚĞƐďĞƚƌĞīĞŶĚĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕ŽŵĚŝƚŶŝĞƵǁĞůŝĚŝŶ
ƚĞĚĞůĞŶ͘DŽĐŚƚĚĞǌĞƌƵŝŵƚĞĞƌŶŝĞƚǌŝũŶ͕ŵ͘Ă͘ǁ͘ĚĞƚĞĂŵƐŝŶĚĞĚĞƐďĞƚƌĞīĞŶĚĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞǌŝƩĞŶǀŽů͕ĚĂŶďĞƐƚĂĂƚĞƌǁĞůĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵŵĞĞƚĞƚƌĂŝŶĞŶ͕ŶŝĞƚŽŵǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶƚĞ
spelen.
Het nieuwe lid wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn
om een nieuw team te formeren dan wordt men hierover geïnformeerd door de TCJ. Het
ŬĂŶǌŽǌŝũŶ͕ĚĂƚďŝũǌŝĞŬƚĞŽĨĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚǀĂŶƐƉĞůĞƌƐ͕ĞƌĞĞŶďĞƌŽĞƉŐĞĚĂĂŶǁŽƌĚƚŽƉĚĞĚĞǌĞ
ŶŝĞƵǁĞůĞĚĞŶŽŵŵĞĞƚĞƐƉĞůĞŶŝŶĞĞŶĐŽŵƉĞƟƟĞǁĞĚƐƚƌŝũĚ͘
technisch jeugdbeleidsplan 2019-2022 S.V. Borger
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ϱ͘ϰŝƐƉĞŶƐĂƟĞ
ŝƐƉĞŶƐĂƟĞŬĂŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌůĞĞŶĚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĨǇƐŝĞŬĞĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶ͕ƐŽĐŝĂĂůĞŵŽƟŽŶĞůĞĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶ͕ŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶŬǁĂŶƟƚĞŝƚƉĞƌůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞŵĞƚŝŶĂĐŚƚŶĞŵŝŶŐǀĂŶŶŽƌŵĞŶǀĂŶĚĞ
KNVB.

5.5 Vervroegd overgaan

8
ĞŶũĞƵŐĚƐƉĞůĞƌ͕ǁĂĂƌŚĞƚǀŽŽƌǌŝũŶŽĨŚĂĂƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŐŽĞĚǌŽƵǌŝũŶŽŵǀĞƌǀƌŽĞŐĚŽǀĞƌƚĞ
ŐĂĂŶŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞŽĨĞĞŶƐĞŶŝŽƌĞŶĞůŌĂů͕ŬĂŶŚŝĞƌǀŽŽƌŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ
komen mits ouder en kind hier mee instemmen.

5.6 Terugplaatsen van een speler
,ĞƚƵŝƚĞĞŶƚĞĂŵƉůĂĂƚƐĞŶŽĨƚĞƌƵŐǌĞƩĞŶǀĂŶĞĞŶƐƉĞůĞƌŶĂĂƌĞĞŶůĂŐĞƌƚĞĂŵŐĞƐĐŚŝĞĚƚǀŽŽƌ
ĂůůĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞģŶĂůůĞĞŶŶĂŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐǀĂŶĚĞd:ĞŶƐůĞĐŚƚƐŶĂĞĞŶŐŽĞĚĞŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵĞƚĂůůĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ;ƐƉĞůĞƌ͕ŽƵĚĞƌƐ͕ǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ͕ƚƌĂŝŶĞƌƐ͕ůĞŝĚĞƌƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϱ͘ϳKǀĞƌŐĂŶŐ:KϭϵũƵŶŝŽƌĞŶŶĂĂƌĞĞŶƐĞŶŝŽƌĞŶĞůŌĂů
KǀĞƌŐĂŶŐ:KϭϵũƵŶŝŽƌĞŶŶĂĂƌĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞ
EĂĚĞǁŝŶƚĞƌƐƚŽƉŐĂĂŶϮĞũĂĂƌƐ:KϭϵͲϭƐƉĞůĞƌƐ͕ĚŝĞŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐŬŽŵĞŶǀŽŽƌĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞ
ǀĂŶĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶ͕ϭǆƉĞƌǁĞĞŬŵĞĞƚƌĂŝŶĞŶŵĞƚĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞĞŶŬƵŶŶĞŶǌĞŽŽŬƌĞŐĞůŵĂƟŐǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǌĞƚǀŽŽƌŚĞƚŵĞĞƐƉĞůĞŶǀĂŶǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶďŝũĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞ͘
Uitgangspunt is dat we bij de bovenbouw jeugd opleiden om zoveel mogelijk doorstroming
ƌŝĐŚƟŶŐĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞƚĞĐƌĞģƌĞŶ͘ŝƚŚŽƵĚƚĚĂŶŽŽŬŝŶĚĂƚǁĂŶŶĞĞƌĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞĞĞŶďĞƌŽĞƉ
zal doen op het meedoen van 2e jaars JO19-1 spelers dit ingewilligd zal moeten worden.
ŽĞůƐƚĞůůŝŶŐďŝũĚĞƐƚĂƌƚǀĂŶŚĞƚƐĞŝǌŽĞŶǀĂŶĚĞ:KϭϵͲϭǌĂůǌŝũŶĚĂƚǁĂŶŶĞĞƌĞĞŶƐƉĞůĞƌ͕ŶĂĚĞ
ǁŝŶƚĞƌƐƚŽƉ͕ŬůĂĂƌŝƐǀŽŽƌŽǀĞƌŐĂŶŐŶĂĂƌĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞƐĞŶŝŽƌĞŶŚŝũǀĂŶĂĨĚĂƚŵŽŵĞŶƚϭǆƉĞƌ
ǁĞĞŬŵĞĞƚƌĂŝŶƚŵĞƚĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐŵĞĞĚŽĞƚĂĂŶǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶǀĂŶĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞ͘
,ŝĞƌƚŽĞǌƵůůĞŶĂĨƐƉƌĂŬĞŶƚƵƐƐĞŶd:͕ƐƉĞůĞƌ͕ŽƵĚĞƌƐĞŶďĞƚƌĞīĞŶĚĞƚƌĂŝŶĞƌƐŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶ͘
Voor aanvulling van de JO19-1 zal deze gebruik moeten maken van een eventuele JO19-2 en/
ŽĨ:KϭϳƐƉĞůĞƌƐ͘sŽŽƌĚĞǌĞƚĞĂŵƐŐĞůĚŚĞƚǌĞůĨĚĞĐƌŝƚĞƌŝƵŵ͕ǁĞůĞŝĚĞŶ͕ďŝŶŶĞŶĚĞďŽǀĞŶďŽƵǁ
ũĞƵŐĚ͕ŽƉǀŽŽƌǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬĚŽŽƌƐƚƌŽŵŝŶŐƌŝĐŚƟŶŐϭĞƐĞůĞĐƟĞƐĞŶŝŽƌĞŶ͕ĚƵƐƵŝƚůĞĞŶǀĞƌǌŽĞken dienen te worden ingewilligd.

Overgang JO19 junioren naar overige seniorenteams:
sŽŽƌϮĞũĂĂƌƐ:KϭϵƐƉĞůĞƌƐ͕ĚŝĞŶŝĞƚŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐŬŽŵĞŶǀŽŽƌĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞ͕ǁŽƌĚƚƟũĚĞŶƐĚĞ
winterstop een voorstel gemaakt voor welke seniorenteams men in aanmerking kan komen. In
ŽǀĞƌůĞŐŵĞƚĚĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞƐƉĞůĞƌ͕ĚĞ,:KĞŶĚĞƚƌĂŝŶĞƌƐͬůĞŝĚĞƌƐ͕ǀĂŶůĂŐĞƌĞƐĞŶŝŽƌĞŶĞůŌĂůůĞŶ͕
ǁŽƌĚƚĚĂŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞĞůĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚĂĂŶŐĞďŽĚĞŶƚŽƚŚĞƚŵĞĞǀŽĞƚďĂůůĞŶŵĞƚĚĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞ
seniorenteams.
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KŽŬŚŝĞƌŝŶŐĞůĚĚĂƚƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐĞŶĚĞƌĞŐĞůďĞǀĞƐƟŐĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞ:KϭϯͲϭĞŶ
:KϭϯͲϮƚĞŐĞůŝũŬŵŽĞƚĞŶƐƉĞůĞŶĞŶĚĞ:KϭϭͲϭǀƌŝũŝƐ͕ŬĂŶĞƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞĞŶďĞƌŽĞƉŐĞĚĂĂŶǁŽƌĚĞŶ
ŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕ŝŶĚŝƚďĞŶŽĞŵĚĞŐĞǀĂůĚĞ:KϭϭͲϭ͘hŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐŽƉĞĞƌĚĞƌŝŶ
deze alinea genoemde is de JO19-1 welke zich dient te houden aan eerder omschreven proceĚƵƌĞĂĂŶŐĂĂŶĚĞ͗KǀĞƌŐĂŶŐ:KϭϵũƵŶŝŽƌĞŶŶĂĂƌϭĞƐĞůĞĐƟĞƐĞŶŝŽƌĞŶ͘

ŝũĂĨǁŝũŬĞŶĚĞŐĞǀĂůůĞŶƚ͘Ž͘ǀ͘ďŽǀĞŶŐĞŶŽĞŵĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐĞŶͬŽĨƵŝƚůĞĞŶƐŝƚƵĂƟĞƐ
beslist de TCJ.
5.8 Lenen van andere teams
tĂŶŶĞĞƌƚĞĂŵƐĞĞŶƚĞŬŽƌƚĂĂŶƐƉĞůĞƌƐŚĞďďĞŶǁŽƌĚĞŶĞƌŝŶƉƌŝŶĐŝƉĞĂůƟũĚƐƉĞůĞƌƐŐĞůĞĞŶĚǀĂŶ
͞ůĂŐĞƌĞ͟ƚĞĂŵƐŝŶĚĞǌĞůĨĚĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͘ĞŶƚĞŬŽƌƚŝŶĚĞ:KϭϯͲϭǌĂůĚƵƐŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶ
ĂĂŶŐĞǀƵůĚǀĂŶƵŝƚĚĞ:KϭϯͲϮ͕ĞƚĐ͘

5.9 Gescoute spelers
tĂŶŶĞĞƌǁĞŚĞƚŚĞďďĞŶŽǀĞƌŐĞƐĐŽƵƚĞƐƉĞůĞƌƐ͕ĚĂŶŚĞďďĞŶǁĞŚĞƚŽǀĞƌũĞƵŐĚƐƉĞůĞƌƐǀĂŶ^s
Borger die gevraagd zijn voor:
ĞƚĂĂůĚsŽĞƚďĂůKƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ
Regioteams van de KNVB
Amateurclub welke structureel op een hoger niveau spelen
Bij SV Borger staat ook de individuele (voetbal)ontwikkeling van spelers centraal. Wanneer speůĞƌƐǌŝĐŚ͕ĚŽŽƌŶĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞĐůƵďƚĞŐĂĂŶ͕ďĞƚĞƌŬƵŶŶĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǌĂůĚŝƚǀĂŶƵŝƚ^sŽƌŐĞƌ
niet worden tegengewerkt.
^ƉĞůĞƌƐŵŽĞƚĞŶĚĂŶŽŽŬĚĞƌƵŝŵƚĞŬƌŝũŐĞŶŽŵĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƐĞůĞĐƟĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶĞŶͬŽĨƉƌŽĞŌƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͘
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ϲ͘KƌŐĂŶŝƐĂƟĞ:ĞƵŐĚŬĂĚĞƌ
ϲ͘ϭ/ŶůĞŝĚŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ
^sŽƌŐĞƌŚĞĞŌĞĞŶĞŝŐĞŶĨƵŶĐƟĞŐĞďŽƵǁŽŵĂůůĞŐĞƐƚĞůĚĞƚĂŬĞŶĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬheden te kunnen beleggen en naar behoren te kunnen uitvoeren. Onderstaande is een
ŐůŽďĂĂůŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶŐĞĞŌǁĂĂƌƚĂŬĞŶĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶďĞŐŝŶŶĞŶĞŶĞŝŶĚŝŐĞŶ͘
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6.2 Strategische invulling
Technische Commissie Jeugd
De TCJ bewaakt de inhoud en uitvoering van het Technisch Jeugdbeleidsplan en is daarnaast eindverantwoordelijk voor de indeling van de jeugdteams.

ϲ͘ϯdĂĐƟƐĐŚĞŝŶǀƵůůŝŶŐ
Hoofd Jeugdopleiding:
Ğ,:KŚĞĞŌĂůƐƚĂĂŬŽŵĚĞũĞƵŐĚĂĨĚĞůŝŶŐǀĂŶ^sŽƌŐĞƌ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů͕ŶĂĂƌĞĞŶŚŽŐĞƌƉůĂŶ
ƚĞƟůůĞŶ͘ŝƚŽŵƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬǌĞůĨŽƉŐĞůĞŝĚĞƐƉĞůĞƌƐƚĞůĂƚĞŶĚŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶ
ƌŝĐŚƟŶŐĚĞϭĞƐĞůĞĐƟĞ͘
ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐŚŝũǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŐĞŶďĞǁĂŬŝŶŐǀĂŶ
het Technische Jeugdbeleidsplan. De HJO overlegt periodiek met de jeugdtrainers over
de voortgang en ontwikkeling van hun teams. De HJO is eindverantwoordelijk voor alle
jeugdtrainers van SV Borger.
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Jeugdcoördinator onderbouw (JO8 t/m JO12)
De Jeugdcoördinator adviseert de jeugdtrainers van de onderbouw op het gebied van trainingen
ĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ͘ŽŐĞĞŌŚŝũǁĞŬĞůŝũŬƐ͕ƟũĚĞŶƐĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͕ǀŽĞƚďĂůƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐĂĂŶ
jeugdtrainers van de onderbouw op zowel op het gebied van de trainingen als trainingsvormen
en het coachen rondom wedstrijden. Tevens denkt hij mee en draagt hij bij in de ontwikkeling van
oefenstof voor de jeugdafdeling.

ϲ͘ϰKƉĞƌĂƟŽŶĞůĞŝŶǀƵůůŝŶŐ
A) Jeugdtrainer bovenbouw (JO13 t/m JO19):
De jeugdtrainer van de teams uit de bovenbouw beschikt minimaal over het diploma TC 3 of is bereid deze opleiding gedurende zijn eerste seizoen als trainer te gaan volgen.
B) Jeugdtrainer onderbouw (JO8 t/m JO12):
ĞũĞƵŐĚƚƌĂŝŶĞƌǀĂŶĚĞƚĞĂŵƐƵŝƚĚĞŽŶĚĞƌďŽƵǁŝƐǌĞůĨǀŽĞƚďĂůůĞƌŽĨŚĞĞŌŐĞǀŽĞƚďĂůĚ͘,ŝũŽĨzij is
ďĞƌĞŝĚ͕ǌŽŶŽĚŝŐ͕ĞĞŶŽƉůĞŝĚŝŶŐƚŽƚũĞƵŐĚƚƌĂŝŶĞƌƚĞǀŽůŐĞŶǁĞůŬĞĚŽŽƌ^sŽƌŐĞƌŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚǌĂů
worden.
C) Jeugdleider
ĞũĞƵŐĚůĞŝĚĞƌŚĞĞŌĚŝǀĞƌƐĞƚĂŬĞŶĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶŝƐƉƌŝŵĂŝƌŚĞƚĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉƵŶƚǀŽŽƌ
ĞŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵĞƚŽƵĚĞƌƐĞŶƐƉĞůĞƌƐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞĞŌŵĞƚŶĂŵĞĚĞũĞƵŐĚůĞŝĚĞƌŝŶĚĞŽŶĚĞƌďŽƵǁďŝũĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚǀĂŶĚĞĚĞƐďĞƚƌĞīĞŶĚĞũĞƵŐĚƚƌĂŝŶĞƌ͕ĞĞŶǀŽĞƚďĂůƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬheid.
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ϳ͘^sŽƌŐĞƌƐƉĞĞůǁŝũǌĞĞŶŝĚĞŶƟƚĞŝƚ
Bij de SV Borger kiezen wij ervoor om te trainen volgens spelprincipes. Deze spelprincipes
moeten er zorg voor dragen dat er een duidelijke lijn te ontdekken valt in onze jeugdopleiding.
Wat zijn nou deze spelprincipes en waarom wordt er op deze manier getraind.

12

Ze zijn makkelijk te onthouden voor onze spelers
Ze zijn makkelijk trainbaar
Ze zorgen voor herkenbaarheid in onze jeugdopleiding
Ze zorgen voor een betere discipline
Hoe komen wij nou als Sv Borger tot deze spelprincipes en vanuit welke gedachte komen deze
ƐƉĞůƉƌŝŶĐŝƉĞƐǀŽŽƌƚ͍ĞǌĞWƌŝŶĐŝƉĞƐŬŽŵĞŶǀŽŽƌƚƵŝƚĚĞŝĚĞŶƟƚĞŝƚĞŶƐƉĞĞůǁŝũǌĞǀĂŶĚĞ^ǀŽƌger. Onze speelwijze bestaat uit de uit de volgende punten:
Centraal opbouwen van achteruit
Diepte spel voor breedtespel
Overtal creëren op het middenveld
Doorschuiven van achteruit
Doordekken
Vanuit het middenveld druk vooruit
Verdedigend ageren ipv reageren
Aanvallen via de zijkanten
Opkomende middenvelders
ĞƐƉĞĞůǁŝũǌĞŚĂŶƚĞƌĞŶǁŝũǀĂŶƵŝƚĞĞŶϭ͗ϰ͗ϰ͗ϮĨŽƌŵĂƟĞĚŝƚďĞƚĞŬĞŶƚĚƵƐŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĚĂƚĂůŽŶǌĞ
ũĞƵŐĚĞůŌĂůůĞŶǀĂŶƵŝƚĚĞǌĞŐĞĚĂĐŚƚĞŐĂĂŶƚƌĂŝŶĞŶĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶŐĂĂŶƐƉĞůĞŶ͘
DŽĐŚƚŚĞƚŶŽƵǌŽǌŝũŶĚĂƚĞĞŶƚĞĂŵďĞƚĞƌƵŝƚĚĞǀĞƌĨŬŽŵƚŝŶĞĞŶĂŶĚĞƌĞĨŽƌŵĂƟĞĚĂŶǁŽƌĚƚĞƌ
in overleg met onze HO ( hoofd jeugd ) hierbij met hoge uitzondering vanaf geweken.
KŵĚĞǌĞƐƉĞůƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚƵŝĚĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶŚĞĞŌŝĞĚĞƌĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞǀĂŶĂĨĚĞ:KϴƚŽƚĞŶ
met de JO19 een zogeheten>ĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚ.
ĞǌĞůĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚǁŽƌĚƚǀĞƌƐƚƌĞŬƚĂĂŶĂůůĞƚƌĂŝŶĞƌƐĞŶůĞŝĚĞƌƐǀĂŶĚĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂtegorie en zal ook te vinden zijn op de website van de Sv Borger.
Het doel om op deze manier te trainen en te spelen is om onze jeugd in de komende jaren naar
ĞĞŶŚŽŐĞƌƉůĂŶƚĞƟůůĞŶŵĞƚĂůƐƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĚŽĞůŽŵĚĞƐƉĞůĞƌƐǌŽďƌĞĞĚĞŶĐŽŵƉůĞĞƚŽƉŐĞůĞŝĚ
af te leveren aan onze seniorentak binnen de vereniging.
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ϴ͘>ĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚ:Kϴͬ:Kϵ
8.1 Speltype

8.2 Training
ŝũĚĞǌĞůĞĞŌŝũĚƐŐƌŽĞƉĞŶŐĂĂƚŚĞƚĞƌŽŵĚĂƚũĞĂůƐƚƌĂŝŶĞƌͬůĞŝĚĞƌǀĞĞůƚƌĂŝŶƚĞŶĐŽĂĐŚƚŽƉƚĞĐŚŶŝĞŬ
ĞŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐŚŝĞƌǀĂŶƟũĚĞŶƐĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶƟũĚĞŶƐĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ͘/ŶŚŽƵĚĞůŝũŬďĞƚĞŬĞŶƚĚŝƚ
dat 80% van de training moet bestaan uit individuele balcontacten en de daarbij behorende
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶŽĨƉĂƌƟũǀŽƌŵĞŶ͘,ĞƌŚĂůŝŶŐŝƐŚŝĞƌďŝũŚĞƚƐůĞƵƚĞůǁŽŽƌĚĞŶĂůƐƚƌĂŝŶĞƌͬůĞŝder de belangrijke taak om dit wekelijks te laten terugkeren in de oefenvormen en wedstrijden.
,ŽƵŚĞƚǀŽŽƌĂůƐŝŵƉĞůĞŶůĂĂƚďŽǀĞŶĂůůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶƉůĞǌŝĞƌǀŽŽƌŽƉƐƚĂĂŶ͕ǁŝŶnen is namelijk voor deze spelers niet het belangrijkste maar plezier in het spelletje is dat wel.
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Kenmerken:

Trainingsmethoden:

Wil spelen en maakt overal nog een
spelletje van.
&ŽĐƵƐůŝŐƚďŝũĚĞďĂůĞŶŶŝĞƚďŝũ
medespelers.
Snel afgeleid.
Geen geduld.
Werkt nog niet samen.
Leert door herhaling.
Kunnen nog geen gerichte aanwijzing
ŽƉǀŽůŐĞŶ;ǌŽǁĞůƚĞĐŚŶŝƐĐŚĂůƐƚĂĐƟƐĐŚͿ
Zien is doen

'ĞĞĨŬŽƌƚĞĞŶƉƌĞĐŝĞǌĞŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐ͘
Geef voorbeelden met de bal zodat ze dit
kunnen kopiëren. (visueel ingesteld)
Korte spanningsboog dus korte oefeningen
met veel herhaling.
Breng een duidelijke structuur aan in de
training die je elke training herhaalt.
Elke speler zo veel mogelijk aan de bal laten
ƟũĚĞŶƐĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͘
Laat spelers zelf geleerde oefeningen voordoen.
Baas worden over de bal
Wennen aan weerstand
;ŬůĞŝŶĞƉĂƌƟũǀŽƌŵĞŶϭ͗ϭϮ͗Ϯϰ͗ϰͿ

8.3 Wedstrijd
Uitgangspunten voor de wedstrijd zijn
Samen aanvallen
Samen verdedigen
WĂƐƐĞŶ͕ĂĂŶŶĞŵĞŶ
Passeren en schieten

Aanvallend
Vooruit passen en bijsluiten
^ƟŵƵůĞƌĞŶǀĂŶϭ͗ϭĂĐƟĞƐ
Verdedigend
Veld klein maken
Tegenstander naar de zijkant dwingen
Leren duels aan te gaan met de tegenstander

1. Wedstrijdvoorbereiding
hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶǀŽŽƌĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚďĞƉĂůĞŶ;ŬŽƉƉĞůŝŶŐŵĞƚƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͕ĚƵƐǁĞŬĞůŝũŬƐ
overleg met trainer)
EĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌǁŝũǌĞǀĂŶŽǀĞƌďƌĞŶŐĞŶƟũĚĞŶƐǁĞĚƐƚƌŝũĚďĞƐƉƌĞŬŝŶŐ
Beginopstelling en wissels bepalen
2. Warming-up
dŝŬƐƉĞůͬWĂƌƟũƐƉĞů;ŬĞĞƉĞƌнϯƚĞŐĞŶϯŵĞƚƚǁĞĞŬůĞŝŶĞĚŽĞůƚũĞƐ͕ŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶƉǇůŽŶŶĞŶ
sŽĞƚďĂůƐŝƚƵĂƟĞƐĐŽĂĐŚĞŶǁĂĂƌŝŶƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶͬĂĐĐĞŶƚǀŽŽƌŬŽŵƚ
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗WŽƐŝƟĞĨĐŽĂĐŚĞŶ͗ǀŽŽƌĂůŐŽĞĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶͬĚĞůĞŶǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
ďĞůŽŶĞŶ͕ƐƉĞůƐƟůůĞŐŐĞŶĞŶǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽĨǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶŐĞǀĞŶ
Kort afwerken op keeper
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ϯ͘ĞƌƐƚĞŚĞůŌ
Observeren en bepalen of uitgangspunten/accent voorkomt
Ja? Kijken wat daarbinnen goed gaat of nog beter kan en daarop coachen
Nee? Coachen op toepassen of bepalen wat een andere uitganspunt/ zou kunnen zijn
en daarop coachen
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗WŽƐŝƟĞĨĐŽĂĐŚĞŶ͗ǀŽŽƌĂůŐŽĞĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶͬĚĞůĞŶǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
ďĞůŽŶĞŶ͕ŬŽƌƚĞǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽĨĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶĂĂŶƌĞŝŬĞŶ
4. Rustbespreking
Even tot rust laten komen en iets drinken
Uigangspunten/accent aan de orde stellen door vragen te stellen: “Wat ging er goed?”
en “Wat kunnen we nog beter doen?”
Andere zaken bevragen: “Wat ging er verder nog heel goed?” Zijn er nog andere
belangrijke dingen die we moeten bespreken?”
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗sŝƐƵĂůŝƐĞƌĞŶ͕ǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶ͕ƵŝƚůĞŐŐĞǀĞŶ
<ŽƌƚĞƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐŐĞǀĞŶǀĂŶƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶͬĂĐĐĞŶƚǀŽŽƌĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌ
ϱ͘dǁĞĞĚĞŚĞůŌ
Observeren en bepalen of uitgangspunten/accent voorkomt
Ja? Kijken wat daarbinnen goed gaat of nog beter kan en daarop coachen
Nee? Coachen op toepassen of bepalen wat een andere uitganspunt/accent zou kunnen
zijn en daarop coachen
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗WŽƐŝƟĞĨĐŽĂĐŚĞŶ͗ǀŽŽƌĂůŐŽĞĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶͬĚĞůĞŶǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞ
ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐďĞůŽŶĞŶ͕ŬŽƌƚĞǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽĨĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶĂĂŶƌĞŝŬĞŶ
6. Nabespreking
<ŽƌƚĞƚĞƌƵŐďůŝŬŽƉĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌĞŶĚĞƚŽƚĂůĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĚ͘ŵ͘ǀ͘ǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶ
͞tĂƚŐŝŶŐĞƌŐŽĞĚŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌ͍͕͟͞tĂƚŚĂĚĚĞŶǁĞŶŽŐďĞƚĞƌŬƵŶŶĞŶĚŽĞŶ͍͟
en tot slot “Waar kunnen we vandaag tevreden over zijn?” ůƟũĚƉŽƐŝƟĞĨĂĨƐůƵŝƚĞŶ

15
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ϵ͘>ĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚ:Kϭϭ
9.1 Speltype JO11
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9.2 Training
ŝũĚĞǌĞůĞĞŌŝũĚƐŐƌŽĞƉĞŶŐĂĂƚŚĞƚĞƌŽŵĚĂƚũĞĂůƐƚƌĂŝŶĞƌͬůĞŝĚĞƌǀĞĞůƚƌĂŝŶƚĞŶĐŽĂĐŚƚŽƉƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐŚŝĞƌǀĂŶƟũĚĞŶƐĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶƟũĚĞŶƐĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ͘/ŶŚŽƵĚĞůŝũŬďĞƚĞŬĞŶƚ
dit dat 80% van de training moet bestaan uit individuele balcontacten en de daarbij behorende
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶŽĨƉĂƌƟũǀŽƌŵĞŶ͘,ĞƌŚĂůŝŶŐŝƐŚŝĞƌďŝũŚĞƚƐůĞƵƚĞůǁŽŽƌĚĞŶĂůƐƚƌĂŝŶĞƌͬůĞŝder de belangrijke taak om dit wekelijks te laten terugkeren in de oefenvormen en wedstrijden.
,ŽƵŚĞƚǀŽŽƌĂůƐŝŵƉĞůĞŶůĂĂƚďŽǀĞŶĂůůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶƉůĞǌŝĞƌǀŽŽƌŽƉƐƚĂĂŶ͕ǁŝŶnen is namelijk voor deze spelers niet het belangrijkste maar plezier in het spelletje is dat wel.
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Kenmerken:
Spelers worden beter door veel balcontacten
sĞĞůƐƉĞůǀŽƌŵĞŶƟũĚĞŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ
sĞůĚďĞǌĞƫŶŐ;ǀŽŽƌ͕ĂĐŚƚĞƌůŝŶŬƐĞŶƌĞĐŚƚƐͿ
Kracht van herhaling
Beginnen met regels
Uitleggen waarom oefenvormen vaak terug
ŬŽŵĞŶƟũĚĞŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ

Trainingsmethoden
Technische vormen aanleren
;ŬĂƉƉĞŶ͕ĚƌĂĂŝĞŶ͕ƉĂƐƐĞŶĂĂŶŶĞŵĞŶͿ
Twee benigheid oefenen
Veld groot en klein maken

9.3 Wedstrijd
Uitgangspunten voor de wedstrijd zijn
Samen aanvallen en samen verdedigen
Opbouwen vanaf de keeper
Vooruit passen en bijsluiten
^ƟŵƵůĞƌĞŶǀĂŶϭ͗ϭĂĐƟĞƐ
De bal willen veroveren

Aanvallend
Vooruit passen
Doorbewegen
Bijsluiten
ϭ͗ϭĂĐƟĞƐƵŝƚǀŽĞƌĞŶ
Verdedigend
Veld klein maken
ƐǀĂŶŚĞƚǀĞůĚĚŝĐŚƚǌĞƩĞŶ
Naar zijkant dwingen
Duels aangaan

1. Wedstrijdvoorbereiding
hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶǀŽŽƌĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚďĞƉĂůĞŶ;ŬŽƉƉĞůŝŶŐŵĞƚƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ͕ĚƵƐǁĞŬĞůŝũŬƐ
overleg met trainer)
EĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌǁŝũǌĞǀĂŶŽǀĞƌďƌĞŶŐĞŶƟũĚĞŶƐǁĞĚƐƚƌŝũĚďĞƐƉƌĞŬŝŶŐ
Beginopstelling en wissels bepalen
2. Wedstrijdbespreking
dĞƌƵŐďůŝŬĂĨŐĞůŽƉĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
Opstelling en wisselspelers aangeven
Uitgangspunten/Accent aan de orde stellen
Overige zaken kort aanhalen
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗sŝƐƵĂůŝƐĞƌĞŶ͕ǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶ͕ƵŝƚůĞŐŐĞǀĞŶ
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3. Warming-up
WĂƌƟũƐƉĞů;ŬĞĞƉĞƌнϱƚĞŐĞŶϱŵĞƚϭǁĞĚƐƚƌŝũĚĚŽĞůĞŶƚǁĞĞŬůĞŝŶĞĚŽĞůƚũĞƐ͕ŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶ
ƉǇůŽŶŶĞŶŽƉĚĞŵŝĚĚĞŶůŝũŶ
sŽĞƚďĂůƐŝƚƵĂƟĞƐĐŽĂĐŚĞŶǁĂĂƌŝŶƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶͬĂĐĐĞŶƚǀŽŽƌŬŽŵƚ
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗WŽƐŝƟĞĨĐŽĂĐŚĞŶ͗ǀŽŽƌĂůŐŽĞĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶͬĚĞůĞŶǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
ďĞůŽŶĞŶ͕ƐƉĞůƐƟůůĞŐŐĞŶĞŶǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽĨǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶŐĞǀĞŶ
Kort afwerken op keeper
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ϰ͘ĞƌƐƚĞŚĞůŌ
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Observeren en bepalen of uitgangspunten/accent voorkomt
Ja? Kijken wat daarbinnen goed gaat of nog beter kan en daarop coachen
Nee? Coachen op toepassen of bepalen wat een andere uitganspunt/accent zou kunnen
zijn en daarop coachen
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗WŽƐŝƟĞĨĐŽĂĐŚĞŶ͗ǀŽŽƌĂůŐŽĞĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶͬĚĞůĞŶǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
ďĞůŽŶĞŶ͕ŬŽƌƚĞǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽĨĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶĂĂŶƌĞŝŬĞŶ
5.Rustbespreking
Even tot rust laten komen en iets drinken
Uigangspunten/accent aan de orde stellen door vragen te stellen: “Wat ging er goed?” en
“Wat kunnen we nog beter doen?”
Andere zaken bevragen: “Wat ging er verder nog heel goed?” Zijn er nog andere belangrijke
dingen die we moeten bespreken?”
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗sŝƐƵĂůŝƐĞƌĞŶ͕ǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶ͕ƵŝƚůĞŐŐĞǀĞŶ
<ŽƌƚĞƐĂŵĞŶǀĂƫŶŐŐĞǀĞŶǀĂŶƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶͬĂĐĐĞŶƚǀŽŽƌĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌ
ϲ͘dǁĞĞĚĞŚĞůŌ
Observeren en bepalen of uitgangspunten/accent voorkomt
Ja? Kijken wat daarbinnen goed gaat of nog beter kan en daarop coachen
Nee? Coachen op toepassen of bepalen wat een andere uitganspunt/accent zou kunnen
zijn en daarop coachen
tĞƌŬǁŝũǌĞ͗WŽƐŝƟĞĨĐŽĂĐŚĞŶ͗ǀŽŽƌĂůŐŽĞĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐĞŶͬĚĞůĞŶǀĂŶĚĞƚŽƚĂůĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
ďĞůŽŶĞŶ͕ŬŽƌƚĞǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶŽĨĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶĂĂŶƌĞŝŬĞŶ

7. Nabespreking
<ŽƌƚĞƚĞƌƵŐďůŝŬŽƉĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌĞŶĚĞƚŽƚĂůĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĚ͘ŵ͘ǀ͘ǀƌĂŐĞŶƐƚĞůůĞŶ
͞tĂƚŐŝŶŐĞƌŐŽĞĚŝŶĚĞƚǁĞĞĚĞŚĞůŌ͍͕͟͞tĂƚŚĂĚĚĞŶǁĞŶŽŐďĞƚĞƌŬƵŶŶĞŶĚŽĞŶ͍͟
en tot slot “Waar kunnen we vandaag tevreden over zijn?”
ůƟũĚƉŽƐŝƟĞĨĂĨƐůƵŝƚĞŶ
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ϭϬ͘>ĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚ:Kϭϯ
10.1 Speltype

10.2 Uitgangspunten voor de wedstrijd
Samen voetbal plezier beleven
Als individu steeds beter worden
Als team leren spelen binnen 11:11
Doorontwikkelen als spelers en als team
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10.3 Spelprincipes aanvallen
Keeper en centrale verdedigers opbouwen
Linker en rechter verdediger ” hoog staan”
ŽŽƌƐĐŚƵŝǀĞŶĐĞŶƚƌĂůĞǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌƌŝĐŚƟŶŐŵŝĚĚĞŶǀĞůĚ

10.4 Spelprincipes verdedigen
Veld klein maken
Meebewegen met de tegenstander als team
Durven doordekken
ƌƵŬǌĞƩĞŶǌŽĚƌĂŵŝĚĚĞŶǀĞůĚǁŽƌĚƚŝŶŐĞƐƉĞĞůĚ
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10.5 Spelprincipe omschakelen verdedigen naar aanvallen
Direct vooruit bewegen
Vooruit lopen en denken als team
Vooruit passen
Omschakelen gebeurt snel en iedereen doet mee

20

10.6 Spelprincipes omschakelen aanvallen verdedigen
Inzakken en veld klein maken
Dichts bijzijnde speler zet 3 seconden druk op de bal
Verdedigers stappen achteruit ( los laten ) bij diepe bal tegenstander
Durven doordekken
Bij de spelers in de JO13 is het belangrijk dat ze leren om als team te fungeren. Dit noeŵĞŶǁŝũƚĞĂŵŐĞĚƌĂŐ͕ďŝŶŶĞŶĚŝƚƚĞĂŵŐĞĚƌĂŐǌŝũŶϯďĞůĂŶŐƌŝũŬĞǀŽĞƚďĂůŵŽŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌ
de focus van de trainer en de leiders moet liggen zoals omschreven in de spelprincipes.
Aanvallen Verdedigen en Omschakelen
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ϭϭ͘>ĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚ:Kϭϱ
11.1 Speltype

11.2 Uitgangspunten voor de wedstrijd
Willen winnen
Ontwikkeling spelers en team per linie
Teamgedrag ( verdedigen aanvallen en omschakelen )
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11.3 Spelprincipes aanvallen
Keeper en centrale verdedigers opbouwen
Linker en rechter verdediger ” hoog staan”
ŽŽƌƐĐŚƵŝǀĞŶĐĞŶƚƌĂůĞǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌƌŝĐŚƟŶŐŵŝĚĚĞŶǀĞůĚ
Diepgang middenvelders
Snel spitsen aanspelen en bijsluiten

11.4 Spelprincipes verdedigen
Veld klein maken
Meebewegen met tegenstander als team
Man durven loslaten en doordekken
ƌƵŬŽƉĚĞďĂůǌŽĚƌĂĚĞǌĞƌŝĐŚƟŶŐŵŝĚĚĞŶǀĞůĚŐĂĂƚ
/ĞĚĞƌĞĞŶ;ƉŽƐŝƟĞĨͿĐŽĂĐŚĞŶƟũĚĞŶƐĚƌƵŬǌĞƩĞŶ
Als linie samenwerken
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11.5

Spelprincipes omschakelen verdedigen naar aanval

Direct vooruit bewegen
Vooruit lopen en denken als team
Diep kijken en spelen i.p.v. veilig en breed
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11.6

Spelprincipes omschakelen aanval naar verdedigen

Inzakken en speelveld klein maken
Dichtstbijzijnde speler zet 3 seconden druk op de bal
Spelers loslaten en dit ook coachen in het veld
Durven doordekken en dit ook coachen in het veld

ŝũĚĞ:KϭϱŐĂĂƚŚĞƚŽŶĚĞƌůŝŶŐƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶĂůƐůŝŶŝĞĞĞŶƌŽůƐƉĞůĞŶůĂĂƚĚŝƚƟũĚĞŶƐĚĞ
training en wedstrijden steeds terugkomen als trainer en leider.
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ϭϮ͘>ĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚ:Kϭϳ
12.1 Speltype

12.2

Uitgangspunten voor de wedstrijd

Willen winnen
Teamafspraken maken
Onderlinge samenwerking per linie
hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶĞŝŐĞŶƉŽƐŝƟĞ

12.3
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Spelprincipes aanvallen

Keeper en centrale verdedigers opbouwen
Linker en rechter verdediger ” hoog staan”
ŽŽƌƐĐŚƵŝǀĞŶĐĞŶƚƌĂůĞǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌƌŝĐŚƟŶŐŵŝĚĚĞŶǀĞůĚ
Diepgang middenvelders
Snel spitsen aanspelen en bijsluiten
Iedereen door en bijsluiten
Spitsen kruisen voor de goal
^ƉŝƚƐĞŶďŝŶŶĞŶĚĞƉĂůĞŶďůŝũǀĞŶƟũĚĞŶƐĂĨƌŽŶĚĞŶ
Overtal creëren op het middenveld middels doorschuiven
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12.4 Spelprincipes verdedigen

24

Veld klein maken
Compact staan en meebewegen met tegenstander
Man durven loslaten en doordekken
ƌƵŬŽƉĚĞďĂůǌŽĚƌĂĚĞǌĞƌŝĐŚƟŶŐŵŝĚĚĞŶǀĞůĚŐĂĂƚ
/ĞĚĞƌĞĞŶ;ƉŽƐŝƟĞĨͿĐŽĂĐŚĞŶƟũĚĞŶƐĚƌƵŬǌĞƩĞŶ
Als linie samenwerken
Ruimtes dekken en niet de man ( vanuit de zone en balgericht )
KƉĞŝŐĞŶŚĞůŌǌĞƩĞŶǁŝũĂůƟũĚĚƌƵŬŽƉĚĞďĂůĂŐƌĞƐƐŝĞĨďĂůŐĞƌŝĐŚƚ
Dubbelen en doordekken

12.5 Spelprincipes omschakelen verdedigen naar aanvallen
Direct vooruit bewegen
Vooruit lopen en denken als team
Diep kijken en spelen i.p.v. veilig en breed
ůƟũĚďĞǁĞŐŝŶŐŽƉŵŝĚĚĞŶǀĞůĚĞŶƐƉŝƚƐĞŶ
Vooruit aannemen en spelen

12.6 Spelprincipes omschakelen aanvallen naar verdedigen
Dichtstbijzijnde speler 3 seconden druk op de bal
Inzakken en speelveld klein maken
Spelers loslaten en dit ook coachen in het veld
Durven doordekken en dit ook coachen in het veld
Druk op de bal om dieptepass te voorkomen (dichtstbijzijnde man)
Snel omschakelen als team

Vanaf het moment dat in onze jeugdopleiding de spelprincipes centraal komen te staan
;:KϭϯƚŽƚ:KϭϵͿŬŽŵĞŶĞƌŝŶĚĞůĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌƐƉĞůƉƌŝŶĐŝƉĞƐĂůƐƚĞĂŵĞŶĂůƐ
individuele speler bij. Deze spelprincipes komen steeds terug en worden aangevuld met
ŶŝĞƵǁĞƐƉĞůƉƌŝŶĐŝƉĞƐƉĞƌůĞĞŌŝũĚƐŐƌŽĞƉǌŽĚĂƚĚĞƐƉĞůĞƌƐƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬǌŽďƌĞĞĚŵŽŐĞůŝũŬŽƉͲ
ŐĞůĞŝĚƵŝƚƐƚƌŽŵĞŶƌŝĐŚƟŶŐĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶ͘
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ϭϯ͘>ĞĞŌŝũĚƐŬĂĂƌƚ:Kϭϵ
13.1 Speltype

13.2 Uitgangspunten wedstrijd
Willen winnen
Ontwikkeling spelers en team per linie
Teamgedrag ( verdedigen aanvallen en omschakelen )
Ontwikkeling spelers individueel

13.3

25

Spelprincipes aanvallen

Keeper en centrale verdedigers opbouwen
Linker en rechter verdediger ” hoog staan”
ŽŽƌƐĐŚƵŝǀĞŶĐĞŶƚƌĂůĞǀĞƌĚĞĚŝŐĞƌƌŝĐŚƟŶŐŵŝĚĚĞŶǀĞůĚ
Diepgang middenvelders
Snel spitsen aanspelen en bijsluiten
Iedereen door en bijsluiten
Spitsen kruisen voor de goal
^ƉŝƚƐĞŶďŝŶŶĞŶĚĞƉĂůĞŶďůŝũǀĞŶƟũĚĞŶƐĂĨƌŽŶĚĞŶ
Overtal creëren op het middenveld middels doorschuiven
dĂŬĞŶƐƉĞůĞƌƉĞƌƉŽƐŝƟĞ
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13.4 Spelprincipes verdedigen
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Veld klein maken
Compact staan en meebewegen met tegenstander
Man durven loslaten en doordekken
ƌƵŬŽƉĚĞďĂůǌŽĚƌĂĚĞǌĞƌŝĐŚƟŶŐŵŝĚĚĞŶǀĞůĚŐĂĂƚ
/ĞĚĞƌĞĞŶ;ƉŽƐŝƟĞĨͿĐŽĂĐŚĞŶƟũĚĞŶƐĚƌƵŬǌĞƩĞŶ
Als linie samenwerken
Ruimtes dekken en niet de man ( vanuit de zone en balgericht )
KƉĞŝŐĞŶŚĞůŌǌĞƩĞŶǁŝũĂůƟũĚĚƌƵŬŽƉĚĞďĂůĂŐƌĞƐƐŝĞĨďĂůŐĞƌŝĐŚƚ
Dubbelen en doordekken
dĂŬĞŶƐƉĞůĞƌƉĞƌƉŽƐŝƟĞ

13.5 Spelprincipes omschakeling verdediging aanvallen
Direct vooruit bewegen
Vooruit lopen en denken als team
Diep kijken en spelen i.p.v. veilig en breed
ůƟũĚďĞǁĞŐŝŶŐŽƉŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀĞůĚĞŶďŝũĚĞƐƉŝƚƐĞŶ
Vooruit aannemen en spelen
dĂŬĞŶƐƉĞůĞƌƉĞƌƉŽƐŝƟĞ

13.6 Spelprincipes omschakeling aanvallen naar verdedigen
Dichtstbijzijnde speler 3 seconden druk op de bal
Inzakken en speelveld klein maken
Spelers loslaten en dit ook coachen in het veld
Durven doordekken en dit ook coachen in het veld
Druk op de bal om dieptepass te voorkomen ( dichtstbijzijnde man )
Snel omschakelen als team
dĂŬĞŶƐƉĞůĞƌƉĞƌƉŽƐŝƟĞ

KƉŚĞƚŵŽŵĞŶƚĚĂƚĚĞƐƉĞůĞƌƐĚĞŽǀĞƌƐƚĂƉŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞ:KϭϳŶĂĂƌĚĞ:KϭϵǀĞƌĂŶĚĞƌĚĞƌŝŶ
ĚĞƐƉĞůƉƌŝŶĐŝƉĞƐŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚĚĞ:KϭϳŶŝĞƚǌŽǀĞĞůŵĞĞƌ͘ůůĞĞŶůŝŐƚŚĞƚĂĐĐĞŶƚďŝũĚĞ:Kϭϵ
ŵĞĞƌŽƉĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞƐƉĞůĞƌĞŶŚĞƚĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶǀĂŶĚĞǌĞƐƉĞůĞƌďŝŶŶĞŶĚĞĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ
taken en verantwoordelijkheden als team. Uiteraard zijn deze taken en verantwoordelijkheden
ƚĞŶĂůůĞƟũĚĞŶ gebaseerd op onze afgesproken spelprincipes. Als trainer en leiders de verantwoordelijke taak om er op toe te zien dat de spelers zich persoonlijk blijven ontwikkelen om
ǌŽĚŽĞŶĚĞǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƐƉĞůĞƌƐĂĨƚĞůĞǀĞƌĞŶďŝũĚĞϭƐƚĞĞŶϮĚĞƐĞůĞĐƟĞƐĞŶŝŽƌĞŶďŝŶŶĞŶŽŶǌĞ
vereniging de Sv Borger.
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