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Voorwoord 
 
 
K.E.W.S. SCHOONBEEK-BEVERST (2010)  is een fusieclub tussen White Star Beverst (1937) en Eendracht 
Schoonbeek (1953) .  Al meer dan vijfenzeventig jaar geeft zij jong en oud van Schoonbeek, Beverst en 
omstreken de gelegenheid zich te laten betrekken in hun favoriete sport, het voetbal. 
Met het oog op de toekomst wil KEWS Schoonbeek-Beverst zich meer en meer ontwikkelen tot een op de 
ruime buurtschap Schoonbeek-Beverst gerichte maatschappelijke sportvereniging waar door middel van sport 
en spel een bijdrage wordt geleverd aan de plaatselijke en zelfs bovenlokale samenleving. 
Om dit te verwezenlijken is een verdere groei, wellicht als omni-sportvereniging, noodzakelijk en zullen vanuit 
KEWS Schoonbeek-Beverst de nodige activiteiten dienen te worden ontwikkeld. Daarbij is de steun van 
overheden en sponsoren onontbeerlijk. 
Om al onze doelen op een gestructureerde wijze te kunnen realiseren hebben wij onze missie en strategie 
vastgelegd in een beleidsplan 
Het plan geeft de weg aan voor de positieve ontwikkeling van  onze vereniging op korte en langere termijn en 
wordt gebundeld in dit beleidsplan KEWS Schoonbeek-Beverst 2018-2021.  
 
      
    Voorzitter(s) 

Jos Pernot   Jos Roebben 
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1. MISSIE & VISIE 
 

Onlosmakelijk verbonden aan het bereiken van kwaliteit is het formuleren van een missie, visie en normen en 
waarden die de vereniging bij haar acteren in acht neemt. Dit vormt de basis voor alle activiteiten, zij geven de 
richting aan waarin de vereniging wil groeien dan wel veranderen. 
 
Missie: 
KEWS Schoonbeek-Beverst, deskundig op het raakvlak van sport en spel. De club is voor haar omgeving een 
betrouwbare en deskundige vereniging en verzorgt recreatief -, en prestatievoetbal en (jeugd-) opleidingen.  
 
KEWS Schoonbeek-Beverst zal doelmatig met partners, in het bijzonder met in de nabijheid gelegen 
sportverenigingen en overheden, samenwerken om zodoende efficiënter en effectiever met de beschikbare 
middelen om te kunnen gaan. 
 
KEWS Schoonbeek-Beverst zal samenwerken met in de nabijheid gelegen scholen en buurtverenigingen.  De 
club biedt haar diensten en expertise aan voor het organiseren van sportdagen en schoolvoetbal. Het komt er op 
neer sport bij de jeugd meer te gaan promoten. 
 
Normen en waarden: 
Wij gaan respectvol met een ieder om. 
Wij zijn betrouwbaar en staan open. 
Wij dragen de visie van de vereniging uit. 
Wij luisteren naar elkaar en staan open voor kritiek waarvan wij leren. 
 
Visie: 

 KEWS Schoonbeek-Beverst  wil een kwaliteitsvolle opleiding geven aan alle jeugdspelers via een 
welomschreven sportieve visie, die door alle trainers gevolgd wordt, gebaseerd op de visie inzake 
jeugdopleiding van de K.B.V.B./V.F.V., aangepast aan de leeftijd. 

 

 De doorstroming van zoveel mogelijk talentvolle eigen jeugdspelers naar een senioren elftal, hetzij de A - 
of de B ploeg, is een prioritaire doelstelling van onze jeugdopleiding. 
 

 KEWS Schoonbeek-Beverst is en blijft een “dorpsclub” waar gezelligheid en plezier een centrale rol 
spelen. Onze jeugdopleiding is gestoeld op vrijwilligers met clubgevoel. Elke club is maar zo gezond als 
de basis waarop ze gebouwd is en daarmee willen wij dan ook samenwerken om ons “wij-gevoel” nog 
meer te versterken. 

 

 KEWS Schoonbeek-Beverst  wenst zijn jeugdspelers technisch, tactisch, fysisch en mentaal klaar te 
stomen voor een zo verregaand mogelijke “voetbalcarrière”. 
 

 De waarden “vriendschap”, “solidariteit”, “respect” en ”sportiviteit”(FAIRPLAY
1
) zijn belangrijke begrippen 

binnen onze jeugdopleiding, zodat voor een speler voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden. 
Dat kan als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid. 

  

                                                           

 
1
 BIJLAGE 1:FAIRPLAY charter en 10 geboden van jeugdopleider 
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Management Bestuur KEWS Schoonbeek-Beverst. 
Het leiderschap in de club is erop gericht om de ambities en doelstellingen van de vereniging waar te maken 
en daarover met alle betrokkenen duidelijk te communiceren. Daartoe zullen alle trainers en vrijwilligers 
getraind worden in organiseren, samenwerken, resultaatgerichtheid, communicatie en besluitvaardigheid.  
 
Budgetten worden in de Raad van Bestuur besproken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. 
De trainers zijn primair verantwoordelijk voor de training en opleiding van de sporters. Aandacht schenken 
aan en het beter inspelen op verwachtingen van deelnemende sporters zal door goed overleg worden 
geïntensiveerd. 
 
Management van middelen en samenwerking. 
KEWS Schoonbeek-Beverst  genereert buiten de normale contributie ook inkomsten uit de kantine en 
allerhande activiteiten. Verder wordt de club financieel ondersteund door talrijke sponsors.  Zonder inkomsten 
overleeft een vereniging niet. 
Samenwerken betekent dat er expertise gedeeld - of efficiëntie behaald - wordt: men leert van elkaar, kosten 
kunnen bespaard worden of gezamenlijke activiteiten worden opgezet, waarmee een grotere doelgroep 
bereikt wordt. 
 
Management van trainers 
De voetbaltrainers zijn primair verantwoordelijk voor de opleiding en training van zowel de jeugd als de 
senioren. Om deze vaardigheden op peil te houden worden zij in de gelegenheid gesteld opleidingen te 
volgen, in afspraak met de Raad van Bestuur.  Onderlinge samenwerking tussen de trainers wordt 
gestimuleerd waardoor de juiste speler op de juiste plek, of niveau, zijn of haar sport kan beoefenen. De 
aangestelde trainers zijn allen door de Vlaamse Trainersschool gediplomeerd of zullen dit toekomstgericht 
zijn. 
 
Management van vrijwilligers. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in een (sport)vereniging. Hiervan maakt KEWS Schoonbeek-Beverst dankbaar 
gebruik. De vrijwilligers zijn veelal leden, maar ook ouders van (jeugd)spelers dragen hun steentje bij. Taken 
waar zij ingezet worden zijn o.a.: ondersteuning van elftallen, scheidsrechteren, onderhoud en schoonmaak 
van gebouwen en terreinen, het runnen van de kantine, enz. Deze taken worden door de vrijwilligers in 
samenspraak met het bestuur ontplooid. 
Op een aantal vlakken is de opleiding van vrijwilligers gewenst. Hierin kan de K.B.V.B./V.F.V. een 
ondersteunende rol bieden. Voor het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid kan de gemeente een stimulerende rol 
spelen. 
 
Waardering door de maatschappij. 
KEWS Schoonbeek-Beverst houdt de deelname aan sport en spel laagdrempelig. Daartoe hanteert zij, 
vergeleken met andere verenigingen, relatief lage contributies ten opzichte van de geleverde kwaliteit. 
Jeugdsporters zullen de mogelijkheid blijven behouden om gedurende één maand aan de sport te proeven 
zonder lid te moeten worden*. Tevens biedt de club, in speciale omstandigheden, de mogelijkheid om het 
lidgeld in schijven te laten betalen. 
(* zijn dan wel uitgesloten van wedstrijden.) 
 

2. ALGEMENE BEPALINGEN WERKING CLUB 
 
 Budget 

 
Het budget per seizoen wordt jaarlijks opgesteld door de financieel verantwoordelijke en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad Van Beheer. Streefdoel is om dit voor 1 januari van het lopende seizoen 
goedgekeurd te krijgen (nodig voor transferbeleid). 
Naast het beslissingsrecht van de Raad Van Beheer, worden enkele principes opgenomen waaraan 
moet voldaan worden bij het opstellen van het budget: 

 Het budget wordt ingedeeld per commissie (categorieën) 

 Er is geen aparte ‘jeugdkas’, deze wordt geïntegreerd in het clubbudget 

 Er is wel een aparte rapportering betreft het jeugdbudget 

 Het budget seniors en jeugdbudget moet over een periode van 3 opeenvolgende seizoenen 
steeds in evenwicht zijn. 

 Budgetten worden samengesteld op basis van de vorige 3 seizoenen en rekening houdend met 



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

7 

 

toekomstige investeringen en/of wijzigingen in de clubdoelstellingen 
 

 
Vergaderstructuur 
 
Op regelmatig en tijdig vastgelgde tijdstippen worden per commissie vergaderingen vastgelegd. Deze worden 
in een jaarplanning opgenomen. Enkele indien er een meerderheid van 60% niet aanwezig kan zijn, wordt de 
geplande vergadering uitgesteld of opgeschort. Een vergadering wordt afgesloten met een verslag dat wordt 
bijgehouden door de betreffende verantwoordelijke. 
 
 
Werkgroepen 
 
Om de algemene clubwerking, maar meer in het bijzonder de jeugdwerking van KEWS Schoonbeek Beverst 
continu te verbeteren werd het plan opgesteld om meer personen te integreren in de club via werkgroepen. 
Elke werkgroep krijgt een bepaald thema toegewezen waarin personen die zich aangesproken voelen met het 
betreffende thema zitten. De volgende werkgroepen werden in eerste instantie naar voor geschoven op basis 
van de swot analyse en de huidige noden binnen de club: 
 

 Communicatie algemeen 

 Communicatie social media 

 Ouderparticaptie 

 Community en charity 

 Organisatie thema-avonden (Sinterklaasfeest – Familiedag – Haloween - …) 

 Buitenlandse kampen/tornooien 

 Tornooi organisatie (jeugd & 35 plus) 
 
Iedere werkgroep bepaalt de verdere uitwerking van het thema, inclusief tussentijdse evaluatie naar 
jeugdcommissie of dagelijks bestuur. 
 

 
Vrijwilligersbeleid 

 
Een concreet vrijwilligersbeleid bestaat nog niet binnen de club, maar uiteraard is er wel een beleid 
betreffende de rekrutering van medewerkers binnen de totale structuur van de club. Hierbij wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen sporttechnische en algemene functies wat betreft de rekrutering en definitieve 
voorwaarden tot aansluiting.  
 
Algemeen principe: 

 Iedereen met het juiste profiel, ttz beschikkend over de verwachtte competenties, is welkom, 
ongeacht afkomt, cultuur, godsdienst of nationaliteit. 

 Medewerkers dienen zich akkoord te verklaren met de algemene visie, identiteit en waarden van de 
club 

 Verloningen kunnen worden toegekend binnen de wettelijke reglementeringen van specifieke 
wetgeving (vrijwilligerswet vzw’s) 

 
Rekrutering binnen de sporttechnische functies wordt behandeld door leden van de sportieve commissie, alle 
andere door de voorzitter, al dan niet in overleg met andere leden van het dagelijks bestuur. Iedere instroom 
van personen die gaan deel uitmaken van de clubstructuur (organigram) wordt besproekn binnen de raad van 
bestuur. 
 
 
Vorming en opleiding 
 
Alle medewerkers kunnen op kosten van de club (kosten worden in schuiven terugbetaald) opleiding volgen 
die aanleunen bij de specifieke taken die ze uitvoeren.Hiermee willen we als club een krachtig signaal geven 
dat we iedere medewerker alle kansen willen geven zich volledig te kunnen ontplooien, uiteraard ook met het 
doel dat de clubwerking hier voordeel uit zou kunnen halen.  
 
Enkele voorbeelden van opleidingen: 

 Trainer cursussen (met getuigschrift) 
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 Bestuurders/vrijwilligers opleidingen 

 EHBO opleidingen 

 ….. 
 
Klachtenbehandeling – onaanvaardbaar gedrag 
 
Ondanks het feit dat wij alle problemen trachten tot een minimum te willen beperken, zijn we er ons ter degen 
van bewust dat bepaalde situaties een bron van ergernis kan veroorzaken. Problemen, frustraties en 
ergernissen zijn er evenwel om op te lossen. Hoe sneller een probleem wordt aangepakt, hoe sneller er een 
oplossing kan gezocht worden om zo een escalatie van het probleem te voorkomen. 
 
Aanspreekpunten bij klachten: 

 Sporttechnische zaken: trainer/tvjo 

 Andere klachten: afgevaardigde -> escalatie naar leden van jeugdcommissie – dagelijks 
bestuur 

 
Elke vorm van onaavaardbaar gedrag wordt besproken en indien nodig geëscaleerd naar de Raad van 
Bestuur, die een eventuele sanctie kan uitspreken.  
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3. CLUB ORGANIGRAM 
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4. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 

4.1. BEHEERRAAD en DAGELIJKS BESTUUR 
De Beheerraad bestaat uit 12 leden welke juridisch verantwoordelijk zijn.  
Leden: Pernot Jos – Roebben Jos– Lemmens Mathieu – Claesen Peter- Kees Leon – D’Haen Marc – Schils Erwin – 
Jonkmans Gerard – Geert Neven –Gunter Vancraybeek – Marc Thoelen 
 
Taak: Aangezien praktisch al deze leden betrokken zijn met dagdagelijkse taken van de club , vormt deze Raad van 
Beheer ook het Dagelijks Bestuur. Zij komen 2x per maand samen. 
 
Samenstelling:  

 Voorzitter: Pernot Jos 

 Gerechtigd correspondent: Claesen Peter 

 Penningmeester: Pernot Jos 

 Sponsoring- PR: Schils Erwin / Thoelen Marc / Pernot Jos 

 Verantwoordelijke AVJO: Schils Erwin 

 Verantwoordelijke sportieve commissie: D’Haen Marc 

 Verantwoordelijken activiteiten: Lemmens Mathieu / Vancraybeek Gunter / Neven Geert 

 Jonkmans Gerard  
 
Algemene taken:  

 Adviserend, coördinerende taken uitvoeren om een club optimaal te laten werken (beslissingen nemen 
aangaande terreinverzorging – onderhoudswerken …)  

 Instaan voor de uitvoering van en toezicht houden op de uitvoering van korte en lange termijndoelstellingen 
van de club  

 Voorstellen en/of beslissingen van de sportieve cel voorleggen  

 PR-relations onderhouden en uitbreiden  
 

Specifieke taken van de voorzitter:  

 Gehele coördinatie/leiding  

 Representatie  

 Vertegenwoordiging in en buiten rechten van de vereniging (samen met de secretaris)  
 
Specifieke taken van de secretaris (gerechtigd correspondent - GC):  

 Verzorgt de verzendingen en ontvangsten van post, e-mails en intranet (e-kickoff) van voetbalbond en andere 
instanties  

 Houdt ledenbestand up-to-date (aansluitingen,transfers, ledenadministratie,...) 

 Maakt wedstrijdkalenders obv kalenders KBVB en beheert wedstrijdwijzigingen  

 Controleert de ingevulde wedstrijdbladen op PC en verstuurd ze terug naar de voetbalbond. 

 Is secretaris van vergaderingen van het hoofdbestuur. 

 Woont provinciale vergaderingen van de voetbalbond bij 

 Regelt oproepingen minnelijke schikkingen van clubleden bij voetbalbond 

 Behandelt verzekeringsformulieren: aanvraag,verantwoording,uitbetaling doorgeven aan penningmeester 
Behandelt formulieren sportattest mutualiteit 

 Behandelt schrappingslijst leden(mei) 

 Maakt aanvraag subsidies op van gemeente,VFV,KBVB,… 
 
Specifieke taken van de penningmeester:  

 beheer geldmiddelen  

 opmaken conceptbegroting en –jaarrekening  

 boekt inkomsten en uitgaven  

 
Besluitvorming:  
Het dagelijks bestuur bestaat uit 12 leden waar 2 personen uit de JO deel van uitmaken. Het dagelijks bestuur 
vergadert minimaal éénmaal per 3 weken (Meestal 2x per maand). Alle leden van het DB hebben beslissingsrechten. 
Beslissingen worden genomen door handopsteking of bij persoonlijke belangen via geheime stemming. Bij gelijkheid 
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
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4.2. SPORTIEVE COMMISSIE 
 

Samenstelling:  
5 permanente leden:  
Hoofdverantwoordelijke:  

Marc D’Haen   Lid Dagelijks bestuur  
Leden:    

 Jos Pernot  Voorzitter  

 Erwin Schils  (AVJO) Adm verantwoordelijke JO 
 

3 Adviserende leden:  

 2 TVJO’s (onderbouw + middenbouw /bovenbouw) 

 seniortrainer T1 
 
Taken:  

 samenstelling van trainersstaf voor jeugd & senioren  

 indelen, opvolgen en evalueren van de spelers welke behoren tot leeftijden U21 en ouder  

 opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid  

 formuleren en bewaken van de voetbalvisie van de club en het profiel van de hoofdtrainer  

 samenstellen van spelerskern welke de visie van de club kan waarmaken en tot de financiële  
  mogelijkheden van de club behoort (toezien op de verhouding externe spelers / eigen jeugdspelers)  

 vastleggen van de financiële middelen welke nodig zijn om de specifieke doelstellingen te realiseren  

 toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot  
  volwaardige seniorspelers.  
 
Besluitvorming:  
De sportieve commissie is samengesteld uit 6 leden met 3 permanente leden en 3 adviserende leden in 
hoedanigheid van hun huidige functie. De sportieve commissie vergadert 4x per jaar. De 3 permanente leden 
zijn jaarlijks herverkiesbaar tijdens de laatste vergadering van het dagelijks bestuur van het seizoen. De 
hoofd(eind)verantwoordelijke blijft in functie tenzij hij ontslagnemend is.  
De 3 permanente leden hebben eindverantwoordelijkheden aangaande de samenstelling van de 
spelerskern en invulling van de sportieve functies. Zij komen minstens éénmaal per maand samen. Zij kunnen 
autonoom & zelfstandig beslissen.  
De 3 adviserende leden hebben geen beslissingsrechten en enkel een adviserende rol in het samenstellen 
van de spelerskernen, overdracht jeugdspelers naar B-kern en andere sportieve aangelegenheden.  
Alle beslissingen en standpunten ingenomen door de sportieve commissie worden telkens kenbaar gemaakt 
op de eerst volgende algemene vergadering.  
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4.3. JEUGDCOMMISSIE 
 

Het jeugdbestuur werkt als een van de commissies onder supervisie van het hoofdbestuur.. Zij is dus geen 
afzonderlijke VZW en bezit geen eigen statuten. Het jeugdcommissie is samengesteld uit medewerkers van de 
jeugdwerking. Als medewerkers worden beschouwd, de Administratief verantwoordelijken, jeugdsecretaris, de 
ploegafgevaardigden, aangevuld met de TVJO. 
Kandidaten worden voorgedragen door leden van de jeugdcommissie. Zij worden bij geheime stemming en bij 
gewone meerderheid der stemmen gekozen.  
De TVJO wordt aangesteld door het hoofdbestuur, na voordragen van de sportieve commissie. 
Al de leden zijn in principe jaarlijks opnieuw verkiesbaar op de laatste algemene vergadering van het seizoen.  
De jeugdcommissie vergadert om de 6 weken. 
Vanuit de jeugdcommissie vertegenwoordigt 1 lid (AVJO’s) de JO binnen het hoofdbestuur. Hij of zij zal 
bepaalde standpunten van de jeugdcommissie bij het hoofdbestuur verdedigen of bepaalde zaken voorleggen.  

4.3.1. Functieomschrijving leden jeugdcommissie 
 

Jeugdsecretaris 

 Aanspreekpunt voor het aanmelden van nieuwe jeugdleden 

 Nieuwe aansluitingen en lijst der jeugdspelers beheren in samenspraak met GC en bijhouden van lijst 
der bestuursleden, trainers, afgevaardigden en medewerkers en hun functie.  

 Vervangen van de AVJO (bij afwezigheid en/of onbeschikbaarheid)  

 Vraagt wedstrijdwijzigingen aan bij de KBVB, met de hulp van de administratief assistent JO, op vraag 
van de administratief coördinators. 

 Agenda van de vergaderingen van de jeugdcommissie samenstellen  

 Organisatie van vriendschappelijke wedstrijden / tornooien, met hulp van administratief assistent JO 

 In samenwerking met de GC en administratief assistent JO, helpen bij de administratie, oproepingen 
en schorsingen. 

 
Andere leden 

 Ondersteuning geven en medewerking verlenen aan al de activiteiten en nevenactiviteiten welke door 
de jeugdcommissie worden georganiseerd  

 Fungeren als 1ste aanspreekpunt bij problemen en vragen bij afwezigheid van coördinatoren en zo 
nodig deze onderwerpen melden aan de secretaris, administratief coördinators en/of TVJO  
 

4.3.2. Functieomschrijving TVJO en AVJO’s 
 

Om de kwaliteit van de jeugdopleiding, betreffende de omkadering, te verbeteren heeft het Dagelijks bestuur 
er voor geopteerd de TVJO-jeugdcoördinatoren te ontlasten van alle administratieve taken zodat ze zich 
dus enkel dienen te concentreren op het sportieve. De TVJO zal bovendien in alle taken en beslissingen 
steeds bijgestaan worden door 1 administratief (organisatorische) coördinator (AVJO). De TVJO’s kunnen hier 
te allen tijde op terugvallen. Zij vormen een TEAM dat tracht de JO naar kwaliteit op een zo hoog mogelijk 
haalbaar niveau te brengen binnen de grenzen van de beschikbare middelen. De TVJO’s wordt aangesteld 
door het dagelijks bestuur en de de AVJO (’s) worden afgevaardigd vanuit het dagelijks bestuur.  
Zij geven op elke vergaderingen van het Dagelijks Bestuur een beknopte briefing van de voornaamste 
evoluties binnen de JO. Bovendien worden de AVJO (’s) op hun beurt ook nog eens ondersteund door de 
jeugdsecretaris en de Gerechtigd correspondent.(GC) 
 
TVJO - JEUGDCOÖRDINATOR  
De TVJO is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale sporttechnische beleid van de 
jeugdafdeling van U6 t/e/m U21. Hij is de bindende factor m.b.t. de coördinatie van de dagelijkse gang van 
zaken. Hij/zij zoekt oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen. De TVJO’s worden in hun 
taak bijgestaan door assistenten AVJO, welke hen ontlasten van alle administratieve taken.  
Profiel:  

 Bezit minimum een getuigschrift B en bij voorkeur een UEFA B–diploma. 

 Heeft enige jaren ervaring met het werken met jeugdelftallen  

 Heeft goede communicatieve vaardigheden  

 Heeft de beschikking over leidinggevende kwaliteiten  
 
Taakomschrijving:  

 Deelt - samen met de trainers - de teams in. Hij/zij neemt samen met de AVJO’s de eindbeslissing 
als er niet tot overeenstemming kan gekomen worden  
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 Geeft leiding aan en onderhoudt nauwe kontakten met de trainers  

 Evalueert permanent de jeugdtrainers samen met de AVJO’s en stelt initiatieven voor om 
minpunten weg te werken door extra opleiding (cursussen, deelname aan clinic’s)  

 Stelt in samenspraak met de sportieve commissie nieuwe trainers aan.  

 Zit de maandelijkse vergaderingen met de jeugdtrainers voor.  

 Dient een aanspreekpunt te zijn voor de ouders i.v.m. sportieve problemen  

 Rapporteert aan de sportieve commissie over de sportieve evolutie van de ploegen gedurende het 
seizoen  

 Draagt zorg voor de uitvoering van het jeugdleerplan van de club en volgt om de 2 maanden de 
ingediende trainingsvoorbereidingen op van de trainers. 

 Zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling  

 Bezoekt zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden om zich een oordeel te kunnen vormen over de 
vaardigheden en vorderingen van de jeugdspelers en trainers. Werkt gericht aan verbetering  

 Adviserende rol binnen de sportieve commissie, opkomen voor de belangen van de JO binnen de 
sportieve commissie (doorgroei van spelers – formuleren en bewaken van de visie van de club).  

 IJveren binnen de sportieve commissie dat evenwaardige eigen opgeleide spelers voorrang 
krijgen op externe spelers in het 1ste elftal  

 Plant de voorbereiding- en vriendenwedstrijden in. 

 Stelt de tornooikalender op en coördineert eigen tornooien/sportdagen  
 

 
AVJO – ALGEMEEN VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDING  
De AVJO’s zijn medeverantwoordelijk voor alle jeugdafdelingen en zijn vooral belast met organisatorische 
taken welke aanleunen bij het werk van de TVJO. De AVJO’s zijn de bindende factor m.b.t. de coördinatie van 
de dagelijkse gang van zaken en zoeken oplossingen voor de meest voorkomende problemen met een 
beperkte sportieve invloed. 
 
Profiel:  

 Heeft goede communicatieve vaardigheden  

 Heeft de beschikking over leidinggevende kwaliteiten 
 
Taakomschrijving:  

 Opstellen trainingsschema (velden en uren) in overleg met TVJO en trainers (april/mei) 

 Zorgen voor opvang, voorlichting van nieuwe spelers en hun ouders  

 Zorgen voor externe vorming van de trainers door hen aan te sporen om de nodige 
opleidingscursussen en bijscholingen te volgen. 

 Zorgen voor interne vorming door de organisatie van specifieke sporttechnische 
vormingsmomenten.  

 Zorgen voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling  

 Wonen maandelijkse trainingsvergaderingen bij  

 Opstellen van jaarlijks budget van de jeugdopleiding JO (april/mei) 

 Aanstellen van ploegafgevaardigden 

 Onderhoudt relaties met ploegen in de buurt ivm mogelijke samenwerkingsverbanden 

 Stuurt de overige bestuursleden aan 

 Bereidt samen met de secretaris het agenda voor de vergadering van de jeugdcommissie voor 

 Draagt zorg voor de taakverdeling binnen de jeugdcommissie 
 

4.3.3. Functieomschrijving van ploegafgevaardigde 
 

De (terrein)afgevaardigde heeft in de club een belangrijke taak. Tijdens wedstrijden en trainingen opereert 
hij/zij meestal op het achterplan. Toch kan er zonder afgevaardigde géén wedstrijd betwist worden. 
De afgevaardigde bepaalt stérk het imago van de club. Voor zijn eigen club, voor de tegenstrever 
maar vooral voor de scheidsrechter(s). 
Voor al onze afgevaardigden werd door een club een document samengesteld als leidraad doorheen het 
seizoen. Dit document is als bijlage

2
 terug te vinden. 

De afgevaardigde is ook het 1
e
 aanspreekpunt voor de ouders bij vragen of opmerkingen over het verloop van 

de ploegactiviteiten. 

                                                           
2
 BIJLAGE 2:Functieomschrijving ploegafgevaardigde 
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4.3.4. Functieomschrijving van jeugdtrainer 
 

Profiel:  
Onderbouw: de trainer is bereid om binnen korte termijn een getuigschrift C te behalen  
Middenbouw: de trainer beschikt minstens over een getuigschrift C of gelijkgesteld diploma  
Bovenbouw: de trainer beschikt minstens over een getuigschrift B of gelijkgesteld diploma  
 

Hij kan zijn handelen kaderen in functie van de typische leef -en denkwereld eigen aan elke leeftijd.  
 
Taken:  

 De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie (beleidsplan) en zal 
helpen dit beleidsplan jaarlijks actueel te houden.  

 Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij ziekte of 
afwezigheid belt hij de TVJO, Deze stelt een vervanger aan of annuleert de training.  

 Hij is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams. Hij houdt van zijn team een 
aanwezigheidslijst. Bij afwezigheid van spelers zonder afmelding, treedt hij in overleg met de 
jeugdcoördinator corrigerend op.  

 Hij houdt van iedere speler tweemaal per jaar (December-April) een spelersevaluatie bij.  

 Hij houdt regelmatig contact met jeugdtrainers van andere teams binnen zijn afdeling en hogere 
afdelingen aangaande doorstromingen.  

 Hij ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak naar behoren vervult conform de taakomschrijvingen. Hij 
staat de afgevaardigde bij in zijn taken en tracht als team naar buiten te komen.  

 Hij geeft de jeugdcoördinatoren kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers uit zijn team 
zijn gepleegd.  

 Hij vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig, zodoende dat deze activiteiten 
vlot verlopen.  

 Hij zorgt ervoor dat de materialen die hij gebruikt heeft, ordelijk en net weer op zijn plaats terecht komen.  

 Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het team een 
hechte vriendschap. Hij zorgt vooral er voor dat iedereen aan bod komt.  

 Hij bereidt de trainingen voor en gaat uit van de wedstrijd en individuele kwaliteiten van je spelers. Hij 
houdt hierbij rekening met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes.  

 De trainingsvoorbereidingen worden elke maand aan de TVJO afgegeven zodat deze eventueel kan 
bijsturen in functie van het leerplan.  
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4.3.5. Functieomschrijving van jeugdkeepertrainer 
 

Vanaf de U10 worden de keepers apart getraind door een keeperstrainer die verantwoordelijk is voor de 
opleiding. Deze persoon kan ook gevraagd worden om de seniorkeepers te trainen. 

Profiel:  
 keeperstrainer –onderbouw – in het bezit zijn van voldoende kennis hoe jeugdkeepers opleiden door 

ervaring of opleidingen  
 keeperstrainer - middenbouw - in het bezit van diploma jeugdkeeperstrainer of voldoende ervaring  
 ervaring met jeugdvoetbal  
 goede communicatieve eigenschappen  
 
Taken:  

 De jeugdkeepertrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie & visie (beleidsplan) en 
zal helpen dit beleidsplan jaarlijks actueel te houden.  

 Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij ziekte of 
afwezigheid belt hij de TVJO, deze stelt een vervanger aan of annuleert de training.  

 Hij houdt van zijn doelmannen een aanwezigheidslijst bij. Bij afwezigheid van spelers zonder afmelding, 
treedt hij in overleg met de jeugdcoördinator corrigerend op. 

 Hij houdt van iedere keeper tweemaal per jaar (December-April) een spelersevaluatie bij.  

 Hij houdt regelmatig contact met de jeugdtrainers van de keepers. 

 Hij gaat op regelmatige basis naar wedstrijden kijken van de keepers. 

 Hij geeft de jeugdcoördinatoren kennis van alle onregelmatige handelingen die door zijn keepers zijn 
gepleegd.  

 Hij zorgt ervoor dat de materialen die hij gebruikt heeft, ordentelijk en net weer op zijn plaats terecht 
komen.  

 Hij maakt van zijn groep keepers een hechte vriendschap. Hij zorgt vooral er voor dat iedereen evenveel 
aan bod komt tijdens de trainingen.  

 Hij bereidt de trainingen voor en gaat uit individuele kwaliteiten van je spelers. Hij houdt hierbij rekening 
met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes.  

 De trainingsvoorbereidingen worden elke maand aan de TVJO afgegeven zodat deze eventueel kan 
bijsturen in functie van het leerplan.  
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5. STRATEGISCHE PLANNING 

5.1. STERKTE-ZWAKTEANALYSE (SWOT-analyse) 
 

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving 
de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De Engelse 
term SWOT-analysis wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities & Threats 
Deze zelfanalyse is tot stand gekomen door een interne bevraging tijdens vergaderingen van het dagelijks 
bestuur binnen de jeugdopleiding en seniorenafdeling en door bevraging aan de ouders: 
 

STERKTEN 

 JO heeft een goede naam waardoor grote toestroom van jonge spelertjes: continue groei van 
leden 

 hypermodern kunstgrasveld (elastische E-layer) met verlichting: geeft stimulans aan bestaande en 
toekomstige leden 

 sterk clubengagement bij onze leden en vrijwilligers 

 in gebruikname nieuwe accommodatie (kantine en kleedkamer eind 2018 

 goede bezetting van jeugdspelers voor de verschillende leeftijdscategorie (meestal 2 of meer 
ploegen per leeftijdscategorie 

 gezonde financiële bedrijfsvoering 
 

ZWAKTEN 
 doorstroming jeugdspelers naar 1

e
 elftal: ambitie 1

ste
 elftal vraagt nog kwalitatief vollere JO 

 samenstelling jeugdcommissie niet evenredig gegroeid met ledentoename 

 geen gestructureerde medische indersteuninig 

 onvoldoende consequent opvolgen van gedefinieerde maandthema’s 

 onvoldoende consequent opvolgen van evaluaties spelers en trainers 

 continuÏteit TVJO (4 TVJO’s afgelopen 6 jaar) 
 

KANSEN 
 nieuwe accommodatie heeft positief aanzuigeffect voor nieuwe leden 

 ambitie 1
Ste

 elftal heeft positief effect op ambitie jeugdwerking (groeien naar provinciaal voetbal?!) 

 veel nieuwe jonge gezinnen in omgeving door woonuitbreidingsgebieden: potentiële nieuwe leden 

 subsidies voor bevriende club(s) in omgeving zijn stopgezet: samenwerkingsverbanden mogelijk 

 consolideren van stevige groei afgelopen jaar door nog meer in te zetten op kwaliteit ipv kwantiteit 
 

BEDREIGINGEN 

 groeiambities van clubs in omgeving met evenwaardige JO 

 te snelle groei, waardoor structuur niet snel genoeg volgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfskunde
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5.2. KORTE TERMIJN DOELSTELLINGEN 2018-2019 
 

Onderwerp Doel Streefdatum Verantwoordelijke 

Werkgroepen oprichten  
Ouders op ad hoc basis 
betrekking bij JO. Lasten 
jeugdcommissie verlagen 

2018 Jeugdcommissie 

Techniek training 
organiseren 

Verbetering JO 2019 Jeugdcommissie, TVJO 

Consequent (mid) jaarlijkse 
evaluaties spelers 

Verbetering JO, reflectie 2018-2019 TVJO 

Consequent (mid) jaarlijkse 
evaluaties trainers 

Verbetering JO, reflectie 2018-2019 TVJO 

Trainersniveau opkrikken; 
bestaande trainers 
stimuleren tot meer 
opleiding 

Verdere kwaliteitsinjectie 
JO 

2018-2019 Jeugdcommissie, TVJO 

Organiseren 
gerespecteerd en gekend 
eindrondetornooi (eg 
Nieuwsbladcup, 
Limburgcup, …) 

Naambekendheid, 
prestige 

2019 
Jeugdcommisie, Dagelijkse 
Bestuur 

Vriendschappelijke 
wedstrijd nationale 
Jeugdploeg organiseren 

Naambekendheid, 
prestige,  

2019 
Jeugdcommissie, Dagelijks 
Bestuur 

Integratie jeugd – eerste 
ploeg verbeteren 

Als één club naar buiten 
treden, wederzijds respect 
afdwingen 

2019 
Jeugdcommissie, Dagelijks 
Bestuur 

Onderzoeken haalbaarheid 
provinciaal label 2019-
2020 

Kwaliteitsverbetering JO, 
behoud van talentvolle 
jeugd, ambities in lijn met 
eerste ploeg 

2018 
Jeugdcommissie, Dagelijks 
bestuur, TVJO 

Samenwerkingsverband 
kinepraktijk opzetten 

Verbeteren medische 
begeleiding jeugdspelers 

2019 
Jeugdcommissie, kine, 
ouders, trainers  

 



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

18 

 

5.3. LANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN 
 

Organisatorisch 
 

Onderwerp Doel Streefdatum Verantwoordelijke 

Oprichten ouderraad  

Nog meer verankeren van 
ouders bij de clubwerking. 
Vinger aan de pols 
houden bij wat er leeft.  

2020 Jeugdcommissie 

Jaarlijkse 
“tevredenheids”enquête 

Luisteren naar onze 
“klanten”. Begrijpen wat er 
echt leeft en JO trachten 
continu te verbeteren 

2020 Jeugdcommissie  

Benchmerking van 
jeugdwerking met andere 
bevriende clubs 

Warm water niet uitvinden, 
leren van elkaar om 
continu te verbeteren 

2020 Jeugdcommissie 

Aanleg van derde veld 
Verder uitbreiden 
infrastructuur om groei te 
garanderen 

2019-2020 
Stad Bilzen, Dagelijks 
Bestuur 

Deelname buitenlands 
tornooi 

Clubgevoel versterken, 
nieuwe inzichten opdoen 

2020 
Trainers, ouders, 
jeugdcommissie 

Groei jeugdopleiding 

Groeien zodat we voor 
elke leeftijdscategorie 
structureel minstens 2 en 
voor onderbouw minstens 
3 ploegen in competitie 
kunnen brengen, daarna 
consolideren van groei 

2021 Van 200 naar 240 leden 

Clubverbondenheid 
behouden 

Uitstroom leden beperken 
door organisatie +35 
tornooi, opname oudere 
leden in jeugdwerking 
(scheidsrechter, trainers, 
…) 

2021 
Spelers, Dagelijks Bestuur, 
Jeugdcommissie 

 
Sportief 

 

Onderwerp Doel Streefdatum Verantwoordelijke 

Gericht zoeken naar 
trainers met bepaalde 
diploma voor specifieke 
leeftijdscategorieën (bijv. 
minsens 1 UEFA B voor 
onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw) 

Kwaliteitsinjectie 
jeugdwerking 

2021 
Jeugdcommissie : 
dagelijkse werking 

Formeel overleg trainers 
bovenbouw en 
hoofdtrainer organiseren 
om gemeenschappelijke 
speelstijlen verder te 
ontwikkelen 

Doorstoming 
Jeugdopleiding naar 
eerste elftal 

2020 
Jeugdcommissie/TVJO 
Trainers/Hooftrainer 

TVJO en ATVJO voor 
onderbouw en 
middenbouw 

Sportieve groei mee 
ondersteunen 

2019 
Dagelijks bestuur/ 
Sportieve commissie 

Oprichten tweede senioren 
elftal 

Kansen geven aan 
meerdere jeugdspelers om 
door te groeien / uitstroom 
beperken / 
clubverbondenheid 
verbeteren 

2021 Dagelijks bestuur 
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Financieel/Commercieel 
 

Onderwerp Doel Streefdatum Verantwoordelijke 

Nieuw complex (kantine + 
kleedkamer) 

Nieuwe infrastructuur 
aanwenden om extra 
financiële middelen te 
genereren 

Continu Dagelijks bestuur 

Samenwerking stad Bilzen 
Acceptabele huurprijzen 
velden. 

 Continu Stad Bilzen 

Aanwenden (deel van) 
extra financiële middelen 
door groei jeugdwerking 
voor verbetering 
(jeugd)werking 

Continu verbeteren van 
jeugdopleiding 

Continu Dagelijks bestuur 

 

Sociaal 

 

Onderwerp Doel Streefdatum Verantwoordelijke 

Toetreden tot de club 
laagdrempelig houden.  

Een club voor alle 
kinderen. 

Continu Bestuur,Jeugdcomm 

Community – charity plan 
uitwerken  

Sociale rol vervullen 
binnen de maatschappij 
als sportclub 

2020 Ouders 

Stimuleren jeugdspelers 
tot volgen 
scheidsrechteropleiding 

Engagement van club om 
voetbal positief te 
promoten 

2019 
Dagelijks bestuur, 
jeugdcommisie, TVJO 

6. OPLEIDINGSPLAN 

6.1. OPLEIDINGSBENADERING 

KEWS Schoonbeek-Beverst wil de voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden door alle spelers 
maximale ontwikkelingskansen te geven. Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een 
pedagogische benadering centraal te stellen en door, voor wat betreft de benadering, onderscheid te maken 
tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen. 

Algemeen principe 

Hoezeer het in de toekomst een doelstelling is om de jeugdwerking uit te breiden naar een meer competitieve 
structuur (provinciaal voetbal) wordt vandaag uitsluitend op gewestelijk niveau aangetreden met onze 
jeugdteams. De samenstelling van de jeugdteams gebeurt ism met de TVJO, jeugdtrainers (en in 
uitzonderlijke gevallen met de ouders). Hierbij wordt rekening gehouden met volgende principes: 

 Iedereen speelt in de leeftijdscategorie waarin hij/zij is toegewezen door de modaliteiten van het 
betreffende siezoen. 

 Meisjes spelen in principe 1 categorie lager, zoals de modaliteiten dit toelaten 

 Laatrijpe spelers kunnen mits voorleggen van een goedkeuring (dispensatieregel) uitkomen in een 
lagere reeks 

 Vanaf U9 kunnen spelers op basis van sportieve redenen verschoven worden naar een lagere of 
hogere reeks, steeds in samenspraak met ouders 

 Idealiter worden teams gevormd met 3 spelers in overtal 

 Bij en hoger overtal, geldt het principe van de beurtrol, die voor iedereen gelijk moet zijn. Zodat 
iedereen eveneveel speelgelegenheid heeft 

 Bij een te hoog overtal, wordt overwogen om een extra ploeg in competitie te brengen. 
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6.1.1. Pedagogische benadering 

KEWS Schoonbeek-Beverst wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgaan met 
mensen, en kinderen in het bijzonder. Dat betekent dat KEWS Schoonbeek-Beverst als voetbalclub, het 
als zijn taak ziet om aandacht te schenken aan een veelzijdige vorming van de voetballer(tjes) als mens. Dit 
is een hele klus, maar die wordt door KEWS Schoonbeek-Beverst niet geschuwd. Het allerbelangrijkste is 
eigenlijk dat de begeleiding steeds weer het goede voorbeeld geeft. Immers, een goed voorbeeld doet goed 
volgen, nietwaar?  De begeleiding is en blijft positief, stimulerend en vormend. 

Enkele algemene belangrijke zaken bij het begeleiden van kinderen: 

• Maak bij spelers / kinderen altijd onderscheid tussen het kind en het gedrag. Niet een kind afwijzen, 
wel het gedrag ter discussie stellen.  

• Complimenten geven. Het werkt honderd keer beter dan mopperen of schelden. Dus, jammer goed 
geprobeerd, volgende keer beter. 

• Praten, uitleggen. Misschien gebruik je wel niet de goede woorden! 
 Wij willen onze jeugdspelers opvoedende en ethische waarden bijbrengen door: 

• orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren 
• luisterbereidheid en persoonlijkheid te laten ontwikkelen 
• leren omgaan met fair-play 
• pedagogisch verantwoorde begeleiding door de trainers 
• sturen en bijsturen via het huishoudelijk reglement 

 
In eerste fase is dit belangrijk voor de personen zelf in hun groei naar volwassenheid. Op dat vlak vormen wij 
een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van school. 
In tweede fase zijn deze waarden en normen ook belangrijk voor de club. 
De club streeft naar een positief imago en dit imago wordt enorm beïnvloed door de manier waarop spelers, 
zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe. Dit zowel op het terrein als er naast, 
bij wedstrijden, trainingen, enz. 
 
Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier 
afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden, wedstrijden eerste elftal alsook voor andere 
activiteiten 
Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club. Ouders 
dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club; 
mede door het nog aanwezige dorpsgevoel in Schoonbeek en Beverst, 
is het de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken. 

6.1.2. Prestatie- en recreatiegericht voetballen 

Alle jeugdvoetballers dienen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er door KEWS 
Schoonbeek-Beverst, in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht 
voetballen. 

Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter, de frequentie, de 
gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid. 
Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te 
werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen. 

Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun 
voetbalvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een voetbalopleiding te volgen. Deze groep spelers zou 
de prestatiegroep genoemd kunnen worden. Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan 
(moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal. En … om tot goed voetbal te 
komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen. 

De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met 
voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever 
gericht), maar beslist niet minder(waardig). Ook de spelers van deze groep wordt de mogelijkheid geboden 
om in ieder geval 2 keer per week onder deskundige leiding te trainen, maar in de begeleiding van deze 
groep zal rekening gehouden met de specifieke aspecten van recreatiegericht voetbal. Er is voor deze 
groep daarom, naast de standaard maandprogramma’s, extra oefenstof beschikbaar voor de trainingen. 
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Ook voor het coachen tijdens wedstrijden zijn extra richtlijnen beschikbaar. Het gaat hierbij om specifieke 
informatie over zaken die van belang zijn bij het begeleiden van deze recreatiegroep. 

Indeling groepen 

 Vanaf U9 categorie worden de groepen ingedeeld volgens niveau, maar enkel indien er 2 of 
meerdere ploegen zijn per leeftijd. 

 Keeperstraining wordt aangeboden van U10, maar is evenwel (nog) niet verplichtend 

 

Ten slotte is er nog specifieke aandacht voor de allerkleinste voetballers . Deze voetballertjes vallen in feite 
buiten de twee genoemde categorieën (prestatie/recreatie). Voor deze groep moet trainen zijn, "spelen met 
voetbal". Er is trainingsoefenstof voor deze groep beschikbaar die recht doet aan de ontwikkelingsfase van 
deze kinderen. Het is samengesteld vanuit de kenmerken voor deze leeftijdsgroep en de gevolgen daarvan 
voor de trainingen. Niet teveel voetbaltechnische voorwaarden stellen. De training en benadering van de 
kinderen moet duidelijk tegemoet komen aan de spelbeleving van de jongens met veel onbewuste vorming. 
Wel is deze leeftijdsgroep al heel geschikt om het balgevoel en de lichaamscoördinatie sterk te verbeteren 
door gerichte oefeningen. 

6.1.3. Vroeg- of laatrijpe ontwikkeling 
 

Jongeren met een versnelde groei hebben reeds op jonge leeftijd een groot prestatievermogen, laatrijpe 

spelers hebben op dat ogenblik geen schijn van kans tegen hun leeftijdsgenoten.  Aangezien het niet 

realistisch is om volgens biologische leeftijd te spelen is het onze taak als club om ervoor te zorgen dat ieder 

kind zich goed in zijn vel voelt.  Laatrijpe kinderen moet men blijven motiveren en duidelijk maken wat de 

oorzaak van hun achterstand is.  Vroegrijpe kinderen moeten er op gewezen worden dat hun suprematie ten 

opzichte van hun leeftijdsgenoten niet eeuwig zal blijven duren.  Een kind mag niet onder druk gezet worden 

en moet zich op zijn eigen tempo kunnen ontwikkelen, dit is de enige garantie tot een evenwichtige en 

langdurige sportbeoefening. 

 

Binnen KEWS Schoonbeek-Beverst trachten we daarom ieder kind op leeftijd te laten spelen. Enkel om 

medische redenen en/of het niet kunnen aanbieden van de juiste leeftijdscategorie op dat moment wordt hier 

mogelijks van afgeweken (via dispensatie) 

 

Kinderen die op latere leeftijd instappen en/of een eerder laatrijpe ontwikkeling hebben, bieden we een 

individuele begeleiding aan. Deze kan bestaan uit extra trainingen in kleinere groep of specifieke oefeningen 

tijdens de training.  
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6.2. OPLEIDINGSVISIE TECHNISCH 
 

“Polyvalente spelers opleiden die het zonevoetbal beheersen” 
  

Wij, KEWS Schoonbeek-Beverst, PROBEREN ALLE JEUGDPLOEGEN MET 
 DEZELFDE SPELOPVATTING=ZONEVOETBAL  
OP TE LEIDEN IN EEN 1-4-3-3 SPELSYSTEEM  

WAARBIJ FUN, FORMATION EN HET KIND CENTRAAL STAAN.  
 

 Door het aanleren en beheersen van ZONEVOETBAL ontwikkelt de speler zijn INZICHT en 
VOETBALINTELLIGENTIE die hem in staat zal stellen om de juiste acties te maken op het juiste moment.  

 
  POLYVALENT wil zeggen dat elke veldspeler minimum 2 POSITIES kan spelen. De jeugdopleiding is 
daarom  gebaseerd op:  

 T TECHNIEK  

 I INTELLIGENTIE  

 P PERSOONLIJKHEID  

 S SNELHEID  
 
Wij leiden spelers op in volgende functies:  

 
 Hieronder een schema met de nummering die overéénkomt met een positie op het veld: 
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De opleiding van het INDIVIDU staat centraal, het collectief succes is ondergeschikt.  
 
 We kiezen voor een GOEDE ORGANISATIE in het team, waar AANVALLEND en CREATIEF voetbal 
kan ontwikkeld worden met aandacht voor de opbouw van achteruit.  

Al onze ploegen spelen met eenzelfde aanvallend gericht en HERKENBAAR SPELCONCEPT waar iedere 
speler zijn taken kent zowel offensief en defensief.  
 
 In de opleiding hechten wij zeer veel belang aan de ontwikkeling van de TECHNISCHE vaardigheden 
zowel de GLOBALE aanpak met heel veel aandacht voor wedstrijdvormen als de ANALYTISCHE methode 
(o.a.Coerver voor techniek) zijn toegelaten.  
 Onze opleiding heeft ook een OPVOEDENDE taak, zowel voor het individu als voor het team. 
RESPECT, DISCIPLINE en FAIRPLAY zijn hier de sleutelwoorden.  
 
 Aandacht voor MENTALE VORMING en WEERBAARHEID.  
 
“Hoe aanleren?”  
 Het VOORBEELD VAN DE TRAINER is uitermate belangrijk zeker bij technische vaardigheden.  
 

Een jeugdopleider respecteert de 10 geboden voor een jeugdopleider 1.  
 Ruimte voor INTERACTIE / BIJSTURING tijdens de training in 2 RICHTINGEN (aandacht voor 
leerproces van speler) Coachen en ondersteunen!  
 
 Opleiding van het INDIVIDU staat BOVEN GROEPSGERICHT trainen. Geef hele jonge spelers de 
kans om zich individueel te ontwikkelen en hamert niet voortdurend op het samenspel. Dit wil niet zeggen dat 
groepsgericht trainen niet belangrijk is. Integendeel, dit is een onderdeel van de ganse opleiding van de 
speler.  
 
 VOLDOENDE TIJD EN RUIMTE geven aan de speler om zich te ontwikkelen. De JO verkiest 
resultaten op lange termijn boven korte termijn..  
 
 Voldoende aandacht voor SPELPLEZIER.  
 
 Jeugdopleiders hebben een VOORBEELDFUNCTIE op alle gebied en doen aan POSITIEVE 
coaching. Bij een mislukte actie moedigt hij de speler aan om volgende keer opnieuw te proberen. Hij breekt 
de spelers nooit af en doet nooit aan negatieve coaching bij mindere resultaten in een wedstrijd.  
 
 HERHALEN is een basisbegrip in onze opleiding.  
 
“Spelen van zonevoetbal”  
• Zonevoetbal is niet gelijk aan individuele mandekking. Het is een collectief positiespel met als doel de 
gevarenzone (bal – doel) te gaan beheersen door een meerderheidssituatie te creëren rond de bal.  

Lopen in functie van: 1) de bal en het doel  
2) de medespeler(s)  
3) de tegenstander  

• Zonevoetbal heeft voordelen naar de ontwikkeling als voetballer.  
De speler leert:  

 spelsituaties herkennen  

 juiste keuzes maken naargelang de spelsituatie  

 initiatief nemen  

 collectief denken  

 communiceren  

 zich concentreren  

 economischer bewegen  

 Zonevoetbal heeft voordelen naar het resultaat (winst – verlies):  

 het geheel van 11 spelers is groter dan de som van 11 individuen  

 vlugge omschakeling van balbezit naar balverlies en vice versa  

 economischer bewegen, evenwichtig verdeelde inspanningen onder de spelers  

 minder duels zijn minder blessures. 
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“Basisprincipes van het uniform spelconcept 1-4-3-3”  
 

 Vasthouden aan eigen speelwijze onder weerstand van tegenstander  

 Opbouw van achteruit: Bij balbezit van de doelman kunnen de vleugelverdedigers en centrale verdedigers 
afhaken om de bal te ontvangen. De bal kan in het spel worden gebracht en de opbouw kan starten van 
achteruit.  

 Creativiteit op alle posities: speler moet de kans krijgen om zowel aanvallende, opbouwende als 
verdedigende acties te kunnen maken  

 Dominant zijn in 1 tegen 1 zowel aanvallend als verdedigend  

 Circulatievoetbal  

 Accent op techniek  

 Dubbele flankbezetting en inschuivende spelers  

 Offensieve ruitformatie met een diepe spits als targetmen / driehoeksformatie = basis voor veldbezetting  

 Wil om te winnen op een gecontroleerde manier  
  
 “Basics” 

Definitie: Het geheel van technische en tactische basisvaardigheden (BASISCOMPETENTIES) die 
 een speler nodig heeft om binnen de 11 tegen 11 goed te kunnen functioneren, ongeacht het 
 spelsysteem en spelconcept. 

 

 

Belangrijke  kenmerken die wij delen met de opleidingvisie van KBVB en VFV  

 Speler centraal 

 Wedstrijd -en tussenvormen, balgevoel promoten: leren voetballen 

 Planning van basistechniek en basistactiek 

 Voetballen in zone 

 Fun = plezier van klein tot groot 

 Spelend leren staat voorop 

 Opvoedkundig aspect is belangrijk 

 Spelers individueel en in ploegvorm trainen 

 Straatvoetbal promoten, ( Acties maken wordt steeds gepromoot) 
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 Specialisatie inzake posities  
 Jonge jeugd; verschillende posities 
 Vanaf U12: zonevoetbal aanleren met specifieke vereisten 
 Keeperstraining 
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“Teamtactics”  
Definitie: Het geheel van handelingen om als individu binnen een team zo goed mogelijk te functioneren 
ongeacht het spelsysteem of spelconcept 
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6.3. TAAKOMSCHRIJVINGEN PER POSITIE OP HET VELD 

6.3.1. 2 tegen 2 
 

Bij de jongste leeftijdscategorie hebben de kinderen nog te weinig controle over de motoriek van hun lichaam.  
In eerste instantie is het dus het doel van de opleider om betere bewegers op te leiden waarbij de kinderen 
hun lichaam leren beheersen in diverse bewegingsvaardigheden. 
U6 spelertjes zijn volledig gericht op het plezier dat ze in een activiteit ervaren, het FUN-gehalte.  
De belangrijkste taak van de begeleiding (trainer/afgevaardigde/ouder) is een leeromgeving creëren waarin de 
kinderen zelf ontdekken hoe het aanvoelt om tegen een balletje te trappen, hoe ze een tegenstrever kunnen 
uitschakelen en hoe ze doelpunten kunnen maken. 
 

Kenmerken U6 speler: 
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6.3.2. 3 tegen 3 
 

Deze opstelling wordt gebruikt bij de wedstrijden van U7. Er wordt gespeeld met 2 veldspelertjes en een 
keeper. Dit laatste is een pluspunt, immers keepen is heel goed voor de oog-hand coördinatie, de keepers zijn 
‘vliegende’ keepers en ook dat is prima voor de opleiding. Vandaar dat we er ook naar streven iedereen is in 
het doel te laten staan.  
Hoofdoel is dat de spelertjes plezier hebben in het spel. Het aantal beslissingsmomenten voor deze 6 jarigen 
is nog te overzien. Hij of zij kan kiezen voor een dribbel, trap en naar slechts 1 speler (behoudens de keeper). 
Bij deze vorm blijkt dat elke speler: 

 Bijna de gehele tijd speelt 

 Vaak aan de bal komt 

 Veel scoringskansen krijgt 

 Vrij mag spelen 

 Aangemoedigd wordt door de coach en gesteund door de ouders 
 

  
 

6.3.3. 5 tegen 5 
 

Deze opstelling wordt gebruikt bij de wedstrijden van de U8  en U9. 
Deze opstelling is de eerste stap naar de 1-4-3-3 opstelling.  
De spelers worden op meerdere posities opgesteld. 
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Positie 1 (keeper)  
Proberen aanspeelbaar te zijn  
Meevoetballen, doorschuiven – vliegende keeper  
Positie 7 en 11 (linker/rechtervleugels)  
Sta open langs de zijlijn met de rug naar de zijlijn  
Zorg dat 10 de bal kan terugspelen.  
Tracht voor doel te komen als de bal van de andere flank komt  
Wees aanspeelbaar als de keeper de bal heeft  
Als je kan mag je een actie maken  
Positie 4 (staart)  
Aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft.  
De pas terug mogelijk maken voor andere spelers.  
Eerst diep spelen en dan breed.  
Inschuiven  
Positie 10 (piloot)  
Probeer goed diep te blijven, maak ruimte voor je medespeler.  
Komt niet te snel naar de bal.  
Je kunt de bal aannemen, dribbelen, kaatsen of de bal vasthouden.  
Probeer aanspeelbaar te zijn voor doel, kaatsen.  
 
Bij balbezit: 
breed en diep openen - infiltratie met bal – doelkans creëren via individuele actie 
Bij balbezit tegenstrever: 
positieve pressing op baldrager, duel proberen te winnen – individuele actie tegenstrever afblokken 
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6.3.4. 8 tegen 8 
 

 

 

Vanaf de U10 gaan we over naar een veldbezetting met een dubbele ruit. Omdat de ruitformatie al bekend is 

vanaf de U7 is deze overstap beter verteerbaar. Nu kunnen we al positiegericht beginnen te werken. Deze 

liggen nog niet vast omdat we onze spelers zo flexibel mogelijk proberen op te leiden zodat ze op meerdere 

posities inzetbaar zijn. Het is enorm belangrijk dat via actieve vraagstelling de spelers zelf naar oplossingen 

zoekt. Ze moeten dus actief betrokken worden bij hun opleiding. 

Enkele korte en simpele tactische accenten die gelden: 

 Individuele spelbekwaamheid  

 keuze maken tussen bal bijhouden of afgeven ( LET OP: de keuze mag niet ten koste van de 

dribbelvaardigheid en creativiteit zijn)  

 hulpmiddeltje = op eigen helft kiezen voor veiligheid en samenspel (passing) terwijl 

éénmaal op de aanvalshelft : no rules & creativiteit 

 bal afschermen, bal niet afwachten ( naar de bal toekomen ) / niet laten botsen, opstelling 

tussen tegenspeler en doel, georiënteerde balaanname. 

 Collectieve spelbekwaamheid 

 vrijlopen in de vrije balbaan / aanbieden in de buurt van de bal 

 In balbezit moet de speelruimte groot & diep gehouden worden, in balverlies moet de 

speelruimte klein gemaakt worden (Groot en klein vlegtuig) 

 Enkele basic coachingswoorden moeten aangeleerd worden: “geef”, “kaats”, “terug”  

 De posities van de spelers op het terrein worden met nummer aangeleerd. Dit vergemakkelijkt 

de overgang naar een groter speelveld.  
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BALBEZIT BALVERLIES 

Doelman (1): 
 Actieve deelname aan het spel, hij moet 

dus steeds aanspeelbaar zijn achter de 
bal. 

 Juiste keuze om het spel op een gepaste 
manier te hervatten (rollen, werpen, 
passen, trappen, kantelen) 

 Actieve coaching 

Doelman (1): 
 Doelpunten voorkomen 
 Positie leren kiezen ten opzichte van de 

bal, medespelers en tegenstander 

Centrale verdediger (4): 

 Opbouw van het spel van achter uit 
verzorgen 

 In steun komen van keeper en 
flankverdedigers 

 Verleggen van het spel (kantelen) 

 Naar voor denken en handelen 

Centrale verdediger (4): 

 Kort dekken in zone van de waarheid 

 Rugdekking geven aan flankverdedigers 

 Niet uit het centrum laten wegtrekken, dit 
zal altijd voor doelgevaar zorgen 

 
 
 

Flankverdedigers (2-5): 
 Opbouw van het spel van achter uit 

verzorgen 
 Speelveld groot maken 

Flankverdedigers (2-5): 
 Zone op de flank verdedigen, niet kruisen 

met de centrale verdedigers 
 Tegenstander aan de binnenkant 

afdekken 
 Interceptie enkel bij 100% zekerheid 
 Taktische samenwerking met centrale 

verdedigers en flankmiddenvelders om zo 
aanvalsruimte voor de tegenstander af te 
sluiten 

 Op de juiste manier en op het juiste 
moment druk zetten indien hij het dichts 
bij de bal is 

 

Centrale middenvelders (8): 
 Aanspeelbaar opstellen voor alle spelers 
 Positioneel zo opstellen dat de passlijn 

naar de spitsen vrij is 
 Flankspelers in de ruimte sturen na kaats 

met spits 
 Individuele actie doorheen het centrum 

durven ondernemen 
 Zorgen voor snelle omschakeling zodat 

tegenstander te tijd niet krijgt om zich te 
organiseren 

Centrale middenvelders (8): 
 Zoveel mogelijk de balbezitter ophouden, 

speelhoeken afsluiten en een lange 
dieptepass vermijden 

 Opbouw van de tegenstander volgen en 
inschatten: Tegenstander neemt 
aanvallende positie in waardoor ze heel 
kwetsbaar worden. Juiste moment van 
balverovering kiezen om tegen te prikken. 

 Coaching en communicatie bij collectieve 
pressing 

 Oog voor de losse bal na een duel van 
een medespeler 

Flankmiddenvelder (7-11): 
 Speelveld zo breed mogelijk houden om 

zo ruimte voor zichzelf en de spitsen te 
creëren 

 Snel aansluiten na het aanspelen van 
een spits 

Flankmiddenvelder (7-11): 
 Naar binnen knijpen bij opbouw van de 

tegenstander op de andere flank 
(speelveld klein maken) 

 Voorzet van de tegenstander afhouden 
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 Bij een aanval over de andere flank 
opduiken in de zone van de waarheid 

 1 vs 1 acties ondernemen 
 Acties over de buitenkant ondernemen 

om zo tot een flank voorzet te komen 
 Rendement van voorzetten moet hoog 

zijn, bal moet bruikbaar voor doel komen 
 Snelheid in de acties 

 
 
 
 
 
 
 

 

Spitsen (10): 
 Bal bijhouden en inspelen op opkomende 

spelers 
 Flanken vrijlaten om opkomende spelers 

ruimte te geven 
 Op de juiste moment en zoveel mogelijk 

in beweging voor doel komen 
 Altijd en overal willen scoren 
 Snelle en besluitvaardige afwerking 

Spitsen (10): 
 Een aanvaller is de eerste verdediger. Bij 

balverlies werkt de aanvaller en tracht 
inspelen te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 

 

 Bij balbezit 

ruimte creëren en benutten voor zichzelf – dom balverlies vermijden – infiltratie met en zonder bal op het 
juiste moment 

 Bij balbezit tegenstrever 

negatieve pressing op baldrager, dekking door dichtste speler, bal recuperatie door interceptie 

6.3.5. 11 tegen 11 
 

Vanaf de U15 gaan we over naar een 1-4-3-3 veldbezetting. Ook hier is het belangrijk dat er nog niet met vaste 

posities gewerkt wordt omdat we spelers zo flexibel mogelijk moeten opleiden zodat ze op verschillende posities 

inzetbaar zijn. Ook is het enorm belangrijk dat we via actieve vraagstelling de spelers zelf naar oplossingen laten 

zoeken. Dit zorgt op termijn voor voetballers die zelf oplossingen kunnen vinden voor een spelprobleem. 

Voetballen in zone vraagt een meedenkende speler. 

 Collectieve basistaken bij balverlies:: 

Fase 1:  Aanpassen aan het offensief van de tegenstander: zo snel mogelijk de juiste verdedigende 
organisatie innemen en zo snel mogelijk de speelruimte voor de tegenpartij verkleinen. 

 

 Op het ogenblik dat de tegenpartij in het bezit van de bal komt, probeert de ganse ploeg de 
speelruimte voor de tegenstander te verkleinen. De linies komen zo snel mogelijk naar elkaar toe 
richting bal en de onderlinge afstanden binnen dezelfde linie worden zo kort mogelijk gemaakt (= een 
blok van 30 x 30m wordt gevormd). Goede onderlinge afstanden (10 à 15m) met de speler voor en 
naast je wordt nagestreefd om zoveel mogelijk dieptepasses te verhinderen (= afsluiten van de 
speelhoeken richting doel).  De onderlinge afstanden tussen 2 spelers verkleint naarmate men dichter 
bij de speler aan de bal komt. 
 

 De speler het dichtst bij de bal (en tussen bal en doel), valt de balbezitter aan, indien mogelijk 
voor balontvangst waardoor de tegenstander onder druk moet spelen. Hij zorgt ervoor dat de directe 
weg naar het doel afgesloten is zodat de balbezitter slechts ongevaarlijke laterale of achterwaartse 
passes kan geven. Het duel met de balbezitter wordt vrij agressief aangegaan maar het 
belangrijkst is zich niet te laten uitschakelen. Er wordt slechts getackled bij 100% zekerheid het duel te 
winnen om te beletten dat er minderheidssituaties ontstaan. 

 

 De speler het dichtst bij de eerste duellerende medespeler komt zo snel mogelijk in dekking 
zodat hij zijn medespeler kan helpen als die uitgeschakeld wordt. De andere spelers binnen dezelfde 
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linie staan minstens op dezelfde hoogte of eventueel hoger als de rechtstreekse tegenstander dit 
toelaat. 

 

 Er wordt in de eerste plaats in functie van de bal verdedigd maar hoe dichter bij eigen doel, hoe 
strikter de dekking op de dichtstbijzijnde tegenstander. Alle spelers houden rekening met hun 
rechtstreekse tegenstander die ze echter niet volgen, d.w.z. de eigen zone verdedigen zonder 
kruisbewegingen uit te voeren met medespelers in een andere zone. 

 

 Fase 2: Collectieve balrecuperatie door toepassen van de principes van pressing. 

 Er wordt collectief pressing gespeeld op de balbezitter als de bal zich in het blok of tussen het blok 
en de zijlijn bevindt of op de zwakste speler buiten het blok of bij een moeilijke pass naar een speler 
binnen het blok. Het defensief blok prest richting balbezitter met als doel dat de balbezitter geen 
speelmogelijkheden meer heeft. 
 

 Bij het pressen richt men zich vooral op het onderscheppen van de pass van de tegenstrever. 
Vandaar dat de flankspeler de tegenstander aan de bal dwingt om de aanval binnen het in het blok 
verder te zetten op voorwaarde dat er geen rechtstreeks doelgevaar is. In plaats van de aanval 
trachten af te breken door de bal buiten te tackelen, dwingt men de tegenstrever in een situatie waar 
de balrecuperatie in het spel kan gebeuren en onmiddellijk een tegenaanval kan opgezet worden. 

 

 Er wordt niet echt op buitenspel gespeeld door een stap vooruit te zetten. Als de tegenpartij blind 
de diepte inloopt zullen er wel veel buitenspelsituaties ontstaan. Maar door te pressen maakt het blok 
een beweging naar de bal en kunnen de meest naar voren geschoven tegenspelers hierdoor in 
buitenspel komen te staan. 

 

 Coaching van de keeper en de centrale spelers primeert: wie valt balbezitter aan, wie geeft dekking, 
wie neemt over 

 

 Collectieve taken bij balbezit: 

 Het positiespel is cruciaal: de speelruimte wordt zo breed en zo diep mogelijk gehouden richting 
doel en men streeft ideale passafstanden binnen het driehoeksspel na. 
 

 Men houdt goed zijn positie in eigen zone en stelt zich nooit op één lijn met spelers van dezelfde linie 
en dezelfde zone op: men streeft een ideale veldbezetting na om een driehoeksspel mogelijk te 
maken.  

 

 Er wordt afwisselend kort en lang gespeeld (gevarieerd combinatiespel) waarbij snel diepte wordt 
gezocht en het breedtespel slechts i.f.v. het dieptespel is. 

 

 Bij een inschuivende medespeler denkt men ook in functie van balverlies en wordt zijn taak door 
een naburige speler overgenomen door rugdekking te geven (geen positiewissel!) 

 Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, tracht men aan te vallen doorheen het centrum: door een 
goede dieptepass worden meerdere tegenstrevers uitgeschakeld en kan men een medespeler alleen 
voor doel of in schietpositie afzonderen. 
 

 Als het centrum daarentegen vast zit, wordt er aangevallen langs de flank met zorg voor een strakke 
voorzet naar spelers voor doel. 
 

 Men streeft een efficiënte bezetting van de waarheidszone na: centrumspits duikt op het gepaste 
moment in naar de eerste paal, de andere spits kiest positie 2

de
 paal en de aanvallende middenvelder 

stelt zich op ter hoogte van de 16m-lijn. 
 

 Bij een werkelijke doelkans aarzelt men niet om naar doel te trappen/koppen. 
 

 Meerderheidssituaties worden gecreëerd door in te schuiven naar de volgende linie, door 
individuele acties en 1-2 bewegingen. 

 

 Meerderheidssituaties worden uitgebuit om kansen te creëren en doelpunten te maken door een 
goede bezetting voor doel en snelle en juiste keuzes bij werkelijke doelkansen. 
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 Bij het combinatiespel wordt perfectie nagestreefd: op de goede voet inspelen, met de juiste 
balsnelheid, op het juiste moment en niet onnodig lopen met de bal. 

 

 De verdedigers en de middenvelders vermijden foutieve laterale passes. 
 

 De coaching van de centrale spelers primeert. 

Na deze opleiding van 12/13 jaar wensen wij vooral voetballers klaargestoomd te hebben die in zone kunnen 
voetballen en die elk spelprobleem zelf kunnen oplossen. Op deze manier is et spelplezier voor een voetballer 
het grootst omdat spelers op elke positie verantwoordelijkheid krijgen,  meedoen bij balverlies en ook bij 
balbezit (zonevoetbal). Enkel op deze manier kunnen ze zichzelf het snelst ontwikkelen tot een bruikbaar 
element binnen ons eerste elftal. 

 Bij balbezit 

ruimte creëren en benutten voor medespelers – bal zo snel mogelijk nauwkeurig doorspelen – hoge 
balsnelheid ontwikkelen – bij balrecuperatie eerste actie doelgericht 

 Bij balbezit tegenstrever 

speelruimte verkleinen, schuiven en kantelen van het blok, voorzet en eindpas in de diepte tegenstrever 
beletten, na balverlies druk zetten 
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 BASISTAKEN PER ELFTALPOSITIE BIJ BALVERLIES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 en 5 (flankverdedigers) 

 Zone op flank verdedigen: niet 

kruisen met centrale verdediger 

 Zo snel mogelijk balbezitter onder 

druk zetten indien dichtst bij de bal 

 1-1 duel: agressief maar niet laten 

uitschakelen, slechts tackle bij 100% 

zekerheid 

 Tegenstrever naar binnen duwen bij 

voldoende dekking en geen doelkans 

 Naar binnen komen als de bal op de 

andere flank is (op dezelfde hoogte 

als de centrale verdediger of hoger als 

de rechtstreekse tegenstander dit 

toelaat) 

 Hoe dichter bij doel hoe strikter de 

dekking op directe tegenspeler zonder 

bal 

1 (doelman) 

 Doelkansen 

voorkomen door goede 

coaching en positiespel 

ver voor doel 

 Anticiperen, vooral op 

dieptepassen door 

centrum 

 Snel duel opzoeken bij 

1-1 maar slechts in de 

voeten gaan als je bij 

de bal kan, anders 

remmend wijken 

3 en 4 (centrale verdedigers) 

 Eigen zone centraal verdedigen: 

niet kruisen met andere centrale 

verdediger 

 Zo snel mogelijk balbezitter onder 

druk zetten indien dichtst bij de bal 

 1-1 duel: agressief maar niet laten 

uitschakelen, slechts tackle bij 

100% zekerheid 

 In dekking van naburige flankspeler 

als die de balbezitter aanvalt 

 Op dezelfde hoogte van andere 

centrale verdediger als de bal op de 

andere flank is 

 Hoe dichter bij doel, hoe strikter de 

dekking op directe tegenstrever 

zonder bal 

 Coaching van andere verdedigers en 

middenvelders 

6en 8 (controlerende 

middenvelder) 

 In je zone dieptepass 

beletten (speelhoek 

afsluiten in de diepte) 

 Zo snel mogelijk balbezitter 

onder druk zetten indien het 

dichtst bij de bal 

 1-1 duel: agressief maar 

niet laten uitschakelen, 

slechts tackle bij 100% 

zekerheid 

 Meeschuiven bij pressing 

vooral wanneer 

tegenstander op de flank in 

de problemen zit 

 Naar binnen komen als de 

bal op de andere flank zit 

 Coaching van andere 

middenvelders en spitsen 

10 (spelverdeler) 

 Eigen zone centraal verdedigen: 

geen kruising van looplijnen 

met andere middenvelder 

(lateraal) en aanvaller 

 Speelhoek afsluiten in de diepte: 

dieptepassen beletten 

 Proberen terug te zakken tussen 

de 2 controlerende 

middenvelders 

 Zo snel mogelijk balbezitter 

onder druk zetten indien het 

dichtst bij de bal; remmend 

wijken: zich niet laten 

uitschakelen: pass naar de 

buitenkant laten geven 

 Meeschuiven bij pressing 

wanneer tegenstander op de 

flank in de problemen zit 

 Coaching van de spitsen 

9  (centrumspits) 

 Zich tussen beide flankaanvallers 

opstellen: geen kruisbewegingen met 

andere aanvallers 

 Speelhoeken afsluiten naar centrum toe 

(beletten van dieptepass) 

 Verdedigers dwingen van een pass naar de 

buitenkant te geven 

 Actief meeschuiven bij pressing 

 

7 en 11 (flankaanvallers) 

 Eigen zone op de flank verdedigen: geen kruisbewegingen 

met andere middenvelders of spitsen 

 Eerst naar binnen komen en ruimte kort houden met 

centrumspits: beletten dat er diep kan gespeeld worden 

(speelhoeken afsluiten) 

 Verdedigers dwingen van pass naar de buitenkant te geven 

 Op het juiste moment pressing op de balbezitter, nl. bij kans 

op balrecuperatie, m.a.w. eerst tegenstander ophouden en als 

aanvallers en middenvelders goed aangesloten zijn  

pressing 

1 

2 3 4 5 

6 8 

10 7 11 

9 
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 BASISTAKEN PER ELFTALPOSITIE BIJ BALBEZIT:  

 

 

  

2 en 5 (flankverdedigers) 

 Speelveld zo breed mogelijk maken 

door zich tegen de zijlijn vrij te lopen 

 Op het juiste moment inschuiven 

langs de flank en als de taak kan 

overgenomen worden door 

controlerende middenvelder 

 Indien mogelijk iemand van het 

middenveld (kort) of de aanval (lang) 

aanspelen 

1 (doelman) 

 Terugspeelbal vragen om 

spel te verleggen 

 Aanval zonder risico 

inzetten d.m.v. pass, 

uittrap, doeltrap of uitworp 

 Coaching van de achterste 

linie m.b.t. de opbouw 

3 en 4 (centrale verdedigers) 

 Goed in steun komen van 

doelman en flankverdediger: 

ideale passafstand innemen 

 Snel en juist de bal aannemen 

 Eerst trachten vooruit te spelen, 

dan lateraal, dan achteruit 

 Verleggen van het spel wanneer 

een flank vast zit 

 Op het juiste spelmoment door 

het centrum inschuiven als de 

dekking verzekerd is 

 Coaching van het ganse elftal: 

linies bij elkaar 6 en 8(controlerende 

middenvelder) 

 Zich aanspeelbaar opstellen 

in zijn zone voor 

verdediger en juist 

ingedraaid staan bij 

balontvangst 

 Aanvallende middenvelder, 

flankaanvaller en 

centrumspits op ieder 

moment steunen 

 Foutieve laterale passes 

vermijden 

 Eerst trachten vooruit te 

spelen, dan lateraal, dan 

achteruit 

 Zo snel mogelijk diep, 

flankaanvaller, aanvallende 

middenvelder of diepe spits 

aanspelen 

 Taakovername bij 

inschuivende 

flankverdediger of centrale 

verdediger 

 

10 (spelverdeler) 

 Steeds aanspeelbaar opgesteld 

zijn voor alle spelers (vrijlopen 

naar de bal toe 

 Bal bijhouden tot de linies 

aangesloten zijn 

 Spel verleggen indien de flank 

vast zit 

 Aannemen van de bal i.f.v. doel: 

dus draaien indien mogelijk, 

anders terugkaatsen 

 Aanvallers steunen en eventueel 

via 1-2 ze voor doel of op de 

flank vrijspelen 

 Goede positie t.h.v. 16m bij 

voorzet 

 Individuele actie door het 

centrum 

9 (centrumspits) 

 Aanspeelbaarheid voor dieptepass als targetman 

verzekeren door voortdurend te bewegen van links 

naar rechts zonder echter ver uit de wijken naar de 

zijkanten toe 

 Bal goed afschermen en terugleggen op 

middenvelder of diep spelen in de hoek voor 

flankaanvaller 

 Bij voorzet op het juiste moment naar 1
ste

 paal toe 

bewegen 

 Fouten uitlokken in en rond 16m 

7 en 11 (flankaanvallers) 

 Zo diep mogelijk spelen: proberen vrij te komen in de 

hoek om voorzet te geven 

 Zo breed mogelijk opgesteld staan waardoor 

centrumspits centraal ruimte krijgt 

 Via individuele actie langs buiten voorzet of langs 

binnen naar doel trappen 

 Bij voorzet langs de andere kant naar 2
de

 paal komen 

 Naar binnen komen om ruimte te maken voor 

flankverdediger 

1 

2 3 4 5 

6 8 

10 7 11 

9 
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6.4. ONTWIKKELINGSKENMERKEN PER LEEFTIJDSGROEP 
 

Algemeen zijn er 4 ontwikkelingsfasen: 
 
(° de nieuwe spelvorm voor U7, 3v3 dient nog verder ontwikkeld te worden. Dit zal in de loop van 2018-2019 
gebeuren) 

 
 

 
 

6.4.1.  Ontwikkelingsfase 1: 2v2 (U6) en 3v3 (U7) 
 

 Kennismaking met de voetbalsport.  

 De beleving (fun) staat centraal = speelse aanpak   

 Bewegingsopvoeding en balgewenning   

 In alle omstandigheden leren om evenwicht te zoeken en te behouden   

 Algemene coördinatie tussen oog, hand en voet verfijnen   

 De algemene balvaardigheid stimuleren (baas leren worden over de bal)   

 Besef van links en rechts leren aanvoelen en gebruiken  

 Leren dribbelen 
 
We werken hier met verschillende terugkerende oefenmodules die instaan voor de vorming van een brede 
basismotoriek. Deze modules sluiten perfect aan bij de verschillende bewegingsvormen van multimove 
(www.multimove.be).  
Oefenmodules: 
1. Reactie- en tikspelen 
2. Oog – hand coördinatie 
3. Lopen – springen – vallen – opstaan 
4. Balans- en evenwichtsspelen 
5. Oog- voet coördinatie 
6. Mik- en trapspelen 
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Specifieke trainingsorganisatie U6 en U7 

 

 
 
Wedstrijdvormen: 3v3 / 2v2 / 2v1 / (1v1) 
Tussenvormen 
 

- Loopspelen zonder bal – tikkerverlosser + variaties 
- Loopspelen met bal – wisseljagersbal 
- Algemene balvaardigheid 
- Oog-hand-coördinatie 
- Specifieke balvaardigheid 
- Kap-, draai- en passeerbeweging 
- Jonglage 
- Aandachts- en reactiespelen – 1-2-3 piano 
- Estafettespelen 
- Lichaamsbeheersing 
- Dribbelspelen 
- Poortenspel 
- Controlespelen – stopvoetbal 
- Mikspelen – kegelspel 
- Trap- en Doelspelen – penaltykoning 
- Eindspelen – blindeman-schaduw tellen 
- Huiswerk en trucjes – vliegtuigje 
- Partijspelen – tweelingvoetbal 
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6.4.2. Ontwikkelingsfase 2: 5v5 (U8,U9) 
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ALGEMEEN BALBEHEERSING  

 Wennen door spelen. Spelend leren. Het leren beheersen van de bal en het herkennen van de 
spelbedoelingen door in allerlei spelvormen de basistechnieken zoals dribbelen/drijven, plaatsen, trappen, 
aannemen/stoppen te laten uitvoeren.  

 Zelf laten ontdekken  

 Spelbedoelingen duidelijk maken binnen de belevingswereld van het kind en volgens niveau  

 Veel kleine partijtjes, waar scoren van doelpunten het belangrijkst is. Maak de doelen zo groot mogelijk.  

 Dribbelaars niet afremmen  

 Samenspel niet te zeer benadrukken, doch summier coachen  

 Basisregels aanleren zoals hands, inworp, corner en de belangrijkste overtredingen  

 Aanleren van een opwarming in functie van wedstrijd  

 Vermijd het uittrappen van de keeper en tracht van achteruit op te bouwen.  

 Spelers laten roteren, op iedere positie laten spelen.  

 5<> 5 op terrein 20/25 x 40 RUITFORMATIE  
 
FYSIEK  

- Het inoefenen van de coördinatie mag al specifiek aan bod komen: lichaamsbeheersing, 
beweeglijkheid, wendbaarheid en evenwicht.  

 Lenigheid: dit zijn zeer lenige kinderen, vooral ter hoogte van de gewrichten.  

 Uithouding: kunnen lang sporten op voorwaarde dat er voldoende pauzes voorzien zijn. Kunnen al enkele 
minuten ononderbroken lopen.  

 Geen langdurig concentratievermogen.  

 Kracht: wordt enkel ontwikkeld door het verplaatsen van eigen lichaamsgewicht.  

 Weerstand: geen oefeningen gericht op weerstand.  
 
TECHNIEK  

 Oog - hand - oog voet coördinatie verbeteren  

 Leren met de bal leiden.  

 Leren tegenstander dribbelen.  

 Leren van het trappen naar een doel.  

 Duel als leeromgeving gebruiken om deze technieken toe te passen.  

 Wedstrijdvormen als toepasvorm om techniek toe te passen.  

 Analytische vorm als basis voor het aanleren van techniek.  
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TRAININGSVOORBEREIDING  
 

Maak gebruik van 7 blokken! Hou rekening met volgende factoren:  

 aantal spelers en de trainingsduur (75’ of 90’)  

 weeromstandigheden en beschikbaar materiaal  
 

Opbouw Duur(75’-90’) 

OPWARMING BLOK 1  
Keuze uit:  
 loopspelen zonder bal  
 loopspelen met bal  
 oog-hand-voetcoördinatie, balvaardigheid  
 balbeheersing: balgewenning – souplessebewegingen – jonglage – kap,draai, schijn en  

passeerbewegingen  
 

15’ 

WEDSTRIJDVORM 1 – PARTIJVORM 1 BLOK 2  
 

10’ (15’) 

TUSSENVORM 1 BLOK 3  
Keuze uit:  
 balbeheersing: balgewenning – souplessebewegingen – jonglage – kap,draai, schijn en  

passeerbewegingen  
aandachts- en reactiespelen  
estafettespelen  

 

10’ 

WEDSTRIJDVORM 2 – PARTIJVORM 2 BLOK 4  
(eventueel herhaling wedstrijdvorm 1 – partijvorm 1)  

 

10’ (15’) 

TUSSENVORM 2 BLOK 5  
 Pré-techniek-scholing: Leiden / dribbelen ; Mikken / korte passing ; Controle/bal behouden ; 
Doepoging /scoren tot max. 10m  
 

10’ 

WEDSTRIJDVORM 3 – PARTIJVORM 3 BLOK 6  
Eindwedstrijd van 1+K tot max. 4+K  
 

15’ 

EINDSPELEN / HUISWERK BLOK 7  
 

5’ 
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6.4.3. Ontwikkelingsfase 3:  8v8 (U10,U11,U12,U13) 
 

 
 
 

ALGEMEEN  BASISRIJPHEID  

 Verdere gewenning door spelen.  

 Ontwikkelen van de voetbaltechnische basisvaardigheden is het belangrijkste.  

 Vermijd het uittrappen van de keeper en tracht van achteruit op te bouwen.  

 Veel balcontacten  

 Aanleren van de basics waar de nadruk vooral ligt op basics in balbezit.  

 Basistechnieken zoals dribbelen/drijven, plaatsen, trappen, aannemen/stoppen verder ontwikkelen.  

 Alles zoveel mogelijk in spel- en wedstrijdvormen  

 Samenspel iets meer onder de aandacht brengen, maar dribbelaars positief benaderen  

 Aanleren opwarmen in functie van wedstrijd  

 8<>8 terrein 50/55 x 45/50m dubbele ruitformatie  

 Eerste specialisatie: spelers opleiden zodat zij op meerdere gelinkte posities kunnen spelen.  
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FYSIEK  

 Goede periode voor coördinatie en bewegingstechniek.  

 Snelheid: korte intense inspanningen met een ruime hersteltijd moeten aan bod komen.  

 Lenigheid: blijft zeer goed maar de rekbaarheid van de ligamenten beginnen te verminderen zodat 
regelmatige training van de lenigheid moet in acht genomen worden. Eenvoudige oefeningen voor been - 
rugspieren en adductoren aanleren.  

 Uithouding: beperkt maar eerste tekenen van verbetering aanwezig. Sporadische duurinspanningen met 
bal kunnen aan bod komen echter met een zeer lage intensiteit.  

 Kracht: = zeer beperkt.  

 Geen systematische krachttraining, enkel toepassing op natuurlijke wijze: springen, vallen, opstaan, 
hindernislopen.  

 Duel introduceren met als doel een ander te verslaan echter zeer kort houden. Lange recuperatietijd 
voorzien.  

 Weerstand: Uit den boze !  
 
TECHNIEK  

 Basistechnieken aanleren met relatie naar de spelsituatie.  

 Basistechnieken individuele techniek, los van spelsysteem.  

 Tweevoetigheid nastreven  

 Functionele technieken zeer veel aan bod laten komen evenals coervertechnieken  

 Toepassen in analytische vorm  

 Toepassen in wedstrijdvormen  
 
TRAININGSVOORBEREIDING  
Maak gebruik van 7 blokken! Hou rekening met volgende factoren:  

 aantal spelers en de trainingsduur  90’ 

 weeromstandigheden en beschikbaar materiaal  
 

Opbouw blokken Duur(90’) 

OPWARMING BLOK 1  
Keuze uit:  
 loopspelen zonder bal  
 balbeheersing: balgewenning – souplessebewegingen – jonglage – kap,draai, schijn en  
passeerbewegingen zelfstandig of in combinatie met passing en balaanname  
 

20’ 

WEDSTRIJDVORM 1 – PARTIJVORM 1 BLOK 2  
 Coachen van basics / teamtactics en omschakeling 

10’ 

TUSSENVORM 1 BLOK 3  
Basics 

 

15’ 

WEDSTRIJDVORM 2 – PARTIJVORM 2 BLOK 4  
Coachen van basics / teamtactics en omschakeling  

10’ 

TUSSENVORM 2 BLOK 5  
Keuze uit: Estafettespelen met bal, richtings-en ritmeveranderingen, snelvoetenwerk, tikspelen,  

doelspelen, reactiespelen, nummer spelen, voetbalspecifieke snelheidsspelen  
Estafettespelen zonder bal (versnellen – remmen – stoppen – wenden – draaien)  

15’ 

WEDSTRIJDVORM 3 – PARTIJVORM 3 BLOK 6  
Coachen van basics / teamtactics en omschakeling Eindwedstrijd  

15’ 

COOLING DOWN BLOK 7  
Huiswerk / tricks 

5’ 

In een regime van 2 trainingen per week:  
Basics  
B + 4 trainingen / maand  
B - 2 trainingen / maand  
Teamtactics  
B + 1 training / maand  
B - 1 training / maand  
Omschakeling  
Rode draad 
Wij streven naar het gebruik van de standaardformulieren om trainingen voor te bereiden met de mogelijkheid om 
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thema’s en doelstellingen te vermelden 

 

Ontwikkelingsfase 4: 11v11 (U14-U15) 
 

 
 

ALGEMEEN WEDSTRIJDRIJPHEID  
 Rekening houden met een (tijdelijke) stilstand in de ontwikkeling  
 Meer voetballen met het hoofd dan met de benen (coachen van posities)  
 Aanleren van specifieke taken bij 11<>11 in 4-3-3 systeem  
 Uitdrukkelijk vragen om elkaar te coachen  
 Loop- en springscholing  
 Leren voor ontvangst van de bal gezien te hebben waarheen de bal gespeeld moet worden  
 Positiespelen met numerieke minderheid  
 Heb oog voor individuele tekortkomingen  
 Laat spelers zelf de fouten constateren, bedoelingen te achterhalen en oplossingen aanbrengen  

 Knapen weten al goed wat van hen verwacht wordt. Wijs spelers regelmatig op hun verantwoordelijkheid als 
teamspeler.  
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 De jongeren hebben dikwijls een identiteitsprobleem: onzeker, zelfoverschatting, uitdagend, afwijzend, eigenwijs, 
opstandig, kritisch enz.  

 Spelers opleiden zodat zij op meerdere aanleunende posities kunnen spelen  
 

FYSIEK  
 Uithouding: Er mag op getraind worden. Korte duurlopen en vormen van uithouding met bal  
 Weerstand: Niet voor deze categorie  
 Snelheid: Moet onderhouden worden (vermindert soms door disharmonie en lengtegroei )  
 Kracht: Krachttraining in erg beperkte vorm mag. Oefeningen met eigen lichaam als te verplaatsen last zijn 

aan te bevelen.  
 Lenigheid: Moet onderhouden worden  

 
TECHNIEK  
 Weinig vooruitgang op technisch gebied!  
 Al aangeleerde technieken onderhouden in beweging / met tegenstander en in wedstrijdvormen.  
 Tekorten weg werken via individuele training ( huiswerk )  
 Jongleren  
 Aan- en meenemen van de bal en dribbelen met schijn- en draaibewegingen  
 Kopspel verbeteren in beweging  
 Duel met tegenstander voor en naast zich  
 
TAKTIEK  
Tactische elementen kunnen meer specifiek getraind worden:  
 vrijlopen  
 steunen  
 ruimte maken / gebruik maken van ruimte  
 afwisseling kort / lang en breed / diep spelen  
 combinatie oefeningen met integratie 3e man  
 balcirculatie verhogen  
 stilstaande fases zowel aanvallen als verdedigend  
 Zonespel : taken bij balbezit moeten gekend zijn  
taken bij balverlies: nadruk op taken achterste linie en samenwerking met keeper  
 
TRAININGSVOORBEREIDING  
Maak gebruik van 6 blokken! Hou rekening met volgende factoren:  

 aantal spelers en de trainingsduur 90’  

 weeromstandigheden en beschikbaar materiaal  
 

Opbouw blokken Duur(90’) 

OPWARMING BLOK 1  
Balbeheersing met keuze uit:  
 Souplessebewegingen: kap,draai, schijn en passeerbewegingen zelfstandig of in combinatie 
met passing en balaanname+snelheid  
 Multifunctionele opwarming  
 Snelvoetenwerk  

20’ 

WEDSTRIJDVORM 1 – PARTIJVORM 1 BLOK 2  
 Coachen van basics / spelprobleem / teamtactics en omschakeling 

15’ 

TUSSENVORM 1 BLOK 3  
Basics 

15’ 

TUSSENVORM 2 BLOK 4  
Keuze uit: Afwerken via de flank / via het centrum / positioneel  
Fysieke vaardigheden:  

1 <>1 (duel scholing)  
Estafettespelen zonder bal  
Voetbaltechnische snelheidsspelen  

Richtings- en ritmeveranderingen 

15’ 

WEDSTRIJDVORM 3 – PARTIJVORM 3 BLOK 5  
Coachen van basics / spelprobleem / teamtactics en omschakeling        Eindwedstrijd 

15’ 

COOLING DOWN BLOK 6  
Overgangs-, recuperatieoefeningen (stretching)  
Passing (stretching)  

Rompstabilisatie (stretching) 

10’ 
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In een regime van 2 trainingen per week: 
Basics  
B + 2 trainingen / maand  
B - 2 trainingen / maand  
Teamtactics  
B + 2 training / maand  
B - 1 training / maand  
Omschakeling  
Omschakeling 1 training / maand 
Wij streven naar het gebruik van de standaardformulieren om trainingen voor te bereiden met de mogelijkheid om 
thema’s en doelstellingen te vermelden 

 
 

6.4.4. Ontwikkelingsfase 4 11v11 (2) (U16-U17) 

 
 
 
 

ALGEMEEN WEDSTRIJDRIJPHEID  
 Specialist worden op bepaalde posities (speler inzetbaar op 3-tal posities )  
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 Werken met vaste nummers  
 Techniek trainen in wedstrijd- en spelsituaties  
 Lenigheidoefeningen en keeper integreren in de opwarming  
 Veel aandacht besteden aan balaanname, zuiverheid van inspelen en traptechniek  
 Arbeid-rust verhouding respecteren (blessures voorkomen)  
 Ontwikkelen van teamtaken per linie en positie  
 Actief recuperen  
 Wees consequent in de benadering van de spelers  
 Rekening houden met de typische opstandigheid binnen deze leeftijd  
 andere interessepolen ( uitgaan, alcohol, roken, drugs … ) --> voorlichting  
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FYSIEK  
 Uithouding: het leggen van de basis van een goede en wetenschappelijk onderbouwde atletische 
vorming. Specifieke trainingsvormen in uithouding: extensieve duurtraining, intensieve duurtraining, bosloop 
en baltraining onder anaerobe grens, spelvormen met nadruk op uithoudingsvermogen, training van 
looppatronen.  
 Weerstand: regelmatig in zuurstofschuld trainen is uit den boze! De eventuele anaerobe inspanningen 
dienen voorzichtig, zorgvuldig en progressief opgebouwd!  
 Snelheid: ideale leeftijd om terug aan te knopen met een verbeterde looptechniek. Snelheidstraining 
met en zonder bal kan volop toegepast worden ( let wel op voldoende recuperatietijd! )  
 Kracht: krachttraining is geen prioriteit in het algemeen trainingsschema. Er blijven belangrijke 
verschillen in lichaamsbouw in deze categorie. Bij de reeds " volgroeide" spelers kan men aanvangen met een 
algemene krachttraining naast snelkrachtoefeningen en globale krachtoefeningen met het eigen 
lichaamsgewicht als weerstand. Steeds heel individueel werken.  
 Lenigheid: moet onderhouden worden!  
 
TECHNIEK  
 Door een betere coördinatie van de bewegingen werpt de technische training opnieuw vruchten af: 
basistechnieken in hoog tempo (snelheid van uitvoering) en met tegenstanders (wedstrijdvormen)  
 Tekortkomingen wegwerken door individuele training  
 Jongleren  
 Leiden en dribbelen met tegenstand  
 Koppen onder weerstand  
 Pass- en trapbewegingen  
 Duel: tackle  
 
TAKTIEK  
- Tactische elementen:  

o vrijlopen  

o steunen  

o ruimte maken / gebruik maken van ruimte  

o afwisseling kort / lang en breed / diep spelen  

o combinatie oefeningen met integratie 3e man  

o automatismen: aanvalcombinaties vanuit verdediging, zonder nadien met tegenstander  

o beweging van de spitsen: afhaken, diepgaan, uitwijken, switchen, taakverdeling voor doel  

o balcirculatie verhogen, beperking aantal baltoetsen en met actieve tegenstand  

o spelvormen op balbezit  

o wedstrijdvormen met numerieke meerderheid versus numerieke minderheid  

o stilstaande fases zowel aanvallend als verdedigend  

- Zonespel: taken bij balbezit moeten gekend zijn  
- Zonespel: taken bij balverlies van het ganse elftal  
 

verdediging : organisatie tegen tegenstander met 1, 2 of 3 spitsen, afspraken, onderlinge dekking  
middenveld : organisatie, taakverdeling en afspraken  
aanval : taken en storingswerk 
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TRAININGSVOORBEREIDING  
Hou rekening met volgende factoren:  

 aantal spelers en de trainingsduur 90’  

 weeromstandigheden en beschikbaar materiaal  
 

Opbouw TACTISCHE TRAINING Duur(90’) 

OPWARMING BLOK 1  
Eventueel combinatie van:  
 Passing en balaanname (stretching)  
 Multifunctionele opwarming (stretching)  
 Snelvoetenwerk (stretching)  

20’ 

WEDSTRIJDVORM 1 –  BLOK 2  
Keuze uit: Spelproblemen  

1. In teamverband :  

 Blokvorming (hoge, lage en middelpressie)  

 Samenwerking tussen linies  

 Taakovername  

 Omschakeling  
2. Individueel en per linie In balbezit  

 In balverlies  

 Omschakeling  
3. Stilliggende fasen en spelhervattingen  

 Aftrap - Hoekschop – Rechtstreekse vrije trap –  

 Onrechtstreekse vrije trap – inworp – intrap doelverdediger  

 Strafschop 

15’ 

TUSSENVORM 1 BLOK 3  
(blokinhoud zie wedstrijdvorm 1) 

15’ 

TUSSENVORM 2 BLOK 4  
Keuze uit: - blokinhoud zie wedstrijdvorm 1  
- afwerken: via de flank / centrum / positioneel 

15’ 

WEDSTRIJDVORM 3 – PARTIJVORM 3 BLOK 5  
(blokinhoud zie wedstrijdvorm 1) 

15’ 

COOLING DOWN BLOK 6  
Vrije trappen (stretching)  
Overgangs-, recuperatieoefeningen (stretching)  
Passing (stretching)  

Rompstabilisatie (stretching)) 

10’ 

 

Opbouw FYSIEKE TRAINING Duur(90’) 

OPWARMING BLOK 1  
Eventueel combinatie van:  
 Passing en balaanname (stretching)  
 Multifunctionele opwarming (stretching)  
 Snelvoetenwerk (stretching)  

20’ 

WEDSTRIJDVORM 1 of TUSSENVORM 1 BLOK 2  
Keuze uit: 

1. Uithouding  

 Extensieve duur  

 Intensieve duur  

 Extensieve interval  

 Intensieve interval  

 Intermitterend/interval  

 Recuperatietraining  
2. Snelheid  

 Snelheidsuithoudingsvermogen  

 Herhaald kort sprintvermogen  

 Versnellingsvermogen  

 Startsnelheid  
3. Kracht  

 Sprongkracht  

 Duelkracht  

15’ 
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 Krachtcircuit (explosieve kracht)  
Recuperatie/overgangsoefeningen    Aftrap - Hoekschop – Rechtstreekse  

5’ 

WEDSTRIJDVORM 2 of TUSSENVORM 2  BLOK 3  
(blokinhoud zie wedstrijdvorm of tussenvorm 1) 
Recuperatie/overgangsoefeningen 

15’ 
 
5’ 

WEDSTRIJDVORM 3 of TUSSENVORM 3   BLOK 4  
Keuze uit: - blokinhoud zie wedstrijdvorm 1  
- afwerken: via de flank / centrum / positioneel 

15’ 

COOLING DOWN BLOK 5  
Vrije trappen (stretching)  
Overgangs-, recuperatieoefeningen (stretching)  
Passing (stretching)  
Rompstabilisatie (stretching) 

10’ 

 

In een regime van 2 trainingen per week:  
Basics  
B + 1 training / maand  
B - 1 training / maand  
Teamtactics  
B + 3 trainingen / maand  
B - 2 trainingen / maand  
Omschakeling  
Gerichte scholing 1 training / maand 

 

6.4.5. Ontwikkelingsfase 4 11v11 (3) (U18-U21) 
 

ALGEMEEN COMPETITIERIJPHEID  
 Periodiseren  
 Werken met vaste nummers  
 Specialisatie van het individu  
 Rendement van handelen vergroten en mentale aspecten ontwikkelen  
 Winnaarmentaliteit creëren  
 Veel aandacht besteden aan balaanname, zuiverheid van inspelen en traptechniek  
 Arbeid-rust verhouding respecteren (blessures voorkomen)  
 Probeer basics en teamtactics en afwerkingoefeningen ook in uw conditionele oefenvormen te 
integreren  
 Keeper integreren in opwarming  
 Speler moet leren gebruik maken van tekortkomingen van anderen  
 Aandacht besteden aan balaanname, zuiverheid van inspelen en traptechniek  
 De juniores zijn de laatste fase in de jeugdopleiding ( voorbereiding op seniores )zowel lichamelijk als 
geestelijk op weg naar meer evenwicht  
 
FYSIEK  
 uithouding: algemene conditietraining  
 weerstand: start weerstandstrainingen ( let op recuperatie! )  
 snelheid: perfectioneren van snelheid  
 kracht: start krachttrainingen  
 lenigheid: moet onderhouden worden!  
 
TECHNIEK  
 onderhouden basistechnieken ( oa via opwarming )  
 aandacht blijven besteden aan traptechniek, balaanname en zuiverheid van inspelen  
 
TAKTIEK  
Alle tactische elementen:  
 zonespel: taken bij balbezit moeten gekend zijn ( specialiseren op bepaalde posities )  
 zonespel: taken bij balverlies moeten gekend zijn ( specialiseren op bepaalde posities )  
 wedstrijdtactiek bespreken  
 stilstaande fases instuderen (offensief als defensief )  
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TRAININGSVOORBEREIDING  

 
Hou rekening met volgende factoren:   

 aantal spelers en de trainingsduur 90’  

 weeromstandigheden en beschikbaar materiaal  
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Opbouw TACTISCHE TRAINING Duur(90’) 

OPWARMING BLOK 1  
Eventueel combinatie van:  
 Passing en balaanname (stretching)  
 Multifunctionele opwarming (stretching)  
 Snelvoetenwerk (stretching)  

20’ 

WEDSTRIJDVORM 1 –  BLOK 2  
Keuze uit: Spelproblemen  

2. In teamverband :  

 Blokvorming (hoge, lage en middelpressie)  

 Samenwerking tussen linies  

 Taakovername  

 Omschakeling  
2. Individueel en per linie In balbezit  

 In balverlies  

 Omschakeling  
3. Stilliggende fasen en spelhervattingen  

 Aftrap - Hoekschop – Rechtstreekse vrije trap –  

 Onrechtstreekse vrije trap – inworp – intrap doelverdediger  

 Strafschop 

15’ 

TUSSENVORM 1 BLOK 3  
(blokinhoud zie wedstrijdvorm 1) 

15’ 

TUSSENVORM 2 BLOK 4  
Keuze uit: - blokinhoud zie wedstrijdvorm 1  
- afwerken: via de flank / centrum / positioneel 

15’ 

WEDSTRIJDVORM 3 – PARTIJVORM 3 BLOK 5  
(blokinhoud zie wedstrijdvorm 1) 

15’ 

COOLING DOWN BLOK 6  
Vrije trappen (stretching)  
Overgangs-, recuperatieoefeningen (stretching)  
Passing (stretching)  
Rompstabilisatie (stretching)) 

10’ 

 

Opbouw FYSIEKE TRAINING Duur(90’) 

OPWARMING BLOK 1  
Eventueel combinatie van:  
 Passing en balaanname (stretching)  
 Multifunctionele opwarming (stretching)  
 Snelvoetenwerk (stretching)  

20’ 

WEDSTRIJDVORM 1 of TUSSENVORM 1 BLOK 2  
Keuze uit: 

4. Uithouding  

 Extensieve duur  

 Intensieve duur  

 Extensieve interval  

 Intensieve interval  

 Intermitterend/interval  

 Recuperatietraining  
5. Snelheid  

 Snelheidsuithoudingsvermogen  

 Herhaald kort sprintvermogen  

 Versnellingsvermogen  

 Startsnelheid  
6. Kracht  

 Sprongkracht  

 Duelkracht  

 Krachtcircuit (explosieve kracht)  
Recuperatie/overgangsoefeningen    Aftrap - Hoekschop – Rechtstreekse  

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

WEDSTRIJDVORM 2 of TUSSENVORM 2  BLOK 3  
(blokinhoud zie wedstrijdvorm of tussenvorm 1) 
Recuperatie/overgangsoefeningen 

15’ 
 
5’ 
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WEDSTRIJDVORM 3 of TUSSENVORM 3   BLOK 4  
Keuze uit: - blokinhoud zie wedstrijdvorm 1  
- afwerken: via de flank / centrum / positioneel 

15’ 

COOLING DOWN BLOK 5  
Vrije trappen (stretching)  
Overgangs-, recuperatieoefeningen (stretching)  
Passing (stretching)  
Rompstabilisatie (stretching) 

10’ 

 

In een regime van 2 trainingen per week:  
Basics  
B +  of B- 1 training / maand  
Teamtactics  
B + 3 trainingen / maand  
B - 3 trainingen / maand  
Omschakeling  
Gerichte scholing 1 training / maand 
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Wij streven naar het gebruik van de standaardformulieren om trainingen voor te bereiden met de mogelijkheid om 
thema’s en doelstellingen te vermelden. 

 

Maandthema’s: 
Al deze ontwikkelingskenmerken per leeftijdsgroep worden in onze club uitgewerkt in MAANDTHEMA’s. 
Het is de bedoeling dat de spelertjes deze thema’s op het einde van het seizoen beheersen. Tekortkomingen in 
wedstrijden moeten een aanvulling zijn op de maandthema’s. 

 
 
Maandthema’s U6 – U7 
 

 

 

WERKINGSMETHODE: 

 
-     Gebaseerd op de opleidingsvisie van de KBVB & VFV. 

 
1.   Maanden augustus – december 

Lichaams – en balbeheersing (1
ste 

fase) 

Basics Omschrijving 

Basics Algemene lichaams – en balvaardigheden 

Basics Oog – hand & oog – voet coördinatie: werpen, vangen & trappen 

 
-       Andere  thema’ s  die  ook  aanbod  komen:  

o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen: 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 3 VS 3( U7) 

 
2.   Maanden januari –  mei 

Lichaams – en balbeheersing (2de fase) 

Basics Omschrijving 

Basics in B+ Balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen van de bal 

Basics in B- -     De bal leren afnemen. 

-     Het scoren proberen te beletten. 

 
-      Andere thema’ s  die ook aanbod komen: 

o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen: 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 /  3VS 3 
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Maandthema’s U8-U9

WERKINGSMETHODE: 

 
-     Gebaseerd op de opleidingsvisie van de KBVB & VFV. 

 
1.   Maand augustus 

 
-     Herhalingsoefeningen 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Leiden en dribbelen van de bal 

Basics B- Druk zetten, duel of remmend wijken 

Teamtactics B+ Openen breed 

Teamtactics B- Positieve pressing op de baldrager 

 
-       Andere thema’ s die  ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 

 

2.   Maand september 
 

-     Herhalingsoefeningen augustus 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Korte passing 

Basics B- Opstelling tussen tegenspeler en doel 

Teamtactics B+ Openen diep 

Teamtactics B- Het duel nooit verliezen – zich nooit laten uitschakelen 

 
-       Ander e  t hema’ s  di e  ook  aa nbod  komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 

 

 
3.   Maand oktober 

 
-     Herhalingsoefeningen September 

-       Andere  thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 
Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Controle op lage bal 

Basics B- Korte dekking op korte pass 

Teamtactics B+ Infiltratie met de bal: leiden of dribbelen (challenge) 

Teamtactics B- Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid 



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

56 

 

 

4.   Maand november 
 

-     Herhalingsoefeningen oktober 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Doelpoging tot 10 meter (dichtbij) 

Basics B- Interceptie of afweren van de korte pass 

Teamtactics B+ Een doelkans creëren via een individuele actie 

Teamtactics B- Niet laten uitschakelen door een individuele actie in de 

waarheidszone 

 
-       Andere thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

5.   Maand december 

 
-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 

o Augustus; 
o September; 
o Oktober; 
o November. 

 
-      Andere thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 
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6.   Maand januari 

 
-     Herhalingsoefeningen afgelopen maanden 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Doelpoging op lage voorzet 

Basics B- Druk zetten, duel of remmend wijken 

Teamtactics B+ Zo snel mogelijk afwerken bij een effectieve doelkans 

Teamtactics B- Doelpoging afblokken 

 
-       Andere thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

7.   Maand februari 

 
-     Herhalingsoefeningen januari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vrij en ingedraaid staan 

Basics B- Opstelling tussen tegenspeler en doel 

Teamtactics B+ Openen breed 

Teamtactics B- Positieve pressing op de baldrager 

 
-       Andere thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

8.   Maand maart 

 
-     Herhalingsoefeningen februari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vrijlopen: aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken 

Basics B- Korte dekking op korte pass 

Teamtactics B+ Openen diep 

Teamtactics B- Het duel nooit verliezen: nooit laten uitschakelen 

 
-       Andere  thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 
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9.   Maand april 

 
-     Herhalingsoefeningen maart 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Indribbelen U7 en U8         Inworp U9 

Basics B- Interceptie of afweren van een korte pass 

Teamtactics B+ Infiltratie met de bal: leiden of dribbelen (challenge) 

Teamtactics B- Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid 

 
-       Andere thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

10. Maand mei 
 

-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 

o Januari; 
o Februari; 
o Maart; 
o April. 

 
-       Andere thema’s die ook aan bod komen:  

o Oog- hand- en voetcoördinatie 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen 1 VS 1 / 1 VS 2 / 2 VS 2 / 2 VS 3 / 3 VS 3 / 3 VS 4 / 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 
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ALGEMEEN: 

 

WERKINGSMETHODE: 

 
-     Gebaseerd op de opleidingsvisie van de KBVB & VFV. 

 
1.   Maand augustus 

 
-     Herhalingsoefeningen 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Halflange passing 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Ruimte creëren voor zichzelf en deze ook benutten 

Teamtactics B- Negatieve pressing op de baldrager 

 
-      Andere thema’ s die ook aan bod komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 t.e.m. 4 VS 4 

2.   Maand September 

 
-     Herhalingsoefeningen augustus 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Controle op een halfhoge bal 

Basics B- Korte dekking op halflange pass 

Teamtactics B+ Geen  “dom”  balverlies  waardoor  de  tegenstander  een 

doelkans krijgt 

Teamtactics B- Dekking door dichtste medespeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-      Andere thema’s  die ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 t.e.m. 4 VS 4 

 

 
3. Maand oktober 

          
- Herhalingsoefeningen september 

 
Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Doelpoging vanop 15 à 20 meter (halfver) 

Basics B- Interceptie of afweren halflange pass 

Teamtactics B+ Een lijn overslaan bij passing diep 

Teamtactics B- Een meeschuivende doelman (hoge positie) 
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-      Andere thema’s  die ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 t.e.m. 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

4.   Maand november 
 

-     Herhalingsoefeningen oktober 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 
Basics B+ Doelpoging op halfhoge voorzet 
Basics B- Corner + indirecte vrije trap 
Teamtactics B+ Infiltratie op het juiste moment 
Teamtactics B- De bal recupereren door interceptie 

 

-      Andere thema’s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

4. Maand december 
 
 

-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 

o Augustus; 
o September; 
o Oktober; 
o November. 

 
-      Andere thema’s  die ook aanbod komen: 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 
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6.   Maand januari 

 
-     Herhalingsoefeningen afgelopen maanden 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Infiltratie zonder bal: give & go 

Teamtactics B- Negatieve pressing op de baldrager 

 
-      Andere thema’ s  die ook aan bod komen: 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

7.   Maand februari 

 
-     Herhalingsoefeningen januari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Steunen 

Basics B- Korte dekking op halflange passing 

Teamtactics B+ Infiltratie met de bal: geen kans op direct en gevaarlijk 

balverlies 

Teamtactics B- Dekking door dichtste medespeler 

 
-      Andere thema’s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

8.   Maand maart 

 
-     Herhalingsoefeningen februari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Corner + indirecte vrije trap 

Basics B- Interceptie of afweren halflange pass 

Teamtactics B+ Ruimte creëren voor zichzelf en benutten 

Teamtactics B- Een meeschuivende doelman (hoge positie) 

 
-      Andere thema’s  die ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 
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 9.   Maand april & mei 
 

-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 

o Januari; 
o Februari; 
o Maart. 

 
-      Andere thema’ s  die ook aanbod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal (t.e.m. eind april) 

 

 
Opmerking –  Niveaugerichte wedstrijden 

 

- Voor   de   spelers   van   de   U10   en   U11   worden   er   op regelmatige basis selectiewedstrijden 

georganiseerd tegen provinciale leeftijdsgenoten. 

 
- Deze wedstrijden zullen georganiseerd worden vanaf de maand september tot en met de maand 

april
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Maandthema’s U12-U13 
 
 

1.   Maand augustus 
 

-     Herhalingsoefeningen 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Halflange passing 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Ruimte creëren voor zichzelf en deze ook benutten 

Teamtactics B- Negatieve pressing op de baldrager 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 t.e.m. 4 VS 4 

 

 

2.   Maand september 
 

-     Herhalingsoefeningen augustus 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Controle op een halfhoge bal 

Basics B- Korte dekking op halflange pass 

Teamtactics B+ Geen  “dom”  balverlies  waardoor  de  tegenstander  een 
doelkans krijgt 

Teamtactics B- Dekking door dichtste medespeler 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 t.e.m  4 VS 4 

 
3.   Maand oktober 

 
-     Herhalingsoefeningen september 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Doelpoging vanop 15 à 20 meter (halfver) 

Basics B- Interceptie of afweren halflange pass 

Teamtactics B+ Een lijn overslaan bij passing diep 

Teamtactics B- Een meeschuivende doelman (hoge positie) 
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-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 
o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 t.e.m. 4 VS 4 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

4.   Maand november 
 

-     Herhalingsoefeningen oktober 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Doelpoging op halfhoge voorzet 

Basics B- Corner + indirecte vrije trap 

Teamtactics B+ Infiltratie op het juiste moment 

Teamtactics B- De bal recupereren door interceptie 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

5.   Maand december 

 
-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 

o Augustus; 
o September; 
o Oktober; 
o November. 

 
-      Ander e t hema’ s  di e  ook aa nbod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 
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6.   Maand januari 

 
-     Herhalingsoefeningen afgelopen maanden 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Infiltratie zonder bal: give & go 

Teamtactics B- Negatieve pressing op de baldrager 

 
-       Andere  thema’ s  die  ook  aan bod  komen:  

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

7.   Maand februari 

 
-     Herhalingsoefeningen januari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Steunen 

Basics B- Korte dekking op halflange passing 

Teamtactics B+ Infiltratie met de bal: geen kans op direct en gevaarlijk 
balverlies 

Teamtactics B- Dekking door dichtste medespeler 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 

 

8.   Maand maart 

 
-     Herhalingsoefeningen februari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Corner + indirecte vrije trap 

Basics B- Interceptie of afweren halflange pass 

Teamtactics B+ Ruimte creëren voor zichzelf en benutten 

Teamtactics B- Een meeschuivende doelman (hoge positie) 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal 
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9.   Maand april & mei 
 

-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 
o Januari; 
o Februari; 
o Maart. 

 
-      Ander e t hema’ s  di e  ook aa nbod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Spelvormen 
o Wedstrijdvormen van 1 VS 1 over 4 VS 4 t.e.m. 8 VS 8 
o Voor spelertjes die hebben ingeschreven: techniektraining in de zaal (t.e.m. eind april) 

 

 
Opmerking –  Niveaugerichte wedstrijden 

 

- Voor   de   spelers   van   de   U12   en   U13   worden   er   op regelmatige basis 
electiewedstrijden georganiseerd tegen provinciale  leeftijdsgenoten. 

 
- Deze wedstrijden zullen georganiseerd worden vanaf de maand september tot en met de  
maand april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandthema’s U15 
 

 

 

 
1.   Maand augustus 

 
-     Herhalingsoefeningen 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Lange passing 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Driehoekspel 

Teamtactics B- Speelruimte verkleinen: sluiten (35m – 35m) 

 
-      Ander e t hema’ s  di e  ook aa nbod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 
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2.   Maand september 
 

-     Herhalingsoefeningen augustus 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Controle op een hoge bal 

Basics B- Korte dekking op lange pass 

Teamtactics B+ Ruimte creëren voor medespeler en deze ook benutten 

Teamtactics B- Evenredige onderlinge afstand 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
3.   Maand oktober 

 
-     Herhalingsoefeningen september 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Doelpoging vanop 20 meter (ver) 

Basics B- Interceptie of afweren van lange pass 

Teamtactics B+ Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen 

Teamtactics B- HOOG  BLOK:  aanvaller  en  verdediger  bevinden  zich 
tussen middenlijn en strafschopgebied tegenstander 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
4.   Maand november 

 
-     Herhalingsoefeningen oktober 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Doelpoging op hoge voorzet 

Basics B- Onderlinge dekking 

Teamtactics B+ Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen 

Teamtactics B- Centrale verdediger het dichtst bij het duel bepaald off- 
sidelijn 
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-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 
o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 
 

 

5.   Maand december 
 

-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 

o Augustus; 
o September; 
o Oktober; 
o November. 

 
-      Ander e t hema’ s  di e  ook aa nbod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 
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6.   Maand januari 

 
-     Herhalingsoefeningen afgelopen maanden 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken 

Basics B- Directe vrije trap 

Teamtactics B+ Subtiele eindpass in de diepte trappen 

Teamtactics B- GEEN kruisbeweging met een naburige speler maken 

 
-       Andere  thema’ s  die  ook  aan bod  komen:  

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
7.   Maand februari 

 
-     Herhalingsoefeningen januari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Directe vrije trap 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Diepte gecontroleerd induiken 

Teamtactics B- Het schuiven en kantelen van het blok 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
8.   Maand maart 

 
-     Herhalingsoefeningen februari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vrijlopen door diep in de ruimte te lopen 

Basics B- Korte dekking op lange pass 

Teamtactics B+ Balrecuperatie 1
ste 

actie is diep-gericht 

Teamtactics B- Een voorzet beletten 
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-      Andere thema’ s  die  ook aanbod  komen : 
o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 
 

 

9.   Maand april 
 

-     Herhalingsoefeningen maart 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Lange passing 

Basics B- Interceptie of afweren van een lange pass 

Teamtactics B+ Diep blijven spelen 

Teamtactics B- Een eindpass in de diepte beletten: centrum afsluiten 

 
-      Ander e t hema’ s  di e  ook aa nbod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
10. Maand mei 

 
-     Herhalingsoefeningen april 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Controle op hoge bal 

Basics B- Onderlinge dekking 

Teamtactics B+ Driehoekspel met de juiste onderlinge afstanden 

Teamtactics B- Onmiddellijk na balverlies druk zetten en de dieptepass 
verhinderen 

 
-      Ander e t hema’ s  di e  ook aa nbod  

komen : 
o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
Opmerking –  Niveaugerichte wedstrijden 

 
- Voor de spelers van de U15 worden er op regelmatige basis selectiewedstrijden 

georganiseerd tegen provinciale leeftijdsgenoten. 
- Deze wedstrijden zullen georganiseerd worden vanaf de maand september tot en met de 

maand april. 
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Maandthema’s U17 
 

 

 
1.   Maand augustus 

 
-     Herhalingsoefeningen 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ Diagonale in & out passing naar de zwakke zone 

Teamtactics B- Collectieve pressing bij de kans op balrecuperatie 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 
 

 

2.   Maand september 
 

-     Herhalingsoefeningen augustus 
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Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel 

Teamtactics B- Efficiënte bezetting: defensieve T-vorm 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
3.   Maand oktober 

 
-     Herhalingsoefeningen september 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ Efficiënte bezetting voor doel: 1
ste 

& 2
de 

paal, 11meter & 
16 meter 

Teamtactics B- Kortere dekking in de waarheidszone (split version) 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
4.   Maand november 

 
-     Herhalingsoefeningen oktober 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen 

Teamtactics B- Geen systematische off-side door stap te zetten 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod 

komen : 
o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 
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5.   Maand december 
 

-      Algemene herhaling van de volgende maanden: 
o Augustus; 
o September; 
o Oktober; 
o November. 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

74 

6.   Maand januari 

 
-     Herhalingsoefeningen afgelopen maanden 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ De   verste   spelers   lopen   zich   vrij   net   voor   de 
balrecuperatie (loshaken / uit blok) 

Teamtactics B- Een hoge & compacte T-vorm (3 of 4 spelers + keeper) 

 
-       Andere  thema’ s  die  ook  aanbod  komen:  

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
7.   Maand februari 

 
-     Herhalingsoefeningen januari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ In blok spelen: enkele spelers infiltreren (= sprint) 

Teamtactics B- T-vorm: tegenaanval afremmen 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
8.   Maand maart 

 
-     Herhalingsoefeningen februari 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ Diagonale in & out passing naar de zwakke zone 

Teamtactics B- Niet T-vorm: zo snel mogelijk terug 
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-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  komen : 
o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 
 

 

9.   Maand april 
 

-     Herhalingsoefeningen maart 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel 

Teamtactics B- Efficiënte bezetting: defensieve T-vorm 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aanbod  komen : 

o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
10. Maand mei 

 
-     Herhalingsoefeningen april 

Basics / Teamtactics B+ / B- Omschrijving 

Basics B+ Vervolmaking via individuele training 

Basics B- 

Teamtactics B+ Efficiënte bezetting voor doel: 1
ste 

& 2
de 

paal, 11meter & 
16 meter 

Teamtactics B- Kortere dekking in de waarheidszone (split-version) 

 
-      Andere thema’ s  die  ook aan bod  

komen : 
o Loop – en coördinatietraining 
o Reactie – en startsnelheid in spelvormen 

o Wedstrijdvormen: wedstrijdvormen voor de gestelde problemen (dit kan gaan van 2 

VS 2 over 4 VS 4 naar 8 VS 8) 

o Basistechnieken herhalen 

 
Opmerking –  Niveaugerichte wedstrijden 

 
- Voor de spelers van de U17  worden er op regelmatige basis wedstrijden georganiseerd 

tegen provinciale  leeftijdsgenoten. 
- Deze wedstrijden zullen georganiseerd worden vanaf de maand september tot en met de 

maand april. 
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6.5. ONTWIKKELINGSPLAN VOOR JEUGDKEEPERS 

6.5.1. Jeugdkeepers vanaf U10 
 

In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het aanleren en verbeteren (U10/11) van de basistechnieken.  
 Techniek  

- Uitgangshouding  
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (sprinten, draaien, keren)  
- Oprapen  
- Onderhands vangen  
- Blokkeren met buik/borst  
- Bovenhands vangen  
- Vallen  
- Duiken (U10/11-keepers)  
- Uitwerpen  
- Trappen/passen  

 
 Tactiek  

Verdedigend  
- Opstellen en positiespel in het doel  
- Opstellen en positiespel voor het doel met het oog op onderscheppen diepteballen  
- Duel 1 : 1  

Opbouwend  
- Spelhervattingen  
- Voortzetting na het in balbezit komen  
- Verwerken terugspeelbal 
  

Coachen en organiseren  
Balbezit eigen team  

- Van het doel af opstellen  
- Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen  
- “TIJD” = speler heeft tijd  
- “WEG” = speler moet de bal wegwerken  
- “NIET TERUG” = speler mag niet terugspelen  
- “VOORUIT” = speler moet bal vooruit spelen  

Balbezit tegenstander  
- Verdediging aansturen  
- “LOS” = bal voor de keeper  
- “JIJ” = voor de medespeler  
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6.5.2. Jeugdkeepers 12-16jaar 
 
In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het onderhouden van de basistechnieken. Door consequente training 
kan de basis gelegd worden om de technieken veder te ontwikkelen. Belangrijk is een goed voorbeeld van 
vooral de trainer op ieder gebied (techniek, gedrag, respect voor materiaal etc.).  

 
Techniek  
Verdedigend zonder bal  

- Uitgangshouding  
- Verplaatsing in en voor het doel d.m.v. voetenwerk (sprinten, draaien, keren)  
- Schijnbewegingen met het lichaam  
- Springen (1 - en 2-benige afzet, van stand of een aanloop van 1 of meer passen)  

Verdedigend met bal  
- Oprapen  
- Onderhands vangen  
- Blokkeren met buik/borst  
- Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander  
- Vallen  
- Duiken  
- Tippen  
- Uitwerpen  
- Trappen/passen buiten de 16-meter  

Opbouwend /aanvallend  
- Trap uit de handen; volley en dropkick  
- Werpen; rollen, slingerworp, strekworp  
- Doeltrap  

    
   Tactiek  

Verdedigende situaties  
- Opstellen en positiespel in en voor het doel  
- Opstellen en positiespel bij diepteballen en ballen van de zijkant  
- Positiespel bij hoekschop, vrije trap en penalty  

Opbouwend  
- Spelhervattingen  
- Voortzetting na het in balbezit komen  
- Verwerken terugspeelbal  

  
 Coachen en organiseren  
 
Balbezit eigen team  

- Van het doel af opstellen  
- Verdediging aansturen door korte en verstaanbare termen  
- Coachtermen: “TIJD”, “WEG”, “NIET TERUG” en “VOORUIT”  
- “HIER” = de terugspeelbal  

Balbezit tegenstander  
- Verdediging aansturen  

- Coachtermen: “LOS” en “JIJ” 
 

6.5.3. Jeugdkeepers 17-19jaar 
 

In deze leeftijdsgroep ligt de nadruk op het automatiseren van alle vaardigheden die van 12-16 jaar zijn 
aangeleerd. De trainingen worden in een hoger tempo uitgevoerd en worden zowel zonder als met druk van 
tegenstanders en medespelers ingepast. De rol van de keeperstrainer is in deze fase van groot belang om de 
overgang van de Junioren naar de Senioren te begeleiden. Alle aspecten die voor, tijdens en na de wedstrijd 
van belang zijn, moeten worden doorgenomen. Het is voor de keeper ook van belang dat hij meedoet aan 
positiespellen tijdens de eigen teamtrainingen.  
 
 Coachen en organiseren  
De afspraken die gemaakt zijn bij balbezit eigen team, TIJD, WEG, NIET TERUG, en HIER, aanwijzingen 
tijdens het spel en het organiseren bij spelhervattingen moeten nu continu herhaald worden. 

  



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

78 

6.6. AFSTEMMEN VAN DE VOETBALVISIE OP HET EERSTE ELFTAL 

6.6.1. Profiel van de hoofdtrainer  
De sportieve cel zal een hoofdtrainer aanstellen welke de visie van de club volgt.  
Concreet betekent dit:  

 spelen in zonevoetbal volgens het 1-4-3-3 spelsysteem  

 bouwen aan een team dat bestaat uit zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers  

 de visie van de hoofdtrainer stemt in grote lijnen overeen met de visie van de club  

 sterkere jeugdspelers laten doorstromen en kansen geven tijdens hun laatste opleidingsjaren 
 

6.6.2. Speelstijl en spelsysteem van 1ste elftal  
Binnen de KBVB wordt algemeen gestreefd naar zonevoetbal in een 1-4-3-3 spelsysteem. Wij leiden 
ons spelers binnen de JO op volgens dit spelsysteem. Logischer wijze wordt dit spelsysteem ook 
vooropgesteld binnen het eerste elftal. Eigen opgeleide spelers kunnen op deze manier het vlotst 
integreren.  
De club kiest voor een eerste elftal dat tracht attractief en aanvallend voetbal te brengen. Boven alles 
primeert echter het “gezond” blijven van de club. De sportieve cel mag niet blindelings ingaan op de 
financiële eisen van spelbepalende spelers. Wij verkiezen evenwaardige eigen opgeleide jeugdspelers 
boven getransfereerde spelers zonder duidelijke meerwaarde.  
 
Indien bepaalde vooropgestelde spelersprofielen niet overeenstemmen met de kwaliteit van de 
beschikbare spelers maakt de technische commissie eerst een grondige analyse van het toekomstig 
potentieel aan opgeleid talent dat binnen de jeugdopleiding aanwezig is. Indien niet aanwezig, wordt 
eerst nog gezocht naar spelers die wel een jeugdopleiding bij onze club gevolgd hebben, maar 
momenteel niet bij onze club spelen. Als laatste optie wordt dan naar andere spelers gezocht, waarbij 
de afstand van hun woonplaats tot de club binnen een straal van 15 km ligt. 
 
Wij mogen niet blind zijn voor tekorten binnen het beschikbare spelerspotentieel. Het eerste elftal valt 
en staat met resultaten. Afhankelijk van de speelwijze van de tegenstander zal het spelsysteem 
zonodig aangepast worden tenzij ons geheel zo sterk is dat de tegenstander zich zal aanpassen aan 
ons. 

6.7. TRAININGSGELEGENHEID 
 

 U5 U6 
 

U7 
- 
U9 

U10
-
U11 

U12
-
U13 

U14
-
U15 

U16 
- 
U19 

Keeper 

Aantal groepstrainingen per week 1 2 2 2 2 2 2 1 

Trainingsvolume / week (min.) 60 120 150 180 180 180 180 75 

 
Al onze ploegen van U6 trainen 2x per week. Dit trainingsschema wordt het hele seizoen door gehanteerd De 
gedetailleerde trainingskalender wordt up-to-date gehouden op de hoofdpagina van de website in de clubkalender. 

6.8. SPEELGELEGENHEID TIJDENS WEDSTRIJDEN  

Principe: IEDEREEN VOETBALT!!! 

Alle veldspelers krijgen per wedstrijd minstens 50% van de totale speeltijd!! 

De club vraagt aan trainer en ploegafgevaardigde om hierop strikt te letten. 

Bij meerdere keepers per team wordt er om de wedstrijd gewisseld tussen de 2 keepers. De keeper die niet 
in doel staat, voetbalt mee. Vanaf U15 opteren we evenwel voor een vaste keeper per ploeg. 
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Vanaf  de U10 kan de trainer de speelminuten afwegen op basis van: 

 discipline tijdens wedstrijden en trainingen 

 werkkracht 

 inzet 

 tegenstrever (minder kwalitatieve voetballer laten we meer spelen tegen mindere 
tegenstrever) 

6.9.  EVALUATIE 
 

Vanaf de leeftijdscategorie U8 vraagt de club aan de trainers om hun spelers te evalueren. Dit gebeurt in 
december en in april. Er wordt een gestandardiseerd evaluatieformulier ingevuld . 
 
Dit rapport heeft aandacht voor opleidingsdoelstellingen (gedeelte techniek & tactiek,spelinzicht, 
psychologisch, algemeen), kwantitatieve beoordelingen (scores) en kwalitatieve beoordelingen (ingeven van 
commentaren). 
Deze gegevens worden per speler geregistreerd. Na het seizoen wordt een digitale afdruk bewaard per speler 
welke geraadpleegd kan worden door de sportieve commissie en trainersstaf. Op het einde van het seizoen 
worden de resultaten besproken (vanaf U10) tijdens een gesprek met de ouders, al dan niet in het bijzijn van 
het kind. 

6.10. SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

Met clubs uit de regio 

De laatste 5 seizoenen kan KEWS Schoonbeek Beverst op eigen kracht zijn jeugdploegen aancullen met 
nieuwe spelers, waardoor een samenwerkingsverband in dit opzicht niet meer nodig is. Wel worden er 2x per 
jaar ludieke sportavonden georganiseerd met bevriende clubs uit de buurt. Desalniettemin onderhouden we 
op zeer regelmatige basis contact met omliggende clubs om later toch nog tot mogelijke samenwerking te 
komen 

Met scholen 

De club (vaak trainers) bezoekt op regelmatige basis (minsten 1x per jaar) de scholen in Schoonbeek, Beverst 
en omstreken om potentiële spelertjes warm te maken voor voetbal. Er worden dan flyers uitgereikt aan de 
kleuter en 1

ste
 jaarsleerlingen. 

Met provinciale jeugdopleiding (vroegere pospectie- en selectiewedstrijden) 

Spelers die er kwalitaitef bovenuit steken worden ook toegelaten om deel te nemen aan de provinicale 
trainings- en wedstrijdmomenten. Onze club leidt spelers op op een gewestelijk niveau. Zij die een hoger 
niveau aankunnen, wordt in deze niets in de weg gelegd om bij een club op een hoger niveau te spelen. 

Meisjes 

Deze worden bij de jongens geïntegreerd. Omze club biedt geen apart meisjesteam aan. Meisjes die dit toch 
wensen, kunnen hiervoor terecht bij de damesclubs in de omgeving. 
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7. ONDERSTEUNING 

7.1. MEDISCHE BEGELEIDING 
 

Onze club heeft een aantal documenten in het leven geroepen die zullen bijdragen tot een juiste afhandeling 
EN opvolging bij een sportongeval of blessure. 

7.1.1. Medisch informatieformulier van elk sportend clublid 
Aan ieder sportend clublid (of ouder) wordt bij inschrijving gevraagd naar de medische actergrond van een 
kind. Indien er medische aandachtspunten (bijv. astma, epilepsie, …) zijn, wordt hiervoor een specifiek 
formulier ingevuld  en wordt dit ook uitgebreid besproken met trainer en/of afgevaardigde, zodat deze in een 
eventuele noodsituatie de juiste medische zorgen kan toedienen. 
Het formulier dient dan ook aan de jeugdsecretaris bezorgd te worden. 

7.1.2. Wat te doen bij een sportongeval? 

Ieder ongeval tijdens een training of wedstrijd dient vastgesteld te worden door een geneesheer en binnen de 
21 werkdagen bij de KBVB aangegeven te worden. 

Hiervoor dient het Ongevalformulier van de KBVB gebruikt te worden. Het is te vinden in onze kantine of je 
kan het zelf afdrukken via de link op onze webiste: menu- Docs&Links - Sportongeval 

Hoe invullen : De voorkant laat u invullen door de behandelende geneesheer. 
Op de achterzijde van het formulier vult uzelf  ENKEL de volgende items in: 

          1) Datum ,Uur en Locatie van het ongeval 
         2) Aanduiding of het een wedstrijd of een training betreft 
         3) Omstandigheden van het ongeval. 
          4) Een KLEVER van de mutualiteit op naam van het kind  
          5) Uw handtekening als ouder of wettig vertegenwoordiger 

U bezorgt het formulier daarna zo snel mogelijk aan de Gerechtigd Correspondent (GC)van de club: 

Peter Claesen 
Oude Baan 56 
3590 Diepenbeek 
0476/98.88.31 

 
De achterzijde wordt vervolgens aangevuld door onze GC en verstuurd naar de KBVB in Brussel. 

Aandacht: Onze club vraagt tevens dat men een bijkomend document 'het medisch communicatie-
formulier' bij de arts laat invullen. De bedoeling is dat men dit formulier daarna aan de trainer overhandigd 
zodat hij/zij ook op de hoogte is van de diagnose van de opgelopen kwetsuur en de verdere afloop ervan 
De trainer overhandigt dit formulier voorts aan de medisch verantwoordelijke.  
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7.1.3. Medische staf 
ClubKinesist: Liesl Guisson 

Educare  
P. Piperstraat 70 
3590 Diepenbeek 

0474/277962 
 
 

7.1.4. Verdere afhandeling van het sportongeval 
 

Na goedkeuring door de KBVB ontvangt de GC een ontvangstbewijs(gekleurd formulier) met daarop het 
eventueel aantal goedgekeurde kine-behandelingen. 
Dit formulier wordt terug aan de speler overhandigd/verzonden.  
Na genezing dient de behandelende geneesheer dit formulier te ondertekenen en 2 datums te vermelden: 
Datum herspelen en datum genezing 
Immers de speler mag pas opnieuw voetballen na datum herspelen. 
En de medische onkosten kunnen ingediend worden tem datum genezing. 
Medische onkosten:  Alle medische onkosten dient u eerst in bij uw ziekenfonds. Hetgeen ervan niet 
terugbetaald wordt door uw ziekenfonds, kunt u verhalen bij de ongevalverzekering van de KBVB. U bezorgt 
dus uw medische onkosten (ziekenhuisfacturen, verschilstaat van uw ziekenfonds,...), samen met het 
ondertekend ontvangstbewijs, aan de GC van de club; die verder het dossier zal verwerken en versturen naar 
de KBVB. 
Terugbetaling : De KBVB zal enkele weken later een kwijtschrift van uw dossier naar de club toesturen en het 
bedrag van tegemoetkoming wordt op eerst de clubrekening gestort. 
De GC zal u vervolgens het kwijtschrift toesturen en het bedrag van tegemoetkoming wordt door de 
penningmeester van de club doorgestort naar uw bankrekening (die u vermeld heeft op het medisch 
informatieformulier) 
Belangrijke opmerkingen: 
Voor kinébehandelingen : U krijgt alleen tussenkomst voor kinésistherapie indien er kiné-beurten ingevuld 
werden door de arts op het aangifteformulier en indien deze goedgekeurd werden door de KBVB 
Bijkomende kiné-behandelingen: Iedere bijkomende kiné moet eerst aan de KBVB aangevraagd worden via 
de GC van de club en dit met een nieuw doktersvoorschrift. De bond zal dan goedkeuring verlenen en pas 
vanaf dan mogen de nieuwe kiné-beurten starten.  
Aandacht: Wie hieraan verzaakt, betaalt voor eigen rekening de kiné-beurten. 

7.1.5.  EHBO-Kit 
 

Er zijn 2 EHBO-kits ter beschikking. Eentje in de kantine en eentje in het lokaal van de 
scheidsrechters/trainers.  
De AVJO is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kits. 

  



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

82 

8. INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 

8.1. COMMUNICATIEKANALEN 
De website van de jeugdafdeling heeft een plaats binnen in de clubwebsite www.kewsschoonbeekbeverst.be waar 
men allerhande informatie over de jeugdwerking kan terug vinden. De site wordt regelmatig geüpdate met 
aankondigingen van clubactiviteiten, belangrijk nieuws, kalenderwijzigingen, eigen tornooien en deelname aan 
tornooien elders e.d.  
.  
Aan het informatiebord in de kantine worden eveneens alle affiches en belangrijke informatie aangaande 
activiteiten en sportief gerichte documenten uitgehangen. (TVJO, GC en jeugdsecretaris zijn bordverantwoordelijken) 
 
Tevens worden er via de TV schermen en het scorebord belangrijke en relevante informatie gedeeld 
 
Minsten éénmaal per jaar wordt er ook een infosessie georganiseerd met de verschillende afgevaardigden, enerzijds 
over het reilen en zeilen binnen de club, maar anderzijds ook mbt de taken van een afgevaardigde 
 
Binnen de JO worden er op regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd:  

 Vergadering Jeugdcommissie: iedere 6 weken 

 Vergadering TVJO, AVJO en trainers: iedere 6 weken 

 Evaluatiegesprekken: 
Tussentijdse evaluatie: Een 1ste evaluatieformulier wordt besproken tussen TVJO en trainer 

december  
Eindevaluatie: Evaluerend gesprek met speler+ouder  

en trainer+TVJO periode:maart/april 
 

Jaarlijkse info-avond, met een voorname focus op nieuwe leden, in september bij aanvang van het nieuwe seizoen. 
 
Via een aantal charters vraagt de club zich te houden aan enkele richtlijnen: 
 

 Charter Bestuurders
3
 

 Charter Ouders en supporters
4
 

 Intern Reglement jeugdspelers
5
 

 

8.2. COMMUNICATIE EN RELATIE MET HET EERSTE ELFTAL 
 

 Ploegenvoorstelling 

In de loop van de maand september, bij aanvang van het seizoen, worden de verschillende leden van KEWS 
Schoonbeek-Beverst voorgesteld aan het publiek. Er worden dan telkens ook initiatieven genomen om 
samenhorigheid tussen jeugd en het eerste elftal versterken. 

 Familiedag 

Als afsluiting van het seizoen wordt er een traditionele BBQ georganiseerd. Op die dag worden er, naast 
voetbalwedstrijdjes, ook spelletjes georganiseerd waar zowel jeugdspelers als spelers van het eerste elftal op een 
ludieke manier aan deelnemen. 

 Voetbalkampen 

Tijdens schoolvakanties worden er door onze JO, meerdaagse kampen georganiseerd. Op die momenten zijn er ook 
steeds enkele spelers van het eerste elftal aanwezig om training te geven of gewoon om eens mee te trainen met de 
jeugdspelers tijdens het kamp. 
 
 

 Ploegje van de week 

                                                           
3
 BIJLAGE 5: Charter bestuurders 

4
 BIJLAGE 6: Charter ouders en supporters 

5
 BIJLAGE 7: Intern Reglement jeugdspelers 
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Wanneer de nieuwe accomodatie in gebruik zal genomen worden (eind 2018), willen we gaan werken met “het 
ploegje van de week”. Een jeugdploeg - het ploegje van de week - wordt dan uitgenodigd bij een thuiswedstrijd van 
het eerste elftal. Ze zullen dan: 

- Het veld mee mogen oplopen 
- Ballenjongen/meisje spelen 
- De aftrap geven (eventueel) 
- Voor sfeer zorgen tijdens de wedstrijd 
- Na de wedstrijd aan de spelers voorgesteld worden 
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8.3. LEDENWERVING 
 

Het ledenwervingsplan van KEWS Schoonbeek-Beverst bestaat uit volgende onderdelen: 
 

 Werving via georganiseerde sportdagen  

Op de site van onze club worden een aantal sportdagen per jaar georganiseerd waarbij telkens 1 bezoekende 
club wordt uitgenodigd, waartegen al onze ploegen een vriendenwedstrijd spelen.  
De 1e en laatste sportdag zijn toegankelijk zowel voor leden als niet-leden. Zo kunnen geïnteresseerde 
nieuwe spelers aan deze wedstrijdvormen deelnemen.  
 

 Initiaitiedagen 

In de maand april en mei worden er steeds een viertal intiatiedagen georganieerd. Deze dagen zijn er 
specifiek op gericht om nieuwe spelertjes te laten kennismaken met het voetbalspel, maar ook met werking 
van onze club. 

 Werving via scholen  

Alle kinderen in de scholen van Bilzen en Diepenbeek krijgen bij aanvang van het schooljaar en na de 
paasvakantie een flyer van de club om deel te nemen aan een van de introductiedagen in september of in 
mei, iedere  woensdagnamiddag of -avond in die maand. 
 

 Werving via scouting  

Onze jeugdtrainers worden ingezet om op zoek te gaan naar nieuw talent. Zij doen dit vooral tijdens 
wedstrijden, waar hen gevraagd wordt de gegevens van spelers die talent hebben, door te spelen aan 
mensen van de ledenwerving. 
 

 Werving via interne communicatie 
  
Een groot deel van onze ledenwerving gebeurt via interne communicatie: broers of zussen van bestaande 
spelers die aangeschreven worden, vrienden of schoolmakkers van bestaande spelers die, via brochures 
gegeven aan de bestaande spelers, zich komen aanbieden op de club, enz. Ieder jaar wordt op het begin van 
het seizoen een infodag georganiseerd waarbij naast de evaluatie van het afgelopen seizoen ook de werking 
van nieuwe seizoen wordt toegelicht. Mensen van de ledenwerving zijn daar aanwezig om geïnteresseerde 
ouders van eventuele nieuwe spelers te woord te staan. 
 

 Werving via externe communicatie  

De externe communicatie verloopt hoofdzakelijk via de website (www.kewsschoonbeekbeverst.be).  
Op de website is alle informatie m.b.t. de jeugd beschikbaar voor nieuwe leden waarin ze uitgebreid kunnen 
kennis maken met de club en eventueel een afspraak kunnen maken voor een rondleiding binnen de club 
door iemand van de ledenwerving. 
Daarnaast verschijnt er op regelmatige basis (3-tal keer per seizoen) een artikel over een activiteit van een 
jeugdteam van onze club op de website van het 'Het Belang van Bilzen'. 
 
Bovendien maken we ook zeer actief gebruik gebruik van de social media, facebook, instagram,…om onze 
club te promoten en niewe leden te werven.   

BIJLAGE 1: FAIRPLAY EN 10 GEBODEN JEUGDOPLEIDER 
 



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

85 

 
  



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

86 

 
  



JEUGDBELEIDSPLAN 2019-2021  :  KEWS SCHOONBEEK-BEVERST 
 

87 

BIJLAGE 2: FUNCTIEOMSCHRIJVING ploegafgevaardigde 
 
1.Algemeen 
 
De (terrein)afgevaardigde heeft in de club een belangrijke taak. Tijdens wedstrijden en trainingen 
opereert hij meestal op het achterplan. Toch kan er zonder afgevaardigde géén wedstrijd betwist 
worden. 
De afgevaardigde bepaalt sterk het imago van de club. Voor zijn eigen club, voor de tegenstrever 
maar vooral voor de scheidsrechter(s). 
Blijf kalm in alle omstandigheden. Geef op geen enkel ogenblik op welke wijze ook kritiek of 
commentaar, ook niet na afloop van de wedstrijd en op wie dan ook. 
 
2. Taken van de afgevaardigde 
Reglementaire bepalingen. 
De club, op wier terrein een wedstrijd gespeeld wordt, dient naar haar terrein één van haar 
toegewezen aangeslotenen af te vaardigen. 
De terreinafgevaardigde moet : 

➢ minstens 18 jaar oud zijn. 

➢ ter beschikking zijn van de scheidsrechter: 

-60 minuten vóór de beginschop (wedstrijden eerste 
ploeg). 
- 30 minuten vóór de beginschop (andere wedstrijden). 
- tijdens de wedstrijd (op een overeengekomen plaats in de 
neutrale zone). 
- tot deze na de wedstrijd vertrekt. 
 

Indien geen terreinafgevaardigde aanwezig is, moet een speler van de bezochte club de functies van 
terreinafgevaardigde waarnemen. Hij mag derhalve aan het spel niet deelnemen tot de aankomst van 
een aangeslotene, die als afgevaardigde kan optreden. 
Indien de bezochte club slechts met 7 spelers opkomt en dit aantal tot 6 daalt, omdat een speler als 
terreinafgevaardigde moet optreden, wordt zij als forfait gevend beschouwd. 
 

Voor aanvang van de wedstrijd  

 tijdig aanwezig zijn (min. 60’ eerste ploegen, 30’ jeugd) 

kijk de reinheid van de kleedkamer ref na ! 

scheidsrechter(s) verwelkomen (kleedkamer aanwijzen, 
drankje aanbieden, wedstrijdbal overhandigen) 

scheidsrechtersonkosten betalen 

wedstrijdblad: 
o PC ter beschikking stellen voor scheids en tegenpartij 
o kijk na of het digitaal wedstrijdblad volledig is ingevuld. 

wedstrijdballen 
o Zijn er één of meer reserveballen ? 

verzorging 
o Waterzak, spons,…? 

bij de jeugd: is er een begeleider bij de spelers 
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Tijdens de wedstrijd  

 neutrale zone: 
o Enkel personen ingeschreven op het wedstrijdblad 
én drager van armband in neutrale zone. 

technische zone 
o trainer (rode armband), medische staf (gele 
armband) en wisselspelers 

supporters: 
o Géén supporters in neutrale zone, eventueel 
terugwijzen. 

afgevaardigde zélf: 
o drager van witte armband (terreinafgevaardigde) 
o drager van armband Belgische driekleur 
(verplaatsing) 
o verantwoordelijk voor veiligheid ref; 
o bereikbaar voor ref op afgesproken plaats (langs 
terrein, niet in de kantine !) 
o enkel terrein betreden nà toestemming van de 
scheidsrechter 
o ingeval van kwetsuur: één verzorger op terrein, na 
signaal scheidsrechter ! 

 

Tijdens de rust  

 drank 
o voor scheidsrechter(s) én bezoekers 

contact 
o vraag de scheidsrechter of hij nog wensen heeft 

 

Na de wedstrijd  

 vlak na affluiten 
o scheidsrechter(s) begeleiden tot IN zijn 
kleedkamer en hem eventueel trachten te 
vrijwaren van agressie; 

drank 
o vragen welke drank gewenst is en deze aanbieden 

wedstrijdblad 
o na vervollediging door ref alle rubrieken 
zorgvuldig nakijken: uitslag, gele en/of rode 
kaarten, vervangingen (zo nodig).Daarna versturen. 

beschadiging clubinstallaties 
o indien schade vragen aan ref om, samen met 
afgevaardigde tegenpartij, schade vast te stellen 
inschrijven op wedstrijdblad en ondertekenen; 

kantine 
o scheidsrechter vergezellen naar kantine indien hij 
deze wenst te bezoeken; 
o indien er problemen waren is het aan te raden 
niet naar de kantine te gaan én begeleidt de 
terreinafgevaardigde de scheidsrechter tot 
buiten de clubinstallatie, zo nodig tot aan de auto. 

kleedkamers 
o Werd er niets achtergelaten van kledij of 
uitrusting ? 
o Zijn de douches/kranen dichtgedraaid, is de 
verwarming uitgezet en het licht uitgedaan ? 
o Zijn alle wedstrijd- en opwarmingsballen 
teruggebracht ? 

 
Verdere informatie: 
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Functies en armbanden  

trainer let op: enkel aangesloten “trainers” mogen op het 
wedstrijdblad; 

drager rode armband (effectieve trainers) 

terreincommissaris armband clubkleuren (dus groen voor KEWS SB) 

Medische staf gele armband 

ploegkapitein witte armband of andere kleur, goed te onderscheiden 
van truitje 

3. Het opvoedkundige gedeelte: 

 Kunnen inleven in denk- en handelswijze van de jeugd 

 Benaderen vanuit een positieve instelling 

 Respect bijbrengen voor de tegenstanders en de wedstrijdleiding 

 Tegen racisme 

 Moedigt aan, motiveert en troost 

 Op de juiste wijze omgaan met materialen 

 Stimuleren van douchen op douche slippers, denk aan hygiene 
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BIJLAGE 3: STANDAARDFORMULIER TRAININGSVOORBEREIDING 
Naam:  
Thema:  

Aantal spelers: 
20+2 
  
 

Materiaal:  

Richtlijnen en coachingswoorden 

Basics:  

 

Teamtactics:  

 

 

OPWARMING  

 

Beschrijving: 
  

Coaching: 
  

 

WEDSTRIJDVORM 1  

 

Beschrijving: 
  

Coaching: 
  

 

TUSSENVORM 1  

 

Beschrijving: 
  

Coaching: 
  

 

WEDSTRIJDVORM 2  

 

Beschrijving: 
  

Coaching: 
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TUSSENVORM 2  

 

Beschrijving: 
  

Coaching: 
  

 

WEDSTRIJDVORM 3  

 

Beschrijving: 
  

Coaching: 
  

 

COOLING DOWN  

 Beschrijving: 
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BIJLAGE 4:  STANDAARDFORMULIER WEDSTRIJDVOORBEREIDING 
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BIJLAGE 5: CHARTER BESTUURDERS 
  
Alle bestuursleden van KEWS Schoonbeek-Beverst: 
 

 onthouden zich van elk gedrag en elke uitlating die de werking van de club schade kan toebrengen. 
Gezien hun functie een bevoorrechte positie inhoudt i.v.m. de kennis van interne aangelegenheden, 
onthouden zij zich van elke publieke commentaar op de clubwerking; 

 

 zullen zich inzetten om mee te werken aan een positieve uitstraling van de club. Deze positieve 
benadering kan aan de orde komen, zowel bij gesprekken met derden als bij het leveren van 
adviezen aan beleidsverantwoordelijken. Perscontacten behoren alleen tot de taak van de 
communicatieverantwoordelijke; mensen van de pers dienen naar deze persoon te worden 
doorverwezen; 

 

 engageren zich voor een bepaalde functie in het bestuur. Dit engagement zal inhouden dat men 
zich gedurende het hele seizoen op de voor deze functie geëigende dagen en uren ter beschikking 
zal houden. Indien men om één of andere reden verhinderd is om deze functie uit te oefenen, zal 
men contact opnemen met een bevoegde persoon om tot een oplossing te komen; 

 

 leven eventuele, voor de functie bijkomende verplichtingen, voortspruitend uit de werkingsprincipes, 
sponsoring, strikt na in het belang van de club; 

 

 zijn mede verantwoordelijk voor een vlot verloop van de hele organisatie. Alhoewel ieders 
engagement geldt voor het uitvoeren van een welomschreven taak, houdt dit engagement toch een 
ruimere dienstverlening in. Dit betekent dat, indien mogelijk, het de taak is van elk bestuurslid om, 
bij afwezigheid van een ander bestuurslid, hulp te bieden bij het oplossen van om het even welke 
probleemsituatie. Het engagement zal ook inhouden dat elk bestuurslid, indien mogelijk, bij 
georganiseerde nevenactiviteiten ook een taak op zich neemt. Deze taak kan losstaan van de 
eigenlijke hoofdfunctie. Het spreekt voor zich dat men naar anderen toe de nodige motiverende 
informatie over deze activiteiten doorspeelt. 

 

 voeren een open politiek aangaande het beleid van de club, om bovenstaande principes mogelijk te 
maken. Het bestuur is samengesteld op basis van gelijkwaardigheid van alle leden. Samen bepalen 
zij de principes van het beleid; 

 

 zijn gehouden aan geheimhouding inzake de in het bestuur gevoerde gesprekken. Elke door het 
bestuur genomen beslissing, ook al gebeurt deze niet unaniem, dient door elke bestuurslid 
ondersteund te worden en bij derden verdedigd te worden. 
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BIJLAGE 6: CHARTER OUDERS en SUPPORTERS 
 

Wij, ouders en supporters van clubleden van KEWS Schoonbeek-Beverst:  

 
 Moedigen de kinderen aan en geven voorrang aan hun sport. 

 Dwingen hen nooit om onze ambities waar te maken. ( het zijn niet allemaal Ronaldos) 

 Helpen de kinderen vertrouwen te krijgen. 

 Laten ze voetballen op hun eigen niveau en helpen hen om realistische doelen te stellen.  

 Benadrukken het plezier en vermijden prestatiedruk door hen duidelijk te maken dat voetbal meer is dan 

‘winnen of verliezen'. ,er is namelijk ook nog gezondheid, vriendschap,  uithouding, durf, samenwerking, etc. 

 Leren hen dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning. 

 Zorgen voor positieve ervaringen. Ondersteunen hen met aanmoedigingen.(positieve punten naar voor 

brengen), en bemoeien ons niet met het spel. 

 Applaudisseren voor goed spel zowel van onze kinderen als die van de tegenstrever. 

 Zijn vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters.(zo dwing men respect af) 

 Blijven positief, ook na verlies. Wij kleineren of schreeuwen nooit. 

 Trekken de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel. 

 Laten onze waardering voor de trainer blijken. 

 Laten de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen. 

 Brengen evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school. 

 Helpen onze kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen.(vb voeding), waarbij wij ook 

zelf het goede voorbeeld geven. 

 Maken duidelijk dat sportieve mislukkingen nooit persoonlijke mislukkingen zijn. 

 Verwittigen de trainer indien ons kind niet kan komen(een telefoontje is vlug gedaan). 

 Maken, indien mogelijk, afspraken voor het vervoer van de kinderen naar de club, zodat iedereen een 

inspanning doet of zorgen dat de kinderen met een veilig uitgeruste fiets naar de club kunnen fietsen, indien 

mogelijk. 
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BIJLAGE 7: INTERN REGLEMENT Jeugdopleiding KEWS Schoonbeek- Beverst 
1) (Gewestelijke) ploegen:  

 Onze ploegen staan open voor alle spelers.  

 Elk jaar worden de spelers 2 X geëvalueerd door trainer en jeugdcommissie(december en april ) 
 

2) Lidgeld 

 Het lidgeld dat betaald wordt voor de opleiding geeft recht op 2 trainingen per week en een wedstrijd. 

 Inbegrepen is een verzekering bij ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden (na reglementaire 
aansluiting bij de K.B.V.B./V.F.V.) 

 
3) Wedstrijden 

 De wedstrijden, zowel in competitieverband als vriendschappelijk, zijn er als beloning voor de inzet 
van de spelers.  Betaling van lidgeld geeft niet automatisch recht op het spelen van wedstrijden. 

 Reserve staan tijdens wedstrijden kan verschillende oorzaken hebben: 
 Beurtrol 
 Onvoldoende je best doen op training 
 Niet aan de eisen van de trainer voldoen ( opdrachten niet uitvoeren ) 
 Niet in orde zijn in verband met afspraken  
 Identiteitskaart niet bij = niet spelen : dit is een beslissing van de KBVB (voor spelers -12 jaar 

: geldig paspoort aanvragen bij de gemeente)  
 niet verwittigd wegblijven van de training 
 niet op regelmatige basis naar de training komen – enz. 
 Soms ook wel eens ter bescherming van de speler ( overbelasting – terugkeer uit blessure – 

groeipijnen - …..) 
 

 Speler en ouders mogen steeds uitleg vragen over het hoe en waarom, maar zonder vooroordelen en 
op een tijdstip dat het ook de trainer past. (vb. liefst in de loop van de week na de training). 

 Alle geselecteerde spelers krijgen evenwaardige speelgelegenheid tijdens de wedstrijd.  

 Bij KEWS Schoonbeek-Beverst wordt er gespeeld met trui in de broek en kousen opgetrokken tot 
onder de knie.  

 
4) Supporteren en resultaten 

 Ook wij vinden het normaal dat je je zoon/dochter komt aanmoedigen, maar probeer vooral de ploeg 
als geheel aan te moedigen. 

 Ook wij winnen graag, maar het belangrijkste doel is spelers opleiden  zodat ze op termijn kunnen 
doorgroeien naar de 1

ste
 ploeg. 

 Bij KEWS Schoonbeek-Beverst wordt er totaal geen rekening gehouden met resultaten (uitslagen) 
van wedstrijden. Er wordt themagericht getraind en niet in functie van bepaalde wedstrijden of 
resultaten. 

 Geef zelf ook geen richtlijnen hoe hij of anderen moeten spelen. Als ouder weet je niet welke 
opdrachten je zoon/dochter heeft meegekregen. Je zorgt dan zelf voor een conflictsituatie met de 
trainer, waar je zoon/dochter de dupe van kan worden. 
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5) Kritiek 

 Wij staan steeds open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de 
betrokken persoon gegeven wordt. Geef dus geen negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden. 

o Vb: Is dat opleiding, ze verliezen toch alweer? Wat voor een trainer is dat? (bij 
tegendoelpunten) altijd voetballen van achteruit, zie je nu wat er van komt – stamp die bal 
toch naar voor – mag die ook al meespelen – enz… 

o Ben je niet akkoord met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een gesprek met de 
desbetreffende trainer en jeugdcoördinator! Val geen andere mensen lastig! Deze 
mensen weten vaak niets af van de situatie en kunnen u toch niet verder helpen. 

6) Sancties  

 Indien we merken dat je als ouder of supporter je niet aan deze richtlijnen kan houden zal je voor 
een gesprek uitgenodigd worden door de jeugdcoördinator. Aan de hand van dit gesprek kan de 
jeugdcoördinator genoodzaakt zijn sancties op te leggen. 

7) Ingesteldheid en levenswijze 

 Alle spelers van KEWS Schoonbeek-Beverst hebben respect voor de club: 
o Als speler van KEWS Schoonbeek-Beverst draag je onze club hoog in het vaandel en 

supporter je, volgens de fairplay-regels. 
 

 Alle spelers van KEWS Schoonbeek-Beverst hebben respect voor de accommodatie: 
o De ganse week is de terreinverantwoordelijke van ’s morgens tot ’s avonds in de weer om 

de velden en kleedkamers in orde te houden. 
o We ruimen zelf na een training zelf onze kleedkamers op ( beurtrol) en doen dit zoals het 

hoort. 
o Ben je op training je bal kwijt geraakt, dan is het niet de taak van de 

terreinverantwoordelijke om die bal te zoeken. 
o Een speler, die bewust brokken maakt, zal de onkosten van de herstelling moeten betalen 

en krijgt een schorsing. 
o Een kleedkamer dient om je om te kleden en om te douchen.  
o Het is verboden om binnen met ballen te spelen, je schoenen te poetsen in de douches 

en in de douches te spelen.  
o Er worden geen grapjes uitgehaald met kledij van andere spelers.  
o De douches zijn geen toilet.  
o Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak. 
o Geen GSM gebruik in de kleedkamers. 
o Na de training worden de schoenen altijd buiten schoon gemaakt, er wordt naar  binnen 

gegaan op uitgeklopte voetbalschoenen.  
o Kunstgrasveld: hiervoor gelden extra regels: 

 Enkel voetbalschoenen toegelaten met Multi-studs /vaste studs. 

 Enkel met propere schoenen het veld betreden 

 Geen kaugom 

 Alle spelers hebben respect voor elke medewerker van KEWS Schoonbeek-Beverst. 
o Dit respect toon je door bij aankomst en verlaten van een activiteit alle medewerkers een 

hand te drukken. 
o Dit respect toon je door altijd en overal tegenover iedereen beleefd te zijn, ook als het wat 

minder goed gaat. (bijv. bij vervanging – straf – je wedstrijd verloren enz…..) 
o Dit respect toon je door je te houden aan de afspraken binnen je eigen ploeg. 

 Alle spelers hebben respect voor alle spelers van KEWS Schoonbeek-Beverst  
o Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en 

verdienen daarom kameraadschap. 
o Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met elke overwinning van een 

KEWS Schoonbeek-Beverst ploeg.  
o Moedig de ploeg of speler die het moeilijk heeft aan.  
o Voel je nooit te goed om een andere ploeg uit de nood te helpen. 

 

 Alle spelers van KEWS Schoonbeek-Beverst hebben respect voor hun eigen lichaam en 
uiterlijk. 

o Spelers laten zich niet verleiden tot het gebruik van alcohol, drugs en tabak. 
o Spelers dragen geen oorringen of piercings tijdens de activiteiten. 
o Spelers lopen er tijdens activiteiten altijd onberispelijk bij. (kledij volgens afspraak) 
o Spelers gaan tijdig slapen voor de nodige nachtrust: niet voldoende nachtrust = niet goed 

spelen.. 
o Spelers raadplegen een arts bij blessures en houden rekening met het advies van de arts 

en zorgen ervoor dat de arts de nodige formulieren invult voor de verzekering (voor de 
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juiste formulieren en procedure verwijzen we naar onze club-website). Ook als je hierdoor 
een aantal trainingen of wedstrijden moet missen. 

 

 Alle spelers van KEWS Schoonbeek-Beverst hebben respect voor hun tegenstrever en de 
scheidsrechter. 

 
8) Mogelijke sancties naar jeugdspelers toe: 

o Een persoonlijke verwittiging van de trainer 
o Wedstrijdverbod 
o Tijdelijke verwijdering uit de ploeg 
o Een gesprek van de trainer met de ouders 
o Een gesprek van de jeugdcoördinator met de ouders. 
o Een gesprek met het bestuur en jeugdcoördinator met de ouders. 
o Verwijdering uit de club. 
o  

9) Kiezen voor een KEWS Schoonbeek-Beverst jeugdopleiding doe je bewust: 

 Net als voor de schoolse opleiding moet je als ouder overtuigd zijn van de degelijkheid van onze 
opleiding in zijn totaal. 

 
Wij ondergetekenden  ……………………………………………………….. ouders van  
…………………………………………..………..kiezen bewust voor een  
KEWS Schoonbeek-Beverst jeugdopleiding voor onze zoon/dochter tijdens het seizoen ______________ en 
verklaren ons akkoord met het intern reglement jeugdopleiding. 

 

 


