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Beschrijving vereniging S.C. Wesepe: 

 
Sportclub Wesepe is een omninsportvereniging opgericht in 1933. De vereniging 
heeft de volgende takken van sport: voetbal, handbal, tennis en 
gymnastiek/volleybal.  
Binnen de gemeenschap van Wesepe e.o. heeft de vereniging een zeer hoge sociale 
betekenis voor al haar leden en de niet leden. De sporten worden beoefend door 
zowel senioren- als jeugdleden. 
De afdeling voetbal is de grootste afdeling. Bij de senioren zijn uitsluitend mannen 
actief en bij de jeugd zijn jongens en meisjes (pupillen) actief. Op dit moment 
(seizoen 2007/2008) heeft de afdeling voetbal 5 senioren teams, 2 junioren teams, 2 
pupillen 11 tallen, 4 pupillen 7 tallen en mini’s die niet spelen in competitieverband. 
De afdeling voetbal heeft 2 speelvelden en 1 trainingsveld tot haar beschikking. 1 
speelveld en het trainingsveld zijn voorzien van een lichtinstallatie. 
De leden van S.C. Wesepe komen uit het dorp Wesepe en het omringende 
buitengebied wat ligt in de vierhoek Deventer, Heeten, Raalte en Olst. Binnen een 
straal van ca. 10 tot 15 km is er geen andere voetbalvereniging actief waardoor er 
nagenoeg geen verloop is van leden van S.C. Wesepe naar andere 
voetbalverenigingen.  
De afdeling voetbal van S.C. Wesepe heeft een bestuur waarvan een aantal leden 
incl. de voorzitter zitting hebben in het dagelijks bestuur van de omnisportverening 
S.C. Wesepe. Binnen het voetbalbestuur heeft één lid de jeugdvoetbal in zijn/haar 
portefeuille als jeugdcoördinator. Beleidszaken aangaande de jeugdvoetbal worden 
dan ook bepaald binnen het voetbalbestuur.  
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkeling jeugdvoetbalbeleidsplan S.C. Wesepe: 
 
De omnisportverening S.C. Wesepe heeft een beleidsplan 2003 – 2008. In dit plan 
staan geen specifieke zaken die betrekking hebben op de jeugd van de afdeling 
voetbal. Daar het aantal jeugdleden de laatste jaren sterk aan het toenemen is, er 
steeds meer eisen gesteld worden aan de kaderleden en er op dit moment geen 
duidelijkheid is over een aantal basisbeginselen voor de jeugd van de afdeling 
voetbal is er besloten om een jeugdvoetbalbeleidsplan te schrijven met een looptijd 
van 3 jaar (2008-2009-2010).   
 
De afdeling voetbal (jeugd) kenmerkt zich op dit moment in positieve zin door een 
grote groep jonge enthousiaste leden die op zeer jongen leeftijd lid zijn geworden 
van S.C. Wesepe en die veelal jaren bij elkaar spelen in een team. De meeste leden 
blijven lid vanaf de F pupillen t/m de senioren. Er is nagenoeg geen verloop 
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waarneembaar. Bij de pupillen staat het plezier voorop en bij de junioren is naast 
plezier presteren ook steeds belangrijker aan het worden. Het jeugdkader 
(leiders/trainers/grensrechters) is een enthousiaste groep van voornamelijk vaders 
van jeugdleden, één gediplomeerde jeugdtrainer voor de juniorenteams en enkelen 
selectiespelers die training geven. Naast deze groep is er ook nog een groep 
scheidsrechters actief voor het leiden van de thuiswedstrijden van de teams die 
spelen op een “groot” veld.  
 
Naast bovengenoemde positieve kenmerken zijn er ook een aantal negatieve 
kenmerken aan de orde. De invulling van de trainingen gebeurd niet volgens een 
eenduidige wijze binnen de pupillenteams. E.e.a. is sterk afhankelijk van de persoon 
die de training verzorgd en dan met name van zijn eigen voetbalkwaliteiten c.q. 
voetbalachtergrond. Voor de juniorenteams is er onvoldoende aansluiting van de 
trainingswijze bij de trainingswijze van de selecties van de senioren. De door de 
verschillende pupillen en junioren gehanteerde speelstijlen zijn niet onderling 
afgestemd en zijn voor wat betreft de junioren ook niet afgestemd met de speelwijze 
van de selectieteams van de senioren. Kort om te veel individuele invulling van 
trainingen en speelstijlen zonder rekening te houden met continuïteit en verbetering 
van het individuele niveau van spelers(sters) en het totale niveau. Het huidige niveau 
van het kader is te laag, met name van dat deel dat trainingen verzorgd voor de 
verschillende pupillenteams. 
 
Helaas is het door het geringe aantal leden ook niet mogelijk om te selecteren op 
sterkte binnen bepaalde leeftijdsgroepen. De keuze van de samenstelling van de 
teams is veelal bepaald op leeftijd en op basis van continuïteit binnen de jeugd van 
de afdeling voetbal en incidenteel in afstemming met de continuïteit bij de senioren. 
Met andere woorden er wordt gekeken naar een invulling van de teams om een 
evenwichtige verdeling te krijgen tussen de F teams, E teams, D teams en junioren 
en naar een evenwichtige verdeling van het aantal spelers(sters) per team. Bij de 
pupillen is het uitgangspunt om zo veel als mogelijk klasgenoten bij elkaar in het 
zelfde team te plaatsen. Deze wijze van team samenstelling stagneert soms de 
ontwikkeling van individuele spelers(sters) en van de totale ontwikkeling van het 
niveau van de afdeling voetbal van 
S.C. Wesepe. 
 
 
 
 
 
 

Doelstellingen jeugdvoetbalbeleidsplan S.C. Wesepe: 
 
Met dit jeugdvoetbalbeleidsplan moeten een aantal zaken duidelijk worden voor de 
bestuurders van de afdeling voetbal en de kaderleden die actief zijn bij de jeugd. Het 
streven moet zijn om te komen tot een eenduidige en haalbare opzet van: 

• Selectiecriteria c.q. samenstelling van de teams per leeftijdscategorie (mini’s, 
F-jes, E-tjes, D-tjes en junioren). 
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• Invulling van het jeugdkader, voor het totaal en per team. 
• Niveau van het jeugdkader en dan met name van het deel van het kader dat 

trainingen verzorgd.  
• Invulling van de wijze waarop de trainingen worden gegeven per 

leeftijdscategorie.  
• Invulling van de speelwijze per leeftijdscategorie. 
• Invulling van de wijze waarop e.e.a. bewaakt gaat worden en door wie. 

 
Met bovenstaand moeten een aantal, voor de afdeling voetbal van S.C. Wesepe, 
belangrijke doelen worden gerealiseerd: 

• Waarborging van continuïteit op het gebied van spelers, teams en kaderleden 
(korte- en langere termijn).  

• Zorgdragen voor een verbetering van het “niveau” van de kaderleden die 
trainingen en de coaching verzorgen (korte termijn). Trainers bij de puppillen 
dienen minimaal de Module F, E of D-pupillentrainer van de KNVB te hebben 
gevolgd. De trainer van de junioren teams moet minimaal in het bezit zijn van 
het diploma Trainer-Coach III Jeugd van de KNVB. De keeperstrainers dienen 
minimaal de Basiscursus Keeperstrainer van de KNVB te hebben gevolgd.   

• Individuele spelers die “uitblinken” binnen de leeftijdscategorie passende 
middelen geven om zich verder te kunnen ontwikkelen (korte- en langere 
termijn).  

• Zorgdragen voor een verbetering van het voetbaltechnische niveau bij alle 
leeftijdscategorieën waarbij het streven moet zijn om met de hoogste teams 
per leeftijdsklasse junioren minimaal te spelen op 2e klasse niveau en per 
leeftijdsklasse pupillen minimaal te spelen op 2e klasse niveau (langere 
termijn).  

• Zorgdragen voor een structurele kwalitatieve en kwantitatieve doorstroming 
van jeugdspelers naar de selectieteams van de senioren (korte- en langere 
termijn).  

• Waarborgen dat de specifieke kenmerken van S.C. Wesepe bewaard blijven 
zoals plezier en saamhorigheid (korte- en langere termijn). 

 
Om de geformuleerde doelstellingen te realiseren zal het bestuur van de afdeling 
voetbal de kaderleden alle mogelijkheden bieden om cursussen c.q. bijscholingen te 
volgen. Dit kan zijn op het gebied van het geven van trainingen, het verzorgen van 
coachen bij wedstrijden of het leiden van wedstrijden als scheidsrechter. E.e.a. zal in 
afstemming met de beschikbare programma’s van de KNVB worden uitgevoerd. De 
kosten zijn geheel voor rekening van  
S.C. Wesepe waarbij S.C. Wesepe er vanuit gaat dat het betreffende kaderlid na het 
behalen van het diploma c.q. certificaat nog minimaal 2 jaar aan de club verbonden 
blijft als kaderlid. Hiernaast zullen voor de actieve spelers(sters) activiteiten worden 
georganiseerd naast het trainen en spelen van wedstrijden. Deze activiteiten kunnen 
verband houden met de voetbalsport maar ook met andere zaken. Dit alles om de 
onderlinge binding en saamhorigheid te stimuleren. Voor de kaderleden zullen ook 
jaarlijks verschillende activiteiten worden georganiseerd.  
De lijnen met de senioren zullen korter moeten worden bijv. door het houden van 
periodieke besprekingen tussen de leiders/trainers van de selectieteams van de 
senioren en de leiders/trainers van de junioren teams. 
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Het opleiden van jeugdvoetballers/sters: 

 
Uitgangspunten van S.C. Wesepe ten aanzien van het leren voetballen. 
Voor S.C. Wesepe moet voetbal toegankelijk zijn voor alle kinderen uit het dorp 
Wesepe en het buitengebied zoals eerder beschreven. Dus voor jongens en meisjes. 
Het sociale karakter welke door de vereniging wordt ingenomen in de gemeenschap 
is hierin zeer bepalend. In “principe” zal niemand als lid worden geweigerd. S.C. 
Wesepe stelt zichzelf tot doel dat alle jeugdleden plezier moeten hebben in het 
voetbalspel maar ook in het lid zijn van de afdeling voetbal. Vanaf de mini’s zal op 
spelenderwijs kennis gemaakt worden met het voetbalspel en het spelen van een 
teamsport. Plezier is in het begin veel belangrijker dan het leveren van prestaties. 
Vanaf de F pupillen zal het leren voetballen voornamelijk worden ingevuld met 
trainingsvormen waarbij het dingen doen met een bal de hoogste prioriteit heeft. 
Denk hierbij aan oefenstof vanuit de “Zeister Visie”, het “circuitmodel” en vanuit de 
door Wiel Coerver ontwikkelde trainingsstof. 
 
Uitgangspunten van S.C. Wesepe ten aanzien van het coachen van 
jeugdvoetballers(sters). 
Bij het coachen zal sterk rekening gehouden worden met het niveau van individuele 
spelers(sters) en van het team als geheel. Het kan voorkomen dat er behoorlijke 
verschillen zitten in het niveau van de spelers(sters) binnen een bepaald team. Ook 
zijn bij het coachen de  
specifieke kenmerken per leeftijdsgroep van belang. Zie bijlage 1.  
De coach zal een zeer actieve- en stimulerende rol moeten vervullen bij het team om 
het plezier van de totale groep zo optimaal mogelijk te laten zijn. Als vertrekpunt bij 
de pupillenteams zal hierbij dienen dat allen binnen het team gelijkwaardig zijn en 
daarom even veel wedstrijdminuten moeten spelen. Bij de junioren teams zal dit 
principe ook nagestreefd moeten worden maar kan op basis van het element 
“prestatie” wat ruimer worden geïnterpreteerd dan bij de pupillenteams.  
 
Een vaste speelwijze als rode draad bij de jeugdteams. 
Zowel bij de pupillenteams als bij de juniorenteams is een vaste speelwijze 
belangrijk. Bij de pupillenteams (7 tallen) zullen de wedstrijden zo veel als mogelijk 
gespeeld worden met  
1 keeper en 6 veldspelers. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij extreem slecht weer, 
kan in overleg met de tegenstander worden bepaald om te spelen met meer dan 6 
veldspelers. Binnen het veld is een duidelijke verdeling van verdedigers, 
middenvelders en aanvallers belangrijk. De invulling van de keeper behoeft niet altijd 
vast te zijn. Als er één speler(ster) is die keeper wil zijn en anderen willen dit niet 
stimuleer dan die ene keeper en ga niet wisselen per wedstrijd. De veldverdeling 
moet evenwichtig zijn waarbij het van zeer groot belang is dat er gevoetbald gaat 
worden in de vrije ruimtes. Bij de pupillenteams (11 tallen) is het van groot belang 
dat er gevoetbald gaat worden met één vaste keeper. Het speelsysteem moet bij 
zeer grote voorkeur 4-3-3 zijn. Het spelen met echte vleugelspelers in de voorhoede 
is van enorm groot belang. Dit i.v.m. de aansluiting naar de juniorenteams waarin 
ook het spelsysteem  



Jeugdvoetbal beleidsplan  Pagina 7 van 33 
 

4-3-3 gehanteerd zal worden waarbij de vrije man in de verdediging voor of achter 
zijn verdediging gaat spelen. Bij voorkeur voor de verdediging bij balbezit.  
Nadruk op spelen in de vrije ruimtes is ook bij de pupillenteams (11 tallen) en 
juniorenteams zeer belangrijk. Dit alles heeft ook weer te maken met de aansluiting 
aan het niveau van de senioren. 
 
Leeftijdstypische kenmerken per leeftijdsgroep: 
Het is voor de ontwikkeling van spelers(sters) van groot belang dat er rekening 
gehouden wordt met de leeftijdstypische kenmerken. Deze zijn per leeftijdsgroep 
zeer verschillend maar zeker bepalend voor de wijze waarop de trainingsvormen en 
de coaching tijdens wedstrijden worden verzorgd door de kaderleden. Zie voor de 
specifieke kenmerken per leeftijdsgroep bijlage 1. 
 
Te volgen trainingsmethoden: 
Bij alle trainingen van zowel de pupillen- als de juniorenteams zal de opzet van de 
training in overeenstemming met de zgn. “Zeister Visie” moeten plaatsvinden. Deze 
visie gaat uit van een trainingsopzet waarin “voetbal” centraal staat. De belangrijkste 
kenmerken hiervan zijn: 

• Voetbal eigen bedoelingen. 
- Zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook bij de warming up. 
- Spelen om te winnen: doelpunten maken en voorkomen. 
- Werken in afgebakende ruimten (veld is ook afgebakend). 
- Wedstrijdgerichte oefeningen. 

• Veel herhalen. 
- Terug laten komen van bepaalde oefenvormen. 
- Veel beurten tijdens oefeningen. 
- Oefenen, oefenen, oefenen. 

• Trainingen afstemmen op de groep. 
- Rekening houden met de leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden. 
- Rekening houden met de kwaliteitsverschillen binnen de groep. 
- Oefenvormen zonodig aanpassen. 

• Juiste coaching. 
- Motiveren. 
- Spelers(sters) beïnvloeden (iets leren). 
- Het spel beïnvloeden (op een bepaalde manier laten spelen). 
- Tijdens het spel ingrijpen, voordoen, vragen stellen enz. 

Om bij alle pupillenteams aansluiting te vinden bij de “Zeister Visie” zal de training 
voor een groot deel ingevuld worden via het “circuitmodel”. Het grote voordeel bij 
het geven van trainingen via het “circuitmodel” is dat alle spelers(sters) de gehele 
training actief bezig zijn en op enig moment ook zeer zelfstandig kunnen werken. Het 
zijn herkenbare oefeningen waarin verschillende elementen van het voetballen aan 
bod komen. Aanvullend kunnen delen worden gebruikt uit de oefenstof van Wiel 
Coerver. Wiel Coerver is van mening dat bij het voetbal er een grote afhankelijkheid 
is van de individuele kwaliteiten van spelers(sters). Deze kwaliteiten moeten volgens 
hem dan ook voldoende aandacht krijgen door technische scholing van de individuele 
speler(ster).   
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Door de oefenstof van Wiel Coerver toe te passen kan de techniek van de individuele 
speler(ster) sterk worden verbeterd. Naast techniek zal ook het gevoel en contact 
met de bal steeds vanzelfsprekender gaan worden voor de spelers(sters). Bij de 
junioren is de “Zeister Visie” voor de trainingen ook het uitgangspunt waarbij het 
“circuitmodel” minder toepasbaar is. De oefenstof van Wiel Coerver kan ook bij de 
junioren een goede aanvulling zijn. 
 
 
 
 
   

Het selectiebeleid: 
 
T.g.v. het “geringe” aantal jeugdleden is selecteren op basis van kwaliteit van 
spelers(sters) veelal niet mogelijk. Bij de F en de E pupillen is het selecteren op basis 
van kwaliteit helemaal uitgesloten. De verschillende teams worden samengesteld op 
basis van leeftijd, de jongste F spelers(sters) in het laagste F team en de oudste F 
spelers(sters) in het hoogste F team. Idem bij de E teams. Ook worden zo veel als 
mogelijk klasgenoten bij elkaar in het team gedaan. Het uitgangspunt is altijd om bij 
de pupillen F en E te komen tot teams met maximaal 9 spelers(sters). Dit om te 
voorkomen dat er tijdens de wedstrijd veel met spelers gewisseld moet worden. 
Vanuit dit oogpunt kan het voorkomen dat de oudste spelers uit de F doorschuiven 
naar een E team of van een E team naar een D team. Anderzijds kan er worden 
besloten om dispensatie aan te vragen bij de KNVB voor spelers(sters) om het 
mogelijk te maken om te worden ingedeeld in een team van één leeftijdscategorie 
lager. Indien er spelers(sters) worden doorgeschoven naar een team van een hogere 
leeftijdscategorie dan moeten deze wel aan een aantal criteria voldoen die betrekking 
hebben op: 

• Techniek. 
• Mentaliteit en instelling. 
• Inzicht en tactiek. 
• Fysieke aspecten. 

Vanaf de D pupillen kan er indien er van een bepaalde leeftijdsklasse meerdere 
teams zijn worden geselecteerd op kwaliteit en niveau van spelers(sters). Bij de 
teams die spelen op het grote veld moet er naar worden gestreefd om maximaal 14 
spelers(sters) per team te hebben.  
Ook moet het worden gestimuleerd om een “grote uitblinker” in een bepaalde 
leeftijdsklasse bijv. na het 1e jaar door te schuiven naar een team in een hogere 
leeftijdsklasse. Hiermee kan de ontwikkeling van de betreffende speler(ster) een 
positieve impuls krijgen. Bovendien zal hierdoor het team waaruit de speler(ster) 
weggaat beter als collectief gaan spelen. Hetzelfde is van toepassing bij spelers die 
vanuit het hoogste junioren team op basis van kwaliteit en niveau al eerder dan 
volgens de leeftijd noodzakelijk doorschuiven naar de selectie van de senioren.  
 
Indien het voor individuele spelers beter is om incidenteel met de selecties van de 
senioren mee te trainen of om wedstrijden mee te voetballen dan moet dit mogelijk 
worden gemaakt. E.e.a. zal altijd na overleg tussen de trainers van de selecties van 
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de senioren, de jeugdcoördinator, de leiders/trainers van het juniorenteam 
plaatsvinden. Ook moet met de betrokken speler vooraf overlegd worden. Er moet 
wel voor worden gewaakt dat er geen vorm van overbelasting gaat optreden. Denk 
in deze leeftijdsklasse ook aan de schoolactiviteiten en de nevenactiviteiten naast 
school en sporten. 
 
Het begeleiden van de jeugdleden binnen S.C. Wesepe: 

 
S.C. Wesepe vervult een uitermate hoge sociale functie binnen de 
dorpsgemeenschap in Wesepe e.o. Vanuit deze rol zal de begeleiding van alle 
jeugdleden dan ook vorm moeten krijgen. Hierin hebben alle jeugdkaderleden een 
grote voorbeeldfunctie en een belangrijke taak. In beginsel is het van groot belang 
dat de jeugdleden zich thuis voelen bij S.C. Wesepe. De jeugdleden moeten plezier 
hebben in de sport en in de activiteiten die naast het voetballen worden 
georganiseerd. 
Het jeugdkader moet voldoende niveau hebben om goed om te kunnen gaan met de 
verschillende spelers(sters) in een bepaalde leeftijdscategorie en moet van 
voldoende aantal zijn. Met ander woorden het kader van bijv. een pupillenteam kan 
nooit bestaan uit 2  
A-junioren spelers. Per team moeten er minimaal 2 leiders zijn. Bij de teams die 
spelen op een groot veld mag dit ook zijn 1 leider en 1 vaste grensrechter. De leiders 
hoeven per definitie geen training te geven. Indien de training door andere wordt 
verzorgd dan is een goede afstemming met elkaar wel van belang. Deze afstemming 
kan gaan over het team als geheel maar ook over individuele spelers(sters). Binnen 
S.C. Wesepe nemen normen, waarden en fairplay een belangrijke positie in. Voor de 
verschillende groepen binnen de vereniging gelden gedragscodes die zijn vastgelegd 
in een document d.d. 22 maart 2007. Zie bijlage 2. 
 
Activiteiten die naast het voetballen worden georganiseerd zijn veelal bedoeld voor 
de jeugdleden van alle afdelingen. De organisatie hiervan is in handen van een 
jeugdcommissie waarin een afgevaardigde van de verschillende afdelingen zitting 
heeft.  
 
Als jeugdleden de overstap moeten maken naar de senioren omdat ze de leeftijd 
hebben bereikt dat ze niet langer in de junioren mogen voetballen zal er een 
gedegen begeleiding voor de overstap gelden. Voor de spelers die in een selectie van 
de senioren komen zal een kennismaking met de nieuwe trainer geregeld worden. 
Voor spelers die niet in een selectie van de senioren komen zal een kennismaking 
met de leiding van het team waarin de speler gaat voetballen worden geregeld. 
Indien de mogelijkheid aanwezig is of de situatie zich voordoet kan de betreffende 
speler aan het einde van het lopende seizoen al wel eens met de senioren gaan 
meetrainen of in een wedstrijd meespelen. De elftalcommissie van de senioren 
bepaald in samenspraak met de trainers of een speler in een selectie komt of in een 
lager elftal. 
 

Werving en opleiding jeugdkader: 
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Onder “jeugdkader” worden de volgende kaderfuncties bedoeld:  
• Jeugdtrainers en assistent jeugdtrainers. 
• Keeperstrainers en assistent keeperstrainers. 
• Jeugdleiders. 
• Grensrechters. 
• Jeugdcoördinator. 
• Jeugdscheidsrechters. 

 
Profielschetsen van de jeugdkaderleden: 
Alle jeugdkaderleden dienen lid te zijn van S.C. Wesepe en van de KNVB. Alle 
jeugdkaderleden dienen de gedragscodes t.a.v. normen, waarden en fairplay na te 
leven en verder uit te dragen binnen S.C. Wesepe. Tevens dienen alle 
jeugdkaderleden te handelen na de verschillende punten die zijn vastgelegd in het 
“Jeugdvoetbalbeleidsplan van 
S.C. Wesepe”.  

• Jeugdtrainers en assistent jeugdtrainers moeten bij zeer grote voorkeur enige 
voetbal achtergrond hebben. De trainer van de junioren teams moet in het 
bezit zijn van het diploma Trainer-Coach III Jeugd van de KNVB. De trainers 
en assistent trainers van de pupillen teams moeten bij voorkeur in het bezit 
zijn van een certificaat Modulle F, E of D-pupillentrainer van de KNVB of een 
van deze Modulles willen gaan volgen. 

• Keeperstrainers en assistent keeperstrainers moeten bij zeer grote voorkeur 
enige voetbal (keepen) achtergrond hebben en de Basiscursus Keeperstrainer 
van de KNVB te hebben gevolgd of willen gaan volgen. 

• Jeugdleiders moeten bij voorkeur enige voetbal achtergrond hebben. Minimaal 
zal dit bij één van de twee leiders per team van toepassing moeten zijn. 

• Grensrechters moeten bij voorkeur enige voetbal achtergrond hebben en de 
algemene spelregels volgens de KNVB weten. 

• Jeugdcoördinator moet beschikken over een voetbalachtergrond en ervaring 
hebben als jeugdleider en/of jeugdtrainer om zich goed te kunnen verplaatsen 
in bepaalde situaties. Ook moet hij/zij accuraat zijn en communicatief. 
Accuraat zijn heeft betrekking op de vele administratieve randzaken die er zijn 
zoals het wekelijks maken van wedstrijdschema’s. Communicatief heeft alles 
te maken met de rol die hij/zij moet vervullen binnen het totale jeugdkader en 
het voetbalbestuur. Van belangzijnde zaken moeten gedeeld worden met het 
jeugdkader. De periodieke jeugdkader vergaderingen zullen moeten worden 
voorgezeten. 

• Jeugdscheidsrechters dienen een ruime kennis te hebben van de geldende 
spelregels van de KNVB. Jeugdscheidsrechters die wedstrijden fluiten van de 
juniorenteams dienen ook de beschikking te hebben over enige ervaring als 
scheidrechter. 

 
Het werven van nieuwe jeugdkaderleden: 
Het werven van nieuwe jeugdkaderleden zal steeds belangrijker gaan worden. 
Hiervoor zijn een drietal redenen te noemen. 

• Het grootste deel van het huidige jeugdkader is al vele jaren actief. Er is een 
trend waarneembaar dat jeugdkaderleden stoppen op het moment dat hun 
zoon/dochter gaat voetballen in de junioren.  
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• Het aantal jeugdleden is sterk groeiend. De eerst komende jaren is het 
aannemelijk dat er jaarlijks minimaal 1 pupillen 7 tal zal bijkomen.  

• Binnen de gemeenschap van Wesepe e.o. zijn vele verenigingen actief die 
allen kaderleden nodig hebben. Alle verenigingen “vissen in dezelfde vijver”. 

 
Het werven van nieuwe jeugdkaderleden is een continue proces waarin de 
jeugdcoördinator een voortrekkersrol vervuld. Er zullen nauwe banden onderhouden 
moeten worden met de senioren selectie spelers om vanuit deze groep potentiële 
pupillentrainers te kunnen werven. Ouders van jeugdleden zullen continue benaderd 
moeten worden om jeugdleider, grensrechter of jeugdscheidsrechter te worden. Met 
regelmaat kan de dorpskrant van Wesepe hierbij ondersteuning bieden door een 
artikel te plaatsen waarin jeugdkader gevraagd wordt. Ook zal het tijdens alle 
ledenvergaderingen van de afdeling voetbal onder de aandacht gebracht worden.  
 
Interne- en externe opleidingsactiviteiten:  
Binnen S.C. Wesepe zijn geen interne opleidingsmogelijkheden beschikbaar. Indien 
gewenst door de jeugdtrainers en indien de trainer van de 1e selectie van de 
senioren hieraan zijn medewerking wil/kan verlenen kunnen er kennisoverdracht 
avonden worden georganiseerd zowel op theoretische- als op het praktische vlak. 
Vanuit het voetbalbestuur zullen met regelmaat themabijeenkomsten georganiseerd 
worden over onderwerpen die direct en indirect te maken hebben met de 
voetbalsport. Alle jeugdkaderleden zullen hiervoor worden uitgenodigd indien men in 
de doelgroep zit. 
 
 
Externe opleidingsmogelijkheden (KNVB opleidingen) worden aangeboden door  
S.C. Wesepe aan allen die een jeugdkaderfunctie vervullen of willen gaan vervullen 
op termijn. Hieronder vallen o.a. de cursus voor Trainer-Coach III Jeugd van de 
KNVB, de Modulle F, E of D-pupillentrainer van de KNVB, cursus Pupillentrainer van 
de KNVB, de cursus Juniorentrainer van de KNVB voor die jeugdkaderleden die 
training geven of gaan geven. De cursus Jeugdvoetballeider van de KNVB voor die 
jeugdkaderleden die leider van een team zijn of gaan worden. Voor keeperstrainers 
en assistent keeperstrainers is dit de Basiscursus Keeperstrainer van de KNVB. Voor 
de jeugdkaderleden die scheidsrechter zijn of willen gaan worden kan een van de 
door de KNVB gegeven scheidsrechterscursussen worden gevolgd. 
Bij alle cursussen zal toestemming gegeven moeten worden door het voetbalbestuur 
van 
S.C. Wesepe. Verzoeken kunnen worden ingediend bij de jeugdcoördinator. Binnen 
het voetbalbestuur zal worden bepaald of het ingediende verzoek een wezenlijke 
bijdrage zal leveren aan de afdeling voetbal en haar leden. Zodra een jeugdkaderlid 
een cursus gaat volgen zijn de kosten voor rekening van S.C. Wesepe waarbij wel als 
randvoorwaarde wordt gesteld dat het betreffende jeugdkaderlid na het succesvol 
afsluiten van de cursus zich minimaal 2 jaar beschikbaar moet blijven stellen als 
jeugdkaderlid. Indien hij/zij besluit dit niet te doen dan zal S.C. Wesepe de volledige 
kosten van de gevolgde cursus verhalen op het betreffende jeugdkaderlid. Bij een 
inzet van slechts 1 jaar zal 50% van het cursusgeld worden verhaald. 
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Taken en verantwoordelijkheden van het jeugdkader: 
 
Jeugdcoördinator:  
 
De jeugdcoördinator zit de periodieke vergaderingen met de jeugdleiders/ -trainers 
voor. De jeugdcoördinator zal bij de vergaderingen van het voetbalbestuur aanwezig 
zijn. 
Hij of zij is dan ook verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen enerzijds de 
belangen van de jeugdteams en anderzijds het totale belang van S.C. Wesepe. 
De belangrijkste taak van de jeugdcoördinator is het, daar waar mogelijk en 
wenselijk, ondersteunen van de jeugdtrainers en -leiders. Bovendien tracht hij of zij 
alle leiders en trainers qua voetbalvisie op één lijn te brengen. Een aantal malen per 
seizoen zal de jeugdcoördinator hierover overleg voeren met de leiders / trainers van 
alle teams en met de trainers van de selecties van de senioren.  
De jeugdcoördinator zal interessante informatie over de voetbalsport in het algemeen 
en over de jeugd in het bijzonder doorspelen naar leiders en trainers. Ook zal van 
belangzijnde informatie vanuit het voetbalbestuur van S.C. Wesepe aan de 
kaderleden doorgespeeld worden. De jeugdcoördinator zal relevante 
bijeenkomsten/vergaderingen van de KNVB, klankbordgroep regio 10 en eventueel 
van andere verenigingen bijwonen. Bij verhindering zal hij zorgdragen voor een 
vervanger(ster) als afgevaardigde namens S.C. Wesepe. 
De jeugdcoördinator heeft zitting in de algemene jeugdcommissie van S.C. Wesepe 
waarin tevens een afgevaardigde zit van de andere afdelingen die jeugdleden 
hebben. 
 
Jeugdleider:    
 
De taken van de jeugdleider omvatten een groot aantal organisatorische zaken zoals 
het tijdig informeren van de spelers(sters) over het wedstrijdprogramma, het maken 
van een schema voor het rijden van de ouders, het maken van een schema voor het 
wassen van de door 
S.C. Wesepe beschikbaar gestelde kleding. De jeugdleider zal de tegenstanders bij 
thuiswedstrijden ontvangen en begeleiden naar de kleedkamer.  
De jeugdleider zal tijdens de wedstrijden de coaching voor zijn/haar rekening nemen. 
Bij de junioren teams zal dit in overleg c.q. afstemming gebeuren met de 
jeugdtrainer. 
De jeugdleider zal na de wedstrijd ervoor zorgdragen dat de kleedkamer schoon 
achterblijft. Bij thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de tegenstander. Na de 
wedstrijd zal hij/zij het wedstrijdformulier invullen. Bij de pupillenteams (7 tallen) zal 
de jeugdleider bij thuiswedstrijden ook optreden als scheidsrechter. 
In het algemeen zal de jeugdleider voorbeeldgedrag moeten tonen ten opzichte van 
de jeugd en de tegenstander. Zie ook bijlage 2. 
 
Jeugdtrainer en assistent jeugdtrainers / Keeperstrainers en assistent 
keeperstrainers: 
 
De trainer dient de spelers individueel en in teamverband kwalitatief beter te maken. 
De technische onderdelen die handelen over trainingen voor de diverse 
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leeftijdscategorieën, zoals genoemd in de bijlage 1, moeten voor hem of haar bekend 
zijn en hij of zij moet ze op een verantwoorde wijze overbrengen op de spelers. Het 
geven van afwisselende en interessante, leerzame trainingen is cruciaal voor een 
goede opleiding.  
 

Communicatie binnen de jeugdafdeling: 
 
Periodiek, minimaal 4 keer per seizoen, worden er vergaderingen gehouden voor alle 
jeugdkaderleden. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken die 
betrekking hebben op het totaal binnen S.C. Wesepe, de afdeling voetbal en die 
betrekking hebben op de jeugdteams zoals het verloop van de competitie en de 
trainingen. In de maand mei zullen er één of indien noodzakelijk meerdere 
besprekingen zijn m.b.t. de indeling van de teams voor het daarop volgende seizoen. 
In de maand december zal er een gesprek zijn met de jeugdtrainer van de 2 hoogste 
junioren teams. Hierbij zullen naast de trainer ook de jeugdcoördinator en de 
voorzitter van de afdeling voetbal aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek zal enerzijds een 
evaluatie van de samenwerking plaatsvinden en zal anderzijds worden gesproken 
over de continuering van de samenwerking of de beëindiging daarvan voor het 
volgende seizoen. 
Naast de vergaderingen die worden gehouden kan de jeugdcoördinator ten aller 
tijden door de jeugdkaderleden worden aangesproken over de lopende zaken of kan 
er een individueel gesprek worden gehouden over verschillende zaken.  
 
Tot op heden is er geen directe communicatie met de ouders en/of verzorgers bijv. 
in de vorm van een ouderavond. In de nabije toekomst is het wel wenselijk dat er 1 
keer per jaar een ouderavond gehouden gaat worden. Dit kan eventueel n 
combinatie met de andere afdelingen binnen S.C. Wesepe. De ouders en/of 
verzorgers zijn i.v.m. de minderjarigheid van de jeugdleden wel van harte welkom op 
de ledenvergaderingen van de afdeling voetbal. Informatie die van belang is voor de 
ouders en/of verzorgers zal worden verstrekt door de jeugdleiders, jeugdcoördinator 
of zal worden gepubliceerd op de website van S.C. Wesepe en/of  in de Dorpskrant 
van Wesepe.  
  
 
 
 
 
 
 

Aanbod activiteiten binnen de jeugdafdeling: 
 
Trainingen en wedstrijden: 
De trainingen voor alle teams zijn in de periode augustus t/m mei van het daarop 
volgende jaar. In de winterstop worden er in de periode december tot medio januari 
geen trainingen gegeven. Voor de pupillenteams mini’s en de F teams worden de 
trainingen gedurende de periode december tot maart afgewerkt in de zaal (Nieuwe 
Coers). 
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Per team is het aantal trainingsuren per week verschillend. 
• Junioren A, 2 keer per week 1,5 uur 
• Junioren B, 2 keer per week 1,5 uur 
• Junioren C, 2 keer per week 1,5 uur 
• Pupillen D, 2 keer per week 1,0 uur 
• Pupillen E, 1 keer per week 1,0 uur 
• Pupillen F, 1 keer per week 1,0 uur 
• Pupillen Mini’s, 1 keer per 2 weken 1,0 uur 
 

Alle pupillen – en juniorenteams, met uitzondering van de pupillen mini’s, spelen 
wedstrijden in competitieverband via de KNVB. In principe doen alle teams dan ook 
mee aan de jaarlijkse bekercompetitie van de KNVB. Deze wedstrijden worden dan 
ook gebruikt als oefenwedstrijden voorafgaand aan de start van de competitie. 
Indien gewenst kunnen er ook nog extra oefenwedstrijden worden geregeld voor de 
aanvang van de competitie. 
Tijdens de winterstop doen alle pupillen teams mee aan de door de Regio 10 van de 
KNVB georganiseerde zaalvoetbalcompetitie. De junioren teams doen dan mee aan 
het zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door de Deventer Federatie. Ook worden er 
indien gewenst tijdens de winterstop voor de juniorenteams oefenwedstrijden 
geregeld.  
De pupillen mini’s spelen tegen verschillende verenigingen uit de regio met enige 
regelmaat onderlinge wedstrijden, veelal in toernooivorm.  
Alle teams krijgen de gelegenheid om zich in te schrijven voor toernooien die in de 
regio worden gehouden aansluitend aan de competitie.  
 
Opleidingsactiviteiten: 
Indien er in de regio activiteiten worden georganiseerd zoals bijv. een “keepersdag” 
dan zal deelname hieraan door S.C. Wesepe worden gestimuleerd. In overleg zal dan 
worden bepaald of S.C. Wesepe een deel van de kosten voor deelname voor haar 
rekening neemt 
S.C. Wesepe wil frequenter gebruik gaan maken van de kennis en ervaring van de 
KNVB. Denk hierbij bijv. aan het uitnodigen van de regiocoach van de KNVB voor het 
geven van een gasttraining. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met Go Ahead 
Eagles. De eerste stappen hiervoor zijn gezet in het seizoen 2006-2007. Dit zal 
verder uitgebouwd kunnen gaan worden. Denk hierbij bijv. aan het bezoeken van 
trainingen van de jeugdteams van GAE met het jeugdkader of het uitnodigen van 
een jeugdtrainer van GAE om een spreekbeurt te houden voor het jeugdkader. 
 
Nevenactiviteiten voor jeugdleden: 
Vanuit S.C. Wesepe (totaal) worden verschillende jaarlijkse activiteiten georganiseerd 
die niet direct een relatie hebben tot het voetballen. Deze activiteiten zijn per 
leeftijdscategorie verschillend. Sinterklaasfeest, Paasfeest, Jeugdkamp en SixesDay. 
De afdeling voetbal organiseert daarnaast ook nog verschillende activiteiten zoals het 
bezoeken van wedstrijden in het betaalde voetbal, interland wedstrijden van de 
KNVB teams.  
 
Voor het begin van de tweede seizoenshelft is er jaarlijks voor de junioren een 
“Voetbaldag”. Deze dag staat geheel in het teken van voetballen.  
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Randvoorwaarden voor de uitvoering van het 

jeugdvoetbalbeleidsplan: 
 
Het voetbalbestuur van S.C. Wesepe zal jaarlijks voldoende financiële middelen 
beschikbaar stellen (opnemen op de begroting) om de kosten te kunnen dekken van 
de verschillende cursussen die de jeugdkaderleden willen gaan volgen. Uiteraard 
dienen het cursussen te zijn die in het belang zijn van S.C. Wesepe afdeling voetbal. 
De voorwaarden waaraan e.e.a. exact moet voldoen zijn benoemd in “Interne- en 
externe opleidingsactiviteiten”.  
De materialen die nodig zijn om optimale trainingen te kunnen verzorgen en om 
wedstrijden te spelen worden door S.C. Wesepe afdeling voetbal beschikbaar 
gesteld. Alle materialen waarmee gewerkt kan worden voldoen aan de criteria 
gesteld door de KNVB. Indien er nieuw- of extra materiaal is gewenst ter vervanging 
van of ter aanvulling op dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de 
jeugdcoördinator. Hij/zij zal dit verzoek beoordelen en bespreken in het 
voetbalbestuur. Voor het materiaal zal een vaste post op de begroting opgenomen 
worden. 
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Bijlage 1: (Leeftijdstypische kenmerken per 
leeftijdsgroep) 

 
F -jeugd (6-8 jaar) 
 
Psychische kenmerken 

• behoefte aan duidelijke leiding 
• gering concentratievermogen 
• individueel gericht, weinig sociaal -voelend 
• bewegingsdrang 
• speels 
• training en wedstrijd zien als avontuur 

 
Fysieke kenmerken 

• langzame verbetering van coördinatie 
• relatief weinig kracht 
• zwak balgevoel 
• geringe duurprestaties 
• snel herstel na inspanning 

 
Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") 
Technisch:   Baas worden over de bal. Balgewenning laten opdoen door spelen in 

eenvoudige spelvormen en partijspelen. Het zijn vooral de 
basistechnieken die geleerd moeten worden. Herhalingen zijn 
noodzakelijk. 

Conditioneel:  Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene grondvormen van      
       beweging: lopen, springen, huppelen, etc. Veel met de bal werken: 
alleen, met  
       medespeler en in kleine partijspelen. 
Tactisch:      Aanleren van belangrijkste spelregels. Begripsvorming op gang brengen     

uitgaande van basisdoelen van het voetbal: doelpunten maken / 
voorkomen. 

Mentaal:     Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels en 
met anderen (medespeler, tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter).  

 
Accenten training 

• Ruime bewegingservaringen laten opdoen, vooral met bal. 
• Veel spelvormen; positieve spelbenadering (aanval, scoren). 
• Ruimte laten voor eigen ontdekkingen.                                         
• Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent 

vreugde en 
    enthousiasme). 
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• Speelse oefenvormen aanbieden. 
 
Te behandelen thema's Het gehele jaar door en (afwisselend en herhalend): 

• dribbelen  
• drijven met de bal 
• passen en trappen (links en rechts) 
• gericht schieten 
• verwerken van de bal 
• leren samenspelen 
• duel 1:1 (aanvallend) 
• leren samenspelen in kleine partijen 

 
Coaching 

• Blijven motiveren. 
• Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
• Simpel woordgebruik.  
• Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training. 
• Individuele aandacht. 

 

E -jeugd (8-10 jaar) 
 
Psychische kenmerken 

• nog snel afgeleid 
• wat meer sociaal-voelend 
• krijgt besef voor uitvoeren van taken 
• geldingsdrang 
• leergevoelig 

 
Fysieke kenmerken 

• groei naar verdere harmonie 
• meer coördinatie 
• toename uithoudingsvermogen 
• toename doorzettingsvermogen 

 
Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") 
Technisch:     Spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen (aan- en 

meenemen, trappen, dribbelen,  passen, koppen, afwerken, etc.) (ideale leeftijd!). 
Vooral werken vanuit spelvorm met veel balcontacten (kleine partijen). 

Conditioneel: Spelenderwijs scholen van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- 
en  
      wedstrijdvorm. 
Tactisch:     Drang naar individueel spel niet aantasten. Bij tactische vorming alleen 

uitgaan  
      van basisdoelen (doelpunten maken / voorkomen). Aandacht blijven 

schenken     
      aan belangrijkste spelregels. 
Mentaal:    Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te 
bereiken. 
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Accenten training 

• Ideale leeftijd voor motorisch leren. 
• Veel op techniek trainen. 
• Veel spel- en wedstrijdvormen. 
• Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen. 
• Veel balcontact. 

 
Te behandelen thema's Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

• individuele baltechniek 
• gericht schieten 
• passen en trappen (links en rechts) 
• dribbelen  
• drijven met de bal 
• inwerpen 
• duel 1:1 (aanvallend) 
• afwerken op doel 
• eenvoudige positiespelen  
• uitspelen van de 2:1-situatie 
• koppen (lichte ballen over korte afstand, niet met afwerken; techniek 

scholen, angst wegnemen) 
• kleine partijspelen 
• beheersen en bewerken van de bal 

 
Coaching 

• Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
• Simpel woordgebruik.  
• Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
• Spelvreugde moet voorop staan. 

 
Opmerking: bij 2e jaars E-jeugdspelers aandacht schenken aan de overgang naar 
de D, het grote speelveld. 
 
D -jeugd (10-12 jaar) 
 
Psychische kenmerken 

• leergierig 
• toename sociaal besef  
• enthousiast en goed aanspreekbaar 
• prestatiedrang 
• kritiek op eigen prestaties en van anderen 
• navolging van idolen 

 
Fysieke kenmerken 

• ideale lichaamsverhoudingen  
• goede coordinatie 
• kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig 
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Trainingsdoelstellingen ("Leren door spelen") 
Technisch:      Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische 

grondvormen (aan-  
       en meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in 

eenvoudige oefenvormen, individueel en met partner. Voordoen is 
essentieel. Techniek leren toepassen door kleine partijvormen.  

Conditioneel:  Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-
rustverhouding  

      (partij afgewisseld met oefenvormen als 'rust'). Geen conditionele 
vorming zonder bal. 

Tactisch:     Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 
'buitenspel'. Aandacht voor posities en taken; niet te plaatsgebonden 
laten ontwikkelen (niet te snel specialiseren). In wedstrijden niet te veel 
opdrachten meegeven. 

Mentaal:     Prestatievergelijking van individuele verrichtingen.  
 
 
Accenten training 

• Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal). 
• Veel spelsituaties trainen. 
• Schaven aan techniek (afwisselend programma). 
• Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties). 
• Creativiteit van spelers niet inperken. 

 
Te behandelen thema's Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

• individuele baltechniek  
• dribbelen 
• drijven met de bal 
• passen en trappen (links en rechts)  
• aan- en meenemen van de bal 
• koppen 
• afwerken op doel   
• 'achterlangs komen' bij aanval   
• druk zetten (pressie)       
• opbouw van achteruit (ook door keeper)  
• positiespel 5:2 en 3:1    
• positiespel 2:1 (1-2 combinatie)         
• duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)         
•  uitspelen van overtalsituatie 

 
Coaching 

• Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
• Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies. 
• Gebruik maken van eenvoudige coachtermen  
•  Positieve waardering is erg belangrijk.   
• Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport). 
• Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
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C -jeugd (12-14 jaar) 
 
Psychische kenmerken 

• kritisch voor gezag 
• behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten 
• groepsvorming 
• motivatiegebrek 
• idealistisch / eigenwijs 
•  andere interesses gaan meespelen (herwaardering voetbal) 
• gezins- en studieomstandigheden kunnen rol spelen 

 
Fysieke kenmerken 

• (pré)puberteit 
• disharmonie 
• bij sommigen enorme lengtegroei 
• beperkte belastbaarheid 
• onstabiele motoriek 
• blessuregevoelig 

 
Trainingsdoelstellingen ("Benaderen van de wedstrijd") 
Technisch:    Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen 

(aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, 
etc.) met een grotere snelheid en hoger tempo. Wedstrijdvormen 
inbouwen. Door de puberteit doen zich grote individuele verschillen voor 
(individuele aandacht: eenvoudigere oefeningen, lager tempo).   
    

Conditioneel: Intensiteit mag toenemen t.o.v. D-jeugd , maar lichamelijke belasting 

moet per  

      individu verschillen (geen krachttraining door lengtegroei!). 

Conditie  

      kwekedoor oefen- en spelvormen (met weerstanden) in 

estafette- en  

      wedstrijdvorm. Aandacht voor snelheid. 

Tactisch:     Vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden, 

vrijlopen; verdedigen is dekken, man- / ruimtedekking; 

positiewisselingen) verder   uitbreiden van individuele tactiek. 
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Duidelijkheid scheppen in het belang van elftaltactiek en inzicht brengen 

in en beoefenen van de belangrijkste taken van linies en posities.  

Mentaal:       Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Opvoeden in   

      sportmentaliteit (lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding,     

      prestatiebewustzijn, materiaalbeheer).  

 
Accenten training 

• Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid 
vergroten). 

• Veel positie- en partijspelen. 
• Geen krachttraining (lengtegroei). 
• Oog hebben voor individuele tekortkomingen/ problemen. 
• Herhalen en aanscherpen van technische grondvormen.  

 
Te behandelen thema's Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

• positiespel 
• duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)     
• kaatsen         
• passen, trappen (links en rechts)      
• koppen (techniek)        
• individuele baltechniek       
• opbouw van achteruit (ook door keeper)      
• druk zetten (pressie) 
• positioneel dekken 
• omschakeling bij balbezit 
• omschakeling bij balverlies 
• benutten van kansen (afwerken) 
• aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
• 'achterlangs komen' bij aanval  
 
 
 

Coaching 
• Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie  
• Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,  
 spelverplaatsing, etc.). 
• Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve  
 waardering. 
• Motiveren waarom iets (anders) moet. 
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• Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken. 
• Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

B -jeugd (14-16 jaar) 
 
Psychische kenmerken 

• meer realiteitszin 
• minder emotioneel 
• agressie neemt af 
• toenemende zelfkennis 
• streven naar verbetering van prestaties 
•  meer denken in teambelang  
• gezag wordt weer beter geaccepteerd 

 
Fysieke kenmerken 

• lichaam groeit naar harmonisch geheel 
• toenemende breedtegroei en spiervolume 
• kracht-, interval- en duurtraining zijn weer mogelijk 

 
Trainingsdoelstellingen ("Presteren in de wedstrijd") 
Technisch:     Verder scholen van technische vaardigheden (met hogere 

(handelings)snelheid  
      en weerstanden). Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties en 

via    
      positie- en partijspelen, met technische accenten (o.a. snelheid, richting 

en  
       effect van de bal; direct spelen; kap- en schijnbewegingen)   
Conditioneel: Aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en 
beweeglijkheid (door  
       intervalarbeid en circuits). De omstandigheden mogen net iets te 
zwaar zijn.  
       Intensiteit aanpassen door voetbalweerstanden (bal, ruimte, tijd, 
samenspel,  
       tegenspeler, etc.) 
Tactisch:     Uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo, 

verplaatsen van  
       spel, achterwaarts spelen, numerieke meerderheid totstandbrengen). 

Het verder   ontwikkelen van denken in taken van posities en linie. Het 
leren en uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit verdedigen, 
jagen, buitenspelval, bepaalde formatie, etc.).  

Mentaal:     Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit.     
 
Accenten training 

• Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 
• Verbeteren van technische elementen. 
• Trainen op (handelings)snelheid en uithouding. 
• Wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen (ook specifiek per 

linie). 
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• Veel positiespelen. 
 
Te behandelen thema's Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

• positiespel in de opbouw     
• duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)     
• kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander 
• dribbelen, passen, trappen (links en rechts)   
• koppen (aanvallend, verdedigend)      
• opbouw van achteruit (ook door keeper)     
• diversiteit aan afwerkvormen      
• 'achterlangs komen' bij aanval       
• druk zetten (pressie) 
• het spel verleggen 
• omschakeling bij balbezit 
• omschakeling bij balverlies 
• aansluiting tussen de linies 
• aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
• benutten van kansen (afwerken) 
• 'stilstaande situaties' (corners, vrije trappen) 

 
Coaching 

• Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie. 
• Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen  
   (tempo,spelverplaatsing, etc.). 
• Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 
• Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve  
   waardering. 
• Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken. 
• Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

A -jeugd (16-18 jaar) 
 
Psychische kenmerken 

• stabilisatie van karakter 
• duidelijke zelfkritiek 
• toenemende individualisering (zich op de voorgrond willen plaatsen) 
• prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe 

 
Fysieke kenmerken 

• benadering lichamelijke volwassenheid 
• hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden 
• nauwelijks gevaar voor overbelasting  

 
Trainingsdoelstellingen ("Streven naar optimale prestatie") 
Technisch:      Verdere vervolmaking technische grondvormen (aan- en 

meenemen, trappen,  
       dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) onder grotere weerstand. 

Het  
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        inbrengen van automatismen (blijven herhalen). Extra training 
(groepen  

        individueel) van technische kwaliteiten benodigd voor bepaalde 
posities en  

        linies.  
Conditioneel:  Spelers belasten tot maximale prestatieniveau en uitgaan van 

voetbaleigen  
        vormen en voetbalweerstanden. Gericht scholen van kracht, snelheid 

en  
        uithoudingsvermogen (voorbereiding op senioren). 
Tactisch:       Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in bepaalde  
       spelsituaties als voor specifieke posities en linies. Bewust oefenen en  
        analyseren van tactische mogelijkheden binnen een bepaalde 

speelwijze. 
Mentaal:       Streven naar verbetering van team en individu door constante drang 

naar  
               perfectionalisme. Stimuleren van kritische zelfbeoordeling. Aangeven 

van  
               verwachte toekomst bij senioren.   
 
Accenten training 

• Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen. 
• Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 
• Trainen op spelhervattingen.  
• Individueel trainen op specifieke technische en tactische aspecten. 
• Conditie en fysieke weerbaarheid optimaal in orde brengen (seniorenniveau). 

 
Te behandelen thema's Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend): 

• positiespel in de opbouw     
• duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)     
• kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander 
• dribbelen, passen, trappen (links en rechts)   
• koppen (aanvallend, verdedigend)      
• opbouw van achteruit (ook door keeper)     
• diversiteit aan afwerkvormen      
• 'achterlangs komen' bij aanval       
• druk zetten (pressie) 
• het spel verleggen 
• omschakeling bij balbezit 
• omschakeling bij balverlies 
• aansluiting tussen de linies 
• aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
• benutten van kansen (afwerken) 
• 'stilstaande situaties' (corners, vrije trappen) 

 
Coaching 

• Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie. 
• Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,  
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    spelverplaatsing, etc.). 
• Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 
• Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve 
   waardering. 
• Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken. 
• Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 
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Bijlage 2: 
 
 
                                                                                                       
Normen, Waarden en Fairplay: 
  
De discussie over Normen, Waarden en Fairplay zijn in geheel Nederland nog steeds 
erg actueel. 
Dat is natuurlijk niet zonder reden. Ook in en rondom S.C. Wesepe constateren we 
helaas incidenteel een verloedering van de omgangsvormen, begrip en respect. Een 
ontwikkeling die we eigenlijk zo snel mogelijk willen stoppen en tegen willen gaan. 
S.C. Wesepe streeft er naar een vereniging te zijn waarin begrip en 
respect voor elkaar zeer hoog in het vaandel moet staan. Daarom een document dat 
gedragscodes bevat voor verschillende doelgroepen binnen S.C. Wesepe. 
Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. 
Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden. Hierdoor 
krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kan men ook op worden 
aangesproken. 
 
GEDRAGSCODE:  
 
Om ongewenst gedrag te voorkomen is het benoemen van gedragscodes die gelden 
bij S.C. Wesepe noodzakelijk. Gedragscodes zijn regels die binnen de vereniging 
worden gehanteerd. Door met een grote regelmaat onze leden duidelijk te maken 
welke normen (regels) er gelden, proberen we duidelijk te maken  
dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Normen gelden voor elke doelgroep 
in de vereniging (jeugd, senioren, bestuurders, trainers, vrijwilligers, ouders, 
supporters).  
Deze moet voor iedereen helder zijn. Als het goed is moet iedere nieuwkomer van 
deze gedragscodes op de hoogte worden gesteld, zodat iedereen er naar kan worden 
verwezen en erop kan worden aangesproken. 
We richten ons hoofdzakelijk op de teamsporten, maar het is natuurlijk ook van 
toepassing op de andere sporten binnen S.C.Wesepe!  
 
Gedragscode algemeen:  
 
Er zijn normen die voor iedereen gelden: 

• Respecteer het voetbal- , handbal- en volleybalspel en een ieder die er mee 
bezig is. 

• Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 
• Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 
• Discriminatie en racisme door leden wordt door S.C. Wesepe niet 

geaccepteerd.  
• Voor vertrouwelijke informatie, vragen en opmerkingen kun je altijd terecht 

bij de verantwoordelijke bestuursleden of bij de afdelingsvoorzitters. Zij 
zorgen ervoor dat het ook vertrouwelijk blijft! 
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Sporters: 
 

• Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders 
de scheidsrechters en de grensrechters. 

• Speel volgens de geldende of afgesproken wedstrijdregels en presteer zo goed 
mogelijk. Corrigeer ook je medespelers die dit “even vergeten”. 

• Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters en gebruik 
tegenover hen geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.  

• Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes en/of wens hen succes 
voor de volgende wedstrijden. Bedank ook de scheidsrechter en de 
grensrechters.  

• Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn 
of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.  

• Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te 
bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.  

• Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat het iedere week 
weer mogelijk is om te trainen en wedstrijden te spelen. Vaak wordt dit als 
vanzelfsprekend ervaren, maar niets is minder waar.  

• Heb respect voor eigendommen van de vereniging en zorg er voor dat 
voorzieningen als toiletruimten, douches, kleedlokalen en kantine schoon en 
toegankelijk blijven. Dit geldt natuurlijk ook bij een uitwedstrijd. 

 
Ouders/Verzorgers: 
 

• Forceer niet als een kind geen interesse toont om deel te nemen aan 
trainingen en/of wedstrijden bedenk dat kinderen voet- , hand- en volleyballen 
voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van ouders/verzorger.  

• Moedig uw kind altijd aan om volgens de spelregels te spelen.  
• Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen. Maak het 

kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft 
gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.  

• Laat coachen en het leiden van het spel over aan de leiders en/of trainers  
• Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Positief aanmoedigen is 

altijd beter dan negatief. 
• Val een beslissing van een scheidsrechter en grensrechter niet in het 

openbaar af en trek nooit de integriteit van deze mensen in twijfel.  
• Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik voor-, na- en tijdens 

trainingen en wedstrijden door de jeugd te voorkomen.  
• Erken de waarde en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd, kennis en 

enthousiasme om voet-, hand- en volleybal van uw kind mogelijk te maken. 
• Als je als ouder/verzorger wordt gevraagd ergens aan mee te helpen, stel je 

dan zoveel mogelijk positief op. Wanneer je gevraagd wordt als chauffeur mee 
te gaan, neem dan nooit meer mensen mee dan er gordels zijn in de auto. 
Rijdt altijd alcohol- en drugsvrij!!  
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Trainers en leiders:  
 

• Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het 
enthousiasme van de spelers. Bedenk dat pupillen en junioren ook veel andere 
interesses hebben.  

• Besteed voldoende aandacht aan de spelregels (van het spel) en 
omgangsregels (zoals bijvoorbeeld schoonmaken van kleedkamers na 
trainingen en thuiswedstrijden), laat duidelijk merken dat dit afspraken zijn 
waar IEDEREEN zich aan moet houden  

• Zorg dat er goede afspraken zijn met ouders/verzorgers wat betreft rijden 
naar uitwedstrijden en andere zaken die ouders/verzorgers aangaan.  

• Vermijd dat getalenteerde spelers worden voorgetrokken. De minder goede 
spelers hebben zeker evenveel aandacht nodig en hebben daar ook evenveel 
recht op.  

• Leden voet- , hand- en volleyballen voor hun plezier en willen beter worden 
door te leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen 
trouwens ook.  

• Voorkom geschreeuw en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken 
of een wedstrijd verliezen.  

• Zorg dat u het materiaal gebruikt dat voldoet aan de normen en geschikt is of 
aangepast wordt voor de leeftijd en de vaardigheid. (overleg dit met het 
jeugdbestuurslid) 

• In alle situaties is veiligheid het belangrijkste item.  
• Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men 

rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn. (overleg 
dit met jeugdbestuurslid)  

• Zorg dat zowel de spelers als jezelf respect hebben voor de vaardigheid van 
de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en begeleiders 
van de tegenstander.  

• Neem geen risico's bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan 
spelen.  

• Jonge leden hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met 
lof wanneer het verdiend is. 

• Schrijf of laat eens een leuk stukje schrijven voor bijvoorbeeld de website of 
de dorpskrant. Zowel sporters als buitenstaanders lezen het graag. (Bedenk: 
al zijn de prestaties nog zo slecht er is altijd wel wat positiefs te melden!) Het 
werkt vaak stimulerend naar de sporters. 

• Ontvang bij thuiswedstrijden de tegenstanders op correcte wijze. Werk ook na 
de wedstrijden het een en ander op correcte wijze af. Zorg er zodoende voor 
dat er altijd goede contacten zijn met de tegenstanders en dat je je eigen 
vereniging, waarvan je lid bent, goed vertegenwoordigd. 

 
Bestuurders (o.a. elftal- en jeugdcommissie):  
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• Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden zijn voor alle spelers ongeacht hun 
vaardigheid, geslacht, leeftijd. 

• Om het plezier te koppelen aan prestatie zorg dan waar mogelijk dat kinderen 
worden ingedeeld conform leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid  

• Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van activiteiten en deel 
ze waar nodig een taak toe.  

• Bij informatie naar de jeugd toe is het belangrijk dat je de taal van de jeugd 
spreekt. 

• Ontwikkel sportactiviteiten altijd ten behoeve van de deelnemers.  
• Zorg ervoor dat er altijd goed materiaal aanwezig is dat voldoet aan de eisen 

voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
• Voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor 

alle leden in hun leeftijdsklasse.  
• Zorg ervoor dat het duidelijk is voor de leden dat men van hen vanaf een 

bepaalde leeftijd ook verwacht dat men vrijwilligerswerk gaat doen (bijv. 
jeugdleider of jeugdtrainer, scheidsrechter, grensrechter, bardienst enz. enz.) 

• Distribueer gedragscode via Internetsite(www.sportclubwesepe.nl) en 
publicatieborden.  

• Zorg dat trainers op de hoogte zijn van de beginselen van goede training en 
van groei en ontwikkeling van kinderen. Besteed veel aandacht aan vrijwillige 
trainers op deze items. Stimuleer het volgen van trainerscursussen. 

• Wees er goed van doordrongen dat een bestuurslid altijd een 
VOORBEELDFUNCTIE heeft in de vereniging. 

 
Aan de lijn:  
 

• Denk eraan dat de jeugd en de spelers van de lagere seniorenteams en de 
recreanten voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde 
sportbeoefening. Zij doen dit niet voor het vermaak van toeschouwers aan de 
lijn.  

• Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of 
belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials. Maak mensen nooit 
belachelijk. 

• Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen 
wedstrijd zijn.   

• Veroordeel elk gebruik van geweld.  
• Respecteer de beslissing van de scheidsrechters, grensrechters, trainers en 

begeleiders.  
• Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.  
• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.  
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Bijlage 3: (Keeperstraining) 
 
Voor een keeper is het belangrijk dat hij / zij: 

• actief wordt betrokken bij de groepstraining van zijn/ haar team 
• individuele training krijgt om specifieke vaardigheden te oefenen  
• aandacht krijgt voor zijn / haar zelfvertrouwen, durf en brutaliteit 

Daarom dient de training van de doelverdediger gesplitst te worden in: 
• individuele training (specifieke keeperstraining)  
• training met de groep 

Aandacht dient geschonken te worden aan: 
• sterke punten: onderhouden 
• zwakke punten: verbeteren 

 
Een goede keeperstraining is hoofzakelijk gebaseerd op drie aspecten: techniek, 
tactiek en conditie. Daarnaast is het aanleren van veelvuldig en op een goede manier 
leiding geven tijdens de wedstrijd belangrijk.  In de diverse oefenvormen van de 
training dienen deze aspecten terug te komen. Hieronder staan enkele 
aandachtspunten omschreven: 
 
Werken aan techniek: 

• vangen 
• (uit)werpen 
• (uit)trappen 
• stompen 
• vallen, rollen, opstaan 
• oppakken van de bal 
• voetenwerk 
• springen (in relatie tot vangen, pakken en stompen) 
• werken met diverse soorten ballen 
• bodemgewenning 
• voorkomen van angst en krampachtigheid 

 
Werken aan tactiek: 

• opbouwend spel: meevoetballen (links en rechts), uittrappen, uitwerpen,  
   aanwijzingen geven 
• verdedigend spel: opstelling en verdediging organiseren 
• inzicht hebben in het spel 
• coaching 
• goede opstelling, timing 

 
Werken aan conditie: 

• kracht 
• snelheid 
• vaardigheid 
• reactie 
• durf 
• doorzettingsvermogen 
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Bijlage 4: (Aandachtspunten bij hoofdvormen 
trainingen) 

 
Dribbelen en drijven 

• bal zowel links / rechts als binnen- / buitenkant voet raken 
• opkijken (niet alleen naar de bal) 
• al dan niet onder weerstand 
• met schijnbewegingen 
• bij dribbelen: -tegenspelers opzoeken en uitspelen 

 -bal kort aan de voet houden, veel balcontacten    
• bij drijven:  -bal vooruit spelen, maar binnen bereik houden 

 -rechtlijnig of met richtingsveranderingen 
 
Passen en trappen 

• binnenkant van voet: nauwkeurig, korte afstanden, snel spel 
-raakvlak is binnenkant van voet tussen wreef en enkel 
-standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal 
-bovenlichaam iets over bal gebogen  
 

• wreeftrap: hoge balsnelheid, langere afstanden, schoten op doel 
-raakvlak is de wreef  
-standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal 
-iets schuine aanloop 
-pass door de lucht door 'achterover-hangen' 
-na de pass doorzwaaien met speelbeen 

• let op balsnelheid 
 
Aan- en meenemen van de bal 

• met alle lichaamsdelen 
• over de grond en uit de lucht 
• vanuit stand en in beweging 
• met (kwart en halve) draai 
• met tegenstander (weerstand) 
• aandachtspunten: -'in de bal komen' 

 -lichaam achter de bal houden 
 -naar de bal blijven kijken 

 
Jongleren 

• met alle lichaamsdelen  
• zowel met links als met rechts 
• wedstrijdelement (jezelf verbeteren, beste in groep) 
• vanaf 'junioren': -met verplaatsingen 

      -met meerdere spelers 
 
Koppen 

• ogen open bij raken van de bal 
• bal midden op voorhoofd raken 
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• hele lichaam gebruiken (niet alleen hoofd) 
• lichaam moet 'spanboog' zijn 
• armen en benen zorgen voor balans 
• aanspannen van nek- en halsspieren 

 
Duel 

• partijtjes 1:1 (met of zonder doeltje / pion) 
• duel in de lucht (kopduel) 
• duel om de bal  
• aanvallend:  -tegenstander opzoeken (niet ontwijken) 

    -gebruik van schijnbewegingen  
 -actie durven maken  

• verdedigend: -goed gebruik maken van lichaam 
 -wanneer gepasseerd: tackle of sliding inzetten 

 
Combineren 

• met tweeen (1-2 combinatie) 
• met meerdere medespelers 

 
 

• als afwerkoefening: -met twee of meerdere aanvallers 
 -al dan niet met verdedigers (weerstand) 
 -zonder bal buitenom ('achterlangs') gaan  
 -met (schijn-) overname  

 
Positiespelen 

• bij pupillen “lummelen” (6:2, 5:2, 4:1)   
• bij junioren opbouw in moeilijkheid (6:3, 5:3, 4:2, 3:2, 3:1, 2:1) 
• met meerdere vakken (verplaatsen van spel)  
• als afwerkoefening (volledige weerstand) 

 
Partijspelen 

• 1:1 t/m 7:7 
• met numerieke meerder- of minderheid 
• altijd in afgebakende ruimte  
• veldafmetingen afhankelijk van spelersaantal en intentie van training 
• scoringsmogelijkheden (o.a.): -in doel (diverse afmetingen) 

  -door dribbel over achterlijn (lijnvoetbal) 
  -door raken of omtrappen van pion 

• al dan niet met keepers 
• uitgaande van bepaalde opstelling 
• “vrij spel” of met opdrachten 
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Bijlage 5: (Websites waar informatie is te vinden) 
 

• www.knvb.nl 
• www.voetbal-training.nl 
• www.devoetbaltrainer.nl 
• www.jeugdvoetbaltips.nl 
• www.topkeepers.nl 

 
Op de genoemde websites is informatie te vinden over opleidingen (KNVB academie) 
en over oefenstof en tips voor trainingen.  

 


