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VOORWOORD 
 
 
 
 
Dit (jeugd)beleidsplan heeft tot doel om onze jeugdwerking in kaart te brengen en onze aanpak te 
formaliseren/structureren. 
 
We hebben bij R Cappellen FC in 2010 een audit gehad en hebben toen het nationaal label behaald. 
Dit is in 2013 bevestigd met terug een nationaal label. 
 
In 2016 is de audit strenger en beter geworden daardoor hebben we nog wel het IP-label gehaald 
met 3 sterren! 
  
In 2019 zijn er herstructureringen gestart om de jeugdwerking te moderniseren met een betere 
structuur en organisatie. Ook de opleiding op zich is grondig herzien en is vanaf 2019-2020 een 
nieuwe weg ingeslagen. Dit resulteerde opnieuw in een 3 sterren-label. 
 
Ondertussen wijzigde het jeugdteam in de overgang naar het seizoen 2022-2023. We willen verder 
evolueren als toonaangevende jeugdopleiding in onze regio waarbij we verder bouwen op het 
gedane werk uit de afgelopen jaren. Hierbij hebben we de vorige audit als leidraad genomen om 
enkele strategische werkpunten toe te voegen aan ons beleidsplan. 
 
Onze focus hierbij ligt op de volgende punten: 

• Cultuur van participatie benadrukken (#ONETEAM) 

• Specifieke blessurepreventie voor de bovenbouw met wetenschappelijke opvolging. 

• Mentaal welzijn van ieder die bij onze club betrokken is. We starten met sessies Mental 
Coaching voor bepaalde teams en zorgen voor een Aanspreekpunt Integriteit (API). 

• Structurele samenwerkingen met clubs op verschillende niveaus in de regio met als doel de 
speler centraal te zetten in de zoektocht naar zijn/haar beste niveau om te voetballen. 
(charter rond scouting) 

 
We evolueren verder als club waarbij het belangrijk is om ruimte te geven aan de 
medewerker/vrijwilliger. 
 
 
Sportieve groeten, 
 
Raad van Bestuur  
Royal Cappellen Football Club 
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1. BELEID EN STRATEGIE 

1.1. Missie/visie van de club 
 
Missie 
 

R Cappellen FC wil een familiale, attractieve amateur-club zijn met een fanionelftal  
bestaande uit een mix van eigen opgeleide talenten en regionale spelers  
met een oog voor financiële stabiliteit.  
 

De sportieve missie van de club is gericht op 5 pijlers:  
 

• Niveau 1ste elftal                                              
R Cappellen FC wenst met haar 1ste elftal op het niveau van 1ste of 2de amateurs te spelen. Echter, de 
basis hiervoor blijft met de hoogste prioriteit het financieel gezond zijn (en blijven) van de club. Het 
spelen in 3de amateurs wordt momenteel niet als optie weerhouden. Het streven naar 1ste of 2de 
amateurs is een bewuste keuze omdat dit een positieve invloed heeft op de 4 andere pijlers     

 

• Doorstroming eigen jeugdspelers 
R Cappellen FC streeft na dat haar 1ste elftal bestaat uit zoveel mogelijk eigen jeugdspelers.  
De referenties hierbij zijn: 

o 1ste elftal = spelers op het wedstrijdblad bij competitiewedstrijden 
o Eigen jeugdspeler = een speler die binnen R Cappellen FC minimum 3 jaar is opgeleid 

vooraleer hij de stap zet naar het 1ste elftal. Deze 3 jaar zijn onafhankelijk of de speler zijn 
interne opleiding in één aaneensluitende periode heeft genoten of dat deze periode 
onderbroken is geweest door tijdelijke overstap(pen) naar een andere club. Bijkomend 
wensen we eveneens te benadrukken dat ook externe (jeugd)spelers, die op eender welk 
tijdstip binnen hun opleidingstraject aansluiten bij R Cappellen FC, ook kunnen gedefinieerd 
worden als eigen jeugdspeler als ze na verloop van tijd aan het criteria van deze 3 jaar 
voldoen. Dit is een bewuste keuze van de club om jonge spelers uit de omgeving de kans te 
geven zich verder te ontwikkelen en door te stromen.  
 

Maw: ‘eigen’ betekent voor R Cappellen FC ‘opleiden + kansen geven’              
 

• De omgeving 
R Cappellen FC wenst een attractieve club te zijn binnen de eigen gemeente en de randgemeenten    
 

• De club 
R Cappellen FC streeft ernaar dat alle leden, medewerkers, sympathisanten, supporters en alle 
andere betrokkenen zich thuis voelen binnen de club, en dat ook iedereen uit de omgeving R 
Cappellen FC beschouwt als een aangename club. Om dit na te streven draagt de club volgende 
thema’s hoog in het vaandel en zal ze hiervoor alle inspanningen doen om de club zo attractief 
mogelijk te maken: 

o Haar accommodatie 
o Haar familiaal en sociaal karakter 
o Haar sportieve waarden 
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• Jeugdopleiding 
R Cappellen FC stelt zeer nadrukkelijk dat haar jeugdopleiding een doel op zich is. Hiermee 
onderschrijft de club niet enkel haar reden van bestaan, maar bevestigt ze eveneens dat ze een 
positieve bijdrage wil leveren voor de voetbalsport in zijn algemeenheid. De kwaliteit van de 
opleiding, inclusief het door ontwikkelen, het doorstromen en het geven van kansen aan jonge 
spelers, wordt in geen enkel opzicht negatief beïnvloed door het feit dat spelers R Cappellen FC 
verlaten ten voordele van een andere club.     
 
Visie 
 
Ter ondersteuning van haar sportieve missie richt R Cappellen FC haar sportieve missie op 2 pijlers: 
   

• Opleiding 
R Cappellen FC wenst een opleiding aan te bieden waar het ‘Opleidingsgerichte’ aan bod komt.  

o Opleidingsgericht: hiermee wordt niet het klassement bedoeld, wel het gericht ontwikkelen 
van spelers naar een zo hoog mogelijk individueel niveau (= 1ste focus). Het sportief niveau 
van het 1ste elftal van R Cappellen FC is hierbij een 2de focus. 

 

• Opvoeding, normen en waarden 
R Cappellen FC wenst als club in de mate van het mogelijke een bijdrage te leveren aan het verder 
ontwikkelen van de persoonlijkheid van haar voetballers. 
 
Onze club heeft de Panathlon verklaring ondertekend.  
 
Voor meer detail verwijzen we naar het intern reglement van RCFC waarin dit uitvoerig staat 
beschreven. 
 
Alcohol, tabak en drugs 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet 
alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande 
zaken apart genoemd te worden:  

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet 
op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het 
bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.  

• Het drinken van alcoholische dranken in de kantine is op alle openingsdagen voor 10:00 niet 
gewenst.  

• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en kantines.  

• Drugsbezit, drugsgebruik en drugs dealen in en om het sportterrein is niet toegestaan en zal direct 
leiden tot een sanctie.  

 
We verwijzen hier naar het R Cappellen FC intern document over “Procedure inzake 
Druggebruik.pdf”.  
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Antidoping 
Het is zeer waarschijnlijk dat je als sporter tijdens je carrière één of meerdere keren opgeroepen zal 
worden om een dopingcontrole te ondergaan. De mogelijke gevolgen van een positieve controle 
zijn vaak zeer verregaand. Het is daarom absoluut noodzakelijk om op voorhand eens bij deze 
problematiek stil te staan. 
We verwijzen naar het intern document: “Procedure Anti-doping.pdf” 
 
Pestgedrag en gebruik van geweld 
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 
wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. Binnen de club hebben we hier een 
leidraad voor en is er een procedure voor opgesteld, ook werden er 2 Aanspreekpunten Integriteit 
(API) aangesteld om deze materie mee op te volgen. Zij zullen in oktober 2022 een opleiding volgen 
bij Voetbal Vlaanderen. 

HERKEN PESTGEDRAG  

SIGNALEN  
Iemand die gepest wordt zal het je helaas meestal niet zelf komen zeggen. Uit schaamte, angst voor 
nog meer pesterijen of schrik voor de pestkop. Pesten gebeurt vaak stiekem, wanneer er geen 
volwassenen in de buurt zijn. De trainers, clubgenoten of begeleiders (ouders, bestuursleden, 
vrijwilligers...) zullen alert moeten zijn om pestgedrag te herkennen en te bekampen. Kijk daarom 
uit naar deze signalen:  

• Plots niet graag meer naar de trainingen, wedstrijden of andere bijeenkomsten in 
clubverband komen.  

• Prestaties die ineens achteruitgaan.  
• Last van buikpijn, hoofdpijn of andere kwaaltjes.  
• Regelmatig afwezig zijn.  
• Systematisch als laatste gekozen worden bij een groep verdeling.  
• Blijk geven van weinig zelfvertrouwen en lage eigenwaarde.  
• Er droevig uitzien en depressieve gevoelens (angst, lust- en besluiteloosheid, verminderde 

eetlust, onverschillig reageren) hebben.  

Bij het ene pestgeval zijn die signalen al duidelijker merkbaar dan bij het andere We verwijzen naar 
het intern document: “Procedure tegen Pestgedrag.pdf” 
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1.2. Missie/visie van de Jeugdopleiding 
 
Missie 
 

De jeugdopleiding van R Cappellen FC wil het voetbal opleidings-centrum op semi-
professioneel niveau in de regio zijn. Een familiale opleidingsclub die een brug bouwt 
tussen verschillende opleidingsniveaus. 

 
De sportieve missie van de jeugdopleiding is gericht op 5 pijlers:  
 

• Kwaliteit                                              
R Cappellen FC wenst ‘een betere’ jeugdopleiding aan te bieden. Het streefdoel hierbij is 
Interprovinciaal voetbal.  
 

• Spelers individueel beter maken 
R Cappellen FC streeft ernaar om haar spelers individueel beter te maken. De elementen binnen het 
‘Opleidingsgerichte’ opleidingsproces zijn daarbij: 
o De individuele mogelijkheden (grenzen) van de speler 
o Het ontwikkelen van de speler tot volwaardig elftalspeler 
 

• Relatie opleiden - winnen 
R Cappellen FC wenst een zeer nadrukkelijk standpunt in te nemen m.b.t. de relatie opleiden – 
winnen. 
Een gedetailleerde omschrijving van het aspect winnen, cfr wedstrijdresultaat, wordt gegeven binnen 
het thema ‘voetbalopleiding’. In de relatie tussen opleiden en winnen worden volgende thema’s 
steeds in de balans opgenomen: 

• Plezier - FUN 

• Speelgelegenheid 

• Opleidingsgericht 

• Discipline 

• Wedstrijdresultaat (zie voetbalopleiding) 
 

• Accommodatie 
R Cappellen FC streeft ernaar om al haar spelers trainings- en speelgelegenheid aan te bieden in de 
meest optimale omstandigheden. Dit omvat de ‘gehele omkadering’, waarbij de focus ligt op het ter 
beschikking stellen van een kwaliteitsvolle accommodatie met bijhorend materiaal. (Ref: zie ook 
sportieve missie van de club) 
 

• Trainersopleiding en -begeleiding 
R Cappellen FC wenst prioritair alle aspecten van de trainingsprocessen te ondersteunen. Hierbij zijn 
de belangrijkste topics: 
o Het opleiden en begeleiden van trainers op een structurele manier 
o Een transparante informatiestroom, afstemming en coördinatie onder de trainers  
o Het streven naar een lange termijn samenwerking met alle jeugdtrainers.  
o De streefwaarde hierbij is 4 jaar. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het aantrekken van 

jeugdtrainers 
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Visie 
 
Ter ondersteuning van haar sportieve missie richt R Cappellen FC haar sportieve missie op 5 pijlers: 
 

• Individuele begeleiding spelers 
Testing spelers: 
We gaan stelselmatig en periodiek onze spelers testen, dit staat gepland in ons trainingsschema dat 
de trainers om de 6 weken krijgen. In de toekomst zullen de testen steeds in week 6 van het fysiek 
plan ingepland worden. Zie ook document “Procedure Testing Jeugdspelers.docx” 
 
Medische begeleiding: 
Sinds het seizoen 2022-2023 werken wij voor onze spelers uit de bovenbouw samen met Corpus Fit 

in zake testing, blessurepreventie en performance training. Spierkrachtmeting, core-training en 

individuele opvolging zijn de leidraad. 

“Testing Tongerlo Cappellen.docx” 
 
Mentale begeleiding: 
Naast het aanstellen van 2 API’s (Aanspreekpunt Integriteit) organiseert de club ook specifieke 
sessies rond Metal Coaching voor de specifieke groepen U12, U13, U14 en U15. 
De topics die we gaan behandelen: 
Aan coaches: Focus op mentaal welzijn bij kinderen, leren in de sport, motivatie. 
Aan jonge sporters: Concentratie (wat is dat, hoe verbeter je dit?), emoties, gevoelens, mindset & 
attributies (wat is dit, hoe ga je ermee om?), deze is een grote hap en is geschikt om over twee 
sessies te spreiden, omgaan met conflicten. 
 

• Gespecialiseerde opleiders 
R Cappellen FC wenst gespecialiseerde opleiders aan te stellen per leeftijdscategorie. Een belangrijk 
uitgangspunt hierbij is het trainersprofiel (Opleidingsgericht) 
 

• Samenwerking clubs, scholen en gemeente 
R Cappellen FC wenst haar sportieve- en sociale functie verder uit te breiden via 
samenwerkingsverbanden met de eigen gemeente en haar scholen.  
 
Er is een goede samenwerking met de gemeente, dit in beide richtingen. 
RCFC zit mee in de sportraad, is jaarlijks aanwezig op de maand van de sportclub van de gemeente. 
Ook de contacten met scholen zijn goed, we delen folders uit om spelers te rekruteren, de scholen 
spelen hun scholentornooi op onze velden. 
 
Ook de samenwerking met andere clubs wordt gestimuleerd. Er wordt gezocht naar clubs uit de regio 
waarbij een samenwerking kan zorgen voor een extra toegevoegde waarde. Ons partnership met R 
Antwerp FC is een eerste voorbeeld. We gaan nu ons netwerk verder uitbreiden met regioclubs. De 
eerste gesprekken werden opgezet met als voornaamste doelstelling het genereren van een win - 
win situatie voor alle 2 de clubs, d.m.v. het opzetten van een ”tweerichtingsverkeer”. Het 
samenwerkingsverband wil daarbij concreet zorgen voor voordelen voor alle partijen. 
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• Jeugdopleidingsplan 
R Cappellen FC is sinds het seizoen 2019-2020 van start gegaan met een hernieuwd opleidingsplan. 
De basis hiervoor was/is het bestaande opleidingsplan (VfV), dit plan is sindsdien steeds aangepast 
aan de nieuwste trends en aanpassingen door de KBVB aangegeven. 
 
 

• Informatie en communicatie 
R Cappellen FC wenst haar opleidingsplan te ondersteunen met een gerichte en direct To the point 
informatie en communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. 
 
Opm.: het Double Pass project is het instrument om de sportieve missie mee te oriënteren en te 
implementeren. 
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1.3. Strategische planning van de club inzake JO 
1.3.1. SWOT 

 
We werken strategisch op 3 jaar, we richten ons hiervoor op de timing van de audits. 
De resultaten van de vorige audit werden meegenomen in de strategische planning voor de komende drie 
jaar. Bovendien hebben we ook intern een SWOT-analyse opgemaakt aangezien door verschillende externe 
factoren onze omgeving ook is veranderd. Zie onder de resultaten van de SWOT-analyses: 
 

 

 

Sportief 
Sterktes 

Integratie jeugd in bestuur 

Samenwerking met sportief management A-kern 

Goede opleiders (recent 3 Elite-coaches aangetrokken dit seizoen) 

Status in de regio als IP-club 

Vernieuwde medische begeleiding bovenbouw 

Duidelijke visie 

Verbreding voetbalopleiding met algemeen welzijn 

Zwaktes 

Beperkte doorstroom via huidige beloften 

Continuïteit in de staf 

Algemeen clubgebeuren (activiteiten – beleving rond eerste elftal) 

Opportuniteiten 

Uitbouw regionale opleidingsvisie 

Mentaal welzijn van spelers-coaches 

Uitstroom optimaliseren 

Binding aan de club op lange termijn  

Gevaren 

Balans doorstroom – A-kern 

Nieuwe IP-club in de regio 

 

Werking (structuur en organisatie) 
Sterktes 

Veel enthousiaste/gemotiveerde medewerkers iedereen wil vooruit 

Nieuwe drive binnen de jeugd/clubwerking 

Duidelijke structuur  

Verankering jeugd in hoofdbestuur 

Zwaktes 

Communicatie – wie is wie 

Geen ouderraad 

Niet alle medewerkers staan in een organigram of hebben vastgelegde taken 

Change Management 

Opportuniteiten 
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Veel mensen die graag iets willen doen binnen de club (rekruteren) 

Structuur verdiepen met operationeel manager naast sportieve luik 

Gevaren 

Rol & verantwoordelijkheid niet altijd duidelijk 

Engagement vs opleidingsvisie 

 

Infrastructuur 
Sterktes 

Kunstgrasveld 

Er kan altijd getraind worden 

Extra competitieveld op Kapelsestraat (bijna) OK 

 

Zwaktes 

Organisatie … wedstrijden trainingen (maar 1 wedstrijdveld, 2de in keuring) 

Verouderde kleedkamers 

Geen parkeergelegenheid in en rond het stadion 

Overbelasting (kunstgras) 

Kunstgras naar gewoon veld 

Opportuniteiten 

Parkeerplaatsen achter kunstgrasplein meer gebruiken 

Uitbreiden van de site Kapelsestraat tot jeugdcentrum met kantine en kleedkamers 

Nieuwe kleedkamers met fysio-ruimte achter kunstgras 

Gevaren 

Kleedkamers renoveren zodat verval voorkomen wordt. 

 

Evenementen 
Sterktes 

Clubgevoel, Samenhorigheid 

‘EVENT43’ 

Zwaktes 

Betrokkenheid bij events 

Opportuniteiten 

Vele kleine evenementen organiseren om inkomsten te creëren 

Financieel voordeel 

#ONETEAM met bezoek  wedstrijden eerste  team door jeugdteams 

 

Gevaren 

Algemene economische situatie 
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Onmiddellijke strategische doelstelling: 

• Cultuur van participatie benadrukken (#ONETEAM) 

• Specifieke blessurepreventie voor de bovenbouw met wetenschappelijke opvolging. 

• Mentaal welzijn van ieder die bij onze club betrokken is. We starten met sessies Mental 
Coaching voor bepaalde teams en zorgen voor een Aanspreekpunt Integriteit (API). 

• Structurele samenwerkingen met clubs op verschillende niveaus in de regio met als doel de 
speler centraal te zetten in de zoektocht naar zijn/haar beste niveau om te voetballen. 
(charter rond scouting). 

• Extra wedstrijdveld voorzien voor de JO.  

• Bestaande trainers met een Getuigschrift C of B aansporen om verder opleidingen te volgen 
tot en met het diploma UEFA B. 

• Voorzien in mentale begeleiding van de JO, bv. door het organiseren van workshops in 
samenwerking met een psycholoog. Ook sociale en/of studiebegeleiding voorzien. 

• Uitwerken van een procedure voor de behandeling van klachten. Aanstellen van een 
ombudsman (geen dubbelfunctie). 

 
 

1.3.2. Doelstellingen 
 
1.3.2.1 Strategische doelstellingen 
 
Onze ambitie blijft om de beste jeugdopleiding uit de regio te hebben en te blijven. Dit vergt 
inspanningen van de gehele jeugdwerking en vooral naar de organisatie volgens het model van 
Double Pass.  
 
We moeten verder blijven investeren in onze JO en de technische staf in het bijzonder. 
We moeten erover waken dat we onze technische staff kwaliteitsvol is en voldoende diploma’s 
bezit om te blijven voldoen aan de voorwaarden om interprovinciaal voetbal te spelen. (Zie 
jaarlijkse check) 
We gebruiken deze voorwaarden als concrete indicator voor onze JO.  
 
De samenwerking met clubs, gemeente en scholen moet verder uitgediept worden zodat we hier 
nog meer voordeel uit kunnen halen. 
 
Het 1e elftal zouden we graag op 1e of 2e amateurniveau houden echter, dit mag niet ten koste 
gaan van onze eigen jeugdspelers! De norm van zoveel mogelijk eigen spelers blijft gehandhaafd en 
zal nauwgezet opgevolgd blijven worden! 
 
De hoofdtrainer zal steeds bereid moeten zijn om met onze eigen jongeren te werken en ze te laten 
doorstromen. (Profiel van de hoofdtrainer) 
 
De strategische doelstellingen worden besproken en bekrachtigd tijdens de strategische sessies 
met het Raad van Bestuur. 
 
Evaluatie en opvolging indicatoren 
De Raad van Bestuur volgt samen met de TC de indicatoren voor de JO (voorwaarden 
interprovinciaal voetbal) en 1e elftal nauwgezet op en stuurt bij daar waar nodig. 
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1.3.2.2 Operationele doelstellingen 
 
Op het einde van het voetbalseizoen evalueren we de doelstellingen van het afgelopen seizoen en 
bepalen we binnen de jeugdwerking onze operationele doelstellingen zijn voor het nieuwe seizoen. 
Deze operationele doelstellingen moeten ervoor zorgen dat we onze strategische doelstellingen 
kunnen realiseren en daar waar nodig kunnen inspelen op korte termijn noden of opportuniteiten. 
 
Deze doelstellingen worden besproken met het jeugdcomité en bekrachtigd. 
Het jeugdcomité zorgt dat tijdens de budgetbespreking er de nodige financiële ruimte is om de 
operationele en strategische doelstellingen te realiseren, bij een mogelijks tekort op het 
jeugdbudget zal er indien nodig vanuit de club extra financiële middelen ter beschikking worden 
gesteld. 
 
De Sportief verantwoordelijke volgt de doelstellingen met de TC op en rapport de voortgang aan 
het Raad van Bestuur. 
 
Operationele doelstellingen 
 

• Technische staf werkt en gedraagt zich als een team 

• Mindset individuen coachen (duiveltjes tem beloften) bewaken en stimuleren 

• Audit Footpass 3*** behalen 

• Communicatie verbeteren 

• Walk the talk 

• Uitstraling van onze trainers verbeteren 

• Jeugdspelers blijven integreren in de A-kern 

• Video analyse integreren en onze trainers trainen voor het gebruik hiervan 

 
 
Evaluatie en opvolging 
De technische commissie waakt samen met de TVJO over de voortgang van de operationele 
doelstellingen van de JO, rapporteert aan de Raad van Bestuur en stuurt bij daar waar nodig. 
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1.4.  Financiële planning 

1.4.1. Algemeen BUDGET VOOR DE CLUB 
Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur het budget van de club opgemaakt en verder opgevolgd 
door de verantwoordelijken. 
De financiële cel en ondervoorzitter waakt mee over de evolutie van de budgetten en rapporteert 
hierover naar de Raad van Bestuur. 
Daar waar nodig zal er op Raad van Bestuur niveau tijdig actie worden genomen om te zorgen dat 
we binnen onze afgesproken budgetten blijven. 
  
Meer detail over onze budgetten en de resultaten zijn terug te vinden in de documenten: 
· “Budget Jeugd 2022-2023.xls” 

 

De kosten en opbrengsten worden daar waar mogelijk rechtstreeks toegewezen aan de 
desbetreffende doelgroepen. 
Daar waar er geen rechtstreekse toewijzing mogelijk is maken we gebruik van een verdeelsleutel. 
  
1.4.2. Samenstelling jeugdbudget 
We werken binnen R Cappellen FC met één boekhouding, één kas, één rekening. 
Budgettair gezien worden de kosten en opbrengsten wel degelijk opgesplitst zodat we een goed 
zicht hebben op de inkomsten en uitgaven van de jeugd. 
Voor het detail van het jeugdbudget verwijzen we naar het document “Budget Jeugd 2022-
2023.xls” 

De onkosten voor trainers worden jaarlijks gebudgetteerd en opgevolgd door de sportieve cel. 
Hieronder het overzicht van de onkostenvergoedingen van onze jeugdtrainers de afgelopen jaren. 
  

 
 

Grafiek evolutie budget jeugdtrainers + technische staff 
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ORGANISATIE 
1.1. Structuur 
 
1.1.0. Organigram RCFC 
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1.1.1. Organigram Jeugdwerking 
  

 

 

 
1.1.2. Organisatie Sportieve Werking 
 
De structuur binnen de Sportieve Cel moet toelaten om de sportieve doelstellingen te realiseren. De 
belangrijkste elementen hierbij zijn: 
 

• Talentontwikkeling                                              
We willen binnen R Cappellen FC een voetbalopleiding aanbieden die gericht is op de individuele 
ontwikkeling van onze jeugdvoetballers, met als doel de doorstroming naar ons eigen fanion elftal of 
zelfs naar een hoger niveau. Zie ook missie en visie. 
 

• Trainers 
Het functioneren van onze jeugdtrainers bepaalt in sterke mate de kwaliteit van het leer- en 
vormingsproces dat aan de jeugdspelers wordt aangeboden. Regelmatig overleg én peiling naar 
verdere ontwikkeling (opgevolgd in PSD) behoren tot de taken van de TVJO. 
 

• Communicatie 
Niet enkel de kwaliteiten van de jeugdtrainers zelf, ook de onderlinge communicatie en het overleg 
met de leiding van de jeugdafdeling zijn hierbij onontbeerlijk. De combinatie van een goed uitgewerkt 
voetbaltechnisch opleidingsplan en een afgestemd doorstromingsbeleid moet ervoor zorgen dat 
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binnen R Cappellen FC het menselijk kapitaal behouden blijft, zodat de toekomst een stuk verzekerd 
wordt  
 

• Trainersbegeleiding en -ondersteuning 
De operationele begeleiding van de trainers gebeurt door de coördinatoren of Technisch 
verantwoordelijken. Binnen de vergadering van de technisch verantwoordelijken en TVJO wordt er 
gekeken waar zaken structureel fout gaan en waar mogelijks extra acties moeten nemen om dit bij 
te sturen. Dit kan gaan om bijkomende toelichting betreffende bepaalde topics, trainers op opleiding 
sturen, trainers extra coachen, bijkomend didactisch materiaal of oefenstof ter beschikking stellen, 
opleiding op de club organiseren …   
De tv-vergadering focust op het functionele, specifieke thema’s, de opleiding van doelmannen, 
individuele training, thematraining, revalidatietraining, ...  
 

• Afstemming en coördinatie 
Een transparante afstemming en intensieve coördinatie dient ervoor te zorgen dat alle activiteiten 
op elkaar worden afgestemd zodat er na verloop van tijd niet naast elkaar gewerkt wordt. 
Deze afstemming wordt opgevolgd en aangestuurd vanuit de TVJO. 

 

• Basisvorming  
De basisvorming van jeugdspelers (zowel jongens als meisjes) omvat 10 jaar (6 – 16j), gevolgd door 
een fase van doorontwikkeling en doorstroming. Het opleiden van jeugdvoetballers binnen 
verschillende leeftijdscategorieën vereist zijn specifieke kennis en begeleiding. Ook de coördinatie 
dient hierop afgestemd te worden. We hebben onze organisatie reeds in lijn gebracht met de 
hervormingen binnen het jeugdvoetbal en een coördinator voorzien volgens de ontwikkelingsfase en 
niet volgens de speelfase, zo hebben we een Technisch Verantwoordelijke Speel fase (U6/U7), 
Technisch Verantwoordelijke Coördinatie fase (U8/U12), Technisch Verantwoordelijke Wedstrijd Win 
fase (U13 tem U17) en Technisch Verantwoordelijke Doorstroming (U19 tem beloften). De 
overkoepelende leiding en operationele dagdagelijks verantwoordelijkheid van de globale 
jeugdopleiding valt onder de Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) 
 

• Postformatie en doorstroming  
Vermits het door ontwikkelen en doorstromen van jeugdspelers naar het 1ste elftal een topprioriteit 
is, is het logisch dat er binnen de sportieve organisatie ook extra aandacht aan wordt besteed. De 
volledige dagelijkse coördinatie van de doorontwikkeling en doorstroming (vanaf U17 tem 1ste elftal), 
wordt ondergebracht in de Doorstroming, deze ressorteert nog onder de JO.  
De Technisch Verantwoordelijke Doorstroming dient in nauw contact te staan met de Sportief 
Verantwoordelijke van het 1ste elftal en de T1 (beschikbaarheid spelers eigen opleiding voor het 1e 
elftal). 
 
Om de doorstroming van de jeugdspelers te bevorderen hebben we als club een postformatie-elftal 
voorzien dat bestaat uit de beste spelers van de U16, spelers van de U17 en beste spelers van de 
U19/beloften. Dit team krijgt extra trainings- en wedstrijdmomenten aangeboden buiten de reguliere 
competitie. 
 
Op deze manier spelen ze wedstrijden tegen andere postformatie teams of provinciale senior teams 
van een goed niveau wat hun ontwikkeling ten goede komt. Heel de omkadering en begeleiding is 
geënt op de omkadering van het 1e elftal. 
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• Elftallen senioren 
De senioren omvat 3 elftallen: 1ste elftal, nationale reserven (beloften) en Postformatie. 
Het Postformatie-elftal wordt eveneens als apart elftal beschouwd ook al spelen ze geen 
competitiewedstrijden. 
  

• 1ste elftal 
De begeleiding van het 1ste elftal is in handen van de Hoofdtrainer (T1). De Hoofdtrainer ressorteert 
operationeel direct onder de Sportief Verantwoordelijke, hij wordt echter inhoudelijk (werken 
volgens de visie van de club) eveneens nauwgezet gevolgd en geëvalueerd vanuit de TC.  
 

• Interne scouting en externe rekrutering 
De cel scouting jeugd wordt aangestuurd vanuit de sportieve werking jeugd, TVJO en Tv’s, ze moet 
ervoor zorgen dat, daar waar nodig, de juiste spelers worden aangetrokken om teams te 
vervolledigen. 
 
De scouting senioren is de verantwoordelijkheid van de Technische commissie en is een 
samenwerking tussen de T1 en sportief manager. 
 
Op het vlak van doorstroming zijn het de JO en TV die talentvolle eigen spelers detecteren en via de 
werking van de beloften kandidaat 1e elftal aan de T1 “presenteren”. Zie document “RCFC 
Scouting.pdf” Zie ook 4.2 Scouting en Rekrutering 
  

• Sportieve cel 
De Sportieve Cel wordt dagdagelijks operationeel geleid door de Sportief Verantwoordelijke RCFC 
(SV). Er dient een vertegenwoordiging te zijn vanuit de Raad van Bestuur, de Sportief 
Verantwoordelijke zetelt in de Raad van Bestuur, deze vertegenwoordiging is dus een feit. De 
Sportieve Cel bestaat minimaal uit de personen die de volgende functies invullen: Sportief 
vertegenwoordiger Raad van Bestuur, TVJO en de TV. 
 

• Technische commissie 
De Technische Commissie bewaakt de sportieve visie van de club en stuurt bij daar waar nodig.  
Alle info over de werking van de TC vind je terug onder 2.2.1.2 Sporttechnische Commissie (TC) 
 
 

• Raakvlakken 
In de praktijk zijn er vele ‘indirecte’ aspecten die ertoe bijdragen dat we een voetbalopleiding in de 
best mogelijke omstandigheden kunnen aanbieden, o.a. trainingsmateriaal, organisatie tornooien, 
planning trainingsvelden, ... Deze raakvlakken worden niet ondergebracht binnen de Sportieve Cel. 
Reden: binnen de Sportieve Cel dient de focus (ref.: tijdsbesteding) te liggen op die activiteiten die 
rechtstreeks betrekking hebben op de voetbaltechnische ontwikkeling van de spelers, trainingen en 
wedstrijden   
De structuur moet tevens toelaten om belangrijke (neven-) processen zowel operationeel als 
beleidsmatig efficiënt af te wikkelen, o.a. spelersopvolging en het aantrekken van jeugdtrainers. 
Voor de opbouw en de samenhang van de sportieve structuur verwijzen we naar onderstaand 
organogram van de Sportieve Cel. 
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Besluitvorming 
2.2.1. Formele documenten Club 
2.2.1.1. Dagelijks Raad van Bestuur 
 
 
2.2.1.2. Sporttechnische Commissie (TC) 
De sporttechnische commissie is verantwoordelijk voor het bewaken en bijsturen van de 
voetbalvisie van de club en wordt geleid door de Sportief Verantwoordelijken van de club. 
De Sporttechnische Commissie dient te bestaan uit mensen die voetbaltechnisch de club mee 
richting kunnen geven door enerzijds hun kennis over jeugd opleiden, anderzijds door hun kennis 
van de clubwerking. 
Op dit moment zetelen in de TC de mensen aangesteld door de Raad van Bestuur, de TVJO, de TV  
en de trainer van het 1e elftal (T1). 
De beslissingen binnen de TC worden genomen in onderling overleg. 
De TC rapporteert aan de Raad van Bestuur.  
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Taken op clubniveau 

o Realiseren van de sportieve doelstellingen van de club.  
o Opstellen van het sportief strategisch en operationeel plan. 
o Observeren of de visie van de club in de praktijk wordt omgezet, signaleren van 

structurele tekortkomingen en indien nodig acties nemen om dit bij te sturen. 
o Aansturen medische cel. 

 
Taken i.v.m. jeugdopleiding 

o Observeren van de JO en structurele tekortkomingen signaleren en bijsturen. 
(=opvolging en aansturen TVJO) 

o Observeren of de spelers die in de doorstroming terechtkomen voldoende gevormd 
werden (zijn er hiaten in hun opleiding) en indien nodig acties nemen om dit bij te 
sturen. 

o Aansturen van de cel scouting en rekrutering zodat de leemtes in bepaalde 
spelersgroepen kunnen worden aangevuld met externe spelers 
 

Taken i.v.m. doorstroming 
o Observeren van de jeugdwerking en structurele tekortkomingen signaleren en 

bijsturen. 
o Observeren van de doorstroming en structurele tekortkomingen signaleren en 

bijsturen. 
o Observeren of er voldoende aandacht wordt besteed aan de (eigen)jongeren in de 

senior werking en indien nodig acties nemen om dit bij te sturen. 
o Observeren of de spelers die bij de A-kern terechtkomen voldoende gevormd 

werden (zijn er hiaten in hun opleiding) en indien nodig acties nemen om dit bij te 
sturen. 

 
Taken i.v.m. A-kern 

o Observeren van de werking van de A-kern en structurele tekortkomingen signaleren 
en bijsturen. 

o Observeren of de verhouding eigen spelers externe spelers in balans is met de 
doelstellingen en indien nodig acties nemen om dit bij te sturen. 

o Observeren functioneren A-kern (spelers + begeleiders) en indien nodig acties 
nemen om dit bij te sturen. 

o Mee samenstellen van de kern A-kern ifv eigen spelers en jongeren. 
 
Scouting 
Aansturen van de cel scouting en rekrutering zodat de leemtes in de kern van de A-kern 
kunnen worden aangevuld met externe spelers.  
Dit dient in overleg te gebeuren met de Sportief Verantwoordelijke en T1. 
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2.2.2. Formele documenten Jeugd 
2.2.2.1. Verantwoordelijkheden en functieomschrijving (Jeugdvoorzitter) 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke Jeugd (Jeugdvoorzitter) is terug te 
vinden in paragraaf 5.4.5 en in het document “Algemene werking jeugd 2022 -2023.docx” 
 
2.2.2.2. Verantwoordelijkheden en functieomschrijving TVJO (SV Jeugd) 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de SV Jeugd is terug te vinden bij de functieomschrijvingen 
van de technische staf (5.3.4) en in het document “Algemene werking jeugd 2022 -2023.docx” 
 
2.2.2.3. Beslissingsbevoegdheden sportieve cel 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de technische staf zijn terug te vinden bij de 
functieomschrijvingen van de technische staf (5.4). 
 
We hebben echter een aantal bevoegdheden op sportief vlak in kaart gebracht zodat hier zeker 
geen misverstanden over zijn. 
 

 Actie Verantwoordelijke In overleg met Informatieplicht aan 

1 Bepaling aantal elftallen in 
competitie  

TVJO, TC TVJO, Tv’s, GC, AC Raad van Bestuur  

2 Samenstellen elftallen (voor het 
seizoen) 

TVJO TV’s en trainers TC  

3 Doorschuiven van spelers: 
tijdelijk                                 - 1 
wedstrijd in eigen categorie                                  
- 1 wedstrijd buiten eigen 
categorie                                      - 
testen                                                                
Doorschuiven van spelers: 
definitief 

                                                               
TV, TR1                                                 
TV, TR1                                           

TV    
TVJO                                              

                                                              
TR2                                                    

TV, TR2                                               
TR 

TV, TR 

 
TVJO 
TVJO 
TVJO 

 

4 Aansluiten nieuwe jeugdspelers TVJO  TVJO, tv-categorie Jeugdvoorzitter 

5 Spelersevaluatie en -opvolging 
jeugd           Spelersevaluatie en -
opvolging 1ste elftal              

TV                                                             
TC 

TV                                                 
TC, T1 

TVJO                                                            
Raad van Bestuur 

6 Trainersevaluatie en -opvolging 
jeugd                
Trainersevaluatie en -opvolging 
1ste elftal                            Evaluatie 
en -opvolging TV                     
Evaluatie en -opvolging TVJO                                   

TVJO                                                          
     TC 

 
 

TVJO                                            
TC 

TV 
TC 
AC 

Jeugdvoorzitter 

TC 
Raad van Bestuur 
Jeugdvoorzitter 

Raad van Bestuur 

7 Plannen, uitvoeren, evalueren en 
bijsturen v.d. sportieve visie en 
missie 

TC Raad van Bestuur   

8 Afstemming speelmomenten 
(trainingen, wedstrijden, 
tornooien, …) 

TV, AC   TVJO   

9 Aanstellen + invullen trainers JO TVJO Tv’s Jeugdvoorzitter 

10 Aanstellen + invullen trainers 
senioren 

Raad van Bestuur TC Raad van Bestuur 

11 Samenstellen A&B-kern TC TC, T1 Raad van Bestuur 
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12 Aantrekken nieuwe spelers 
senioren 

Raad van Bestuur TC, T1 Raad van Bestuur 

 
TVJO  : Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding 
TV : Technisch Verantwoordelijke (Speel/coördinatie fase; Puberteitsfase; Doorstroming) 
AC : Algemeen coördinator/ jeugdsecretaris 
TC  : Technische Commissie 
TR1 : vragende partij (initieert de vraag) 
TR2 : betrokken partij van ander elftal 
 
 
Procedure om spelers door te schuiven – zakken – transfer. 
 
Het doorschuiven van spelers kan om een aantal redenen gebeuren: 

• Puur sportief: een speler is te goed voor zijn eigen leeftijdscategorie en heeft meer 
weerstand nodig. (Dit zijn uitzonderingen) De speler moet niet enkel sportief maar ook 
mentaal klaar zijn om doorgeschoven te worden, daarnaast dient er goed overlegd te 
worden met de ouders  
 

Doorschuiven van spelers naar een hoger team: 
 

Als we spelers door schuiven naar een hoger team moeten die spelers gekozen worden die het 
verdienen om door te schuiven en daarbij ook een meerwaarde betekenen voor het betrokken 
team, m.a.w. het moet een speler zijn die ook in aanmerking komt voor de positie die gevraagd 
wordt. Als een speler voor langere tijd wordt doorgeschoven zal er gekeken worden naar noden van 
het team, de speler in kwestie al in elk geval zijn selectie moeten verdiend hebben. Daarom moeten 
we streven om spelers door te schuiven voor kwaliteitsreden en niet voor kwantiteit. Doorschuiven 
van spelers wordt steeds met de coördinators en TVJO besproken, ook de 2 trainers worden bij 
deze gesprekken betrokken. Nadien wordt de speler ingelicht samen met een/de ouder(s).  
 

Spelers die moeten zakken van niveau: 
 
Er zal slechts 1 moment zijn in het seizoen dat spelers kunnen zakken van niveau, dit zal tijdens de 
laatste evaluatie in april gebeuren, eerst moet dit met de trainer de TV en TVJO besproken zijn. De 
boodschap naar de spelers zal steeds gebeuren door een TV of TVJO in aanwezigheid van één van 
de ouders en de trainer. 
Uitzonderingen op deze regel: 
- Disciplinaire maatregelen 
- Zware kwetsuur waardoor het vereiste niveau niet meer kan gehaald worden 
- Na lange afwezigheid. 
Uitzonderingen kunnen enkel in de sportieve cel jeugd besproken worden.  
 
Spelers die weg willen met een witte transfer: 
 
De speler of ouders van de speler die van ploeg wil veranderen, om welke reden dan ook, dient in 
eerste instantie de club op de hoogte te brengen. Dat kan enkel via de TVJO of TV. Leden van de 
Sportieve cel jeugd zijn de enigen die de “transfer” in overweging kunnen nemen en goedkeuren. 
Zij zullen dit ook melden aan het jeugdcomité.  
Trainers, afgevaardigden en ouders kunnen en mogen GEEN enkel initiatief nemen om een transfer 
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te regelen. Indien dit toch gebeurt, zal de ‘transfer’ onmiddellijk on-hold gezet worden. Het is de 
Sportieve Cel van de Jeugdopleiding die de beslissing neemt of een “transfer” al dan niet kan 
doorgaan. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met beschikbaarheid van spelers voor 
het betrokken elftal. 
 
Uiteraard kan hier steeds van afgeweken worden afhankelijk van de situatie op het moment zelf en 
speler in kwestie. 
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2. KERNPRODUCT: VOETBALOPLEIDING 
2.1. Voetbal specifieke opleidingsvisie 
2.1.0. Voetbal- en opleidingsvisie 
2.1.0.1. Voetbalvisie 1e elftal 
 
Met het 1e elftal trachten we verzorgd voetbal te brengen opbouwend van achteruit. Het systeem of 
de speelwijze wordt vooral door de T1 bepaalt 
 
Balverlies 
Voor het 1ste elftal of A-kern is er geen specifiek systeem of speelwijze uitgeschreven in balverlies, dit 
is meestal afhankelijk van het type spelers binnen de club en de visie van de T1 wat besproken wordt 
binnen de Technische Commissie. 
 
Balbezit 
Voor het 1ste elftal of A-kern is er geen specifiek systeem of speelwijze uitgeschreven in balverlies, dit 
is meestal afhankelijk van het type spelers binnen de club en de visie van de T1 wat besproken wordt 
binnen de Technische Commissie. 
 
 
Profiel van de trainer van het 1e elftal 
 
De trainer van het 1e elftal bij RCFC moet meer zijn dan enkel de trainer van de spelers van zijn kern. 
Hij moet werken met de middelen die de club hem aanbiedt, betrokken zijn bij de club en de 
jeugdwerking. De hoofdcoach moet de ambitie hebben om jeugdspelers in te passen in zijn elftal en 
deze jeugdspelers mee te begeleiden tot een volwaardig A-kern speler. 
Voor RCFC mag een hoofdcoach geen passant zijn maar iemand die betrokken is bij de club en zijn 
medewerkers. Dit seizoen hebben we na afloop van onze stages (eerste en jeugd) een clubdag 
georganiseerd o.l.v. de staf en spelers van het eerste team. Een peterschap werd ook in het leven 
geroepen. 
 
Meer detail over het profiel van de trainer van het 1e elftal staat bij de functieomschrijvingen van de 
technische staf 5.4.2 
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2.1.0.2. Opleidingsvisie 
    
We werken bij RCFC volgens de visie van de KBVB waarbij de speler centraal staat.  
We opteren voor zone voetbal in een 4-3-3 systeem met een gekantelde driehoek. 
Het opleiden is met wedstrijd- en tussenvormen waar bij het FUN-gehalte steeds aanwezig moet zijn.  
 
Meer details vind je terug in de brochure van de KBVB (“De opleidingsvisie van de KBVB”) 
 

          

JEUGD

VOETBALLER

VOLWASSEN

VOETBALLER

4. Acteur = SPELER

3. Methode = WEDSTRIJD- en TUSSENvormen

1. Filosofie = ZONE

2. Programma = LEERPLAN 

OPLEIDINGSVISIE

 
 

 
a) Vorming- /taakgericht vs resultaatgericht 
 
Binnen de jeugdopleiding van R Cappellen FC primeert het individueel beter maken van spelers boven 
het zo hoog mogelijk eindigen in het klassement. 
 

We wensen hierover een zéér duidelijk standpunt in te nemen m.b.t. het belang van het 
wedstrijdresultaat bij onze jeugdelftallen. In het profiel van onze jeugdtrainers (zie 5.4 
Functieomschrijvingen technische staf) werd onder punt 1 en 2 reeds vastgelegd dat onze 
jeugdtrainers dienen te handelen i.f.v. de individuele vooruitgang van elke speler en niet i.f.v. de 
stand in het klassement. Tevens mogen we van onze jeugdspelers prestaties eisen, maar geen direct 
en puur wedstrijdresultaat. Uiteraard mag er gewonnen worden en moet de speler met een gezonde 
winnaars mentaliteit de wedstrijden aanvatten, maar steeds vertrekkende vanuit positieve 
voetbalideeën, de individuele mogelijkheden van de spelers en het collectieve.  
 

Om dit te kunnen nastreven en tevens onze stellingname nog eens extra kracht bij te zetten, geven 
we hieronder nog eens héél duidelijk weer hoe we het thema ‘belang van het wedstijdresultaat’ 
kaderen binnen onze jeugdopleiding en op welke plaats we dit situeren:  
 

Belang van het wedstrijdresultaat 
 

    1° -   de individuele ontwikkeling van de speler 
2° -   de training thema’s van deze periode    

    3° -   de kwaliteit van het geleverde spel 
    4° -   de collectieve prestatie 
    5° -   het wedstrijdresultaat 
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Het aspect ‘winnen’ is inherent verbonden met wedstrijdresultaat. Daarom geven we nog twee 
aanvullingen hoe we ‘winnen’ kunnen (en moeten!) benaderen, maar steeds rekening houdend met 
bovenstaande prioriteiten:    
 

“We spelen steeds om te winnen”!  
Ja, absoluut! Vooral naar jeugd toe dien je te spelen om te winnen en niet om te verliezen! Dit lijkt 
hetzelfde, maar het is een wereld van verschil. Denk aanvallend, daar is het voetbal voor gemaakt, 
nl. meer doelpunten scoren dan de tegenstander. Als je speelt om niet te verliezen dan betekent dit 
meestal terugdenken, teruglopen, terugzakken. OK, dit hoort er ook bij, maar de intentie moet altijd 
zijn: ik wil winnen. Coachen om te willen winnen is bij balbezit eerst naar voor kijken, eerst diepte, in 
de lengte van het veld. En niet: ik ben bang dat ik de bal ga verliezen. Ook niet: de intentie hebben 
om diep te spelen maar dan als speler toch niet mee doorschuiven met als argument ‘als we de bal 
verliezen, dan sta ik tenminste verdedigend goed’. Nee, wij hebben de bal, daar gaan we iets mee 
doen. Dat moet je als coach ondersteunen, zo moet je naar jeugd toestappen! 
 
“De trainer moet zijn spelers in eerste instantie leren om te willen winnen”!  
Het zijn in eerste instantie de spelers die de wedstrijd moeten willen winnen, en niet de trainer. Dat 
moet de trainer hen als eerste aanleren. En als de trainer zelf ook wil winnen, gaat dit hand in hand!  
 
 
b) Laatrijpe spelers 
 
R Cappellen FC streeft ernaar om elke speler individueel te begeleiden en op het maximum van zijn 
niveau te laten spelen.  
Laatrijpe spelers zullen we trachten om zo veel mogelijk mee te nemen bij hun leeftijdsgenoten, 
ondanks het feit dat het hen soms aan gestalte ontbreekt.  
We trachten hen dan om te leren omgaan met die fysieke “handicap” en hen anders te laten 
voetballen door bijvoorbeeld, het duel te vermijden en de bal sneller te spelen.  
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c) Opleidingssysteem: veldbezetting 
We hanteren de visie van de KBVB, enkele ruit bij 5v5, dubbele ruit bij 8v8 en 4-3-3 bij 11vs11. Zie 
ook de speelwijze RCFC 5v5 – 8v8 – 11v11 
 

  
 
     

  
 
 
d) Opleidingsspelconcept 
 
Tijdens de opleiding promoten we het aanvallend voetbal! 
We trachten eerder 1 doelpunt meer te maken dan de tegenstrever ipv er één minder binnen te 
krijgen. 
We promoten en stimuleren een soort van voetbal waarbij het accent ligt op de techniek en de 
creativiteit van de spelers. Dit zowel voor de aanvallers als de verdedigers.  
Onze spelers moeten met vertrouwen voetballen en de nodige basistechniek aangeleerd krijgen om 
vlot een speler te kunnen uitschakelen en een goede pass (kort, lang, halflang …) te spelen.  
 
Tevens dienen ze een goed inzicht te krijgen in waar en wanneer welke keuzes te maken m.a.w. de 
techniek leren gebruiken in functie van het elftal (niet dribbelen om te dribbelen). 
 
We streven ernaar om in ons 4-3-3 systeem van achteruit op te bouwen en de 2 en 5 alternerend 
mee te laten inschuiven en eveneens centrale spelers te laten oprukken, dit steeds vanuit een goede 
organisatie. 
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Balverlies 
We vertrekken vanuit een goede organisatie waarbij we bij balverlies terugvallen in onze organisatie. 
De organisatie (hecht blok) is de basis en mag niet uit het oog verloren worden, onze betrachting is 
om hoge press te spelen en de tegenstander te verplichten de bal centraal in te spelen. 
We spelen zonevoetbal, als de tegenpartij echter aan onze 16m (waarheidszone) komt spelen we een 
striktere dekking. We proberen steeds met een hoge press te spelen. 
 
Balbezit 
Bij balbezit trachten we door opbouw van achteruit zo snel mogelijk de flanken (7 en 11) te bereiken 
en hen de acties op de flank te laten maken en de bal voor doel te brengen. Desgevallend kan ook de 
2 of 5 mee oprukken en steun bieden aan de 7 of 11 of zelf de actie maken op de flank. Dit is slechts 
één van de aanvalspatronen die in onze speelwijze worden bepaald, ook het aanvallen door het 
centrum is een optie. We proberen na het uitvoetballen vanuit de keeper aan een progressieve 
opbouw te doen. 
 
e) Afstemming voetbalvisie opleiding op 1e elftal 
We hebben als club erg bewust gekozen een opleidingsconcept en veldbezetting in functie van de 
groei van de spelers individueel. We zijn van de overtuiging dat ze binnen dit concept/veldbezetting 
voldoende aangeleerd krijgen om later in het 1e elftal meerdere spelsystemen aan te kunnen. 
 
Het 1e elftal kan andere accenten leggen in het spelsysteem. 
4-3-3 is volgens ons een goede basis om over te kunnen schakelen naar eventuele andere 
veldbezettingen.  
 
Vanaf de U19 en beloften zullen de spelers geconfronteerd worden met andere spelsystemen en 
deze ook aangeleerd krijgen. Ook de andere 11vs11 teams worden uitgedaagd om na te denken over 
ruimtes tijdens de wedstrijd. 
 
Op termijn zouden we het 1e elftal graag een 4-3-3 willen zien spelen, we dienen dit bij de jeugd 
dan ook te promoten (hoog spelen, dominant en veel technisch vermogen). 
 
f) Specialisatie inzake posities 
We streven ernaar om specialisten te vormen.  
In het 1e elftal hebben we de specialisten nodig; de meesten kunnen alles wel een beetje maar 
weinigen hebben echt een specialiteit. 
  
Daar het niet eenvoudig (quasi onmogelijk) is om op jonge leeftijd te zeggen op welke positie een 
speler als volwassen voetballer het best gaat renderen laten we deze keuze tot de U9 nog helemaal 
open. Dit maakt ook dat we nog niet met vaste keepers werken noch echte keeperstraining geven. 
 
Vanaf de U10 proberen we te ontdekken in welke posities zones (posities) spelers het best tot hun 
recht komen en hen op verschillende posities te laten spelen. In deze leeftijdscategorie is het nog 
wat uitproberen. 
 
Vanaf de U13 wordt het meestal duidelijker op welke posities spelers het beste spelen. 
We streven er dan naar om een primaire en secundaire positie aan te duiden en de speler zich 
verder te laten vervolmaken in deze posities. 
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Spelers tijdens een seizoen op 5 verschillende plaatsen laten spelen bemoeilijkt hun ontwikkeling 
daar het meestal toch wat tijd vraagt om één positie goed te leren spelen. 
 
In de loop van de verdere opleiding wordt er nog verder gekeken of spelers op andere posities 
misschien beter tot hun recht komen. Het is de taak van de trainer om dit te observeren en 
desnoods mee te experimenteren. 
 
We opteren dus voor specialiseren maar laten dit proces geleidelijk aan verlopen. 
 
2.1.0.3. Toegepaste (basis)principes methodiek en didactiek 
 
We gebruiken de principes van de KBVB, FUN & FORMATION, zelf laten leren/ontdekken, 
wedstrijdvormen, tussenvormen, …. (Zie brochure van de KBVB “De opleidingsvisie van de KBVB”) 
 
In het profiel van de jeugdtrainer (Alinea 5.4.1), zit een aantal van deze methodieken vervat. 
Bijna al onze trainers hebben een diploma en zijn geschoold in het trainen volgens deze 
methodieken, de trainers zonder diploma worden door de technische staf begeleid om ook volgens 
deze principes te werken of hebben ervaring genoeg. 
Voorts organiseren we geregeld (bij)scholingen (zowel gediplomeerde als niet gediplomeerde 
trainers) waar deze methodieken geheel of gedeeltelijk ook steeds aan bod komen. Trainers 
worden ook op de hoogste gehouden en gemotiveerd om (bij)scholingen te volgen via de Vlaamse 
Trainers School en Voetbal Vlaanderen. 
 
Elke trainer die bij R Cappellen FC start heeft het jeugdopleidingsplan bekomen. 
Het is de taak van de TV om toe te zien of het ook effectief uitgevoerd wordt op het veld. 
 
Op 2 of 3 trainingen is het niet evident om als speler alles onder de knie te krijgen. 
Vaak geven de trainers ook huiswerk mee aan de spelers i.v.m. specifieke dingen die ze thuis 
moeten oefenen.  
 
 
2.1.0.4. Toegepaste (basis)principes inzake opleidingsspelconcept (11vs11) 
 
Het concept dat we gekozen hebben staat beschreven in de opleidingsvisie hier boven (alinea 
3.1.1.2.d spelconcept) De meer gedetailleerde speelwijze kan je terugvinden in onze brochures 
“Speelwijze RCFC U7 - U9”, “Speelwijze RCFC U10 - U13” en “Speelwijze RCFC U14 - U19”. 
 
We trachten van achteruit uit te voetballen en een verzorgd voetbal te brengen. 
Bij balverlies vallen we terug in onze organisatie (hecht blok), afhankelijk van tegenstrever trachten 
we met dit blok steeds hoog te spelen. 
We spelen zonevoetbal, als de tegenpartij echter aan onze 16m (waarheidszone) komt spelen we een 
striktere dekking. 
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2.1.0.5. Profielmodel per positie 
 

PROFIEL 3 VOETBALSPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN 

 
Keeper 

 
o Snelle reactie 
o Nauwkeurige interceptie op dieptepass en voorzet 
o Uitvoetballen onder druk 

 

 
Flankverdediger 
 

 
o Sterk 1-1 verdedigend op de grond 
o Infiltratie bal aan de voet, gevolgd door goede voorzet of schot 
o Goede diagonale korte en halflange opbouwpass 

 

 
Centrale verdediger 
 

 
o Sterk 1-1 verdedigend op de grond en in de lucht 
o Goede diagonale lange opbouwpass 
o Scorend vermogen bij stilstaande fases of na infiltratie 

 

 
Verdedigende  
Middenvelder 
 

 
o Balrecuperatie (duel en interceptie) 
o Aanspeelbaarheid voor de verdediging 
o Goede opbouwpass (kort en lang), liefst een lijn overslaand 

 

 
Centrale 
Middenvelder 
 

o Balrecuperatie (duel en interceptie) - Aanspeelbaarheid voor de 
verdediging - Goede opbouwpass (kort en lang) 

o Beslissende eindpass (subtiele dieptepass) of eindactie (dribbel) 
o Aanspeelbaarheid tussen de lijnen 
o Scorend vermogen na infiltratie (met en zonder bal) of 

(afstand)schot 
 

 
Aanvallende  
Middenvelder 
 

 
o Beslissende eindpass (subtiele dieptepass) of eindactie (dribbel) 
o Aanspeelbaarheid tussen de lijnen 
o Scorend vermogen na infiltratie (met en zonder bal) of 

(afstand)schot 
 

 
Flankaanvaller 
 

 
o Individuele actie gevolgd door voorzet 
o Aanspeelbaarheid op de flank 
o Efficiëntie in de waarheidszone (scorend vermogen met voet) 

 

 
Centrumspits 
 

 
o Balvastheid met rug naar doel (target) 
o Aanspeelbaarheid in de rug van de verdediging (cut-in) 
o Efficiëntie in de waarheidszone (scorend vermogen met voet en 

hoofd) 
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2.1.0.6. Taakomschrijving per positie (5vs5, 8vs8, 11vs11) 
 
a) 2 tegen 2 (U6) 
 
Sinds het seizoen 2014-2015 heeft de voetbalbond het 2vs2 geïntroduceerd.  
Bij deze spelvorm is het de bedoeling dat beide spelers aanvallen en verdedigen en samen trachten 
van doelpunten te maken en te voorkomen. 
Door het 2vs2 spelen komen de spelers veel vaker aan de bal wat hun ontwikkeling enkel maar zal 
bevorderen. 
 
b) 3 tegen 3 (U7) 
 
Vanaf het seizoen 2018-2019 startten we met het 3v3 concept bij de U7. Wij als club juichen dit 
initiatief toe en staan er dan ook 100% achter, vooral het decision making met de grotere keuze aan 
mogelijkheden kan hier beter tot zijn recht komen. Ook hier geldt hetzelfde als de 2v2, spelers gaan 
veel meer balcontacten maken en hun ontwikkeling zal enkel maar beter en sneller gaan. 
 
c) 5 tegen 5 (U8 – U9) 
 
Voor de 5v5 hebben we geen individuele opdrachten in Balverlies, wel opdrachten voor het team. 
Graag verwijzen we hier de brochure “Speelwijze RCFC U8 – U9.pdf” 
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d) 8 tegen 8 (U10 tem U13) 
Bij de 8v8 worden de opdrachten al een stuk uitgebreider en komen er tactische aanwijzingen voor 
het team en de opdrachten individueel zijn in B- en B+. 
Graag verwijzen we hier de brochure “Speelwijze RCFC U10 – U13.pdf” 

 
 

11 tegen 11 vanaf U14 
Du 11v11 krijgen nu het hele gamma aan TT-opdrachten te verwerken, stelselmatig iets meer 
naargelang de leeftijd groep. 
Graag verwijzen we hier de brochure “Speelwijze RCFC U14 – Beloften.pdf” 
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2.2. Opleidingsplan 
2.2.0. Aanwezigheid en specificatie 
 
De brochure “De opleidingsvisie van het VFV” en ons eigen operationeel leerplan wordt aan elke 
trainer die bij R Cappellen FC start bezorgt en overlopen.  

 
Het opleidingsplan legt accenten zowel voor veldspelers als keepers als voor de verschillende 
leeftijdscategorieën. 
We werken met doelstellingen per leeftijdscategorie, ter illustratie schematisch een overzicht van 
de verschillende fases per leeftijdscategorie, dit zowel technisch, tactisch, fysiek als mentaal. 
   
 
 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 35 - 

2.2.1. Doelstellingen en trainingsaccenten 
2.2.1.1 Specifieke doelstellingen voor veldspelers per leeftijdscategorie 
 
 

 
De ontwikkelingsfase 2 tegen 2 en 3 tegen 3: 4-6 jaar (U6-U7 debutantjes) 
 

 
 
 

 

 

U6 Balgewenning - Oppositiespelen 
U7 Toepassing 2-2 naar 3-3 

2 – 2 / 3 – 3 
(Debutantjes) 
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Jaarplan U6 - U7 
 
Speelwijze 

• Acties 1/1 
• Het leren bewust worden van de ruimte op het veld 
• Het leren spelen in een ruit 

 

Technieken 
• Aanleren van leiden van de bal d.m.v. wreef (tip onder de bal!) 
• Aanleren van pas beide voeten d.m.v. wreef 
• Aanleren van gerichte aannames 
• Leren trappen op doel d.m.v. wreef 
• Aanzet snel voetenwerk (afhankelijk mogelijkheden groep, differentiatie !) 

 

Trainingsinhoud 
• Leiden van de bal 
• Doelgericht passen/ gerichte aanname 
• Trappen op doel d.m.v. wreef 
• Coördinatieoefeningen oog-hand, oog-voet, aandacht motorische ontwikkeling 
• WV 1>< 1 met uitbreiding tot gewone wedstrijdvorm om ruimte terrein en spelregels te leren ervaren.  
• Aanleren ruitvorm met nummering (1 keeper,2 rechtervleugel,3 staart ,5 linkervleugel,9 piloot) 
• Spelvormen met en zonder bal gericht naar snelheid, reactie, concentratie, inzicht, balgevoel, coördinatie. 
• Kennismaking met terminologie tijdens de trainingen 

 

Coaching 
• Leren vragen van de bal -> speel, maken van de actie: dribbel! 
• Stimuleren om zelf oplossingen te zoeken. 

 

Doelstellingen – periodes 
• Het aanleren van balgevoel, leiden en dribbelen, het durven acties maken! 
• Van jongs af aanleren van te trappen of in te spelen met de wreef! 
• Techniek: 

O Leiden d.m.v. wreef 

O Dribbels: Robben en Ruud 

O Wreefpass 

O Gerichte aanname 

O Doeltrap 

• Alles gebeurt telkens met beide voeten! 
 

Naast deze basisvaardigheden moet er constant aandacht blijven gaan naar coördinatie om de motoriek van de spelers 
verder te ontwikkelen. Coördinatieoefeningen integreren in aangeboden oefeningen. Specifiek aandacht naar 
coördinatie bij minstens één training de week. (Over poortjes springen, snel ergens rond...) 
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Augustus-september Balvaardigheden:  

 Techniek: - Leiden/ dribbelen 

  - Duels 1/1 

  - Snel voeten werk 

  - Basisoefeningen vanuit stilstand 

 Fysiek:  - Jongleren: 1 tussenbots en starten vanuit de hand 
  - Algemene bewegingsvaardigheid 
  - Onder elkaar doorkruipen 
  - Over poortjes springen 

Oktober-november Balvaardigheden: 

 Techniek: - Aanname-speel d.m.v. wreef 

  - Leiden van de bal d.m.v. wreef 

  - Duels 1/1 

  - Snel Voetenwerk 

  - Vanuit stilstand 

 Fysiek:  - Psychomotoriek met en zonder bal (Krab, konijn,  

   schildpad, enz.) 

  - Tik en reactiespelen 

  - Oog-handcoördinatie  

  - Per 2 (ballen naar mekaar gooien, tikspelen door  

   ballen naar mekaar te gooien, aantikken met bal – bal  

   ontwijken) 

  - Jongleren: 1 tussenbots en starten vanuit de hand 

December-januari Balvaardigheden: 

 Techniek: - Kappen binnenkant voet: Robben 

  - Duels 1/1 

  - Trap op doel d.m.v. wreef 

   

 Fysiek:  - Psycho motoriek met en zonder bal (Krab, konijn,  

   schildpad, enz.) 

  - Tik en reactiespelen 

  - Oog-handcoördinatie Oog-voetcoördinatie 

  - Jongleren 

 - Tactiek: - Bewustwording van de ruimte 

  - Inworp 

  - Keeper, hoog uit doel 

 

Februari-maart Balvaardigheden 

 Techniek: - Aanname speel d.m.v. wreef 

  - Leiden van de bal d.m.v. wreef 

  - Trap op doel d.m.v. wreef 

  - Duels 1/1 

  - Snel Voetenwerk 

   o Aanleren uit stilstand 

   o Herhalingen in beweging 

 

 Fysiek:  - Psychomotoriek met en zonder bal (Krab, konijn,  

   schildpad, enz.) 

  - Oefening om lopen te verbeteren (coördinatie   

  oog – voet – hand) 

  - Jongleren: 

   o aanleren opnemen bal met de voet 

 Tactiek: - Bewust worden van de ruimtes 

  - Inworp 

  - Keeper, hoog uit doel 
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April Balvaardigheden: 

 Techniek: - Aanname speel d.m.v. wreef 

  - Trap op doel d.m.v. wreef 

  - Duels 1/1 

  - ACHTERWAARTS-beweging: Ruud (binnenkant  

   over de bal stappen en 180° draaien) 

  - Snel Voetenwerk 

  - Trap op doel in de hoek (in beweging + penalty)  

    (altijd kruisen) 

 Fysiek:  - Psychomotoriek met en zonder bal (Krab, konijn,  

   schildpad, enz.)  

  - oefening om het lopen te verbeteren (coördinatie  

     oog – voet – hand) 

  - Lichaamsbeheersing (Evenwicht) 

   o Hinkelen 

   o Op 1 voet staan 

  - Jongleren 

   o 3x vanuit hand , 5x vanuit hand met  tussenbots 

   o Opnemen bal met de voet en 2x jongleren 

 Tactiek: - Bewust worden van de ruimtes 

  - Inworp als oefening voor lichaam 

  - Keeper, hoog uit doel  
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De ontwikkelingsfase 5 tegen 5: 7-8 jaar (U8 tem U9) 
 

 
 
  

U8 
 Uitbreiding naar kort spel 
U9 
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Jaarplan U8 
 

Speelwijze 
• Acties 1/1 
• Het leren spelen in een ruit, minder aandacht naar samenspel wel naar de acties! 
• Het leren bewust worden van de ruimte op het veld 

 

Technieken 
• Aanleren van kappen en wegdraaien op de juiste manier d.m.v. binnenkant voet =robben (de bal dient in 1 

beweging van richting veranderd te worden, geen 2-3 contacten om te draaien) 
• Voorwaartse dribbels: 

 O binnen/buiten beweging = Cristiano 

 O uitvalpas voor de bal = Vieira 

 O binnenkant over de bal stappen en schuin voorbij = voorwaartse Ruud 

• Snel voetenwerk: tussentikken in combinatie met volgende 3 dribbels: 
 O tussentikken + kwartdraai L-R 

 O tussentikken en Ruud 180° 

 O tussentikken en Ronaldo 
 

Trainingsinhoud 
• Kappen + draaien (voornamelijk binnenkant voet afhankelijk van de progressie kan je buitenkant voet 

aanleren) (de bal dient in 1 beweging van richting veranderd te worden, geen 2-3 contacten om te draaien) 
• Snel voetenwerk en tussentikken 
• Oog/hand/voetcoördinatie 
• Alle soorten snelheids- en estafettevormen (competitie vormpjes tegen elkaar!): WINNAARSMENTALITEIT 

AANKWEKEN! 
• Voorwaartse dribbels 
• WV 1/1 (wedstrijdvormen, estafettes, eerst op de bal (zeer veel!) tot max 2/2 
• Leren bewust worden van de ruimte in de eindwedstrijdjes 

 

Doelstellingen – periodes 
 

Augustus-september Balvaardigheden: (leiden en dribbelen, jongleren) 

 Techniek – Leiden en Dribbelen: 

 - Robben 

  O Binnenkant voet kappen 

  O Aanleren en toepassen 

 - Snel Voetenwerk 

  O Vanuit stilstand 

 

 Fysiek: - Reactiesnelheid in spelvorm 

 - Jongleren: 5x 

 

 Tactiek: - Bewust worden van de ruimtes, opbouw keeper naar vleugels 

  

 

 

Oktober-november Balvaardigheden: (tweevoetigheid) 

 Techniek – Leiden en Dribbelen: 

 - Herhaling Robben  

 - Cristiano 

  O Aanleren en toepassen 

  O Binnen/buitenbeweging 

 - Snel Voetenwerk 

  O Vanuit stilstand 

  O Herhalingen in beweging 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 41 - 

 Fysiek: - Oog-voetcoördinatie 

 - Jongleren: 10x 
 

 Tactiek:  Keeper die hoog meespeelt 

December-januari Balvaardigheden: (leiden en dribbelen, jongleren) 

 Techniek – Leiden en Dribbelen: 

- Vieira (enkele uitvalpas) 

  O Aanleren en toepassen 

  O Uitvalpas voor de bal 

- Snel Voetenwerk: Basisoefening 1,2, 3 en 4 herhalen 

  O Vanuit stilstand 

  O Herhalingen in beweging 
 

 Fysiek:  

 - Oog-handcoördinatie 

  O Alleen 

  O Per 2 (ballen naar mekaar gooien, tikspelen door ballen 

     naar mekaar te gooien, aantikken met bal – bal ontwijken) 

 - Jongleren: 15x 
 

 Tactiek: inworp geen balverlies 

Februari-maart Balvaardigheden: (tweevoetigheid) 

 Techniek - Leiden en Dribbelen: 

 - Ruud: 

  O Aanleren en toepassen 

  O Binnenkant over de bal stappen en schuin voorbijgaan 

 - Snel Voetenwerk 

  O Vanuit stilstand 

  O Herhalingen in beweging 

O Tussentikken en Ruud Van Nistelrooy ACHTERWAARTS maken 
 

 Fysiek 

- Springvormen – estafettevormen 

- Open sprongen – gesloten sprongen 

- Met en zonder tussensprong 

- 1-benige sprongen – 2-benige sprongen 

- Jongleren: 20x 
 

 Tactiek: juiste keuze inspelen of dribbel 
 

April-mei Balvaardigheden: (tweevoetigheid) 

 Techniek - Leiden en Dribbelen 

- Combinatie van beide bewegingen 

  O Robben: Toepassen + Herhaling en druk op de bal verhogen 

  O Cristiano: Toepassen + Herhaling en druk op de bal verhogen 

- Snel Voetenwerk 

  O Tussentikken en Ruud Van Nistelrooy ACHTERWAARTS 

maken 

  O Tussentikken en Ronaldo maken 
 

 Fysiek 

- Lichaamsbeheersing (Evenwicht) 

  O Hinkelen 

  O Op 1 voet staan 

- Jongleren: 25x 

 

 Tactiek: positiewissels  
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Trainingsopbouw 
Van droog oefenen naar passieve verdediging (correcte uitvoering is het belangrijkste) 
Spelers moeten op het einde van het seizoen in staat zijn dit onder passieve druk perfect uit te 
Voeren. 

 

Jaarplan U9 
 
Speelwijze 

• Spelen in een ruit (veld groothouden) 
• Uitvoetballen over de grond van bij K 
• 2 en 5 aan de zijkanten maar ruimte voor actie binnen- of buitenom laten 
• Doelman speelt hoog mee, daardoor kan 3 hoger spelen (doelman neemt pos 3) 
• 3 schuin achter de bal aanspeelbaar 
• Ruimte maken voor spelers aan de bal, keuzes geven aan medespeler 
• 1/1 en 1/2 stimuleren 
• Acties naar doel 

 
Trainingsopbouw 

• 3 gaat vanuit een centrale positie voor doel bewegen, links/rechts aanspeelbaar worden met je gezicht naar de 
bal en trachten open te draaien 

• In functie hiervan gaat 2/5 vooruit bewegen en komt de enkel bezette flank de bal vragen bij K, 9 maakt 
omgekeerde beweging met 3 

• Elke speler moet vanuit zijn positie over zijn man kunnen gaan 
• Balverlies: 

 O Snel omschakelen, niet blijven staan 

 O Eerst op de bal willen zijn! 

 O Vooruit naar de bal verdedigen 

 O Bal willen hebben 

• Binnenkant van je man staan, niet ertegen maar een klein beetje ervan af. 
• Man en bal kijken 
• Introductie Teamtactics 

 
Technieken 

• Kappen en wegdraaien op de juiste manier d.m.v. binnenkant en buitenkant voet=robben (de bal dient in 1 
beweging van richting veranderd te worden, geen 2-3 contacten om te draaien) 

• Herhaling voor de spelers die dit reeds beheersen + aanleren van de nieuwe spelers bi j het begin van het 
seizoen. 

• Dribbels voorwaarts: 
 O binnen-buiten = Cristiano 

 O dubbele uitvalpas = Vieira 

 O Enkel schaar/dubbel = Ronaldo/Carlos 

• Dribbels achterwaarts: 
 O binnenkant over de bal stappen en 180° terugdraaien = Ruud (+herhaling VOORWAARTS) 

 O Cruyff (1 voet achter je steunbeen spelen, andere voet buitenkant meenemen) 

• Snel voetenwerk: 
 O tussentikken in combinatie met volgende 6 dribbels: 

 O Tussentikken + kwartdraai L-R 

 O Tussentikken + Ruud 180° 

 O Tussentikken + Ronaldo 

 O Tussentikken + slepen binnenkant voet van links naar rechts en omgekeerd 

 O Tussentikken + de bal buitenkant voet naar buiten duwen, meteen gevolgd door binnenkant van dezelfde 

      voet naar je andere voet slepen voor je lichaam. 
 O Tussentikken + voet op de bal naar buiten duwen en met dezelfde voet d.m.v. Cruijff naast je steunbeen 

      slepen 
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• Basisoefeningen op balbeheersing van vanuit de beweging en oefeningen gerichte controle voorwaarts 
jongleren: 10x (afwisselend L en R) 

 

Trainingsinhoud 
• 3 voorwaartse en 3 achterwaartse dribbels. 
• Wedstrijdvormen 1/1, 1/2 ,2/1,2/2 (hoofdzakelijk het 1/1 en 2/1 benadrukken vóór Nieuwjaar, 2/1 naar actie 

en aanspeelbaarheid rond de bal 
• Na Nieuwjaar 3/2, 4/3 
• Alle soorten snelheid- en estafettevormen (competitievormen tegen elkaar, zo drijf je de snelheid van 

uitvoering op!): WINNAARSMENTALITEIT AANWAKKEREN! 
• Soccerbal 
• Snel voetenwerk en tussentikken 
• Oog/hand/voetcoördinatie 
• Pass en trapvormen d.m.v. wreef met nadruk op dribbel maken, juiste en gerichte controle en/of afwerken 
• Einde seizoen overschakelen naar 8v8 

o Nummering en posities 
o WV aanpassen naar 1-3-1-3 
o Bewust worden van de grotere ruimtes 

 
Doelstellingen – periodes 

Augustus-september Balvaardigheden: (leiden en dribbelen, jongleren) 

 Techniek - Dribbel: 

− Robben: herhaling 

− Kappen 

− Vieira: Aanleren, toepassen en herhalen voor diegenen die beweging 

kunnen 

− Enkele/Dubbele uitvalpas 

− Snel Voetenwerk 

  O Vanuit stilstand 

  O Met kwartdraai L/R 

  O Gecombineerd met dribbel Ruud Van Nistelrooy (180°) 

 Techniek – Basics +: 

− Coördinatie aan en met de bal, leiden/dribbelen 

Techniek – Basics -: 

− Druk zetten, duel 
 

 Tactiek – Teamtactics +: 

− Uitvoetballen van K 

Tactiek – Teamtactics -: 

− Actieve pressing op de baldrager 

 

 Fysiek: 

− Reactiesnelheid in spelvorm 

− Estafettespelen 

− Springvormen 
 

Oktober-november Balvaardigheden: (tweevoetigheid) 

 Techniek - Dribbel: 

− Cruyff: Aanleren en toepassen 

  O 1 voet achter je steunbeen spelen, andere voet   

       buitenkant meenemen 

− Snel Voetenwerk 

  O Vanuit stilstand 

  O Met kwartdraai L/R 

  O Ronaldo 
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− Soccerpall 

 

 Techniek – Basics +: 

− Doelpoging na actie 

− Passen met wreef – aannames met verste voet 

Techniek – Basics -: 

− Snel omschakelen, niet blijven staan 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

− Aanspeelbaarheid rond de bal 

− Driehoekjes maken 

Tactiek – Teamtactics -: 

− Vooruit naar de bal toe 

 

 Fysiek 

− Reactie en startsnelheid in spelvorm 

 

December-januari Balvaardigheden: 

 Techniek - Dribbel 

− Cristiano: Aanleren en herhalen 

− Binnen-buiten beweging 

− Snel Voetenwerk 

o Vanuit stilstand 

o Met dribbel, slepen binnenkant voet van links naar rechts en 

omgekeerd 

 

 Techniek – Basics +: 

- Keuze dribbel tussen Vieira en Cristiano of combinatie van beiden 

- Passen met wreef – aannames met verste voet 

Techniek – Basics -: 

- Afweren van korte pas 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Doelkans zo snel mogelijk afwerken 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Niet laten uitschakelen door een individuele actie 

- Lichaam leren gebruiken (schouder) 

 

 Fysiek: 

- Lichaamsevenwicht, ruimte en tijdsbesef 

Februari-maart Balvaardigheden 

 Techniek - Dribbel: 

- Ruud: Aanleren en toepassen. 

o Binnenkant over de bal stappen en in het terugdraaien de bal 

met de buitenkant van de voet meenemen waarmee je over de 

bal stapt. 

- Snel Voetenwerk 

o Vanuit stilstand 

o Herhalingen in beweging 

o Met dribbel, bal naar buiten duwen en met dezelfde voet d.m.v. Cruijff 

naast steunbeen slepen 

 

 Techniek – Basics +: 

- Keuze in dribbel Ruud - Cruijff 

Techniek – Basics -: 
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- Bal veroveren en balbezit houden 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Inspelen na de actie 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Doelpoging afblokken 

 

 Fysiek: 

- Lichaamscoördinatie 

 

April-mei Balvaardigheden: 

 Techniek - Dribbel: 

- Ronaldo/Carlos: Aanleren en toepassen 

- Enkele en dubbele schaar 

- Snel Voetenwerk 

  O Vanuit stilstand 

  O Basisoefeningen met verschillende dribbels 

 

 Techniek – Basics +: 

- Keuze uit Vieira/Cristiano/Ronaldo, herhaling of combinaties 

Techniek – Basics -: 

- In balbezit blijven na balherovering 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Herhaling voorgaande blokken – weerstand verhogen 

- Voorbereiding op 8v8 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Herhaling voorgaande blokken – weerstand verhogen 

- Voorbereiding op 8v8 

 

 Fysiek: 

- Oog-hand, oog-voet coördinatie 

 

 
 
 
Trainingsopbouw: 
Van droog naar passief naar het onder actieve druk uitvoeren van de aangeleerde bewegingen over een blok van een 6-
tal trainingen per fase. In de trainingsvormen de beweging stimuleren die je in die periode aan het trainen bent. 
Herhalen en toevoegen van eerder getrainde bewegingen in de vormen. 
Het trachten van de beweging in minimum 2 vormen op je training te laten terugkomen! 
Spelers moeten op het einde van het seizoen in staat zijn van dit onder actieve druk uit te voeren, m.a.w. ze moeten in 
staat zijn om in bepaalde situaties in het veld keuze te maken uit de aangeleerd bewegingen. Uit alle bewegingen moet 
er 1 voorwaartse en 1 achterwaartse beweging terug te zien zijn in de wedstrijden. 
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De ontwikkelingsfase 8 tegen 8 (Fase 1): 9-10 jaar (U10 tem U11) 
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Jaarplan U10 
 
Speelwijze 

• Spelen op een half veld in een K-1-3-1-3 formatie 
• Trainingsopbouw over de grond, van achteruit van bij K 
• Veld breed houden bij balbezit, schuin voor de medespeler aan de bal aanspeelbaar zijn 
• Doelman speelt hoog mee, richting positie 3 
• Driehoekjes rond de bal maken 
• Je vrij maken van de tegenstander 
• Speler aan de bal moet keuze hebben tussen actie en inspelen 
• Strak inspelen d.m.v. pass met wreef 
• Verdedigende taken (idem als -7 en -8) 
• Binnenkant van je man dekken, kleine ruimte laten met tegenstrever 
• Man en bal bekijken (split vision) 
• Naar binnen knijpen i.f.v. de bal 
• Zo lang mogelijk recht blijven staan (In een laatste mogelijkheid tackelen) 
• Bal heroveren en balbezit houden 
• Bewegen i.f.v. de bal 

Technieken 
• Kappen en wegdraaien op de juiste manier d.m.v. binnenkant en buitenkant voet=robben 

o (De bal dient in 1 beweging van richting veranderd te worden, geen 2-3 contacten om te 
draaien) 

o Herhaling voor de spelers die dit reeds beheersen + aanleren van de nieuwe spelers bi j het 
begin van het seizoen. 

• Dribbels voorwaarts: 
• Binnen-buiten = Christiano 
• Dubbele uitvalpas = Vieira 
• Enkel +dubbel schaar = Ronaldo +Carlos 
• Slepen/schaar = Robinho 

• Dribbels achterwaarts: 
o Ruud: Binnenkant over de bal stappen en in het terugdraaien de bal met de buitenkant van 

de voet meenemen waarmee je over de bal stapt 
o (+ herhaling VOORWAARTS) 
o Cruyff: (1 voet achter je steunbeen spelen, andere voet buitenkant mee) 
o Figo: Voorwaarts drijven, L-voet op de bal stoppen, over de bal stappen, kort draaien en R 

Buitenkant voet meenemen 
• Gerichte aannames en hiermee je man kunnen uitschakelen 
• Snel voetenwerk: tussentikken in combinatie met volgende 8 dribbels: 

o Tussentikken + kwartdraai L-R 
o Tussentikken + Ruud 180° 
o Tussentikken + Ronaldo 
o Tussentikken + slepen binnenkant voet van links naar rechts en omgekeerd 
o Tussentikken + de bal buitenkant voet naar buiten duwen, meteen gevolgd door binnenkant 

van dezelfde voet naar je andere voet slepen voor je lichaam. 
o Tussentikken + voet op de bal naar buiten duwen en met dezelfde voet zijwaarts d.m.v. 

Cruijff naast je steunbeen slepen 
o Tussentikken + Robinho (slepen/Schaar) 
o Snel voetenwerk: basisoefeningen op balbeheersing vanuit de beweging en 
o Integratie van 2 verschillende bewegingen na elkaar. 

• Jongleren: 30x (afwisselend L en R) 
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Trainingsinhoud 
• 4 voorwaartse en 4 achterwaartse dribbels 
• Wedstrijdvormen 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/3, 4/4 (het 1/1 komt min.1x terug in 1 van de 2-

wekelijkse trainingen) 
• Variëren in het aantal spelers in je WV naargelang de progressie van de spelers 
• Alle soorten snelheids- en estafettevormen, techniekvormen (competitievormen tegen elkaar zo drijf 

je de snelheid van uitvoering op!): WINNAARSMENTALITEIT AANWAKKEREN! 
• Soccerpal - snel voetenwerk + tussentikken 
• Oog/hand/voetcoördinatie 
• Pass en trapvormen d.m.v. wreef met nadruk op dribbel maken, juiste en gerichte controle en/of 

afwerken 
 

Doelstellingen – periodes 
 

Augustus-september Balvaardigheden: (leiden en dribbelen, jongleren) 
 Techniek - Dribbel: 

- Ronaldo/Carlos: 
o Enkele en dubbele schaar 
o Aanleren, toepassen en herhalen van voorgaande voor 

diegenen die beweging kunnen 
- Snel Voetenwerk 

− Met kwartdraai L/R 
− Gecombineerd met dribbels 
− Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

− Way-to-Play techniek training 
 Techniek – Basics +: 

- Halflange passing 
- Passen met wreef – aannames met verste voet 

Techniek – Basics -: 
- Positie tussen bal en tegenstander 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Bewust worden van de ruimtes + nummering 
- Uitvoetballen over de grond van bij K 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Bewust worden van de ruimte 
- Actieve druk op de bal 
- Druk op de bal, rechtstreeks 1v1 

 Fysiek: 
- Reactiesnelheid in spelvorm 
- Estafettespelen 
- Springvormen 

Oktober-november Balvaardigheden: (tweevoetigheid) 
 Techniek - Dribbel: 

- Cristiano: 
o Binnen/buiten 
o Aanleren en toepassen 

- Cruijff: 
o 1 voet achter je steunbeen spelen, andere voet buitenkant 

meenemen. 
o Aanleren en toepassen 

- Snel Voetenwerk: 
o In beweging 
o Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

− Way-to-Play techniek training 
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 Techniek – Basics +: 
- Inspelen na de actie 
- Passen met wreef – controles met verste voet 

Techniek – Basics -: 
- Eerst op de bal zijn 

 
 Tactiek – Teamtactics +: 

- Aanspeelbaarheid rond de bal, driehoeken maken 
Tactiek – Teamtactics -: 

- Voorwaarts druk collectief 
 

 Fysiek 
- Startsnelheid in spelvorm 

 
December-januari Balvaardigheid  
 Techniek - Dribbel: 

- Ruud 
o Achterwaarts/voorwaarts 
o Aanleren en toepassen 

- Snel Voetenwerk 
o Met dribbel – Ronaldo 
o Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

− Way-to-Play techniek training 
 Techniek – Basics +: 

- In balbezit keuze maken tussen Cristiano en Ronaldo/Carlos 
Techniek – Basics -: 

- Na balherovering komen tot een Trainingsopbouw  
 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Afwerken van doelkans 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Zicht hebben op bal en tegenstander (split vision) 
- Lichaam gebruiken in 1v1 duel (schouder) 

 
 Fysiek: 

- Oog-voetcoördinatie 
 

Februari-maart Balvaardigheid 
 Techniek - Dribbel: 

- Robinho: 
o Slepen/schaar 
o Aanleren en toepassen 

Snel Voetenwerk: 
- Combinatie van basis- en gevorderde 
- Dribbel – slepen binnenkant voet L/R naar L/R en 

omgekeerd 
- Dribbel – Robinho 
- Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 
- Way-to-Play techniek training 

 Techniek – Basics +: 
- Vrijlopen en aanspeelbaar zijn 

Techniek – Basics -: 
- Interceptie 
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 Tactiek – Teamtactics +: 
- Inspelen na actie 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Knijpen naar de bal 

 
 Fysiek: 

- Duelvormen met eigen lichaamsgewicht 
 

April-mei  
 Techniek - Dribbel: 

- Vieira 
- Enkele/dubbele uitvalpas 
- Aanleren en toepassen 

- Figo 
- Voorwaarts drijven, L-voet op de bal stoppen, over de 

bal stappen, kort draaien en R-buitenkant voet 
meenemen 

- Aanleren en toepassen 
- Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

- Snel Voetenwerk: 
- Tussentikken + dribbels 
- Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

- Way-to-Play techniek training 
 Techniek – Basics +: 

- Keuze tussen actie Ruud – Cruijff en Figo 
- Inspelen na de aanname 

Techniek – Basics -: 
- Herhaling voorgaande blokken – weerstand verhogen 

 
 
 
 
 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Herhaling voorgaande blokken – weerstand verhogen 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Herhaling voorgaande blokken – weerstand verhogen 

 
 Fysiek 

- Oog-hand, oog-voet coördinatie 

 
Trainingsopbouw 
Van droog naar passief naar het onder actieve druk uitvoeren van de aangeleerde bewegingen over een blok van een 6-
tal trainingen per fase. In de trainingsvormen de beweging stimuleren die je in die periode aan het trainen bent. 
Herhalen en toevoegen van eerder getrainde bewegingen in de vormen. 
Het trachten van de beweging in min.2 vormen op je training te laten terugkomen! 
Spelers moeten op het einde van het seizoen in staat zijn van dit onder actieve druk perfect uit te voeren, m.a.w. ze 
moeten in staat zijn om in bepaalde situaties in het veld keuze te maken uit de aangeleerde bewegingen. Uit alle 
bewegingen moet er 2 voorwaarts en 2 achterwaartse beweging terug te zien zijn in de wedstrijden. 
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Jaarplan U11 
 
Speelwijze 

• Spelen op een half veld in een K-1-3-1-3 formatie 
• Trainingsopbouw over de grond, van achteruit van bij K 
• Veld breed houden bij balbezit, schuin voor de medespeler aan de bal aanspeelbaar zijn 
• Doelman speelt hoog mee, richting positie 3 
• Driehoekjes rond de bal maken 
• Je vrij maken van de tegenstander 
• Speler aan de bal moet keuze hebben tussen actie en inspelen 
• Strak inspelen d.m.v. pass met wreef 
• Verdedigende taken (idem als 9) 
• Binnenkant van je man dekken, kleine ruimte laten met tegenstrever 
• Man en bal bekijken (split vision) 
• Naar binnen knijpen i.f.v. de bal 
• Bij balverlies, gebruik maken van je lichaam 
• Zo lang mogelijk recht blijven staan (In een laatste mogelijkheid tackelen) 
• Bal heroveren en balbezit houden 
• Bewegen i.f.v. de bal 
• Keuze tussen inspelen en actie 
• Wisselende posities in de voorste ruit 

 
Technieken 

• Kappen en wegdraaien op de juiste manier d.m.v. binnenkant en buitenkant voet=robben 
o (De bal dient in 1 beweging van richting veranderd te worden, geen 2-3 contacten om te draaien) 
o Herhaling voor de spelers die dit reeds beheersen + aanleren van de nieuwe spelers bij het begin van 

het seizoen. 
• Dribbels voorwaarts: 

o Binnen-buiten = Christiano 
o Dubbele uitvalpas voor de bal = Vieira 
o Enkel + dubbel schaar = Ronaldo + Carlos 
o Slepen/schaar=robino 
o Stop/draai = Zidane (binnenkant voet voor de bal plaatsen) 
o Kappen buitenkant voet = Robben 

• Dribbels achterwaarts: 
o Binnenkant over de bal stappen en in het terugdraaien de bal met de buitenkant van de voet 

meenemen waarmee je over de bal stapt =Ruud (+herhaling VOORWAARTS) 
o Cruyff (1 voet achter je steunbeen spelen, andere voet buitenkant mee)  
o Voet op de bal terughalen binnenkant voor je steunbeen =Poco 
o Voorwaarts drijven, L-voet op de bal stoppen, over de bal stappen, kort draaien en R-buitenkant voet 

meenemen=figo 
• Gerichte controles en hiermee je man uitschakelen 
• Snel voetenwerk:  

o Tussentikken in combinatie met volgende 12 dribbels:  
o Tussentikken + kwartdraai L-R  
o Tussentikken + Ruud 180°  
o Tussentikken + Ronaldo  
o Tussentikken + slepen binnenkant voet van links naar rechts en omgekeerd  
o Tussentikken + de bal buitenkant voet naar buiten duwen, meteen gevolgd door binnenkant van 

dezelfde voet naar je andere voet slepen voor je lichaam.  
o Tussentikken + voet op de bal naar buiten duwen en met dezelfde voet zijwaarts d.m.v. Cruyff naast 

je steunbeen slepen  
o Tussentikken + Robinho(slepen/Schaar)  
o Tussentikken + Zidane 
o Tussentikken+ Cruyff ACHTERWAARTS 
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o Tussentikken+ stoppen voet op bal R, R-voet VOORWAARTS-plaatsen en met de L wreef naast je 
standbeen doorspelen.  

o Tussentikken + VOORWAARTS-duwen d.m.v. de wreef één voet, zelfde voet terughalen voet op de bal 
meteen gevolgd door zelfde beweging andere voet) 

• Jongleren: Voeten, hoofd, dijen, voet 
 

Trainingsinhoud: 
• Voorwaartse en 5 achterwaartse dribbels 
• Wedstrijdvormen 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4/3, 4/4, 5/4, 5/5, 6/5, 6/6 (het 1/1 komt min.1x terug week) 
• Variëren in het aantal spelers in je WV naargelang de progressie van de spelers 
• Alle soorten snelheids- en estafettevormen, techniekvormen (competitie vormpjes tegen elkaar zo drijf je de 

snelheid van uitvoering op!): WINNAARSMENTALITEIT AANWAKKEREN! 
• Soccerpal - snelle voetjes + tussentikken 
• Oog/hand/voetcoördinatie 
• Pass en trapvormen d.m.v. wreef met nadruk op dribbel maken, juiste en gerichte controle en/of afwerken 

 
Doelstellingen – periodes 
 

Augustus-september Balvaardigheid: 

 Techniek - Dribbel: 

• Ronaldo/Carlos  

Aanleren en toepassen 

• Ruud ACHTERWAARTS 

• Snel Voetenwerk 

o Herhalen voorgaanden en op hoger ritme toepassen 

o Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 
 

 Techniek – Basics +: 

• Steun bieden aan speler in B+ 

• Passen met wreef – controles met verste voet 

Techniek – Basics -: 

• Naar de bal toe verdedigen 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

• Uitvoetballen van K 

Tactiek – Teamtactics -: 

• Actieve druk op de bal 

 

 Fysiek: 

• Versnellen in spelvorm 

-  

Oktober-november Balvaardigheid:  

 Techniek - Dribbel: 

- Cristiano 

- Cruyff ACHTERWAARTS 

- Snel Voetenwerk 

 O Herhaling basis en gevorderde oefeningen 

 O Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

 

 Techniek – Basics +: 

- Passing binnenkant voet 

- Passen met wreef – controles met verste voet 

Techniek – Basics -: 

- Gebruik maken van je lichaam in B- zonder een overtreding te 

begaan 

 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 53 - 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Aanspeelbaarheid rond de bal, driehoeken maken 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Interceptie 

 

  Fysiek 

- Lichaamscoördinatie 

 

 

 

 

December-januari Balvaardigheid  

 Techniek - Dribbel: 

- Vieira 

- Poco 

- Snel Voetenwerk: 

 O Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

 O Herhaling basis en gevorderde 

 

 Techniek – Basics +: 

- Keuze maken tussen aangeleerd voorwaartse en achterwaartse 

bewegingen 

Techniek – Basics -: 

- Afweren van halflange pass 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Afwerken van doelkans 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Zicht hebben op bal en tegenstander (split vision) 

- Lichaam gebruiken in 1v1 duel 

 

 Fysiek 

- Oog-hand-voetcoördinatie 

Februari-maart Balvaardigheid 

 Techniek - Dribbel: 

- Robinho 

- Robben (kappen buitenkant voet) 

- Snel Voetenwerk: 

 O Herhalen basis en gevorderde 

 O Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

 

 Techniek – Basics +: 

- Vrijlopen en aanspeelbaar zijn 

Techniek – Basics -: 

- Interceptie 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Inspelen na actie 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Knijpen naar de bal 

 

 Fysiek 

- Estafettespelen met spelen eigen lichaamsgewicht 
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April-mei Balvaardigheid 

 Techniek - Dribbel: 

- Robinho 

- Figo 

- Snel Voetenwerk: 

o Tussentikken + combinatie snel voetenwerk in volgorde 

 

 Techniek – Basics +: 

- Inspelen na aanname 

Techniek – Basics -: 

- Herhaling voorgaande blokken – weerstand verhogen 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Infiltratie zonder bal: give and go 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Ruimte klein maken (gans de ploeg zet druk) 

 

 Fysiek 

- Algemene coördinatie 

 

 
 

Trainingsopbouw 
Het herhalen van de reeds aangeleerde dribbels en deze stimuleren in de gekozen 
Trainingsvormen. Gaandeweg spelers meer en meer zelf keuzes laten maken m.a.w. in de vormen 
Ruimte laten voor de speler om zelf een beslissing te nemen. 
 
Van droog naar passief naar het onder actieve druk uitvoeren van de nieuw aangeleerde 
Dribbels binnen een periode van 16 trainingen (combineren met herhaling van de reeds gekende 
Dribbels) 
In de trainingsvormen de beweging stimuleren die je in die periode aan het trainen bent. Spelers 
Zelf laten kiezen welke beweging ze kunnen gebruiken in vormen in een verdere fase. 
Spelers moeten op het einde van het seizoen in staat zijn van dit onder actieve druk perfect uit te 
Voeren, m.a.w. ze moeten in staat zijn om in bepaalde situaties in het veld keuze te maken uit de 
Aangeleerde bewegingen. Uit alle bewegingen moet er 3 voorwaarts en 3 achterwaartse 
Beweging terug te zien zijn in de wedstrijden.  
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De ontwikkelingsfase 8 tegen 8 (Fase 2): 11-12 jaar (U12 tem U13) 
 

 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 56 - 

Jaarplan U12 
Speelwijze 

• Spelen op een half veld in een K-1-3-1-3 formatie 

• Trainingsopbouw over de grond, van achteruit van bij K 

• Veld breed houden bij balbezit, schuin voor de medespeler aan de bal aanspeelbaar zijn 

• Doelman speelt hoog mee, richting positie 3 

• Driehoekjes rond de bal maken 

• Je vrij maken van de tegenstander 

• Speler aan de bal moet keuze hebben tussen actie en inspelen 

• Strak inspelen d.m.v. pass met wreef 

• Verdedigende taken (idem als 9) 

• Binnenkant van je man dekken, kleine ruimte laten met tegenstrever 

• Man en bal bekijken (split vision) 

• Naar binnen knijpen i.f.v. de bal 

• Bij balverlies, gebruik maken van je lichaam 

• Zo lang mogelijk recht blijven staan (In een laatste mogelijkheid tackelen) 

• Bal heroveren en balbezit houden 

• Bewegen i.f.v. de bal 

• Keuze tussen inspelen en actie 

• Wisselende posities in de voorste ruit 
 

Doelstellingen - periodes 
• Basis: constante coaching op: 

o Aannames met de verste voet  
o Vervolgactie met de andere voet 
o Aanspelen op de juiste voet  
o Kaats met de verste voet (behalve wanneer verdediger te kort staat) 

• Fysieke oefeningen worden uitgebreid, aandacht voor: 
o Huiswerk: indien > 1 cm per maand = groeispurt 

▪ Geen stretching 
▪ Opletten bij sprong en krachtoefeningen 

o Aandacht voor enkel en kniepijn 
o Bij krachtoefeningen enkel eigen lichaamsgewicht gebruiken 
o Geen uithouding trainen 

 

Augustus-september Balvaardigheid periodieke dribbel: Cristiano - Vieira 
 Techniek – Dribbel 

- Duel tegenstander voor je 
- Snel Voetenwerk: 

 O Basis en gevorderde oefeningen herhalen en combineren 
 

 Techniek – Basics +: 
- Gerichte aannames en inspelen wreefpas over de grond  

Techniek – Basics -: 
- Aanleren posities 
- Naar de bal toe verdedigen 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Uitvoetballen over de grond vanaf Keeper 
- Loopbeweging 2,3 en 5 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Blok aanvallers – positie ten overstaan van tegenstander hoge press 

Speelwijze training: 
- Blokverdedigers 
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 Fysiek 
- Loopcoördinatie 

 O Thema 
➢ Globale coördinatie in de loopladder of met kegels bij een 

eenvoudige voorwaartse beweging 
 O Vooral 1 contact 
 O Bij ouderen (vanaf -14) kan uitbreiding naar 2 tot 3 contacten 
 O Accent ligt op lichaamshouding 
 O Thema voor deze periode 

➢ Voetplaatsing en knie-inzet 
➢ Armbeweging – gekruiste coördinatie 
➢ Romp-hoofd 

- Herhaling globale coördinatie 
 

Oktober-november Balvaardigheid periodieke dribbel: Cruijff – Robben (binnen-buitenkant) 
 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 
- Snel Voetenwerk: 

 O Basis en gevorderde oefeningen combineren met periodieke    
    dribbel 
 

 Techniek – Basics +: 
- Versnelling na de aanname 

Techniek – Basics -: 
- Gebruik maken van je lichaam in B- zonder een overtreding te begaan 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Driehoekspel – lijn overslaan 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Blok middenvelders – ruit behouden – speelhoeken afsluiten 

Speelwijze training 
- Blok middenvelders 

 

 Fysiek 
- Loopcoördinatie 

 O Thema: Sprongen uitvoeren in verschillende situaties 
➢ Kracht in kuiten verbeteren 
➢ Accent op houding van het lichaam in de lucht en bij afstoot 

 O Thema voor deze periode 
➢ 1-benige sprongen in verschillende richtingen (voorwaarts, 

achterwaarts en 
➢ Zijwaarts) + houding armen bij het springen 
➢ 2-benige sprongen (lage en hoge sprongen) 
➢ 1-benige sprongen i.f.v. kopslag 
➢ Versnelling na een sprong (voetplaatsing) 

 
December-januari Balvaardigheid periodieke dribbel: Ruud - Poco 
 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander achter je 
- Snel Voetenwerk: 

 O Basis en gevorderde, herhalen combinatie aangeleerde dribbels + 
    toepassen met periodieke dribbel 
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 Techniek – Basics +: 
- Keuze maken tussen de verschillende voorwaartse en zijwaartse 

acties 
Techniek – Basics -: 

- Een tegenstrever zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn 
zone komt 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Infiltratie op het juiste moment zonder bal 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Blok verdedigers – kantelen van 2 en 5 ten overstaan van 3 

Speelwijze: 
- Blok aanvallers 

 
 Fysiek 

- Loopcoördinatie 
 O Thema 

➢ Zijwaartse bewegingen 
➢ Afzet na een zijwaartse periode 

 O Thema van deze periode 
➢ Zijwaartse bewegingen in de loopladder (lichaamshouding!!) 
➢ Variatie in de loopladder (zijwaarts, voorwaarts, 

achterwaarts) in de loopladder bewegen 
➢ Zijwaartse, voorwaartse en achterwaartse beweging in 

bijtrekpas zonder loopladder (kort werk-snelheid) 
- Combinatie van alles 

o Vanaf nu gaan we de meeste doelstellingen herhalen en de 
moeilijkheidsgraad verhogen (wedstrijdvormen met even aantallen 
of kleinere over/onder tal situaties) 

 

Februari-maart Balvaardigheid periodieke dribbel: Ronaldo – Carlos - Robinho 
 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander voor je 
- Snel Voetenwerk: 

o Basis en gevorderde, herhalen combinatie aangeleerde dribbels 
+ toepassen met periodieke dribbel 

 
 

 Techniek – Basics +: 
- Duel tegenstander voor je 
- Lichaam tussen tegenstander en bal 

Techniek – Basics -: 
- Niet laten uitschakelen in 1v1 
- Juist gebruik maken van je lichaam 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Bij Trainingsopbouw een lijn overslaan 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Blok aanvallers – positie ten overstaan van tegenstander hoge 

pressing 
- Onderlinge coaching van middenvelder naar spitsen 

Speelwijze: 
- Blok verdedigers 
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 Fysiek 
- Loopcoördinatie 

 O Thema: Afstoot vanuit stilstand 
➢ Paslengte en pasfrequentie behandelen 

 O Thema van deze periode 
➢ Uitvallen voorwaarts, kracht uit kuit halen, korte afstanden 

(startsnelheid) 
➢ Versnelling vanuit stilstand, langere afstanden (afhankelijk 

van de leeftijd): 
➢ Knie-inzet en actief aanvallen van het voorste been met de 

ondergrond (versnellingsvermogen) 
➢ Versnellen vanuit voorwaartse en zijwaartse bewegingen 
➢ Versnellingen met richtingsveranderingen 

  

April-mei Balvaardigheid periodieke dribbel: Figo - Robinho 
 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 
- Snel Voetenwerk: 

 O Herhaling voorgaande + integratie periodieke dribbels 
  

 Techniek – Basics +: 
- Na omschakeling naar balbezit in balbezit blijven 

Techniek – Basics -: 
- Na balverlies in verdedigende stellingen komen 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Infiltratie met bal 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Blok middenvelders – onderlinge coaching door verdedigers 
- Afstanden ruit in balverlies 

Speelwijze: 
- Blok middenvelders 
-  

 

 Fysiek 
- Loopcoördinatie 

 O Thema 
➢ Reactiesnelheid 
➢ Algemene techniekherhaling 

 O Thema van deze periode 
➢ Snel reageren op tactiele en visuele prikkels vanuit situaties 

(voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse beweging zonder) 
 O Globale coördinatie in voorwaartse en zijwaartse bewegingen 
 O Globale coördinatie bij verschillende soort sprongen en    
    bijtrekpassen 
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Jaarplan U13 
 
Speelwijze 

• Spelen op een half veld in een K-1-3-1-3 formatie 

• Trainingsopbouw over de grond, van achteruit van bij K 

• Veld breed houden bij balbezit, schuin voor de medespeler aan de bal aanspeelbaar zijn 

• Doelman speelt hoog mee, richting positie 3 

• Driehoekjes rond de bal maken 

• Je vrij maken van de tegenstander 

• Speler aan de bal moet keuze hebben tussen actie en inspelen 

• Strak inspelen d.m.v. pass met wreef 

• Verdedigende taken (idem als 9) 

• Binnenkant van je man dekken, kleine ruimte laten met tegenstrever 

• Man en bal bekijken (split vision) 

• Naar binnen knijpen i.f.v. de bal 

• Bij balverlies, gebruik maken van je lichaam 

• Zo lang mogelijk recht blijven staan (In een laatste mogelijkheid tackelen) 

• Bal heroveren en balbezit houden 

• Bewegen i.f.v. de bal 

• Keuze tussen inspelen en actie 

• Wisselende posities in de voorste ruit 

• Introductie 11v11 (einde seizoen) 

o Achteraan met 3 op een lijn spelen, doelman geeft de dekking in de rug van de verdediging 

o Ruimtes groter maken 

o Toepassen nummering 

o Taakbewustwording per positie 

 

Doelstellingen - periodes 
• Basis: constante coaching op: 

o Aannames met de verste voet  
o Vervolgactie met de andere voet 
o Aanspelen op de juiste voet  
o Kaats met de verste voet (behalve wanneer verdediger te kort staat) 

 
• Fysieke oefeningen worden uitgebreid, aandacht voor: 

o Huiswerk: indien > 1 cm per maand = groeispurt 
▪ Geen stretching 
▪ Opletten bij sprong en krachtoefeningen 

o Aandacht voor enkel en kniepijn 
o Bij krachtoefeningen enkel eigen lichaamsgewicht gebruiken 
o Geen uithouding trainen 

• Einde seizoen overschakelen naar 11v11 

o Nummering en posities 
o WV aanpassen naar 4-3-3 
o Bewust worden van de grotere ruimtes 
o … 
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Augustus-september Balvaardigheid periodieke dribbel: Cristiano - Vieira 

 Techniek – Dribbel 

- Duel tegenstander voor je 

- Snel Voetenwerk: 

 O Basis en gevorderde oefeningen herhalen en combineren 

 

 Techniek – Basics +: 

- Gerichte aannames en inspelen wreefpas over de grond  

Techniek – Basics -: 

- Kort druk op de speler die de bal gaat ontvangen 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Uitvoetballen over de grond vanaf Keeper 

- Loopbeweging 2,3 en 5 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Blok aanvallers – positie ten overstaan van tegenstander hoge pressing 

Speelwijze training: 

- Blok verdedigers 
 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Globale coördinatie in de loopladder of met kegels bij een 

eenvoudige voorwaartse beweging 

 O Vooral 1 contact 

 O Bij ouderen (vanaf -14) kan uitbreiding naar 2 tot 3 contacten 

 O Accent ligt op lichaamshouding 

 O Thema voor deze periode 

➢ Voetplaatsing en knie-inzet 

➢ Armbeweging – gekruiste coördinatie 

➢ Romp-hoofd 

- Herhaling globale coördinatie 

 

 

 

 
 

Oktober-november Balvaardigheid periodieke dribbel: Cruijff – Robben (binnen-buitenkant) 

 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 

- Snel Voetenwerk: 

 O Basis en gevorderde oefeningen combineren met periodieke    

    dribbel 
 

 Techniek – Basics +: 

- Versnelling na de aanname 

Techniek – Basics -: 

- Gebruik maken van je lichaam in B- zonder een overtreding te begaan 
 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Driehoekspel – lijn overslaan 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Blok middenvelders – ruit behouden – speelhoeken afsluiten 

Speelwijze training 

- Blok middenvelders 
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 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Sprongen uitvoeren in verschillende situaties 

➢ Kracht in kuiten verbeteren 

➢ Accent op houding van het lichaam in de lucht en bij afstoot 

 

 O Thema voor deze periode 

➢ 1-benige sprongen in verschillende richtingen (voorwaarts, 

achterwaarts en 

➢ Zijwaarts) + houding armen bij het springen 

➢ 2-benige sprongen (lage en hoge sprongen) 

➢ 1-benige sprongen i.f.v. kopslag 

➢ Versnelling na een sprong (voetplaatsing) 

 

December-januari Balvaardigheid periodieke dribbel: Ruud - Poco 

 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander achter je 

- Snel Voetenwerk: 

 O Basis en gevorderde, herhalen combinatie aangeleerde dribbels + 

    toepassen met periodieke dribbel 

 

 Techniek – Basics +: 

- Versnelling in de acties 

Techniek – Basics -: 

- Een tegenstrever zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn zone 

komt. 

 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Infiltratie op het juiste moment zonder bal en ruimte creëren voor 

medespeler en aanspeelbaar worden 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Blok verdedigers – kantelen van 2 en 5 ten overstaan van 3 

Speelwijze: 

- Blok aanvallers 

 

 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Zijwaartse bewegingen 

➢ Afzet na een zijwaartse periode 

 O Thema van deze periode 

➢ Zijwaartse bewegingen in de loopladder (lichaamshouding!!) 

➢ Variatie in de loopladder (zijwaarts, voorwaarts, achterwaarts) 

in de loopladder bewegen 

➢ Zijwaartse, voorwaartse en achterwaartse beweging in 

bijtrekpas zonder loopladder (kort werk-snelheid) 

- Combinatie van alles 

o Vanaf nu gaan we de meeste doelstellingen herhalen en de 

moeilijkheidsgraad verhogen (wedstrijdvormen met even aantallen of 

kleinere over/onder tal situaties) 
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Februari-maart Balvaardigheid periodieke dribbel: Ronaldo – Carlos - Robinho 

 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander voor je 

- Snel Voetenwerk: 

o Basis en gevorderde, herhalen combinatie aangeleerde dribbels + 

toepassen met periodieke dribbel 

 

 Techniek – Basics +: 

- Duel tegenstander voor je 

- Lichaam tussen tegenstander en bal 

Techniek – Basics -: 

- Niet laten uitschakelen in 1v1 

- Juist gebruik maken van je lichaam 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Speler 3 loskomen en inspelen 2de lijn. 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Blok aanvallers – positie ten overstaan van tegenstander hoge pressing 

- Onderlinge coaching van middenvelder naar spitsen 

Speelwijze: 

- Blok verdedigers 
  

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Afstoot vanuit stilstand 

➢ Paslengte en pasfrequentie behandelen 

 O Thema van deze periode 

➢ Uitvallen voorwaarts, kracht uit kuit halen, korte afstanden 

(startsnelheid) 

➢ Versnelling vanuit stilstand, langere afstanden (afhankelijk 

van de leeftijd): 

➢ Knie-inzet en actief aanvallen van het voorste been met de 

ondergrond (versnellingsvermogen) 

➢ Versnellen vanuit voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

➢ Versnellingen met richtingsveranderingen 
  

April-mei Balvaardigheid periodieke dribbel: Figo - Robinho 

 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 

- Snel Voetenwerk: 

 O Herhaling voorgaande + integratie periodieke dribbels 
  

 Techniek – Basics +: 

- Na omschakeling naar balbezit in balbezit blijven 

- Na actie strak inspelen over de grond, op de juiste voet van medespeler 

Techniek – Basics -: 

- Na balverlies in verdedigende stellingen komen 
 

 

 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Voorbereiding naar 11v11 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Blok middenvelders – onderlinge coaching door verdedigers 

- Afstanden ruit in balverlies 

Speelwijze: 

- 4-3-3 
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 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Reactiesnelheid 

➢ Algemene techniekherhaling 

 O Thema van deze periode 

➢ Snel reageren op tactiele en visuele prikkels vanuit situaties 

(voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse beweging zonder) 

 O Globale coördinatie in voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

 O Globale coördinatie bij verschillende soort sprongen en    

    bijtrekpassen 
 
 
 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 65 - 

De ontwikkelingsfase 11 tegen 11 (1): 13-14 jaar (U14 tem U15) 
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Jaarplan U14 
 
Speelwijze 
• 1-4-3-3 

Doelstellingen - periodes 
• Basis: constante coaching op: 

o Aannames met de verste voet  
o Vervolgactie met de andere voet 
o Aanspelen op de juiste voet  
o Kaats met de verste voet (behalve wanneer verdediger te kort staat) 

• Eerste ervaring met 11v11 op volledig terrein: aandacht voor: 

o Nummering volgens positie 
o Bewustwording van grotere ruimtes 
o Taken per positie 

• Fysieke oefeningen worden uitgebreid, aandacht voor: 

o Huiswerk: indien > 1 cm per maand = groeispurt 
▪ Geen stretching 
▪ Opletten bij sprong en krachtoefeningen 

o Aandacht voor enkel en kniepijn 
o Bij krachtoefeningen enkel eigen lichaamsgewicht gebruiken 
o Geen uithouding trainen 

 
Juli – Augustus Balvaardigheid  

Voorbereiding Cyclus 1 Techniek – Dribbel 

- Duel tegenstander voor je 

 

 Techniek – Basics +: 
- Spelers kunnen een gerichte balcontrole met de juiste voet uitvoeren en een 

actie verderzetten over de grond. 
- Spelers kunnen zich zodanig draaien met de bal dat ze het spel in de meest 

gunstige omstandigheden kunnen verderzetten 
Techniek – Basics -: 

- Spelers zetten kort druk wanneer tegenspeler een hoge bal moet verwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tactiek – Teamtactics +: 
- Opbouw van achteruit verzorgen: 

o Plan A: 2 en 5 gaan hoog en breed staan, 3 en 4 zakken naar de hoek 
van de 16m 

o Plan B: als 3 en 4 gedekt staan, gaan spelers 2 en 5 alternerend 
inzakken het moment dat 3 en 4 terug hoog komen 

o Plan C: als niemand van de achterlijn kan aangespeeld worden, komt 
positie 6 tussen de 2 CV's de bal vragen. 

o Plan D: 7 en 11 zakken tegen de zijlijn een stuk uit en krijgen de bal 
halflang. 

o Plan E: Alles zit vast voor korte en halflange passing, 7, 11 en 9 staan 
zo hoog mogelijk en bal wordt lang gespeeld door K. 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Tegenstander naar binnen/buiten duwen 
- Rugdekking met 2,3,4 en 5 

Speelwijze: 
- Blok Verdediging 
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 Fysiek 

- Zie fysieke punten in weekplanning 

- Loopcoördinatie 

o Thema: Sprongen uitvoeren in verschillende situaties 

• Globale coördinatie in de loopladder of met kegels bij een 

eenvoudige voorwaartse beweging 

• Vooral 1 contact, nadien uitbreiden naar 2 tot 3 contacten. 

o Thema voor deze periode 

• Voetplaatsing en knie-inzet 

• Armbeweging – gekruiste coördinatie 

• Romp-hoofd 

o Herhaling globale coördinatie 
 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Vooral rekening houden met voorbereiding, groep is nog niet compleet 

veel herhaling van de tactische punten en toepassen in de 

oefenwedstrijden. 

▪ Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, 

niet enkel aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op 

uitvoering. 

September – Oktober Balvaardigheid  

Periode 1 Cyclus 2 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 

 Techniek – Basics +: 
- Spelers kunnen zo snel en zoveel mogelijk terreinwinst boekenbal aan de 

voet 
- Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden bij het 

leiden 
Techniek – Basics -: 

- Spelers weten wanneer ze remmend moeten wijken of dadelijk druk zetten 
- Remmend wijken, indien tegenspelers met 2 op je toe komen, anders 

vooruit verdedigen 
- Dadelijk druk zetten in 1v1 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Diepte zoeken naar spitsen 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Negatieve pressing 
- Afstanden in de driehoek door bepaald door spelers 

Speelwijze: 
- Blok middenvelders 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Sprongen uitvoeren in verschillende situaties 

➢ Kracht in kuiten verbeteren 

➢ Accent op houding van het lichaam in de lucht en bij afstoot 

 O Thema voor deze periode 

➢ 1-benige sprongen in verschillende richtingen (voorwaarts, 

achterwaarts en 

➢ Zijwaarts) + houding armen bij het springen 

➢ 2-benige sprongen (lage en hoge sprongen) 

➢ 1-benige sprongen i.f.v. kopslag 

➢ Versnelling na een sprong (voetplaatsing 
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 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, veel herhaling van de 

tactische punten en toepassen in de oefenwedstrijden. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet 

enkel aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

November – December Periode 2 Cyclus 3 

Periode 2 Cyclus 3 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander achter je 

 

 Techniek – Basics +: 
- In een aanvallende actie het spel versnellen (via kaats, 1-tijdsvoetbal,) 

Techniek – Basics -: 
- Spelers kunnen snelheid uit actie van tegenstrever halen waardoor 

medespelers kunnen aansluiten 

-  

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Flankvoorzet 
- Posities voor doel 
- Overlap 9-10 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Moment van druk zetten door aanvallers, coaching door 10 

Speelwijze: 

- Blok aanvallers 

 

 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Zijwaartse bewegingen 

➢ Afzet na een zijwaartse periode 

 O Thema van deze periode 

➢ Zijwaartse bewegingen in de loopladder (lichaamshouding!!) 

➢ Variatie in de loopladder (zijwaarts, voorwaarts, achterwaarts) in de 

loopladder bewegen 

➢ Zijwaartse, voorwaartse en achterwaartse beweging in bijtrekpas 

zonder loopladder (kort werk-snelheid) 

- Combinatie van alles 

Vanaf nu gaan we de meeste doelstellingen herhalen en de 

moeilijkheidsgraad verhogen (wedstrijdvormen met even aantallen of 

kleinere over/onder tal situaties) 

 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

AANVALLERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, PROGRESIEVE-

verderzetting met diagonale passing vooruit, steeds blijven herhalen. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet 

enkel aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 
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December – februari Balvaardigheid  

Periode 3 Cyclus 4 

Periode 4 Cyclus 5 

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander voor je 

 

 Techniek – Basics +: 

- Duel tegenstander voor je 

- Lichaam tussen tegenstander en bal 

Techniek – Basics -: 

- Niet laten uitschakelen in 1v1 

- Juist gebruik maken van je lichaam 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- 3 – 4 loskomen en inspelen in tweede lijn 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Vooruit verdedigen 

Speelwijze: 

- Blok verdedigers 

 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Afstoot vanuit stilstand 

➢ Paslengte en pasfrequentie behandelen 

 O Thema van deze periode 

➢ Uitvallen voorwaarts, kracht uit kuit halen, korte afstanden 

(startsnelheid) 

➢ Versnelling vanuit stilstand, langere afstanden (afhankelijk van de 

leeftijd): 

➢ Knie-inzet en actief aanvallen van het voorste been met de 

ondergrond (versnellingsvermogen) 

➢ Versnellen vanuit voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

➢ Versnellingen met richtingsveranderingen 
  

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, andere taken van de 

verdedigers in B+ loskomen, interceptie en inspelen 2de lijn. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet 

enkel aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

Maart – april Balvaardigheid  

Periode 5 Cyclus 6 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 

 

 
 

 Techniek – Basics +: 

- Weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen 
(bij werkelijke doelkans, rekening houdend met omstandigheden en de 
positie van de doelman en als er geen medespelers in meer gunstige 
omstandigheden aanspeelbaar zijn 

Techniek – Basics -: 
- Spelers kunnen door goede dekking zorgen dat rechtstreekse tegenspeler 

niet in balbezit kan komen 
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 Tactiek – Teamtactics +: 
- Diepte zoeken en infiltratie in 16m (6 en 8) 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Hoge pressing 

Speelwijze: 
- Middenvelders 

 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Reactiesnelheid 

➢ Algemene techniekherhaling 

 O Thema van deze periode 

➢ Snel reageren op tactiele en visuele prikkels vanuit situaties 

(voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse beweging zonder) 

 O Globale coördinatie in voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

 O Globale coördinatie bij verschillende soort sprongen en bijtrekpassen 

 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ PROGRESIEVE-opbouw in het middenveld met diagonale passing, 

oefenen op het afstandsschot en wanneer dit kan, keuze infiltratie, 

passing of schot. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet 

enkel aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 
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Jaarplan U15 
 
Speelwijze 
• 1-4-3-3 

Doelstellingen - periodes 
• Basis: constante coaching op: 

o Aannames met de verste voet  
o Vervolgactie met de andere voet 
o Aanspelen op de juiste voet  
o Kaats met de verste voet (behalve wanneer verdediger te kort staat) 

• Fysieke oefeningen worden uitgebreid, aandacht voor: 

o Huiswerk: indien > 1 cm per maand = groeispurt 
▪ Geen stretching 
▪ Opletten bij sprong en krachtoefeningen 

o Aandacht voor enkel en kniepijn 
o Bij krachtoefeningen enkel eigen lichaamsgewicht gebruiken 
o Eerste stappen in uithouding trainen 

 
Juli – Augustus Balvaardigheid  

Voorbereiding Cyclus 1  

Techniek – Dribbel 

- Duel tegenstander voor je 

 

  
Techniek – Basics +: 

- Spelers kunnen een gerichte balcontrole met de juiste voet uitvoeren en een 
actie verderzetten over de grond. 

- Speler kan van op half verre afstand een doelpunt maken (15-20m) 
Techniek – Basics -: 

- Spelers zetten kort druk wanneer tegenspeler een hoge bal moet verwerken 

- Onderlinge dekking 

 

  
Tactiek – Teamtactics +: 

- Opbouw van achteruit verzorgen: 
o Plan A: 2 en 5 gaan hoog en breed staan, 3 en 4 zakken naar de hoek 

van de 16m 
o Plan B: als 3 en 4 gedekt staan, gaan spelers 2 en 5 alternerend 

inzakken het moment dat 3 en 4 terug hoog komen 
o Plan C: als niemand van de achterlijn kan aangespeeld worden, komt 

positie 6 tussen de 2 CV's de bal vragen. 
o Plan D: 7 en 11 zakken tegen de zijlijn een stuk uit en krijgen de bal 

halflang. 
o Plan E: Alles zit vast voor korte en halflange passing, 7, 11 en 9 staan 

zo hoog mogelijk en bal wordt lang gespeeld door K. 
Tactiek – Teamtactics -: 

- Hoge pressing: Tegenstander naar binnen/buiten duwen 
- Rugdekking met 2,3,4 en 5 

Speelwijze: 
- Blok Verdediging 

 

 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 72 - 

  

Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Globale coördinatie in de loopladder of met kegels bij een eenvoudige 

voorwaartse beweging 

 O Vooral 1 contact 

 O Bij ouderen (vanaf -14) kan uitbreiding naar 2 tot 3 contacten 

 O Accent ligt op lichaamshouding 

- Thema voor deze periode 

➢ Voetplaatsing en knie-inzet 

➢ Armbeweging – gekruiste coördinatie 

➢ Romp-hoofd 

- Herhaling globale coördinatie 
 

 

 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Vooral rekening houden met voorbereiding, groep is nog niet compleet 

veel herhaling van de tactische punten en toepassen in de 

oefenwedstrijden. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

September – Oktober Balvaardigheid  

Periode 1 Cyclus 2 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 
 

 Techniek – Basics +: 
- Speler kan vanop een verre afstand een doelpunt maken (20m en meer) 

Techniek – Basics -: 
- Spelers weten wanneer ze remmend moeten wijken of dadelijk druk zetten 
- Dadelijk druk zetten in 1v1 

- Spelers kunnen na balverlies van medespeler de juiste verdedigende positie 
innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aanvallen als die in de zone komt, 
hetzij de rechtstreekse tegenstander onmiddellijk aanvallen als die in de zone 
komt of speelhoeken afsluiten 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Overlap 6-7 en 8-11 
- Overname onderlinge posities 
- Vorming driehoeken 6, 8 en 10 naar 11 en 7 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Hoge Pressing 
- Afstanden in de driehoek bepaald door spelers 

Speelwijze: 
- Blok middenvelders 
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 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Sprongen uitvoeren in verschillende situaties 

➢ Kracht in kuiten verbeteren 

➢ Accent op houding van het lichaam in de lucht en bij afstoot 

 O Thema voor deze periode 

➢ 1-benige sprongen in verschillende richtingen (voorwaarts, 

achterwaarts en 

➢ Zijwaarts) + houding armen bij het springen 

➢ 2-benige sprongen (lage en hoge sprongen) 

➢ 1-benige sprongen i.f.v. kopslag 

➢ Versnelling na een sprong (voetplaatsing) 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, veel herhaling van de 

tactische punten en toepassen in de oefenwedstrijden. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

November–December Periode 2 Cyclus 3 

Periode 2 Cyclus 3  

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander achter je 

 

  
Techniek – Basics +: 

- Spitsen aanspelen met man in de rug 
- 2,3,4 en 5 aanspeelbaar zijn voor bal uit het spel te halen 
- Loskomen in een actie 

Techniek – Basics -: 
- Interceptie 

 

  
Tactiek – Teamtactics +: 

- Waarheidszone beheersen: strikte dekking ontvluchten (snel bewegen) en 
aanspeelbaar worden 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Medium pressing: middenlijn – via snelle omschakeling het onevenwicht in de 

organisatie herstellen, zo snel mogelijk in balbezit komen en via een efficiënte 
Trainingsopbouw kansen creëren. 

Speelwijze: 

- Blok aanvallers 
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 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Zijwaartse bewegingen 

➢ Afzet na een zijwaartse periode 

 O Thema van deze periode 

➢ Zijwaartse bewegingen in de loopladder (lichaamshouding!!) 

➢ Variatie in de loopladder (zijwaarts, voorwaarts, achterwaarts) in de 

loopladder bewegen 

➢ Zijwaartse, voorwaartse en achterwaartse beweging in bijtrekpas 

zonder loopladder (kort werk-snelheid) 

- Combinatie van alles 

Vanaf nu gaan we de meeste doelstellingen herhalen en de moeilijkheidsgraad 

verhogen (wedstrijdvormen met even aantallen of kleinere over/onder tal 

situaties) 

 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

AANVALLERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, PROGRESIEVE-

verderzetting met diagonale passing vooruit, steeds blijven herhalen. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

December – februari Balvaardigheid  

Periode 3 Cyclus 4 

Periode 4 Cyclus 5 

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander voor je 

 

 Techniek – Basics +: 

- Aanvallen via het centrum 

Techniek – Basics -: 

- Bij balverlies speelhoeken afsluiten 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Tegenaanval opzetten: de verste spelers lopen zich vrij 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Verdedigers sluiten snel aan 

- Snel omschakelen en komen tot een doelkans 

Speelwijze: 

- Blok verdedigers 

 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Afstoot vanuit stilstand 

➢ Paslengte en pasfrequentie behandelen 

 O Thema van deze periode 

➢ Uitvallen voorwaarts, kracht uit kuit halen, korte afstanden 

(startsnelheid) 

➢ Versnelling vanuit stilstand, langere afstanden (afhankelijk van de 

leeftijd): 

➢ Knie-inzet en actief aanvallen van het voorste been met de ondergrond 

(versnellingsvermogen) 

➢ Versnellen vanuit voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

➢ Versnellingen met richtingsveranderingen 
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 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. Omschakeling … 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, snelle blokvorming en 

omschakeling naar B+. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

 

Maart – april Balvaardigheid  

Periode 5 Cyclus 6 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 

 

 
 

 Techniek – Basics +: 

- Weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen (bij 
werkelijke doelkans, rekening houdend met omstandigheden en de positie 
van de doelman en als er geen medespelers in meer gunstige 
omstandigheden aanspeelbaar zijn 

- Directe vrije trap 
Techniek – Basics -: 

- Spelers stellen zich na omschakeling b- in de meest gunstige positie op 
 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Bij balverovering hoge pressie komen tot een doelpoging 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Hoge pressing 

Speelwijze: 
- Middenvelders 

 

 Fysiek 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Reactiesnelheid 

➢ Algemene techniekherhaling 

 O Thema van deze periode 

➢ Snel reageren op tactiele en visuele prikkels vanuit situaties 

(voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse beweging zonder) 

 O Globale coördinatie in voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

 O Globale coördinatie bij verschillende soort sprongen en bijtrekpassen 

 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ PROGRESIEVE-opbouw in het middenveld met diagonale passing, keuze 

infiltratie, passing of schot. Hoge press aansluiting achterlijn, in de 

omschakeling juiste posities innemen. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 
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De ontwikkelingsfase 11 tegen 11 (2): 15-16 jaar (U16 tem U17) 
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Leerplan U16 – U17 
 
Speelwijze 

• 1-4-3-3 

 
Doelstellingen - periodes 

• Basis: constante coaching op: 

o Aannames met de verste voet  
o Vervolgactie met de andere voet 
o Aanspelen op de juiste voet  
o Kaats met de verste voet (behalve wanneer verdediger te kort staat) 

• Periodisering CLUSK: 
o Vuistregels 

▪ Van capaciteit naar vermogen. 
▪ Van omvang naar Intensiteit. 
▪ Van Duur naar Interval. 
▪ Van Algemeen naar Specifiek. 

• Eerste training nooit een Voetbal Conditionele Training (VCT) 

• Snelheid voorbereidende vormen in week 1 en 2 (afstanden mogen groter zijn dan tabel, afhankelijk van de 

groep) 

• Zelfs bij veel aantal trainingen in de voorbereiding, slechts één VCT-training per week. 

• Na een vrije dag: altijd extensieve opwarming, indien VCT extensief => intensieve opwarming. 

• 2 trainingen per dag: nooit 2x VCT 

• Dag voor de wedstrijd: altijd TT; voorspanning creëren door snel voetenwerk 

• Dag na de wedstrijd: verzorging/vrij/herstel/… 

• Plannen oefenwedstrijden: aantal training vooraf om te wisselen in de wedstrijd. (Belasting van de spelers gelijk 

houden) 

• Extensieve en intensieve opwarming: plannen, zie boven: extensieve training (ook TT) <--> intensieve 

opwarming/ Intensieve training <-->extensieve opwarming 

• Eerst snelheid of conditie? Hangt van de basis van de groep af 

• Plannen van krachttraining, hoeft niet tijdens de VCT-trainingen 

• 1 dag na wedstrijd: Herstel Training 

2 dagen na wedstrijd: vrij 

3 dagen na wedstrijd: krachttraining OL + transfer naar veld, (OL=Onderlichaam) 

• 1 dag voor de wedstrijd: TT of 11v11 binnen de teamperiodisering 

2 dagen voor de wedstrijd: 11v11 binnen de periodisering of Underload 

3 dagen voor de wedstrijd: VCT                     

• In combinatie met de krachttraining OL en twee dagen voor de wedstrijd: preventie 

• Krachttraining bovenlichaam: na de training, tenzij als voorbereiding op duelkracht/kleine wedstrijdvormen op 

het veld. 

• Keuze maken soms tussen krachttraining OL en VCT.  

• Een VCT-training moet niet langer dan 1u15 duren. 
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Weektabel - periodes 
 

Herstel Capaciteit Herstel Vermogen 

Algemene Kracht Veelzijdig doelgerichte kracht Specifieke Kracht 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit 

EDT EDT IDT IDT EIT EIT/IIT 

11v11 

2x10-15 min 

3x11-15 min 

8v8 

2x10-15 min 

3x11-15 min 

7v7 

4x4 – 8 min 

5x7 – 8 min 

6x7 min 

5v5 

4x4 – 8 min 

5x7 – 8 min 

6x7 min 

EIT (4v4 – 3v3) 

2-5x(6-8x30-90”) Rust 45” Series 4’ 

IIT (2v2 – 1v1) 

2-5x(4-8x15”) Rust 15” Series 4’ 

Thema TT 

B+: Opbouwzone beheersen 

B-: Zone doel-bal beheersen(blok) 

Omschakeling: B+ ➔ B- 

Thema TT 

B+: Infiltratie, meerderheid creëren 

B-: Collectieve pressing, recuperatie 

Omschakeling: B- ➔ B+ 

Thema TT 

B+: Waarheidszone beheersen 

B-: Waarheidszone beheersen 

Omschakeling: B- ➔ B+ 
Snelheid Voorbereidende Vormen 

In voorbereiding stap 1, 2 en 3. 

Na opwarming, voor uithouding 

Snelheid Uithouding Vermogen 

Herhaald Kort Sprint Vermogen 

Na opwarming, Na uithouding 

Explosief Vermogen: Startsnelheid 

Versnellingsvermogen 

Na opwarming, voor uithouding 

Voorbereiding: 

6x60m 60% (10”) →60” rust 

7x50m 70% (8”)→50” rust 

8x40m 80% (6”) →40” rust 

Competitie: 

9x30m 90% (5”) →30” rust 

10x20m 100% (3”)→20” rust 

SUV 

Van 1x(4x40m) tot 2x(6x60m)100% 

Rust 45”→2’ tussen Series 6’ 

HKSV 

Van 2x(6x15m) tot 

4x(10x15m)100% 

Rust 10” tussen Series 4’ 

SS:2-4x(8-10x5-15m) Rust 30’ Series 

6’ 

VV:1-2x(4-6x15-30m) Rust 1’ series 

4’ 

Combinatie: 

(6x5m30’)4’(4x15m45”)4’(2x25m60”) 

(7x5m30’)4’(4x15m45”)4’(2x25m60”) 

(7x5m30’)4’(5x15m45”)4’(2x25m60”) 

(7x5m30’)4’(5x15m45”)4’(3x25m60”)  
 
 
 

Bruin: Herstel capaciteit→ pure uithouding verhogen 
Herstel Vermogen →  in het rood gaan, aantal keren na elkaar verhogen 

Blauw:  Algemene kracht → blessurepreventie, rompstabiliteit 
Veelzijdige doelgerichte kracht → Squat, sprongkracht, werpkracht en duw kracht   
Specifieke kracht → trapkracht, duelkracht, startkracht (explosiviteit) 

Rood:  Wedstrijdvormen van 11v11 tot 2v2, met minder spelers in week 1 kan men ook naar 8v8 of zelfs 7v7 gaan met kleiner 
terrein  

(Tabel met afstanden terreinen onderaan het leerplan) 
Paars:  dit zijn de thema’s die we in die weken gaan behandelen volgens het leerplan in die periode 
Oranje:  wanneer/op welk moment gaan we de snelheidsvormen uitvoeren en inpassen in onze training 
Zwart:  loop en spurt afstanden met intensiteit, rust en herhalingen/series. Week 1 en 2 enkel de voorbereiding doen als groep 
fysiek nok   

SUV→Snelheidsuithoudingsvermogen – HKSV→Herhaald Kort Sprint Vermogen  
SS→Start Snelheid – VV→versnellingsvermogen – Combinatie→dit is een combinatie van SS en VV dit vervangt de andere  

 
 
 

Doelstellingen - periodes 
 
 
 

Juli – Augustus Balvaardigheid: 

Voorbereiding Cyclus 1 Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander voor je 
 

 Techniek – Basics +: 
- Op het juiste been en op de juiste snelheid medespeler aanspelen 
- Passen – trappen – kaats (met en op de juiste voet) 
- 3-4 komen los in Trainingsopbouw (2-5 hoog) 
- Koppen 

Techniek – Basics -: 
- Eerste pass na balverovering is juist in de voeten (kort, halflang, lang) 
-  
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Tactiek – Teamtactics +: 

- Opbouw van achteruit verzorgen: 
o Plan A: 2 en 5 gaan hoog en breed staan, 3 en 4 zakken naar de hoek 

van de 16m 
o Plan B: als 3 en 4 gedekt staan, gaan spelers 2 en 5 alternerend 

inzakken het moment dat 3 en 4 terug hoog komen 
o Plan C: als niemand van de achterlijn kan aangespeeld worden, komt 

positie 6 tussen de 2 CV's de bal vragen. 
o Plan D: 7 en 11 zakken tegen de zijlijn een stuk uit en krijgen de bal 

halflang. 
o Plan E: Alles zit vast voor korte en halflange passing, 7, 11 en 9 staan 

zo hoog mogelijk en bal wordt lang gespeeld door K. 
- 2de graad passing 

- Tegenaanval zo snel mogelijk opzetten 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Hoge pressing: Tegenstander naar binnen/buiten duwen 
- 3-4 geven onderlinge dekking en dekking aan 2 en 5 

Speelwijze:  

- Blok Verdedigers 
 

  

Fysiek 

- Fase: zie weektabel  

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Globale coördinatie in de loopladder of met kegels bij een eenvoudige 

voorwaartse beweging 

 O Vooral 1 contact 

 O Bij ouderen (vanaf -14) kan uitbreiding naar 2 tot 3 contacten 

 O Accent ligt op lichaamshouding 

- Thema voor deze periode 

➢ Voetplaatsing en knie-inzet 

➢ Armbeweging – gekruiste coördinatie 

➢ Romp-hoofd 

- Herhaling globale coördinatie 
 

 

 

 

  

Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Vooral rekening houden met voorbereiding, groep is nog niet compleet 

veel herhaling van de tactische punten en toepassen in de 

oefenwedstrijden. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

 

September – Oktober Balvaardigheid:  

Periode 1 Cyclus 2  

Techniek - Dribbel: 

- Tegenstander naast je 
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Techniek – Basics + 

- Centrale spelers gaan opendraaien, in hoeken spelen 

- Controle met de voet (binnenkant, wreef, buitenkant) Controle borst - dij 

- Driehoeken maken 

Techniek – Basics -: 

- Na balverlies dadelijk druk op tegenspeler 

- Spelers kunnen na balverovering zo veel mogelijk terreinwinst boeken via 

individuele actie of via pass 
 

  

Tactiek – Teamtactics +: 

- Overlap 2-7 en 5-11 

- Positiekeuze bij flankvoorzet, voor doel komen, afvallende bal 

- 10/8 gaan alternerend diep, afhankelijk van de bal 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Medium pressing 

- Omschakeling van BB+ naar BB- (positiekeuze) 

Speelwijze: 

- Middenvelders 
 

 

  

Fysiek 

- Fase: zie weektabel 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Sprongen uitvoeren in verschillende situaties 

➢ Kracht in kuiten verbeteren 

➢ Accent op houding van het lichaam in de lucht en bij afstoot 

 O Thema voor deze periode 

➢ 1-benige sprongen in verschillende richtingen (voorwaarts, 

achterwaarts en zijwaarts) + houding armen bij het springen 

➢ 2-benige sprongen (lage en hoge sprongen) 

➢ 1-benige sprongen i.f.v. kopslag 

➢ Versnelling na een sprong (voetplaatsing) 

 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, veel herhaling van de 

tactische punten en toepassen in de oefenwedstrijden. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

November–December Balvaardigheid: 

Periode 2 Cyclus 3  

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander achter je 

 

  

Techniek – Basics +: 

- Lange pass met Wreefpass – Wreeftrap 

Techniek – Basics -: 

- Lange bal van tegenstrever onderscheppen 

- Positiekeuze in balverlies – onderlinge afstanden 
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 Tactiek – Teamtactics +: 

- Waarheidszone beheersen: diepte induiken maar opgelet voor buitenspel 

- Infiltratie in 16 door 7,9 en 11 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Lage pressing 

- Aanvallers werken samen om druk te zetten. 

Speelwijze: 

- Aanvallers 

 
 

 Fysiek 

- Fase: zie weektabel 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Zijwaartse bewegingen 

➢ Afzet na een zijwaartse periode 

 O Thema van deze periode 

➢ Zijwaartse bewegingen in de loopladder (lichaamshouding!!) 

➢ Variatie in de loopladder (zijwaarts, voorwaarts, achterwaarts) in de 

loopladder bewegen 

➢ Zijwaartse, voorwaartse en achterwaartse beweging in bijtrekpas 

zonder loopladder (kort werk-snelheid) 

- Combinatie van alles 

 
 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

AANVALLERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, PROGRESIEVE-

verderzetting met diagonale passing vooruit, steeds blijven herhalen. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

December – februari Balvaardigheid: 

Periode 3 Cyclus 4 

Periode 4 Cyclus 5 

Techniek - Dribbel: 

- Tegenstander voor je 

 

  
Techniek – Basics +: 

- Trainingsopbouw vanachter, tegen 2 spitsen 
- Aanspelen 2-5 of 6-8/10 

Techniek – Basics -: 
- Spelers kunnen zich opstellen bij hoekschop tegen 
- Onderlinge dekking – onderlinge afstanden 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 
- Inschuiven van centrale verdedigers met en zonder bal aan de voet 
- Gevaarlijke tegen aanval opzetten: 1ste actie is diep 
- Kantwissel 
- Overlap 2-7 en 5-11 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Hoge pressing 
- Overname posities achteraan bij balverlies 

Speelwijze: 
- Verdedigers 
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 Fysiek 

- Fase: zie weekplanning 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Afstoot vanuit stilstand 

➢ Paslengte en pasfrequentie behandelen 

 O Thema van deze periode 

➢ Uitvallen voorwaarts, kracht uit kuit halen, korte afstanden 

(startsnelheid) 

➢ Versnelling vanuit stilstand, langere afstanden (afhankelijk van de 

leeftijd): 

➢ Knie-inzet en actief aanvallen van het voorste been met de ondergrond 

(versnellingsvermogen) 

➢ Versnellen vanuit voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

➢ Versnellingen met richtingsveranderingen 
 

 Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. Omschakeling … 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, snelle blokvorming en 

omschakeling naar B+. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

Maart – april Balvaardigheid: 

Periode 5 Cyclus 6 Techniek - Dribbel: 

- Duel met tegenstander naast je 
 

 

 Techniek – Basics +: 

- Kaatsbal over de grond, hoge bal (borst) 

- Bal in de loop meenemen 

- Spelers maken zich vrij bij vrije schop voor (geen lange bal trappen) 

Techniek – Basics -: 

- Bij balverlies speelhoeken afsluiten 
 

 

 Tactiek – Teamtactics +: 

- Waarheidszone beheersen: centrale spelers op het juiste moment in de 16m 

- 10/8 overlap met 9 

- Onderlinge positiewissels centraal 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Medium pressing 

Speelwijze: 

- Middenvelders 

 

 Fysiek 

- Fase: zie weekplanning 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Reactiesnelheid 

➢ Algemene techniekherhaling 

 O Thema van deze periode 

➢ Snel reageren op tactiele en visuele prikkels vanuit situaties 

(voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse beweging zonder) 

 O Globale coördinatie in voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

 O Globale coördinatie bij verschillende soort sprongen en bijtrekpassen 
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Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ PROGRESIEVE-opbouw in het middenveld met diagonale passing, 

oefenen op het afstandsschot en wanneer dit kan, keuze infiltratie, passing 

of schot. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

 
 
 
 
 
 

Aantal Wedstrijdvorm Terrein 

2v2 K+1 → 1+K 15m x 10m 

3v3 K+2 → 2+K 20m x 10m 

4v4 K+3 → 3+K 30m x 15m 

5v5 K+4 → 4+K 40m x 30m 

6v6 K+5 → 5+K 50m x 30m 

7v7 K+6 → 6+K 60m x 40m 

8v8 K+7 → 7+K 70m x 40m 

9v9 K+8 → 8+K 80m x 40m 

10v10 K+9 → 9+K 90m x 45m 

11v11 K+10 → 10+K 100m x 50m 
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De doorontwikkelingsfase 11 tegen 11 (3): vanaf 17 jaar (U19 - beloften) 
 
Het algemeen kader voor het door ontwikkelen richt zich in de 1ste fase vooral op het verbeteren van alle 
voetbalhandelingen met en zonder bal, met als bedoeling het efficiënter en doelgerichter handelen van spelers in relatie 
tot het presteren als team. Hierbij vormen de 3 hoofdmomenten van het voetbalspel het uitgangspunt, nl aanvallen, 
verdedigen en omschakelen. De 2de fase richt zich specifiek op het vastbijten in de Teamtactische rol binnen het elftal en 
een aantal mentale aspecten.  
   

10+K/10+K 
(vanaf 17j)  

U19-Beloften 

11/11 
(3) 

> U17 
 
 

Door ontwikkelen Football as a game with 
the goal to perform as a 

team 
 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Alle verworven “basics” en “Teamtactics” worden aangewend om de ruimte en het speltempo te leren beheersen met 
als doel het door ontwikkelen van alle voetbalhandelingen met en zonder bal. Deze voetbalhandelingen winnen aan 
efficiëntie en doelgerichtheid wanneer hun tijd-ruimtelijke factoren, nl moment, snelheid, positie en richting, beter 
gehanteerd worden. Vanuit de eigen speelwijze en teamorganisatie staat het presteren als team centraal, waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan de kwaliteiten en gebreken van de tegenpartij. Ook het inzicht van de voor- en nadelen 
binnen een bepaalde teamorganisatie en zijn variaties moet verder worden ontwikkeld. 
 

 

BASICS 
VERVOLMAKING  
➔ Individuele kwaliteiten verder ontwikkelen met als doel de voetbalhandelingen nog beter en nog vaker uit te voeren 
in functie van de spelbedoeling van het team (teamefficiënt handelen)  
 

TEAMTACTICS 
1ste FASE DOORONTWIKKELING 
➔ Verwerven van competitierijpheid (wedstrijdrijpheid): 

• Het verhogen van de handelingssnelheid  

• Het gevoel ontwikkelen voor timing van de acties (= moment van handelen) 
➔ Vertaalt naar de wedstrijd betekent dit het rendement van de acties verhogen: 

• Maken van de juiste keuze op het juiste moment.  

• Voorwaarde is het beter en eerder leren herkennen van spelsituaties (inzicht) 
 

ALGEMEEN 
➔ De eigen kwaliteiten benutten ifv het team   
➔ Leren beheersen van de ruimte  
➔ Leren beheersen van het speltempo van het team en dit hanteren onder wisselende omstandigheden 
➔ Het specifieker uitvoeren van de taken per positie (binnen een bepaalde teamorganisatie) 
➔ Het verder ontwikkelen om elkaar te coachen meer inhoud en betekenis geven 
➔ Verwerven van kennis en inzicht in de eigen basistaak en deze van de andere spelers 
➔ Het inzicht ontwikkelen v.h. herkennen van kritieke momenten bij aanvallen en verdedigen en daarop tijdig 
anticiperen en  
     Adequaat handelen  
➔ Ontwikkelen v.h. omschakelen in specifieke teamorganisaties, m.a.w. de context waarbinnen het omschakelen 
plaats vindt (ruimte)   
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B+ B- B+ <> B- 
 
➔ Het onderling afstemmen binnen 
het spel van tijd en ruimte: 

• Elkaars mogelijkheden herkennen, 

erkennen en systematisch benutten 

als onderdeel v.d. speelwijze 

(vertrekkend vanuit de taken 
binnen een bepaalde 
teamorganisatie). Concreet: het 

juiste moment v.d. eigen 

voetbalhandelingen en de juiste 

opéénvolging van handelingen v.d. 

overige spelers  

• In beeld krijgen welke opties 

ervoor 

    Welke posities relevant zijn 

 

 
➔ Het ontwikkelen van de 

teamfunctie verdedigen (als basis)  

• De verschillen beheersen wanneer 

er in een andere organisatie wordt 

gespeeld 

• De aanvallende acties v.d. 

tegenpartij  op voorhand 

doorgronden (inzicht) en hierop 

anticiperen 

 

 

• Leren om snel om te schakelen  

• Leren omschakelen voor het 
beheersen v.h. speltempo 
(temporiseren/counter). Concreet: 
anticiperen op omschakelen 

• Specifiek in 1ste fase: anticiperen op 
het vervolg bij het winnen of 
verliezen van duels, hanteren v.d. 
buitenspelval alsook bij alle 
spelhervattingen  

• Volhouden van vaak en beter 
    Omschakelen (conditioneel aspect)  

2de FASE DOORONTWIKKELING 
➔ Vastbijten in de rol binnen het elftal en de zingeving ervan inzien 
 

MENTAAL 
➔ Verwerven van competitierijpheid (wedstrijdrijpheid): 

• Presteren onder grotere druk  

• Ontwikkelen van mentale hardheid m.b.t. wedstrijdkwaliteiten, trainingsmentaliteit en zelfdiscipline  

 
 
Opm.: indien spelers rechtstreeks de overstap maken van U17 naar U19/beloften en/of 1ste elftal, dan blijft dit 
algemeen kader geldig (m.a.w.: de vermelding ‘junioren’ dient ruimer geïnterpreteerd te worden). 
 
Voor de fysieke accenten in de doorontwikkelingsfase kan je het Fysiek weekschema bekijken.  
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Jaarplan U19 – beloften  
 
Speelwijze 
• 1-4-3-3 

• 1-4-4-2 

 
Doelstellingen - periodes 

• Basis: constante coaching op: 

o Aannames met de verste voet  
o Vervolgactie met de andere voet 
o Aanspelen op de juiste voet  
o Kaats met de verste voet (behalve wanneer verdediger te kort staat) 

• Periodisering CLUSK: 
o Vuistregels 

▪ Van capaciteit naar vermogen. 
▪ Van omvang naar Intensiteit. 
▪ Van Duur naar Interval. 
▪ Van Algemeen naar Specifiek. 

• Eerste training nooit een Voetbal Conditionele Training (VCT) 

• Snelheid voorbereidende vormen in week 1 en 2 (afstanden mogen groter zijn dan tabel, afhankelijk van de 

groep) 

• Zelfs bij veel aantal trainingen in de voorbereiding, slechts één VCT-training per week. 

• Na een vrije dag: altijd extensieve opwarming, indien VCT extensief => intensieve opwarming. 

• 2 trainingen per dag: nooit 2x VCT 

• Dag voor de wedstrijd: altijd TT; voorspanning creëren door snel voetenwerk 

• Dag na de wedstrijd: verzorging/vrij/herstel/… 

• Plannen oefenwedstrijden: aantal training vooraf om te wisselen in de wedstrijd. (Belasting van de spelers gelijk 

houden) 

• Extensieve en intensieve opwarming: plannen, zie boven: extensieve training (ook TT) <--> intensieve 

opwarming/ Intensieve training <-->extensieve opwarming 

• Eerst snelheid of conditie? Hangt van de basis van de groep af 

• Plannen van krachttraining, hoeft niet tijdens de VCT-trainingen 

• 1 dag na wedstrijd: Herstel Training 

2 dagen na wedstrijd: vrij 

3 dagen na wedstrijd: krachttraining OL + transfer naar veld, (OL=Onder Lichaam) 

• 1 dag voor de wedstrijd: TT of 11v11 binnen de teamperiodisering 

2 dagen voor de wedstrijd: 11v11 binnen de periodisering of Underload 

3 dagen voor de wedstrijd: VCT                     

• In combinatie met de krachttraining OL en twee dagen voor de wedstrijd: preventie 

• Krachttraining bovenlichaam: na de training, tenzij als voorbereiding op duelkracht/kleine wedstrijdvormen op 

het veld. 

• Keuze maken soms tussen krachttraining OL en VCT.  

• Een VCT-training moet niet langer dan 1u15 duren. 
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Weektabel – periodes 
 

 

Herstel Capaciteit Herstel Vermogen 

Algemene Kracht Veelzijdig doelgerichte kracht Specifieke Kracht 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit 

EDT EDT IDT IDT EIT EIT/IIT 

11v11 

2x10-15 min 

3x11-15 min 

8v8 

2x10-15 min 

3x11-15 min 

7v7 

4x4 – 8 min 

5x7 – 8 min 

6x7 min 

5v5 

4x4 – 8 min 

5x7 – 8 min 

6x7 min 

EIT (4v4 – 3v3) 

2-5x(6-8x30-90”) Rust 45” Series 4’ 

IIT (2v2 – 1v1) 

2-5x(4-8x15”) Rust 15” Series 4’ 

Thema TT 

B+: Opbouwzone beheersen 

B-: Zone doel-bal beheersen(blok) 

Omschakeling: B+ ➔ B- 

Thema TT 

B+: Infiltratie, meerderheid creëren 

B-: Collectieve pressing, recuperatie 

Omschakeling: B- ➔ B+ 

Thema TT 

B+: Waarheidszone beheersen 

B-: Waarheidszone beheersen 

Omschakeling: B- ➔ B+ 
Snelheid Voorbereidende Vormen 

In voorbereiding stap 1, 2 en 3. 

Na opwarming, voor uithouding 

Snelheid Uithouding Vermogen 

Herhaald Kort Sprint Vermogen 

Na opwarming, Na uithouding 

Explosief Vermogen: Startsnelheid 

Versnellingsvermogen 

Na opwarming, voor uithouding 

Voorbereiding: 

6x60m 60% (10”) →60” rust 

7x50m 70% (8”)→50” rust 

8x40m 80% (6”) →40” rust 

Competitie: 

9x30m 90% (5”) →30” rust 

10x20m 100% (3”)→20” rust 

SUV 

Van 1x(4x40m) tot 2x(6x60m)100% 

Rust 45”→2’ tussen Series 6’ 

HKSV 

Van 2x(6x15m) tot 

4x(10x15m)100% 

Rust 10” tussen Series 4’ 

SS:2-4x(8-10x5-15m) Rust 30’ Series 

6’ 

VV:1-2x(4-6x15-30m) Rust 1’ series 

4’ 

Combinatie: 

(6x5m30’)4’(4x15m45”)4’(2x25m60”) 

(7x5m30’)4’(4x15m45”)4’(2x25m60”) 

(7x5m30’)4’(5x15m45”)4’(2x25m60”) 

(7x5m30’)4’(5x15m45”)4’(3x25m60”)  
 
 
 

Bruin: Herstel capaciteit→ pure uithouding verhogen 
Herstel Vermogen →  in het rood gaan, aantal keren na elkaar verhogen 

Blauw:  Algemene kracht → blessurepreventie, rompstabiliteit 
Veelzijdige doelgerichte kracht → Squat, sprongkracht, werpkracht en duw kracht   
Specifieke kracht → trapkracht, duelkracht, startkracht (explosiviteit) 

Rood:  Wedstrijdvormen van 11v11 tot 2v2, met minder spelers in week 1 kan men ook naar 8v8 of zelfs 7v7 gaan met kleiner 
terrein  

(Tabel met afstanden terreinen onderaan het leerplan) 
Paars:  dit zijn de thema’s die we in die weken gaan behandelen volgens het leerplan in die periode 
Oranje:  wanneer/op welk moment gaan we de snelheidsvormen uitvoeren en inpassen in onze training 
Zwart:  loop en spurt afstanden met intensiteit, rust en herhalingen/series. Week 1 en 2 enkel de voorbereiding doen als groep 
fysiek nok   

SUV→Snelheidsuithoudingsvermogen – HKSV→Herhaald Kort Sprint Vermogen  
SS→Start Snelheid – VV→versnellingsvermogen – Combinatie→dit is een combinatie van SS en VV dit vervangt de andere  

 
Doelstellingen - periodes 
 

Juli – Augustus Balvaardigheid  

Voorbereiding Cyclus 1  

Techniek – Dribbel 

- Duel tegenstander naast je 

 

  
Techniek – Basics +: 

- Passen – trappen – kaats (met en op de juiste voet) 
- Trainingsopbouw van achteruit 

Techniek – Basics -: 
- Spelers kunnen een duel winnen 
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Tactiek – Teamtactics +: 

- Opbouw van achteruit verzorgen: 
o Plan A: 2 en 5 gaan hoog en breed staan, 3 en 4 zakken naar de hoek 

van de 16m 
o Plan B: als 3 en 4 gedekt staan, gaan spelers 2 en 5 alternerend 

inzakken het moment dat 3 en 4 terug hoog komen 
o Plan C: als niemand van de achterlijn kan aangespeeld worden, komt 

positie 6 tussen de 2 CV's de bal vragen. 
o Plan D: 7 en 11 zakken tegen de zijlijn een stuk uit en krijgen de bal 

halflang. 
o Plan E: Alles zit vast voor korte en halflange passing, 7, 11 en 9 staan 

zo hoog mogelijk en bal wordt lang gespeeld door K. 
- 2de graad passing 

- Tegenaanval zo snel mogelijk opzetten, omschakeling B- ➔B+ 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Hoge pressing: Tegenstander naar binnen/buiten duwen 
- Rugdekking met 2,3,4 en 5 

Speelwijze: 
- Blok Verdediging 

 

  

Fysiek 

- Fase 1: afhankelijk periode microcyclus 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Globale coördinatie in de loopladder of met kegels bij een eenvoudige 

voorwaartse beweging 

 O Vooral 1 contact 

 O Bij ouderen (vanaf -14) kan uitbreiding naar 2 tot 3 contacten 

 O Accent ligt op lichaamshouding 

- Thema voor deze periode 

➢ Voetplaatsing en knie-inzet 

➢ Armbeweging – gekruiste coördinatie 

➢ Romp-hoofd 

- Herhaling globale coördinatie 

 

 
 

  

Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Vooral rekening houden met voorbereiding, groep is nog niet compleet 

veel herhaling van de tactische punten en toepassen in de 

oefenwedstrijden. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 
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September – Oktober Balvaardigheid  

Periode 1 Cyclus 2  

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 
 

  
Techniek – Basics +: 

- Controle met de voet (binnenkant, wreef, buitenkant, zool) 
- Controle met borst – dij 
- Amorti met voet, bil en hoofd 

Techniek – Basics -: 
- Na balverlies dadelijk druk op de tegenstander 

 

  
Tactiek – Teamtactics +: 

- Positieovername centraal midden 
- Driehoeken vormen 
- In & Out Passing 
- Geen dom balverlies door verkeerde passing op het middenveld 

Tactiek – Teamtactics -: 
- In het blok komen hoge pressing 
- Positieve press op de baldrager 

Speelwijze: 
- Blok middenvelders 

 

  

Fysiek 

- Fase 2 & 3: afhankelijk periode microcyclus 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Sprongen uitvoeren in verschillende situaties 

➢ Kracht in kuiten verbeteren 

➢ Accent op houding van het lichaam in de lucht en bij afstoot 

 O Thema voor deze periode 

➢ 1-benige sprongen in verschillende richtingen (voorwaarts, 

achterwaarts en 

➢ Zijwaarts) + houding armen bij het springen 

➢ 2-benige sprongen (lage en hoge sprongen) 

➢ 1-benige sprongen i.f.v. kopslag 

➢ Versnelling na een sprong (voetplaatsing) 

 

  

Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, veel herhaling van de 

tactische punten en toepassen in de oefenwedstrijden. Vooral aandacht 

voor et blok, in het blok komen en de juiste posities innemen. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 

 

 

 

 

 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 90 - 

November–December Balvaardigheid  

Periode 2 Cyclus 3  

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander achter je 

 

  
Techniek – Basics +: 

- Lange pas met wreef, wreeftrap 
Techniek – Basics -: 

- Lange bal van tegenstrever onderscheppen 
- Positiekeuze in balverlies, druk zetten vooraan. 
- Hoe op de juiste wijze negatieve druk zetten op tegenstander 

 

  
Tactiek – Teamtactics +: 

- Gevaarlijke tegenaanval opzetten: in blok spelers: infiltreren via flank en 
centrum 

- Acties en infiltratie van 7 – 9 – 11 in de 16m 
Tactiek – Teamtactics -: 

- Hoge pressing: boven de middenlijn – via snelle omschakeling het 
onevenwicht in de organisatie herstellen, zo snel mogelijk in balbezit komen 
en via een efficiënte Trainingsopbouw kansen creëren. 

Speelwijze: 

- Blok aanvallers 

 

  

Fysiek 

- Fase 3: afhankelijk periode microcyclus 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Zijwaartse bewegingen 

➢ Afzet na een zijwaartse periode 

 O Thema van deze periode 

➢ Zijwaartse bewegingen in de loopladder (lichaamshouding!!) 

➢ Variatie in de loopladder (zijwaarts, voorwaarts, achterwaarts) in de 

loopladder bewegen 

➢ Zijwaartse, voorwaartse en achterwaartse beweging in bijtrekpas 

zonder loopladder (kort werk-snelheid) 

- Combinatie van alles 

 

 

  

Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

AANVALLERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, PROGRESIEVE-

verderzetting met diagonale passing vooruit, steeds blijven herhalen. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 
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December – februari Balvaardigheid  

Periode 3 Cyclus 4 

Periode 4 Cyclus 5 

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander voor je 

 

  

Techniek – Basics +: 

- Aanvallen via het centrum 

- In de loop een lange bal trappen, wreef. 

- Trainingsopbouw vanachter, tegen 2 spitsen 
Techniek – Basics -: 

- Bij balverlies speelhoeken afsluiten 

- Spelers kunnen zich opstellen bij hoekschop tegen 
- Onderlinge dekking – onderlinge afstanden 

 

  

Tactiek – Teamtactics +: 

- Tegenaanval opzetten: de verste spelers lopen zich vrij 

- Na balverovering in balbezit blijven 

- Inschuiven van centrale verdedigers met en zonder bal aan de voet 
- Kantwissel 
- Overlap 2-7 en 5-11 

Tactiek – Teamtactics -: 

- Verdedigers sluiten snel aan 

- Hoge pressing blijven spelen na balverlies vooraan  

- Overname posities achteraan bij balverlies 
Speelwijze: 

- Blok verdedigers 

  

  

Fysiek 

- Fase? Afhankelijk microcyclus 

- Loopcoördinatie 

 O Thema: Afstoot vanuit stilstand 

➢ Paslengte en pasfrequentie behandelen 

 O Thema van deze periode 

➢ Uitvallen voorwaarts, kracht uit kuit halen, korte afstanden 

(startsnelheid) 

➢ Versnelling vanuit stilstand, langere afstanden (afhankelijk van de 

leeftijd): 

➢ Knie-inzet en actief aanvallen van het voorste been met de ondergrond 

(versnellingsvermogen) 

➢ Versnellen vanuit voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

➢ Versnellingen met richtingsveranderingen 
  

  

Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

VERDEDIGERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, posities 

tegenover elkaar in B+ en B-. Omschakeling … 

▪ Nog steeds de opbouw van achteruit herhalen, snelle blokvorming en 

omschakeling naar B+. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 
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Maart – april Balvaardigheid  

Periode 5 Cyclus 6  

Techniek - Dribbel: 

- Duel tegenstander naast je 
 

  

Techniek – Basics +: 

- Kaatsbal over de grond, hoge bal (borst) 

- Bal in de loop meenemen 

- Spelers maken zich vrij bij vrije schop voor (geen lange bal trappen) 

- Wreeftrap gebruiken 

Techniek – Basics -: 
- Positiekeuze ten overstaan van bal bij omschakeling BB+ naar BB- 

 

  
Tactiek – Teamtactics +: 

- Infiltratie van middenvelders in 16 meter 
- Waarheidszone beheersen: centrale spelers op het juiste moment in de 16m 

- 10/8 overlap met 9 

- Onderlinge positiewissels centraal 

Tactiek – Teamtactics -: 
- Medium pressing opvangen van tegenstander. 

Speelwijze: 
- Middenvelders 
-  

  

Fysiek 

- Fase? Afhankelijk microcyclus 

- Loopcoördinatie 

 O Thema 

➢ Reactiesnelheid 

➢ Algemene techniekherhaling 

 O Thema van deze periode 

➢ Snel reageren op tactiele en visuele prikkels vanuit situaties 

(voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse beweging zonder) 

 O Globale coördinatie in voorwaartse en zijwaartse bewegingen 

 O Globale coördinatie bij verschillende soort sprongen en bijtrekpassen 

 

  

Algemeen 

▪ Minstens 2 wedstrijdvormen per training, deze periode aandacht voor de 

MIDDENVELDERS, vooral opbouw van achteruit vertrek bij de keeper, 

posities tegenover elkaar in B+ en B-. 

▪ PROGRESIEVE-opbouw in het middenveld met diagonale passing, 

oefenen op het afstandsschot en wanneer dit kan, keuze infiltratie, passing 

of schot. 

Elke training steeds aandacht voor de basics, deze worden dikwijls vergeten, niet enkel 

aandacht op organisatie van je oefeningen maar vooral op uitvoering. 
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Aantal Wedstrijdvorm Terrein 

2v2 K+1 → 1+K 15m x 10m 

3v3 K+2 → 2+K 20m x 10m 

4v4 K+3 → 3+K 30m x 15m 

5v5 K+4 → 4+K 40m x 30m 

6v6 K+5 → 5+K 50m x 30m 

7v7 K+6 → 6+K 60m x 40m 

8v8 K+7 → 7+K 70m x 40m 

9v9 K+8 → 8+K 80m x 40m 

10v10 K+9 → 9+K 90m x 45m 

11v11 K+10 → 10+K 100m x 50m 
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Specifieke doelstellingen voor keepers per leeftijdscategorie 
 
Binnen RCFC opteren we om specifieke keeperstraining pas vanaf de U11 te voorzien. 
Voordien worden er initiaties voorzien maar verwachten we vooral dat de keepers leren voetballen.   
Het is in deze fase te vroeg om reeds te gaan specialiseren. 
Vanaf U11 wordt er een extra specifieke keeperstraining ingelast. 
 
De eindtermen voor doelmannen werden overgenomen van de KBVB en verschillen vnl. op het vlak 
van de basics van de veldspelers. De basics voor doelmannen komen in principe bovenop de basics 
voor de veldspelers. Teamtactisch, fysiek en mentaal werden de eindtermen overgenomen van de 
veldspelers. Teamtactisch is het belangrijk voor een doelman om te weten wat zijn rol is in die 
specifieke spelsituatie, dit wordt meestal door de trainer van het team aangegeven. 
 
De ontwikkelingsfase keepers 2 tegen 2: 5-7 jaar (U7 debutantjes) 

1+K/1+K  
(5j tot 7j) 

debutantjes 

 
2/2 

 

U6 
 

U7 

 
Balgewenning 
 

Football as a dribbling 
and shooting game 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Op training en wedstrijden wordt er nog niet echt een onderscheid gemaakt, al zie je soms al wel spelers met 
voetbalhandschoenen naar de training komen en staan er sommige spelertjes vaker in het doel omdat ze dit graag 
doen.  
Tijdens de wedstrijden wordt een beurtrol voorzien om in doel te staan. Iedereen ervaart zowat het is om keeper te 
zijn. 
Als er spelers zijn die graag in doel staan wordt dit gestimuleerd. 
De oefenstof wordt mee geïntegreerd in de wekelijkse training daar dit vooral om gewenning en coördinatie gaat. 

 

PSYCHOMOTORIEK 
1° fase  
Algemene lichaams- en balvaardigheden 
Oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen 
Lichaamscoördinatie: leren vallen op de zijkant van het lichaam (rechter- en linkerkant) vanuit zit, vanuit kniezit, vanuit 
hurkzit, vanuit stand 
Zich zo snel mogelijk leren verplaatsen: voorwaarts, zijwaarts en rugwaarts 
Leren springen: 1 voet, 2 voeten, huppelen, enz.….  
 
2° fase  
B+: rollen en onderhands werpen met 1 hand (gekruiste coördinatie) 
B-: oprapen met schepbeweging (1 voet naar voor), lage bal nemen na voorwaartse en zijwaartse val 

FYSIEK MENTAAL 

• KRACHT: heel weinig ontwikkeld  

• LENIGHEID: meestal grote lenigheid 

• UITHOUDING: erg oneconomisch lopen (veel 
energieverlies), snel moe (maar ook snelle recuperatie) 

• SNELHEID : reactiesnelheid in spelvorm 

• COORDINATIE :  
    - weinig lichaamsbeheersing, weinig evenwichtsge-  
      Voel, weinig lichaams-, ruimte- en tijdsbesef 
    - vaak nog geen voorkeurvoet ontwikkeld (geen 
      Dominantie links of rechts) 

• Toont grote spontaneïteit 

• Speelt graag en maakt graag plezier 

• Is sterk op zichzelf gericht 

• Is vaak onrustig en vlug afgeleid 

• Kan geen langdurige concentratie aanhouden 

• Is gehecht aan de jeugdopleider 

• Kijkt op naar jeugdopleider 

• Bootst jeugdopleider na 

Het accent ligt hier op het voetballen ipv het keepen B+ (zowel bij BASICS)     
Prioriteit 1                       
Prioriteit 2
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De ontwikkelingsfase keepers 5 tegen 5: 7-8 jaar (U9 duiveltjes) 

 

4+K/4+K 
(7j tot 9j) 
duiveltjes 

 
5/5 

 

U8 
 

U9 

 
Uitbreiding naar kort spel 

Football as a short 
passing game without off-

side rule 
 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Op training en wedstrijden wordt er nog niet echt een onderscheid gemaakt, al zie je soms al wel spelers met 
voetbalhandschoenen naar de training komen en staan er sommige spelertjes vaker in het doel omdat ze dit graag 
doen. Tijdens de wedstrijden wordt een beurtrol voorzien om in doel te staan. Iedereen ervaart zowat het is om keeper 
te zijn. Als er spelers zijn die graag in doel staan wordt dit gestimuleerd. 
De oefenstof wordt mee geïntegreerd in de wekelijkse training daar dit vooral om gewenning en coördinatie gaat. 

 

BASICS TEAMTACTICS 

B+ B- B+ B- 
• controle van lage 

terugspeelbal 

• korte passing na 
terugspeelbal 

• Rollen/onderhands 
werpen naar vrijstaande 
medespeler 

• Volley-uittrap 

• Doeltrap 

• doelpoging tot 10m 
(dichtbij) 

• Opstelling tussen 
tegenspeler aan de bal 
en midden van het doel 
bij doelpoging, 1-1 en 
dieptepass 

• Opstelling een paar 
meter vóór doel bij 
doelpoging 

• Ingedraaid en weg van 
de 1ste paal staan bij 
voorzet 

• 1-1: snel uitkomen en 
juiste keuze in de 
voeten gaan of blijven 
staan 

• Interceptie van lage 
dieptepass 

• Interceptie van lage 
voorzet 

1.   openen breed 
2.   openen diep 
14. infiltratie met bal: 
      Leiden of dribbelen 
      (Challenge) 
15. een doelkans 
      Creëren via een  
      Individuele actie  
21. zo snel mogelijk  
      Afwerken bij een  
      Werkelijke doelkans 
 

5.   positieve pressing op 
      De baldrager 
11. het duel nooit verliezen: 
      Zich nooit laten  
      Uitschakelen 
12. het duel proberen te 
      Winnen bij 100% 
      Zekerheid 
15. niet laten uitschakelen  
      Door een individuele 
      Actie in de  
      Waarheidszone 
21. doelpoging afblokken 

FYSIEK MENTAAL 

• KRACHT:  
    Natuurlijke bewegingen, duelvormen tussen 
    Homogene groepen (evenwicht) 

• LENIGHEID:  
    meest gunstige periode 

• UITHOUDING:  
   De omvang van de training voldoet 

• SNELHEID:  
- reactie- en startsnelheid in spelvorm 
- looptechniek enkel observeren en speels scholen 

• COORDINATIE: 
    - lichaamscoördinatie 
    - oog-handcoördinatie 
    - oog-voetcoördinatie 

• Wordt leergierig 

• Concentratie neemt toe 

• Is bereid om deel uit te maken van een team 
 

 

Het accent ligt op B+ van de veldspelers (zowel bij BASICS als TEAMTACTICS)     
Prioriteit 1  
Prioriteit 2       
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De ontwikkelingsfase keepers 8 tegen 8: 9-11 jaar (U11) 
 

7+K/7+K  
(9j tot 12j)  

8/8 U10 
 

U13 

Toepassing 2/2 en 5/5 
 
Uitbreiding naar halflang/ lang spel 

Football as a half long 
passing game without off-

side rule 
 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Vanaf U11 wordt het stilaan duidelijk wie er interesse en talent heeft om in doel te staan. 
1 extra training voor de doelmannen per week wordt ingelast. 
De eindtermen Basics van U7 en U9 worden opgefrist en herhaald en die van de U11 worden aangeleerd. 
De eindtermen teamtactics worden door de keeperstrainer bijgestuurd daar waar nodig. 

 

BASICS TEAMTACTICS 

B+ B- B+ B- 
• Controle van halfhoge 

terugspeelbal 

• Halflange passing na 
terugspeelbal 

• Zijwaartse slingerworp 
naar vrijstaande 
medespeler 

• Dropkick 
 

• Doelpoging vanop 15 à 
20m (halfver) 

• Korte snelle 
voorwaartse 
verplaatsing net vóór 
doelpoging 

• Snelle zijwaartse 
verplaatsing bij 1-1 (+ 
aanval afremmen) 

• Hoge positie + 
interceptie van halfhoge 
dieptepass 

• Hoge positie + 
interceptie van halfhoge 
voorzet 

• corner + indirecte vrije 
trap  

 

4.   ruimte creëren voor 
      Zichzelf en het  
      Benutten ervan 
6.   geen "dom"  
      Balverlies waardoor 
      De tegenpartij een 
      Doelkans krijgt 
10. een lijn overslaan bij 
      Passing diep (2de 
      Graad) 
11. infiltratie op het juiste 
      Moment (bij ruimte) 
12. infiltratie zonder bal: 
      Give & go 
13. infiltratie met bal: 
      Geen kans op direct  
      En gevaarlijk 
      Balverlies 

6.   negatieve pressing op 
      De baldrager 
7.   dekking door dichtste 
      Medespeler 
10. een mee schuivende 
      Doelman (hoge positie) 
13. de bal recupereren 
      Door interceptie 

FYSIEK MENTAAL 

• KRACHT: spelen met eigen lichaamsgewicht, 
duelvormen tussen homogene groepen 

• LENIGHEID: neemt af, dus stimuleren 

• UITHOUDING: de omvang van de training en andere 
bewegingselementen (ademhaling!) 

• SNELHEID:  
- reactie-, startsnelheid en versnellen in spelvorm 

      (Recuperatie!) 
    - looptechniek verbeteren 

•  COORDINATIE: 
    - lichaamscoördinatie 
    - oog-handcoördinatie 
    - oog-voetcoördinatie 

• Wil zich meten met anderen 

• Kan in teamverband een doel nastreven 

• Is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen 
 

 

Het accent ligt op B+ (zowel bij BASICS als TEAMTACTICS)       
Prioriteit 1  
Prioriteit 2 
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De ontwikkelingsfase keepers 11 tegen 11 (1): 13-14 jaar (U13-U15) 
 

10+K/10+K 
(13j tot 14j) 

  

11/11 
(1) 

 
U14-U15 
 
 

 
Uitbreiding naar lang spel 
 
 

Football as a long passing 
game with off-side rule 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Doordat er op latere leeftijd gestart wordt met keeperstraining of spelers pas op latere leeftijd interesse krijgen in het 
keepen worden vaak nog eindtermen van jonger leeftijdscategorieën aangeleerd bij een hogere leeftijdscategorie. Het 
is de taak van de keeperstrainer om z’n trainingsgroepen zo in te delen dat iedereen de oefenstof aangeleerd krijgt op 
basis van zijn individuele kwaliteiten en behoeften. 

 

BASICS TEAMTACTICS 

B+ B- B+ B- 
• Lange passing na 

terugspeelbal 

• Bovenhandse slingerworp 
naar vrijstaande 
medespeler 

• Wreeftrap bij doeltrap 

• Doelpoging vanop 25 à 
30m (ver) 

• Juiste plaats bij het 
aangaan van 1-1 

• Interceptie van hoge 
dieptepass (juiste keuze 
klemvast of ontzetten 
met de vuisten) 

• Interceptie van 
dieptepass buiten 16m 
gebied 

• Interceptie van hoge 
voorzet  

• directe vrije trap 

3.   driehoekspel (juiste 
      Onderlinge 
      Afstanden) 
5.   ruimte creëren voor 
      Medespeler en het  
      Benutten ervan 
7.   zo snel mogelijk de 
      Bal nauwkeurig 
      Doorspelen 
8.   een zo hoog  
      Mogelijke 
      Balsnelheid  
      Ontwikkelen 
17. subtiele eindpass in 
      De diepte trappen 
20. diepte induiken 
      Maar opgelet  
      Offside 
23. balrecuperatie: 1ste  

        Actie is dieptegericht 
24. diep blijven spelen 

1.   speelruimte verkleinen: 
      Sluiten (35m op 35m) 
2.   evenredige onderlinge  
      Afstanden 
3.   medium blok 
4.   centrale verdediger 
      Dichtst bij het duel 
      Bepaalt off-sidelijn 
8.   geen kruisbeweging 
      Met naburige speler 
      Maken 
9.   het schuiven en 
      Kantelen van het blok 
16. een voorzet beletten 
17. een eindpass in de 
      Diepte beletten: 
      Centrum afsluiten 
23. onmiddellijk na 
      Balverlies druk zetten 
      En dieptepass 
      Verhinderen 

FYSIEK MENTAAL 

• KRACHT: geen specifieke krachttraining, natuurlijke 
bewegingen, veelzijdigheid, duels tussen homogene 
groepen  

• LENIGHEID: grote algemene stijfheid, dus aan werken! 

• UITHOUDING: de omvang van de training + korte 
duurinspanningen met bal (opwarming) ➔ 20 sec 
regel!! 

• SNELHEID:  
- explosief vermogen en max. snelheid in spelvorm 

     (Juiste arbeid/rust verhouding respecteren) 
    - looptechniek verbeteren 

• COORDINATIE: basistechnieken herhalen, zeker 
Op het einde van de fase bij begin van de puberteit 
(groeisprint) 

• Beoordelingsvermogen stijgt 

• Heeft eigen mening 

• Geldingsdrang neemt toe 
 

Het accent ligt zowel op B+ als op B- (zowel bij BASICS als TEAMTACTICS)     
Prioriteit 1  
Prioriteit 2 
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De ontwikkelingsfase keepers 11 tegen 11 (2): 15-16 jaar (U17) 
 

10+K/10+K 
(15j tot 16j)  

 

11/11 
(2) 

U16 
 
U17 

Perfectioneren Football as a long passing 
game with off-side rule 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Alle “basics” worden nu tot in de perfectie uitgevoerd.  
De keeper voert zijn taak binnen het 1-4-3-3 spelsysteem bij balbezit en balverlies zo goed mogelijk uit (=teamtactics) 

 

BASICS TEAMTACTICS 
Vervolmaking via individuele training 
➔ Kwaliteiten verder ontwikkelen 
➔ gebreken wegwerken 
 
  

B+ B- 
9.   diagonale in & out  
      Passing naar zwakke 
      Zone 
16. een voorzet trappen 
      Die bruikbaar is vóór  
      Doel 
18. efficiënte bezetting: 
      1ste, 2de paal en 
      11m 
19. strikte dekking 
      Ontvluchten: snel  
      Bewegen 
22. de verste spelers 
      Lopen zich vrij net 
      Vóór balrecuperatie 
      (Loshaken/uit blok) 
25. in blok spelers:  
      Enkelen infiltreren  
      (= SPRINT) 

14. collectieve pressing bij 
      Kans op balrecuperatie 
18. efficiënte bezetting: 
      1ste, 2de paal en 11m 
19. kortere dekking in 
      Waarheidszone  
     (Split-vision) 
20. geen systematische  
      Offside door stap te 
      Zetten 
22. een hoge compacte  
      T-vorm (4sp's+K) 
24. T-vorm: tegenaanval 
      Afremmen 
25. niet T-vorm: zo snel 
      Mogelijk in het blok  
      Terug 

FYSIEK MENTAAL 

• KRACHT: snel kracht, afhankelijk van de morfologie 
van de speler  

• LENIGHEID: onderhouden in functie van blessures 

• UITHOUDING: extensieve en intensieve duurtraining 
(geen weerstand!) 

• SNELHEID:  
- explosief vermogen en maximale snelheid in  

      Spelvorm (juiste arbeid/rust verhouding  
      Respecteren) 
    - looptechniek verbeteren 

• COORDINATIE: basistechnieken blijven herhalen want 
door lengtegroei ontstaat verminderde 
bewegingscontrole 

 

• Toont minder zelfvertrouwen 

• Gaat op zoek naar eigen IK 

• Zet zich af tegen normale waarden 

• Moet meer en meer de intensie tonen om te willen 
winnen en moet daarvoor bepaalde opofferingen willen 
doen 

 

 

Het accent ligt zowel op B+ als op B- (zowel bij BASICS als TEAMTACTICS) 
Prioriteit 1  
Prioriteit 2 
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De doorontwikkelingsfase keepers 11 tegen 11 (3): vanaf 17 jaar (U19/beloften) 
 
Het algemeen kader voor het door ontwikkelen richt zich in de 1ste fase vooral op het verbeteren van alle 
voetbalhandelingen met en zonder bal, met als bedoeling het efficiënter en doelgerichter handelen van spelers in relatie 
tot het presteren als team. Hierbij vormen de 3 hoofdmomenten van het voetbalspel het uitgangspunt, nl aanvallen, 
verdedigen en omschakelen. De 2de fase richt zich specifiek op het vastbijten in de Teamtactische rol binnen het elftal en 
een aantal mentale aspecten.  
   

10+K/10+K 
(vanaf 17j) U21-

reserven 

11/11 
(3) 

> U17 
 
 

Door ontwikkelen Football as a game with 
the goal to perform as a 

team 
 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Alle verworven “basics” en “teamtactics” worden aangewend om de ruimte en het speltempo te leren beheersen met 
als doel het door ontwikkelen van alle voetbalhandelingen met en zonder bal. Deze voetbalhandelingen winnen aan 
efficiëntie en doelgerichtheid wanneer hun tijd-ruimtelijke factoren, nl moment, snelheid, positie en richting, beter 
gehanteerd worden. Vanuit de eigen speelwijze en teamorganisatie staat het presteren als team centraal, waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan de kwaliteiten en gebreken van de tegenpartij. Ook het inzicht van de voor- en nadelen 
binnen een bepaalde teamorganisatie en zijn variaties moet verder worden ontwikkeld. 
 
Vanaf de senioren worden de leeftijdsverschillen groter en is het voor de keepers belangrijk om hun mannetje te kunnen 
staan binnen de 16m. Snelheid en (sprong)kracht worden naast het sturen van de verdediging de belangrijkste 
werkpunten voor de doelman. 
 

 

BASICS 
VERVOLMAKING  
➔ Individuele kwaliteiten verder ontwikkelen met als doel de voetbalhandelingen nog beter en nog vaker uit te voeren 
in functie van de spelbedoeling van het team (teamefficiënt handelen)  
 

TEAMTACTICS 
1ste FASE DOORONTWIKKELING 
➔ Verwerven van competitierijpheid (wedstrijdrijpheid): 

• Het verhogen van de handelingssnelheid  

• Het gevoel ontwikkelen voor timing van de acties (= moment van handelen) 
➔ Vertaalt naar de wedstrijd betekent dit het rendement van de acties verhogen: 

• Maken van de juiste keuze op het juiste moment.  

• Voorwaarde is het beter en eerder leren herkennen van spelsituaties (inzicht) 
 

ALGEMEEN 
➔ De eigen kwaliteiten benutten ifv het team   
➔ Leren beheersen van de 16 m en daarbuiten  
➔ Leren beheersen van het speltempo van het team en dit hanteren onder wisselende omstandigheden 
➔ Het verder ontwikkelen om de spelers (verdedigers) te coachen zowel bij B+ als B- 
➔ Het inzicht ontwikkelen v.h. herkennen van kritieke momenten bij aanvallen en verdedigen en daarop tijdig 
anticiperen en  
     Adequaat handelen  
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B+ B- B+ <> B- 
 
 Het onderling afstemmen binnen 
het spel van tijd en ruimte: 

• Elkaars mogelijkheden herkennen, 

erkennen en systematisch benutten 

als onderdeel v.d. speelwijze 

(vertrekkend vanuit de taken 
binnen een bepaalde 
teamorganisatie). Concreet: het 

juiste moment v.d. eigen 

voetbalhandelingen en de juiste 

opéénvolging van handelingen v.d. 

overige spelers  

• In beeld krijgen welke opties 

ervoor 

    Welke posities relevant zijn 

 

 
Het ontwikkelen van de teamfunctie 

verdedigen (als basis)  

• De verschillen beheersen wanneer 

er in een andere organisatie wordt 

gespeeld 

• De aanvallende acties v.d. 

tegenpartij  op voorhand 

doorgronden (inzicht) en hierop 

anticiperen 

 

 

• Leren om snel om te schakelen  

• Leren omschakelen voor het 
beheersen v.h. speltempo 
(temporiseren/counter). Concreet: 
anticiperen op omschakelen 

• Specifiek in 1ste fase: anticiperen op 
het vervolg bij het winnen of 
verliezen van duels, hanteren v.d. 
buitenspelval alsook bij alle 
spelhervattingen  

• Volhouden van vaak en beter 
    Omschakelen (conditioneel aspect)  

2de FASE DOORONTWIKKELING 
 Vastbijten in de rol binnen het elftal en de zingeving ervan inzien 
 

MENTAAL 
Verwerven van competitierijpheid (wedstrijdrijpheid): 

• Presteren onder grotere druk (het wedstrijdresultaat wordt belangrijker) 

• Werken aan het zelfvertrouwen en uitstraling! 

• Ontwikkelen van mentale hardheid m.b.t. wedstrijdkwaliteiten, trainingsmentaliteit en zelfdiscipline  

• Beseffen dat je als doelman geduld moet hebben en er veel (tijds)opoffering gevraagd wordt vooraleer je het tot 1e 
doelman van het 1e elftal brengt. 

 

FYSIEK 
 Uitstraling (fysiek): 

• Kracht dient verder ontwikkeld te worden, body krijgen is belangrijk! 

 
Opm.: indien; spelers rechtstreeks de overstap maken van U17 naar reserven/beloften en/of 1ste elftal, dan blijft dit 
algemeen kader geldig (maw: de vermelding ‘junioren’ dient ruimer geïnterpreteerd te worden). 
 
Voor de fysieke accenten in de doorontwikkelingsfase verwijzen we naar de opleidingsvisie van de KBVB.  
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2.2.1.2 Omzetting specifieke doelstellingen(eindtermen) 
 
a) Periodisering van de eindtermen binnen het seizoen 
 
Om de 6 weken wordt aan de trainers een trainingsschema meegeven. Per leeftijdscategorie per 
periode worden hier o.a. de thema’s meegegeven, ook de fysieke parameters (CLUSK) zijn hier 
beschreven. Tijdens de voorbereiding (periode 1) vormt de trainer samen met de TV een eerste 
beeld van zijn groep, zorgt hij dat zijn team paraat geraakt tegen de competitiestart, het accent ligt 
vnl. op de basistechnieken en de opbouw van achteruit. Vanaf september gaat de trainer aan de 
slag met het specifiek aanleren van de eigenlijk eindtermen die beschreven staan in de 
doelstellingen van die periode.  
 
Soms wordt er eerst nog oefenstof van de vorige leeftijdscategorie gegeven (teruggeschakeld) 
vooraleer aan de oefenstof van de eigen leeftijdscategorie wordt begonnen of loopt dit nog een 
tijdje parallel. Elke trainer kan naast de opgelegde thema’s op bijkomende thema’s trainen, 
uiteraard wel binnen het opleidingsplan en de eindtermen van zijn leeftijdscategorie.  
De trainers geven per training aan op welke thema’s er gewerkt gaat worden. 
 
2.2.2. Modeltrainingen, … 
 
De trainers worden nog niet verplicht van de club-eigen formulieren te gebruiken. 
We laten nog de vrijheid aan de trainers om de trainingen/wedstrijden op hun manier schriftelijk 
voor te bereiden.   
Indien de trainers nood hebben aan bijkomende ondersteuning kunnen ze terecht bij hun TV.  
De TV’s bezorgen de trainers de nodige info op basis van hun specifieke nood. 
 
2.2.2.1 Modeltrainingen technisch/tactische trainingsvormen per ontwikkelingsfase 
 
a) Speel en Coordinatiefase (U6 – U11) 
 
Op de club zijn modeltrainingen beschikbaar indien trainers hier nood aan hebben kunnen ze deze 
bekomen bij de TV’s. 
 
b) Pubertijd en wedstrijd/winfase (U12 – U16) 
 
Op de club zijn modeltrainingen beschikbaar indien trainers hier nood aan hebben kunnen ze deze 
bekomen bij de TV’s. 
 
c) Doorstroming/Postformatie (U17 – Beloften) 

 
Op de club zijn modeltrainingen beschikbaar indien trainers hier nood aan hebben kunnen ze deze 
bekomen bij de TV’s. 
 
d) Doelmannen 

 
Op de club zijn modeltrainingen beschikbaar indien trainers hier nood aan hebben kunnen ze deze 
bekomen bij de TV’s. 
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2.2.2.2 Modelopwarmingen voor de wedstrijd 
 

a) OB-MB (U6 – U13) 
 
Coaches hanteren methodes waarbij zowel cognitieve elementen als algemene activatie worden 

aangewend. Een korte vorm in balbezit en afwerkingsvorm horen de opwarming af te ronden. 

 
a) BB (U14 – U17) 
 
Binnen de club is een opwarmingsmodel beschikbaar indien trainers hier nood aan hebben kunnen 
ze deze bekomen bij de TV. 
Zie document: “Protocol OPWARMING U14-U17 (002) Copy” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3. Bijkomende werkinstrumenten 

 
a) Coaching termen 
Om de communicatie tussen de trainer en de spelers, alsook tussen de spelers onderling te 
verbeteren, is het wenselijk dat er afspraken gemaakt worden inzake terminologie. Bovendien is 
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het aangewezen om binnen de volledige jeugdopleiding dezelfde coaching woorden te gebruiken, 
zodat de overgang van de ene trainer naar een andere niet voor een spraakverwarring zorgt. Wij 
nemen hiervoor het vocabularium van de KBVB over. 
 
 
 

INDIVIDUEEL (in balbezit) COLLECTIEF (in balbezit) 

Alleen 
De speler staat vrij zodat hij zelf kan 
beslissen hoe hij verder kan spelen Open 

De spelers dienen ruimte te creëren door de 
onderlinge afstanden zo groot mogelijk te maken 

Los 
De speler mag de bal niet meer aanraken 
zodat de keeper de bal zelf kan spelen Vooruit 

Als de bal in de diepte wordt gespeeld, dient de 
verdediging naar voor te schuiven en naar de bal 
(steunen), bevel voor doelman of centrale 
verdediger. 

Weg 
De betrokken speler dient de bal 
onmiddellijk te ontzetten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de keeper gebruikt dezelfde woorden, maar leert er nog 
enkele bij, die hij op een dwingende manier gebruikt voor de 
organisatie van zijn verdediging: 
1e paal -  2e paal 
Niet happen 
Haal schot eruit 
Draai open (speler is vrij) 

Geef 
De betrokken speler dient de bal te 
geven naar diegene die roept. 

Rug 
De betrokken speler moet opletten want 
er komt iemand in de rug 

Verander 
De betrokken speler dient het spel te 
verleggen naar de andere zijde 

Aanbieden 
De betrokken speler is voor de bal en 
dient zich aan te bieden 

Steunen 
De betrokken speler moet achter de 
medespeler komen zeker wanneer deze 
in moeilijkheden komt 

Zakken 
De betrokken speler dient de taak van 
een inschuivende speler over te nemen 

Houden 
De betrokken speler moet de bal 
bijhouden en wachten op steun 

Actie 
De betrokken speler dient een 
individuele actie naar het doel te maken 

Ga door 
De betrokken speler wordt 
aangemoedigd zijn actie verder te zetten 

Diep 
De betrokken speler wordt 
aangemoedigd diep te spelen 

Voet 
De betrokken speler moet de bal in de 
voet spelen van de vragende medespeler 

Eén-twee 
De betrokken speler wordt 
aangemoedigd om een één-twee 
beweging aan te gaan 
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INDIVIDUEEL (bij balverlies) COLLECTIEF (bij balverlies) 

Los 
- de speler mag de bal niet meer 
aanraken zodanig dat de keeper de bal 
zelf kan spelen. 

Zakken 
- de ploeg of linie moet zich lager opstellen 

Press 
- de dichtstbijzijnde speler valt de 
balbezitter aan Schuiven 

- alle spelers dienen in blok naar de bal te schuiven 

Zakken 
- de betrokken speler dient te zakken 
langs de kant waar de bal niet is om de 
nodige dekking te geven. 

Sluiten 
- de ploeg dient de onderlinge afstanden in blok te 
verkleinen. 

Korter 
- de betrokken speler moet de afstand 
tot de tegenstrever in zijn zone 
verkleinen (max. 2meter) 

Positie 
- iedere speler dient onmiddellijk in positie te 
komen. 

Dekking 
- de betrokken speler dient de 
medespeler betrokken in een duel, 
dekking te geven. 

Pressen 
- de dichtstbijzijnde speler zet balbezitter onder 
druk, de anderen sluiten alle speelhoeken af. 
 

 
 
Voor het aanleren van het coaching vocabularium kunnen, in het verlengde van de aangeboden 
oefenstof, systematisch een aantal woordjes worden toegevoegd bij de overgang naar een 
volgende leeftijdscategorie. In onderstaand voorbeeld werd een coachterminologie uitgewerkt per 
categorie: 

U8 – U9 U10 – U11 U12 – U13 U14 – U15 U16 – U17 

Balbezit 

Vrij 
Rug 
Kaats 
Speel 

Draai uit 
Leg terug 

Actie 
Breed 
Verander 
Open 
Sluit bij 
Sluit aan 
Vooractie 

Haak af 
Diep 
Tussen 
Opeisen 
Inschuiven 

 

Balverlies 

Vooruit verdedigen 
Blijf nuttig 

Niet happen 
Zet druk 
Eerst duel 

Ik dek rechts (links) 
Links (rechts) 
Afdekken 
Kort 
Hij komt 
Sluiten 
Ruimte  

Uitzakken 
Voet/ borst 
Rugdekking 
Interceptie 
Onderlinge dekking 
Kant van de bal 

Lijn houden 
Laat open 
Twijfelbal 

Omschakeling 

   Schakel om  
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2.3. Standaardisatie wedstrijd- en trainingsvoorbereiding 
2.3.0.  Schriftelijke/digitale trainingsvoorbereiding 
 
a) Standaardformulier 

 
De trainers worden nog niet verplicht van een club-eigen formulier te gebruiken. 
 
We laten aan de trainers nog de vrijheid om de trainingen op hun manier schriftelijk voor te 
bereiden. De formulieren dienen echter wel de volgende onderdelen te bevatten: 
Trainingsdoel (thema), materiaal dat nodig is, organisatie van de training (warming-up, 
wedstrijdvormen, tussenvormen, coolingdown), coachingswoorden 
 
 
b) Ingeleverde trainingsvoorbereidingen + trainingsevaluatie 
 

De TV’s zullen op regelmatige basis de trainingen van hun leeftijdscategorieën observeren, 
evalueren en bespreken met de trainers. Er wordt afgestemd wat het trainingsdoel is, of dit binnen 
de eindtermen van de specifieke leeftijdscategorie past en volgens het leerplan van die periode, 
ook de specifieke fysieke parameters worden nagekeken en hoe ze dit hebben omgezet in 
trainingsoefenstof. 
 
De TV’s nemen actief deel aan de training als assistent-coach en bespreken achteraf met de trainer 
de training. 
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2.3.1.  Schriftelijke/digitale wedstrijdvoorbereiding 
 
a) Standaardformulier 
 
De trainers vullen hun wedstrijdvoorbereiding in Prosoccerdata in. 
Voor de Interprovinciale teams is dit verplicht, de gewestelijke worden hieromtrent gestimuleerd. 
 
De voorbereiding dient minimum de volgende onderdelen te bevatten: 

• Datum, tegenstrever, categorie, coach 

• Wedstrijddoel, de opstelling waarin wordt gespeeld, de namen en posities van de spelers 

• De collectieve richtlijnen 
 
De individuele richtlijnen hoeven niet op het formulier vermeld maar wel mondeling toegelicht 
tijdens de voorbespreking van de wedstrijd. 
Wat er dient besproken te worden tijdens de wedstrijdvoorbereiding is een thema in onze trainers 
vergaderingen. 
 
b) Ingeleverde wedstrijdvoorbereidingen (ter controle) + wedstrijdevaluatie 
 
De TV’s nemen steekproeven bij de trainers i.v.m. hun wedstrijdvoorbereidingen. 
Tijdens deze steekproeven wordt er afgestemd wat het doel van de wedstrijd is, de opstelling is, de 
collectieve en individuele opdrachten zijn. 
 
De TV gaat mee in de kleedkamer en volgt de wedstrijdbespreking, observeert de wedstrijd en 
bespreekt achteraf met de trainer het verloop van de wedstrijd en de vooropgestelde doelen. 
. 
 
De TVJO zal de coördinatoren mee ondersteunen en opvolgen. 
Er werden streefcijfers (aantal te evalueren trainingen per maand) per TV vastgelegd en de TVJO 
volgt dit op.  

• 2 trainingen en 2 wedstrijden 
 
Dit alles om onze trainers te ondersteunen en verder te laten bekwamen in het trainersvak. 
 
2.4. Trainingsgelegenheid 
 
Vanaf de U7 traint de jeugd 2x per week, vanaf de U10 traint de jeugd 3x per week, er zijn 
specifieke bijkomende trainingen voor de keepers en de beloften voorzien. Voor de U10 & U11 zijn 
er specifieke technische trainingen op wekelijkse basis. 
De doelmannen hebben hun specifieke trainingen op maandag en vrijdag. 
De trainingsuren en dagen zijn terug te vinden op onze website en Prosoccerdata. 
 
 
2.4 Speelgelegenheidsprincipes 

 
De speelgelegenheidsprincipes hebben tot doel om al onze jeugdspelers in elke fase van hun 
individuele ontwikkelingsproces voldoende wedstrijdtijd te garanderen, zodat ze naast hun 
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kwaliteiten ook hun ‘competitierijpheid’ verder kunnen ontwikkelen. Bijkomend zijn deze principes 
essentieel om een objectieve spelersevaluatie te kunnen uitvoeren.  
Tevens wenst R Cappellen FC te benadrukken dat deze principes perfect passen binnen het sociaal 
verantwoord kader van waaruit ze haar voetbalopleiding wil aanbieden.  
 
Alle jeugdtrainers van R Cappellen FC houden zich met de hoogste prioriteit aan volgende 
speelgelegenheidsprincipes: 
 
 

• Elke jeugdspeler die voor een wedstrijd geselecteerd wordt, hetzij als basisspeler, hetzij als 
reservespeler, speelt minimum 50% van de normale wedstrijdduur 

 

• Er wordt gestreefd om elke speler op seizoen basis minimum 70% van de totale 
        Wedstrijdtijd te laten spelen, voor U8 tem U13 is dit sowieso 70%  ٭ 

 

• Elke speler start evenveel aan de wedstrijden, zodat niet steeds dezelfde spelers op de bank 
vertrekken ٭ 

 op voorwaarde dat de speler selecteerbaar was ٭
 

Deze speelgelegenheidsprincipes gelden voor alle jeugdelftallen van R Cappellen FC, m.a.w. vanaf U8 
t.e.m. U19. Indien er elftallen worden gevormd die aan andere officiële competities deelnemen, 
gelden deze principes eveneens (bv. Jeugdcup). 
  
 
 

DEFINITIES 
 

Minimum 50% van de normale wedstrijdduur: 
Sinds een aantal seizoenen is het niet meer mogelijk om doorlopend te wisselen, door de 4 quarters 
is iedereen die geselecteerd is sowieso zeker van 50% speelgelegenheid. We stellen voorop dat er 
moet gestreefd worden naar 75% speelminuten, voor de U8 tem U13 is dit een duidelijk streefdoel. 
Bij de U14 tot U19 is dit niet steeds realiseerbaar, spelers moeten leren dat trainingsarbeid en goede 
prestaties de extra minuten boven de 50% kan opleveren. 
 
De trainer dient te beoordelen in hoeverre het speelgelegenheidsprincipe van ‘minimum 50% van de 
normale wedstrijdduur’ wordt gehandhaafd indien spelers zich in een specifieke wedstrijdsituatie 
bevinden, zoals (tijdelijke) uitval wegens een kwetsuur, verhoogd risicogedrag m.b.t. een gele- en/of 
rode kaart, ongehoord gedrag, … e.a.. We beschouwen deze omstandigheden als uitzonderlijk, 
m.a.w. ze kunnen geen aanleiding geven om op regelmatige basis af te wijken van dit principe.    
 
 

Seizoen basis: 
Als seizoen basis wordt genomen: alle wedstrijden van de reguliere jeugdcompetitie (dus excl. 
vriendschappelijke wedstrijden en tornooien voor-, tijdens- en/of na de competitie). 
 
 
Selecteerbaar: 
Een jeugdspeler kan enkel geselecteerd worden voor een wedstrijd indien hij ‘selecteerbaar’ is. Het 
selecteerbaar zijn van een speler wordt in eerste instantie bepaald door de betreffende elftaltrainer. 
De elftaltrainer bepaalt dit op basis van een aantal factoren, bv. aanwezigheid en inzet op training. 
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Het selecteerbaar zijn van een speler kan ook vanuit de sportieve coördinatie of medische 
begeleiding worden beslist, bv. in het kader van revalidatie of schorsing. Indien de betreffende trainer 
beslist dat een speler niet selecteerbaar is, dient hij dit steeds te kunnen argumenteren en te melden 
aan zijn TV. 
 
Keepers 50% per wedstrijd: 
Voor doelmannen gelden eveneens de beide speelgelegenheidsprincipes, maar wegens hun 
specifieke situatie kan het zijn dat: 
- het elftal tijdelijk (bv. één wedstrijd) niet over een doelman beschikt 
- het elftal langdurig/permanent niet over een doelman beschikt 
- het elftal permanent over 2 doelmannen beschikt   
Voor elk van deze specifieke situaties dienen éénduidige afspraken te worden vastgelegd tussen de 
desbetreffende trainer(s) en de sportief verantwoordelijke(n) van de jeugd. 
 
Specifieke afspraken A-kern: 
Voor spelers die vanuit een jeugdelftal geselecteerd worden voor een wedstrijd bij het 1° elftal, geldt 
het principe van ‘minimum 50% van de wedstrijdduur’ niet, ook indien deze spelers nog aantreden 
bij hun respectievelijk elftal. Bv. een speler van de beloften die op de bank moet zitten bij het 1° 
elftal, mag minder dan 50% van de wedstrijdduur spelen in de beloften wedstrijd. Er dient wel 
gewaakt te worden over de speelgelegenheid op langere termijn.  
 
 
Afwijkingen op de speelgelegenheidsprincipes: 
Er mag slechts in één situaties ‘bewust’ afgeweken worden van de speelgelegenheidsprincipes, nl: 
 
Wanneer een speler meer dan 1 wedstrijd per weekend speelt. 
Indien een speler, naast de wedstrijd bij zijn elftal, ook nog geselecteerd wordt voor een wedstrijd 
bij een ander elftal, kan worden afgeweken van de speelgelegenheidsprincipes. De communicatie en 
praktische afhandeling gebeurt volgens de vastgelegde verantwoordelijkheden. 
 
 
Opvolging speelgelegenheidsprincipes: 
De trainers vullen in Prosoccerdata bij de wedstrijdevaluatie per speler de speelminuten in. Bij 
overtreding wordt dit daar waar nodig met de betrokken trainer besproken en desnoods 
bijgestuurd. Tot op de dag van vandaag blijven opmerkingen beperkt. 
 
Vanaf het seizoen 2014 2015 is er door de hervormingen vanuit de KBVB de verplichting van alle 
spelers te wisselen na het 1e en 3e kwart van de wedstrijd, de controle gebeurt dus ook ter plekke. 
 
Daar we onze principes publiekelijk kenbaar gemaakt hebben op de infoavond en op de website, is 
de sociale controle groot en zullen zowel de ouders, spelers en afgevaardigden mee waken over het 
principe.  
 
 
Grootte opleidingskernen: 
De basis waarop de grootte van de opleidingskernen van de jeugdelftallen werd bepaald is: 
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• Het kunnen aanbieden (garanderen) van voldoende speelgelegenheid tijdens de wedstrijden. De 
basis hiervoor vormen de vastgelegde speelgelegenheidsprincipes. Met een te grote kern komen 
deze principes in het gedrang 

• De mogelijkheid om continu te kunnen wisselen tijdens jeugdwedstrijden: dit principe verhoogt de 
flexibiliteit om met een kleinere kern de wedstrijden te kunnen uitspelen met het normaal voorziene 
aantal spelers 

• Een kleinere kern bevordert de individuele opleiding en begeleiding van de spelers 

• Het aantal spelers dient voldoende te zijn zodat er efficiënte kan getraind worden  

• Het aantal kwetsuren tijdens jeugdwedstrijden is relatief laag. Een maximaal aantal reservespelers 
als buffer om blessures op te vangen is geen absolute noodzaak. Opm.: vanaf de groeispurt (U13) 
neemt de kans op blessures toe 

• De grootte van de kern dient zodanig te zijn dat men flexibel kan inspelen op voorgemelde- en 
onverwachte afwezigheden. Maw: een zekere reserve is noodzakelijk (dit geldt ook i.v.m. met de 
trainingen). Opm.: het meegeven van spelers naar andere elftallen voor wedstrijden blijft een optie 
(zie vastgelegde verantwoordelijkheden)   

• De afwezigheid (in 1ste instantie op training) als gevolg van school(werk) kan vanaf U13 toenemen 
(middelbare school) 

• We veronderstellen 2 doelmannen per kern   
 
Dit leidt ertoe dat R Cappellen FC streeft naar onderstaande grootte van hun opleidingskernen 
(onderlijnd is optimum): 
 

CATEGORIE LEEFTIJD WEDSTRIJD MIN. AANTAL 
RES. SPELERS 

GROOTTE KERN 
MIN - MAX 

U6 – U7 5 - 6 j. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

U8 – U9 7 - 8 j. 5 (4 + K) 1 7 - 9 

U10 – U13 9 - 12 j. 8 (7 + K) 1 10 - 12 

U14 - U15 13 - 15 j. 11 (10 + K) 2 18 – 20 

U16 - U17 15 - 17 j. 11 (10 + K) 2 18 – 20 

U19/ beloften. >= 17 j. 11 (10 + K) 2 26 – 30 
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2.5. Individuele evaluatie en speler volgsysteem 
 
a) Speler volgsysteem 
 
We hebben in augustus 2012 een speler volgsysteem aangekocht, we hebben gekozen voor 
Socceronline dit hebben we begin dit seizoen (2019-2020) vervangen door Prosoccerdata. 
 
Op dit moment gebruiken we Prosoccerdata voor: 

• Beheer van de administratieve gegevens van de jeugdspelers 

• Beheer van de teams 

• Opvolging van de trainingen en trainingsaanwezigheid 

• Wedstrijdvoorbereiding  

• Wedstrijdevaluatie (incl. registratie speelminuten) 

• Communicatie naar de ouders van de jeugdspelers 

• Spelersevaluaties via Prosoccerdata 

• Medische opvolging van de spelers via Prosoccerdata 

• Interactief gebruik van de spelers met Prosoccerdata naar trainers en coördinatie 

• Bovenbouw kunnen hun Polar koppelen aan hun profiel in Prosoccerdata 
 
 
b) Individuele evaluaties 
Wekelijks hebben de trainers informele gesprekjes met hun spelers, dit tijdens, voor en na de 
wedstrijden en trainingen. Op deze manier creëren ze een vertrouwensband met de spelers en 
worden ze ook van kortbij opgevolgd en bijgestuurd. Na elke wedstrijd geeft de trainer de spelers 
een individuele score: de trainers dienen bij uitzonderlijke scores, negatief of positief, steeds een 
motivatie bij in te vullen. 
 

1 - Ver onder de verwachtingen/doelstellingen 

2 - Voldeed niet aan de doelstellingen 

3 – Voldoende 

4 - Zeer goed, actief en betrokken 

 

De spelers worden 2x per jaar door hun trainer geëvalueerd. De evaluaties worden met de spelers 
besproken, waarvan er minstens één evaluatie (meestal de laatste) met de ouders wordt 
besproken. 
 
We evalueren formeel vanaf U8 onze jeugdspelers t.o.v. de eindtermen van hun leeftijdscategorie. 
We hebben standaard evaluatieformulieren opgesteld per leeftijdscategorie en voor de 
doelmannen. Deze kan je terugvinden in Prosoccerdata bij evaluaties, de evaluaties van de 
afgelopen jaren zijn nog terug te vinden in Socceronline. De sterke punten worden aangegeven, de 
werkpunten worden aangeven en daar waar nodig wordt er advies gegeven om zelf extra zaken op 
te nemen (extra huiswerk, advies om fysieke paraatheid te verbeteren, looptechniek bij te scholen, 
techniek extra in te oefenen, snelheid te verbeteren, …) 
 
De ouders kunnen steeds bij de TV’s terecht om de evaluaties op te vragen of te bespreken tijdens 
een individueel gesprek. De eindevaluaties worden steeds door de TV en de trainers gedaan. 
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Deze evaluaties gebeuren voor de winterstop (november) en voor het einde van het seizoen 
(maart).  
 
Doorstroming 
Daarnaast hebben we voor de doorstroming (ook U15 en U16) een extra document opgesteld 
“POP” Dit document wordt door de spelers na de 1ste helft van het seizoen ingevuld en gebruiken 
we als leidraad voor hun persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn hun ambities/doelstellingen, waar 
willen ze zelf aan werken, waar verwachten ze van de club ondersteuning, … 
 
c) Fysieke evaluatie/screening 
 
De fysieke evaluatie gebeurt vanaf U6 door Testing van onze jeugdspelers, dit zijn bij elke 
leeftijdsgroepen andere testen, hierbij worden de fysieke parameters pet categorie bepalend voor 
de testen die nodig zijn. Zie “Procedure Testing jeugdspelers.docx”. 
 
d) Medische screening 
 
Op dit moment zijn spelers nog niet verplicht van medisch gescreend te worden. 
Spelers die tot een mogelijke risicogroep behoren verwijzen we door naar de specialisten binnen 
onze medische cel.  
 
Bij de teams van U14 tot U19 worden de spelers de spelers intensief opgevolgd door Corpus Fit. 
 
 
2.6. Sporttechnische staf 
 
a) Trainers 
Een overzicht van onze technische staf is terug te vinden in PSD. 
 
De functieomschrijvingen van de technische staf zijn terug te vinden onder 5.4. 
Functieomschrijvingen technische staf 

 
b) Afgevaardigden 
Voor alle elftallen zijn afgevaardigden voorzien. 
De lijst met afgevaardigden is beschikbaar op de club. 
 
Meer info m.b.t. de afgevaardigden is terug te vinden onder 5.4.8 Functieomschrijving 
afgevaardigde 
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3. ONDERSTEUNING 
3.1. Medische begeleiding 
3.1.0. Formele samenwerking 

 
 
De medische cel wordt rechtstreeks aangestuurd door de technische commissie voor de A-kern en 
de TVJO voor de jeugdwerking RCFC. 
 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 

o Verantwoordelijk voor de medische ondersteuning van de club. 
 

Taken kinesist/verzorger 1e elftal 
o Begeleiden wedstrijden 1e elftal (EHBSO). 
o 1e diagnose bij blessures. 
o Opvolging spelers tijdens hun revalidatie. 
o Ingeven van de blessures en consultaties van onze spelers in Prosoccerdata. 
o Ondersteunen/assisteren/adviseren van de club op het vlak van blessurepreventie. 
o Aanwezig op alle trainingen van de A-kern 
 

Taken kinesist/verzorgers jeugdopleiding 
o 1e diagnose bij blessures jeugdspelers 
o Opvolging jeugdspelers tijdens hun revalidatie. 
o Beschikbaar in zijn praktijk voor spelers van de club. 
o Ingeven van de blessures en consultaties van onze spelers in Prosoccerdata. 

Taken clubkinesist 
o Eerste diagnose na een kwetsuur i.v.m. de ernst van de blessure. 
o Beschikbaar in zijn praktijk voor spelers van de club. 
o Adviseur voor vragen i.v.m. het medische. 
o Behandeling spelers van de club. 
o Adviseren van de club op het vlak van blessurepreventie, -behandeling en revalidatie. 
 

Taken clubdokter 
o Diagnose van de blessure en voorschrijven van behandeling + behandeling zelf. 
o Spelers sneller op afspraak kunnen laten gaan voor onderzoeken (scans, …). 

 
 
3.1.1. Preventiebeleid 
 
a) Blessurepreventie 
 
In ons leerplan is blessurepreventie opgenomen, zowel de trainers als Corpus Fit bieden hier 
oefeningen voor aan zowel binnen als buiten de gangbare trainingsmomenten. In het tussenseizoen 
krijgen de spelers een schema om zelf aan blessurepreventie te doen. Binnen de club wordt er aan 
Empowerment gewerkt zodat spelers zelf heel veel aan preventie te werken.  
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b) Voeding/dieetethiek 
 
Binnen R Cappellen FC promoten we een gezonde geest in een gezond lichaam en wijzen we de 
spelers erop dat hun eetgedrag ook deel uitmaakt van het sporten. 
Indien we merken dat spelers een gewichtsprobleem hebben zullen we dit met hen en/of de 
ouders bespreken en mee kijken naar mogelijke oplossingen.  
Dit is en blijft echter een individueel gegeven. 
 
c) Tabak/alcohol/drugs/doping 
 
Zoals in de missie/visie van de club (zie alinea 1.1) neergeschreven staat hebben we binnen R 
Cappellen FC een beleid hieromtrent uitgewerkt. Alle info is terug te vinden in het document 
“Procedure Anti-Doping.pdf” en “Procedure inzake Druggebruik.pdf” en “Procedure Anti-
Geweld.pdf”. 
Ook op onze website werd onze visie hieromtrent gepubliceerd. 
 
 
3.1.2. Opvolging blessures 
 
10 stappenplan bij sport kwetsuren 
 

1. Indien zeer ernstige kwetsuur (bv breuk) onmiddellijk langs gaan bij dokter of spoed 
2. Ongevalsaangifte (te vragen aan trainer of afgevaardigde) laten invullen en ons zo snel 

mogelijk terugbezorgen.  Adres staat vermeld op bijhorende brief. 
3. Bij andere kwetsuren (niet zo dringend: bv verrekking) zich melden bij onze club kiné’s. 

Hiervoor maak je een afspraak met Maarten via: +32 479 41 97 38 voor spelers t/m U13. 
Vanaf U14 worden de spelers opgevolgd bij Corpus Fit. 
Dus: bij elke kwetsuur zich melden bij de verzorger (inschrijven van de kwetsuur in 
Prosoccerdata) 

4. De kinesist en/of dokter zullen een behandeling afspreken met u om de kwetsuur zo goed 
mogelijk te genezen. 

5. Bij einde kwetsuur langs gaan bij de kinesist en/of dokter voor check up van de kwetsuur, 
zodat wij zeker zijn dat deze genezen is.  
Dus: altijd langsgaan bij de verzorger voor uitschrijving van de kwetsuur, anders geen 
training of wedstrijd! 

6. Hervat de training, eventueel met een aangepast programma (af te spreken met trainer en 
kine bv enkel lopen of Reva trainingen) 

7. Volg minstens één volledige training aan 100% met de groep voordat je in aanmerking kan 
komen voor een wedstrijdselectie (als aan punt 9 is voldaan)! 

8. Bij herval of blijvende probleem: onmiddellijk de kinesist en/of dokter raadplegen 
9. Volledig fit: zorg er zeker voor dat je, indien je een ongevalsaangifte van de KBVB had 

aangegeven, je administratief laat uitschrijven door de dokter. Dit attest zo vlug mogelijk 
terug binnenbrengen zodat wij dit kunnen opsturen naar de KBVB. (Geen ingevuld attest: 
geen wedstrijd spelen) 

10. Spelen van wedstrijden is toegestaan  
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Dit stappenplan is vooral bedoeld om onze jeugdspelers beter te begeleiden bij kwetsuren. 
Hierdoor weet de TVJO en coördinator van R Cappellen FC, welke speler gekwetst is en welke 
behandeling er is voorgeschreven. 
NOOIT beginnen trainen voor eerst langs geweest te zijn bij de kinesist en/of dokter!! 
 
Zie document “10 stappenplan kwetsuren.docx” 
 
3.2. Scouting en Rekrutering: 
 
De cel scouting jeugd wordt aangestuurd vanuit de sportieve werking jeugd, TVJO en Tv’s, ze moet 
ervoor zorgen dat, daar waar nodig, de juiste spelers worden aangetrokken om teams te 
vervolledigen.  
 
 
 
 
3.3. EHBO-Kit 
3.3.0. Aanwezigheid 
Op onze beide locaties is een EHBO-kit aanwezig + draagberrie. 
De EHBO-kit ligt in het secretariaat, de draagberrie op ons trainingscomplex in cabine 1, op het 
kunstgras is de EHBO-koffer terug te vinden in de materiaalruimte. 
De EHBO-kit wordt 2x/jaar aangevuld of bij ontbreken van materiaal. 
Dit valt onder verantwoordelijkheid van de Verzorgers en de jeugdsecretaris. 
 
 
3.4. Sociaal-maatschappelijke ondersteuning 
Trainers die ervaren dat er kinderen met specifieke thuissituaties zitten en waar we als club 
mogelijks extra aandacht moeten aan besteden kunnen dit bespreken met de TV of de 
verantwoordelijke voor de jeugd. Het is belangrijk dat we als club dit weten zodat we indien nodig 
er rekening met kunnen houden.  
 
a) Opvang spelers uit kansarme gezinnen 
R Cappellen FC is een open club waar iedereen terecht moet kunnen. 
Indien we merken dat het lidgeld niet betaald wordt zal er door de club geïnformeerd worden wat 
de oorzaak is van de niet betaling en zal er een financiële regeling getroffen worden indien we 
merken dat het om kinderen gaat uit kansarme gezinnen.  
Hierdoor kan het lidgeld gedeeltelijk komen te vervallen of kan er in schijven worden betaald. 
Dit wordt uiteraard vertrouwelijk afgehandeld. 

 
 

b) Organisatie t.v.v. het goede doel 
 
Er zijn verschillende acties die gesteund worden door de club zo geraakten enkele oude 
spelerstenues tot in Kameroen waar de plaatselijke Académie Football Club de Meskine sinds kort 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 116 - 

traint en speelt in de geel-rode kleuren. 
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4. Interne Marketing & Human Resources Management 
4.1. Interne communicatie 
4.1.0. Infobrochure of website 
Website 
Een belangrijk communicatiemiddel binnen de club is onze website http://www.rcfc.be  
Deze site is juist vernieuwd en we zijn nog volop in de opbouw, verschillende documenten wachten 
nog op het opladen naar de site (zijn wel ter beschikking) 
 
Facebook 
Hier worden de voornaamste aankondigingen op kenbaar gemaakt. 
https://www.facebook.com/Cappellenfc/  
https://www.facebook.com/jeugdrcfc43/?ref=bookmarks 
 
Instagram 
Voor alle foto’s en extra materiaal verwijzen we naar onze Instagram account: 
https://www.instagram.com/r.cappellen.f.c/?hl=nl 
 
Naast onze website en facebook pagina hebben we meerdere infobrochure(s)/folders die we 
gebruiken op allerhande evenementen of voor interne communicatie. 
 
4.1.1. Intern reglement/gedragscode 

 
R Cappellen FC wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder 
kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we 
belangrijk. R Cappellen FC wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, afgevaardigden, 
coaches, verzorgers, trainers, ouders en vrijwilligers op dit vlak.  

RCFC moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en 
voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.  

RCFC heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. De jeugdRaad van Bestuur en de 
afgevaardigden, coaches, trainers, verzorgers en ouders dragen de gedragscode actief uit. Zij hebben 
een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en 
bewaken van gedragsregels.  

Wij hopen dat men geen regels overtreedt! 

Het intern reglement is te vinden in het document “Intern Reglement RCFC jeugd”.  
 
4.1.3.  Communicatie met de ouders 
 
De communicatie met de ouders/spelers loopt via diverse kanalen  

• Papier (brief/affiches/folder) 

• Mail 

• De clubwebsite (www.rcfc.be) 

• Facebook (incl. aparte groepen voor jeugd en club)  

• Tv’s in de kantines 

• Mededelingenbord  

• Face To face 

• Nieuwsbrief (Newsflash per mail) 

http://www.rcfc.be/
https://www.facebook.com/Cappellenfc/
https://www.facebook.com/jeugdrcfc43/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/r.cappellen.f.c/?hl=nl
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a) Jaarlijkse infovergaderingen met ouders 
 
Jaarlijks organiseren we voor alle spelers en/of ouders infovergaderingen op het einde van het 
seizoen m.b.t. het volgend seizoen. 
De presentaties zijn terug te vinden in de documenten  
 
b) Prosoccerdata 
 
De trainers kunnen vanuit Prosoccerdata mails versturen, de ouders kunnen op het Prosoccerdata 
platform de wedstrijden en trainingen terugvinden. Elke speler heeft een unieke login en kan zijn 
persoonlijke kalender raadplegen en feedback geven aan trainers en TV’s, met de app die op een 
smartphone of tablet dient geïnstalleerd te worden kunnen ouders en spelers ook interactief 
werken; 
 
De info van wedstrijden en trainingen uit ProSoccerData beschikbaar via 
http://www.rcfc.be/jeugd/programma/ 
Dit is voor iedereen toegankelijk. 
 
c) Mededelingenbord 
 
In de beide kantines hebben we een mededelingenbord waar allerhande info terug te vinden is 
m.b.t. wedstrijden, activiteiten, aankondigingen, Panathlonverklaring, … 
 
 
 

http://www.rcfc.be/jeugd/programma/
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4.2. Verenigingsleven 
 
4.2.0. Organisatie van nevenactiviteiten 
 
R Cappellen FC streeft ernaar dat alle leden, medewerkers, sympathisanten, supporters en alle 
andere betrokkenen zich thuis voelen binnen de club, en dat ook iedereen uit de omgeving R 
Cappellen FC beschouwt als een aangename club. 
Om dit na te streven wordt er buiten het voetbal tal van andere activiteiten georganiseerd. 
Onze jaarlijkse kalender van de activiteiten die georganiseerd worden is terug te vinden op de agenda 
van onze website 
 
4.2.1. Jeugdparticipatieraad 
 
We starten met een spelersraad voor de spelers uit onze bovenbouw. 
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4.2.2. Communicatie/Relatie met het eerste elftal 
 
Elke jeugdspeler heeft gratis toegang tot de wedstrijden van het 1e elftal. 
 
We stimuleren spelers/oud spelers van het 1e elftal om een taak op te nemen in de club. 
Vele oud-spelers zijn actief binnen de technische staf en zijn speler geweest of nog altijd van het 1e 
elftal. 
 
 
De T1 stimuleert de spelers van het 1e elftal om aanwezig te zijn op een aantal clubactiviteiten  
Ondertussen is dit bij de spelers goed ingeburgerd en is er telkens een mooie afvaardiging vanuit de 
spelersgroep voorzien. 
 
4.2.3. Vrijwilligersbeleid 
 
De dag van vandaag is het niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden. 
Er dienen heel wat activiteiten te gebeuren binnen de club en hier zijn heel wat handen voor nodig. 
 
Binnen de club hebben we een aantal vrijwilligers: 
 

• Afgevaardigden 

• Team van technici die (onderhoud)werkzaamheden uitvoeren aan de infrastructuur 

• Mensen die aan de inkom staan bij het 1e elftal 

• Helpende handen bij extra-sportieve activiteiten  

• Scheidsrechters bij de jeugd 

• … 
 
 
Voor elke specifieke taak worden de mensen gebrieft en begeleid. 
 
We trachten onze vrijwilligers te appreciëren op het moment zelf door een bedankmail, een kleine 
attentie, te vermelden tijdens de activiteit zelf, outfit van de club, …. 
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4.3. Functieomschrijvingen technische staf 
4.3.0. Profiel van de jeugdtrainers 
 
Het is de wens van de jeugdafdeling van R Cappellen FC om haar jeugdtrainers zoveel mogelijk te 
laten handelen naar de letter en/of de geest van onderstaande elementen. Deze elementen vormen 
samen het profiel van de jeugdtrainer waar we binnen R Cappellen FC  naar streven. Idealiter zijn de 
trainers gediplomeerd of hebben ze gelijkwaardig kennis door hun ervaring. 
 
Trainen, wedstrijden spelen en ontwikkelen 
 

1. Binnen de jeugdopleiding van R Cappellen FC komt het wedstrijdresultaat nooit op de eerste 
plaats. Als jeugdtrainer van R Cappellen FC ben je bezig met het op- en begeleiden van spelers! 
De individuele vooruitgang van elke speler is belangrijker dan de stand in het klassement! 

2. Een jeugdtrainer van R Cappellen FC mag van de spelers prestaties eisen, maar geen direct en 
puur wedstrijdresultaat. Winnen mag uiteraard, maar tracht dit steeds te doen vanuit positieve 
voetbalideeën, individuele mogelijkheden van de spelers en het collectieve. Een speler die voor 
zijn prestaties een ‘goed’ krijgt, terwijl hij een ‘zeer goed’ had kunnen halen, moet je als trainer 
hierover ook aanspreken.  

3. Alle jeugdspelers van R Cappellen FC spelen principieel in hun eigen leeftijdscategorie. Een 
jeugdspeler die op een bepaalde positie ‘nog weinig heeft bij te leren’, kan zich in vele gevallen 
nog verder ontwikkelen op een andere positie in het elftal. Het doorschuiven van een speler naar 
een hogere leeftijdscategorie dient men als uitzonderlijk te beschouwen en dient steeds met 
alle betrokkenen besproken te worden (speler, trainers, ouders en sportief verantwoordelijken). 
Er dient dan niet alleen rekening gehouden te worden met zijn voetbaltechnische-, tactische- en 
fysische ontwikkeling, maar zeker ook met het mentale. Zie hiervoor document “Procedure 
Spelers verschuiven.docx” 

4. Een speler kan zich op jeugdige leeftijd sterk ontwikkelen. Geef hem daarom op meerdere 
posities in het elftal de gepaste speelmogelijkheden. Pas op latere leeftijd, en dit in functie van 
zijn individuele ontwikkeling, kunnen ‘definitievere’ keuzes worden gemaakt m.b.t. zijn positie(s) 
binnen het elftal.  

5. In een aanvallende rol leren de spelers het best hun creativiteit te ontwikkelen (kleine ruimte 
onder grotere weerstand).   

6. Tracht als jeugdtrainer zoveel mogelijk objectieve informatie te verzamelen over je jeugdspelers 
(wedstrijdgegevens, trainingsopkomst, analyses, … enz.) Prosoccerdata is de ideale tool hiervoor.  

7. Bereid je trainingen en de wedstrijden goed voor. Ga uit van de wedstrijd, de individuele 
kwaliteiten van je spelers en het jaarplan. Je dient hierbij goed rekening te houden met de 
leeftijdskenmerken van je spelers en de algemene trainingsprincipes. Opm.: binnen een 
aanleerproces is herhaling belangrijk, dus training hoeft niet per sé altijd gevarieerd te zijn.  

8. Maak en/of respecteer de vastgelegde afspraken over o.a. wedstrijdvoorbereiding, warming up, 
afmelden, studie in relatie met het voetballen, blessurebehandeling, … enz. 

9. Als trainer word je verondersteld van bij te blijven met de laatste trends op het vlak van 
trainingen/methodes en dit door bijscholing en/of lectuur. Vanuit de club zullen we bijkomende 
opleiding en het behalen van diploma’s of certificaten verder blijven stimuleren. 

10. Als jeugd(trainer) word je verondersteld van open te staan voor input van de club over je eigen 
functioneren, dit d.m.v. functioneringsgesprekken met je TV en TVJO. 
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Verbale aspecten, sfeer en houding 

 

1. Als jeugdtrainer van R Cappellen FC dien je correct, beschaafd, duidelijk en met overtuiging te 
spreken. Een prettige stem draagt ook bij tot een goede sfeer. Tracht steeds een goede leertoon 
te hanteren. M.a.w.: niet schreeuwend of brullend, maar waarbij een stemverheffing soms wel 
zinvol en doeltreffend kan zijn. 

2. De persoonlijkheid van onze jeugdtrainers speelt een zeer belangrijke rol. De trainer dient in zijn 
optreden vooral een rustige en zekere houding aan te nemen.   

3. Een goede sfeer, gekenmerkt door o.a. werklust en enthousiasme, leidt tot een goede 
verstandhouding tussen de trainer en de spelers en tussen de spelers onderling. Een juiste sfeer 
stimuleert ook de concentratie en interesse voor de oefeningen en kan gezien worden als een 
belangrijke factor om het trainingseffect te verhogen. 

4. De wijze waarop je als jeugdtrainer van R Cappellen FC de opdrachten aan de spelers meedeelt 
is rustig, kort en zakelijk. M.a.w.: niet voor interpretatie vatbaar en niet aan twijfel onderhevig. 
Ook het voordoen moet rustig en goed zichtbaar zijn. Behoud als trainer ook steeds het overzicht 
en een goed contact met de groep. M.a.w.: je opstelling en verplaatsing in de groep moet 
doelgericht zijn. 

5. Van onze jeugdtrainers wordt veel geduld en toewijding gevraagd. Ze moeten beseffen dat 
bepaalde handelingen geleidelijk tot ontwikkeling komen en dus tijd vergen. In het bijzonder 
zullen onze jeugdtrainers extra geduldig moeten zijn voor de ontwikkeling en prestatie van de 
minder talentvolle spelers. 

6. Bij de wedstrijd coaching is het belangrijk dat onze jeugdtrainers zich niet laten leiden door 
emoties of het resultaat.  

7. Als jeugdtrainer van R Cappellen FC dien je enthousiasme uit te stralen. Zoek niet naar excuses 
bij falen en houd je op de hoogte van de ontwikkeling binnen het voetbalspel.   
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4.3.1. Profiel van de trainer van het 1e elftal 
 
Het is de wens van R Cappellen FC om de trainer van het 1e elftal zoveel mogelijk te laten handelen 
naar de letter en/of de geest van onderstaande elementen. Deze elementen vormen samen het 
profiel van de 1e elftal trainer waar we binnen R Cappellen FC  naar streven. Idealiter heeft de trainer 
van het 1e elftal een diploma UEFA A. 
 
Werken binnen de club 
 
Trainer zijn van het 1e elftal van R Cappellen FC betekent meer dan het 1e elftal trainen driemaal per 
week en de wedstrijd begeleiden op zondag. De bijkomende aspecten naast die van (trainen en 
houding) hebben we hieronder opgelijst. 
 

1. Trainer zijn van het 1 elftal van R Cappellen FC betekent op de hoogte blijven en interesse tonen 
in de jeugd(werking).  

2. De trainer van het 1e elftal dient de beloften (U19-beloften) regelmatig aan het werk te zien en 
hen mee te begeleiden bij de trainingen/wedstrijden van de beloften. Hier valt hij terug in de 
rol van opleider en dient zich ook zo te gedragen (zie profiel jeugdtrainer)  

3. Als trainer van het 1e elftal dien je ook alle spelers van de Nationale reserven te kennen en een 
goed beeld te hebben van hun kwaliteiten, dit door de wedstrijden van de nationale reserven 
regelmatig te volgen. 

4. De kennis en ervaring die je hebt als 1e elftaltrainer word je verondersteld te delen met de 
andere (jeugd)trainers binnen de club. 

5. De trainer van het 1e elftal moet een bekend gezicht zijn op de club en is aanwezig op de meeste 
extra sportieve activiteiten. 

6. Extern heb je goede contacten in het voetbalwereldje en draag je mogelijke nieuwe spelers bij 
R Cappellen FC aan. 

7. Als 1e elftal trainer bij R Cappellen FC werk je binnen de beschikbare budgetten van de club en 
je respecteert ze. 

 
Trainen, wedstrijden spelen en ontwikkelen 
 

1. Binnen het 1 elftal van R Cappellen FC komt het wedstrijdresultaat op de eerste plaats maar blijf 
de trainer oog hebben voor het beter maken van de (jeugd)spelers van zijn groep. De individuele 
vooruitgang van elke speler blijft belangrijk maar mag niet ten koste gaan van het klassement!  

De trainer dient een evenwicht te vinden tussen resultaat spelen en speelkansen geven aan 
jeugdspelers. 

2. De trainer van het 1e elftal moet van de spelers prestaties eisen en puur wedstrijdresultaat. Hij 
tracht dit steeds te doen vanuit positieve voetbalideeën, individuele mogelijkheden van de 
spelers en het collectieve.  

3. Eenmaal senior is een speler grotendeels gevormd en is het de bedoeling van hem uit te spelen 
op zijn beste positie(s). 

4. Tracht als 1e elftal trainer zoveel mogelijk objectieve informatie te verzamelen over je 
jeugdspelers (wedstrijdgegevens, trainingsopkomst, analyses, … enz.).  



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 124 - 

5. Bereid je trainingen en de wedstrijden goed voor. Ga uit van de wedstrijd, de individuele 
kwaliteiten van je spelers en de komende wedstrijd. Opm.: binnen een aanleerproces is herhaling 
belangrijk, dus training hoeft niet per sé altijd gevarieerd te zijn.  

6. Maak en/of respecteer de vastgelegde afspraken over o.a. wedstrijdvoorbereiding, warming up, 
afmelden, studie in relatie met het voetballen, blessurebehandeling, … enz. 

  
Verbale aspecten, sfeer en houding 

 

1. Als 1e elftal trainer van R Cappellen FC dien je correct, beschaafd, duidelijk en met overtuiging 
te spreken. Een prettige stem draagt ook bij tot een goede sfeer. Tracht steeds een goede 
leertoon te hanteren. M.a.w.: niet schreeuwend of brullend, maar waarbij een stemverheffing 
soms wel zinvol en doeltreffend kan zijn. 

2. De persoonlijkheid van onze trainers speelt een zeer belangrijke rol. De trainer dient in zijn 
optreden vooral een rustige en zekere houding aan te nemen.   

3. Een goede sfeer, gekenmerkt door o.a. werklust en enthousiasme, leidt tot een goede 
verstandhouding tussen de trainer en de spelers en tussen de spelers onderling. Een juiste sfeer 
stimuleert ook de concentratie en interesse voor de oefeningen en kan gezien worden als een 
belangrijke factor om het trainingseffect te verhogen. 

4. De wijze waarop je als trainer van R Cappellen FC de opdrachten aan de spelers meedeelt is 
rustig, kort en zakelijk. M.a.w.: niet voor interpretatie vatbaar en niet aan twijfel onderhevig. 
Ook het voordoen moet rustig en goed zichtbaar zijn. Behoud als trainer ook steeds het overzicht 
en een goed contact met de groep. M.a.w.: je opstelling en verplaatsing in de groep moet 
doelgericht zijn. 

5. Van onze (jeugd)trainers wordt veel geduld en toewijding gevraagd. Ze moeten beseffen dat 
bepaalde handelingen geleidelijk tot ontwikkeling komen en dus tijd vergen.  

7.  Als (jeugd)trainer van R Cappellen FC dien je enthousiasme uit te stralen. Zoek niet naar excuses 
bij falen en houd je op de hoogte van de ontwikkeling binnen het voetbalspel.   
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4.3.2. Functieomschrijvingen Sportief Verantwoordelijken 
 
De Sportief verantwoordelijken maken deel uit van het middenmanagement en zijn verantwoordelijk 
voor het bepalen en mee uitvoeren van het sportief beleid in hun specifiek domein.  
 
4.3.2.1 Sportief Verantwoordelijke RCFC 
De Club wordt sportief geleid door de Sportief Verantwoordelijke RCFC. 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

o Bepaalt het sportief beleid en toekomst van de club op alle niveaus en groepen.  
o Is verantwoordelijk voor het Sportief budget van de club. 
o Implementeert strategische sportieve ontwikkeling voor spelers, trainers, verzorgers en 

scheidsrechters.  
o Is samen met de Sportief Verantwoordelijke Bovenbouw verantwoordelijk voor het 1e elftal. 
o Zoekt naar synergie.  
o Vertegenwoordigt de club in zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid. 

 
Taken 

o Bepaalt de sportieve visie van de club, bewaakt deze en stuurt bij daar waar nodig. 
o Stelt jaarlijks sportief beleidsplan op met gekoppelde budgetten, bewaakt dit en stuurt bij 

daar waar nodig. 
o Stuurt de Technisch Verantwoordelijke Jeugd, Sportief Verantwoordelijke Bovenbouw aan 
o Lijdt de Technische Commissie. 
o Volgt de wedstrijden van het 1e elftal en evalueert samen met de SV Bovenbouw de werking 

en de resultaten van het 1e elftal en stuurt bij daar waar nodig. 
o Trekt in overleg met de SV Bovenbouw en de trainer van het 1e elftal de nodige spelers aan 

voor het 1e elftal. 
o Stuurt de medische cel en de cel interne scouting en rekrutering (nog niet operationeel) 

aan. 
o Rapporteert aan het dagelijks Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur. 
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4.3.3. Functieomschrijvingen Technisch Verantwoordelijken 
De Technisch Verantwoordelijken zijn voornamelijk operationeel/technisch bezig op het terrein in 
hun specifieke doelgroep en zorgen dat de visie van de club op het veld uitgevoerd wordt. 
 
4.3.3.1 Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding, Hoofd opleiding (TVJO) 
De sportieve werking van de jeugd wordt geleid door de TVJO. 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

o Is verantwoordelijk voor de sportieve werking van de jeugd U6 t/m Beloften (buiten de A-
kern) worden aanzien als jeugd. 

o Bepaalt het sportieve beleid en toekomst van de jeugdopleiding en heeft een adviserende 
rol in de technische commissie. 

o Implementeert de strategische sportieve ontwikkeling voor jeugdspelers, jeugdtrainers.  
o Is sportief verantwoordelijk voor de operationele werking van de jeugd, het sportief budget 

dient steeds goedgekeurd te worden door het jeugdcomité. 
 

Taken 
o Stelt jaarlijks het sportief beleidsplan voor de jeugd op met gekoppelde budgetten, bewaakt 

dit en stuurt bij daar waar nodig. 
o Bepaalt mee de sportieve visie van de club en de jeugd in het bijzonder. 
o Bewaakt de sportieve visie bij de jeugd en stuurt bij daar waar nodig. 
o Stuurt de TV Speel/Coordinatiefase, wedstrijd/winfase en Doorstroming aan en volgt ze op. 
o Bespreekt samen met de TV-en de evaluaties van de trainers. 
o Overlegt op regelmatige basis met de TV-en over de operationele werking van hun 

departement en de ontwikkeling van de spelers. 
o Is de brug tussen het jeugdbestuur en de trainersstaf. 
o Is aanspreekpunt voor ouders en spelers. 
o Is het aanspreekpunt voor trainers en TV-en. 
o Zorgt dat alle functies in de trainersstaf van de jeugd ingevuld zijn door trainers met de 

juiste competenties en werft indien nodig in overleg met de TV-en nieuwe trainers aan. 
o Zorgt dat we qua diploma’s voldoen aan de normen voor het IP-jeugdvoetbal. 
o Volgt de wedstrijden van de jeugd en van het 1e elftal. 
o Is medeverantwoordelijke voor de doorstroming jeugdspelers naar het 1ste elftal. 
o Is aanwezig op een aantal extra sportieve activiteiten. 
o Maakt deel uit van de Technische Commissie. 
o Rapporteert aan de Verantwoordelijke van de jeugd (Jeugdvoorzitter) en de Raad van 

Bestuur over de operationele werking van de Jeugd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 127 - 

4.3.3.2 Technisch Verantwoordelijke Speel en Coördinatiefase (TV Speel en Coördinatiefase) 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

o Verantwoordelijke voor de operationele werking van de U6 tem U12. 
 

Taken 
o Coördineert de operationele werking van de U6 tem U12. 
o Werkt in nauw overleg met de TVJO. 
o Bewaakt het opleidingsplan (visie, aanpak, spelsysteem, speelgelegenheid, …) 
o Coacht de trainers (wedstrijden en trainingen bijwonen). 
o Evalueert mee de trainers (2x per jaar). 
o Organiseert de overlegmeetings met de trainers (om de 6 weken). 
o Begeleidt de trainers in de evaluaties van hun spelers (vanaf U8), 2 x per jaar. 
o Selecteert mee nieuwe trainers. 
o Verdeelt in overleg met de trainers de spelers over U6 tem U12. 
o Organiseert mee met de TVJO de initiatiedagen en Multi move sessies. 
o Is aanwezig op een aantal extra sportieve activiteiten  
o Is aanspreekpunt voor ouders en spelers. 
o Is het aanspreekpunt voor trainers van de speel/Coördinatiefase. 
o Rapporteert aan de TVJO. 

 
4.3.3.3 Technisch Verantwoordelijke winfase (TV winfase) 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

o Verantwoordelijk voor de operationele werking van de U13 tem Beloften 
 

Taken 
o Coördineert de operationele werking van de U13 tem Beloften. 
o Werkt in nauw overleg met de TVJO en de coördinator Doostroming. 
o Bewaakt het opleidingsplan (visie, aanpak, spelsysteem, speelgelegenheid, …) 
o Coacht de trainers (wedstrijden en trainingen bijwonen). 
o Evalueert mee de trainers (2x per jaar). 
o Organiseert de overlegmeetings met de trainers (om de 6 weken). 
o Begeleidt de trainers in de evaluaties van hun spelers 2 x per jaar. 
o Stelt samen met de spelers en trainers doelstellingen en verwachtingen per speler op in de 

maand november (POP en PAP) dit vanaf U15. 
o Bespreekt regelmatig samen met de trainers (incl. TVJO) de evolutie van de beloftevolle 

spelers.  
o Selecteert mee nieuwe trainers. 
o Verdeelt in overleg met de trainers de spelers over U13 tem U16. 
o Is aanwezig op een aantal extra sportieve activiteiten  
o Is aanspreekpunt voor ouders en spelers. 
o Is het aanspreekpunt voor trainers van de wedstrijd/winfase. 
o Rapporteert aan de TVJO. 
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4.3.3.4 Technisch Verantwoordelijke postformatie en doorstroming (TV Doorstroming) 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

o Verantwoordelijk voor de operationele werking van de U17 t/m Beloften 
o Verantwoordelijk voor het klaarstomen van jeugdspelers voor het 1e elftal. 

 
Taken 

o Coördineert de operationele werking van doorstroming. 
o Werkt in nauw overleg met de T1 en Technische commissie voor de beloften, voor de teams 

U17 en U19 werkt hij nauw samen met de TVJO  
o Bewaakt het opleidingsplan (visie, aanpak, spelsysteem, speelgelegenheid, …)  
o Coacht de trainers (wedstrijden en trainingen bijwonen).  
o Evalueert mee (samen met TVJO) de trainers van de doorstroming (2 x per jaar). 
o Organiseert de overlegmeetings met de trainers (om de 6 weken).  
o Begeleidt de trainers in de evaluaties van hun spelers (2 x per jaar).  
o Selecteert mee nieuwe trainers voor doorstroming. 
o Stelt samen met de spelers en trainers doelstellingen en verwachtingen per speler op in de 

maand november (POP en PAP). 
o Bespreekt samen met de spelers hun persoonlijke doelstellingen en volgt deze op. 
o Heeft een nauw contact me de spelers van de beloften en begeleidt hen in hun 

doorstroming naar het 1e elftal. 
o Bespreekt regelmatig samen met de trainers (incl. T1 en/of TVJO) de evolutie van de 

beloftevolle spelers.  
o Verdeelt in overleg met de trainers de spelers.  
o Volgt de wedstrijden van het 1e elftal.  
o Is aanwezig op een aantal extra sportieve activiteiten   
o Is aanspreekpunt voor ouders en spelers.  
o Is het aanspreekpunt voor trainers van de doostroming. 
o Maakt deel uit van de Technische Commissie. (Adviserend)  
o Rapporteert aan de TVJO en de technische commissie. 
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4.3.4. Functieomschrijving andere jeugdverantwoordelijken 
Buiten het sportief gedeelte is er ook nog het extra sportieve werk. 
 
4.3.4.1 Administratief coördinator/ jeugdsecretaris (Algemeen coördinator) 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
1. Algemene administratie jeugdwerking: 

o Aansluitingen – contacteren nieuwe spelers 
o Up-to-date houden planning wedstrijden en trainingen in ProSoccerdata 
o Aanvragen/goedkeuren vrienden en competitiewedstrijden in e-kickoff 
o Opvolgen bondsreglementen en naleving binnen de club 
o Weekplanning trainingen en wedstrijden: 

➢ Kleedkamers 
➢ Velden 
➢ Indelen infra (vooral voor trainingen) 

o Maandplanning maken voor kantine werking 
o Verzekeringen spelers/ tegemoetkomingen ziekenkas. 

➢ Secretariaat open elke donderdag van 19u tot 20u 
o Opvolgen verdeling en bestelling kledij samen met kledijverantwoordelijke. 

2. Sportieve verantwoordelijkheden: 
o Planning voorbereiding in samenwerking met TVJO 
o Toezicht algemeen goede werking jeugdopleiding samen met TVJO 
o Aanduiden scheidsrechters voor de wedstrijden van U8 t/m U12 
o Aanwezigheden op volgende vergaderingen is vereist: 

➢ Coördinator vergadering 
➢ Strategische sessies 
➢ Al de andere vergaderingen niet (maar wel steeds welkom) 

 
4.3.4.2 Jeugdmanager 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden jeugdcomité 

o Verantwoordelijk voor de algemene goede werking van de jeugdopleiding. 
Taken 

o Zorgt voor de verankering van de jeugdwerking naar de Raad van Bestuur.  
o Goede ondersteuning van jeugdwerking: 

➢ Financieel 
➢ Kantinewerking 
➢ Infrastructuur 

o Organisatie paastornooi 
o Verkoop jeugd abonnementen 
o Sinterklaasfeest 
o Organisatie extra sportieve evenementen: 

➢ Wafel verkoop 
➢ Slot happening 
➢ Jeugd dag? 
➢ Brunch aanvang seizoen 
➢ Overkoepelend orgaan jeugdwerking. 

 
 
 



Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 130 - 

4.3.5. Functieomschrijving (jeugd) trainers 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 

o Verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van elke speler individueel binnen je 
team. 
 

Taken 
o Werkt binnen de visie van de club (zie Profiel van de jeugdtrainer) 
o Geeft training op de dagen en uren die werden afgesproken. 
o Communiceert met de ouders/spelers over de wedstrijden en trainingen. 
o Begeleidt de spelers tijdens de wedstrijden. 
o Draagt zorg voor het materiaal en de accommodatie. 
o Is een voorbeeld voor de spelers. 
o Houdt de nodige administratie bij (wedstrijd- en trainingsvoorbereidingen, 

aanwezigheidslijsten, …) 
o Is aanwezig op de overlegvergaderingen van de trainers van jouw categorie. 
o Evalueert de spelers 2x per jaar en bespreekt de evaluaties met de spelers en/of ouders. 
o Werkt samen met de spelers aan hun werkpunten. 
o Is aanwezig op een aantal extra sportieve activiteiten  
o Is aanspreekpunt voor ouders en spelers. 
o Werkt in overleg met de collega trainer van dezelfde leeftijdscategorie. 
o Rapporteert aan de desbetreffende TV. 

 

4.3.6. Functieomschrijving 1e elftal trainer 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 

o Verantwoordelijk voor het behalen van de jaarlijks vooropgestelde doelstellingen van het 1e 
elftal. 

Taken 
o Werkt binnen de visie van de club (zie Profiel van de 1e elftal trainer) 
o Geeft training op de dagen en uren die werden afgesproken. 
o Communiceert met de spelers over de wedstrijden en trainingen. 
o Begeleidt de spelers tijdens de wedstrijden. 
o Draagt zorg voor het materiaal en de accommodatie. 
o Gedraagt zich voorbeeldig en is een voorbeeld voor de spelers. 
o Houdt wedstrijd- en trainingsvoorbereidingen bij. 
o Is aanwezig op de overlegvergaderingen van de doorstroming. 
o Werkt samen met de (jeugd)spelers aan hun werkpunten. 
o Is aanwezig op een aantal extra sportieve activiteiten  
o Is aanspreekpunt voor de spelers. 
o Is aanspreekpunt voor de pers. 
o Gaat maandelijks een wedstrijd/training van de jeugd bekijken. 
o Toont interesse in de jeugdwerking. 
o Werkt in overleg met de trainer van de nationale reserven, de keeperstrainer en TV 

doorstroming. 
o Werkt samen met de afgevaardigden voor het 1e elftal. 
o Maakt deel uit van de Technische Commissie (adviserend en op uitnodiging) 

o Rapporteert aan de technische commissie en de Raad van Bestuur. 
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4.3.7. Functieomschrijving keeperstrainer 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden 

o Verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van de doelmannen 
Taken 

o Werkt binnen de visie van de club (zie Profiel van de jeugdtrainer) 
o Geeft training op de dagen en uren die werden afgesproken. 
o Communiceert met de ouders/spelers over de wedstrijden en trainingen. 
o Draagt zorg voor het materiaal en de accommodatie. 
o Is een voorbeeld voor de spelers. 
o Evalueert de spelers 2x per jaar en bespreekt de evaluaties met de spelers en/of ouders. 
o Werkt samen met de keepers aan hun werkpunten. 
o Is aanwezig op een aantal extra sportieve activiteiten  
o Is aanspreekpunt voor ouders en spelers. 
o Werkt in overleg met de elftaltrainers van de keepers. 
o Rapporteert aan de desbetreffende TV. 

 
 

4.3.8. Functieomschrijving afgevaardigde 
 

Alle info i.v.m. taken/verantwoordelijkheden van de afgevaardigden is terug te vinden in het 
document “infobrochure medewerkers.pdf”. 
 
Nieuwe afgevaardigden krijgen aan het begin van het seizoen een introductie en een opleiding tot 
het uitvoeren van hun taak. Deze wordt gegeven door onze jeugdsecretaris. 
De nieuwe afgevaardigden worden de eerste keuren mee begeleid door de verantwoordelijke van 
de afgevaardigden of door één van de anciens. 
  
Verslagen van wijzigingen van reglementen worden door de jeugdsecretaris. 
 

4.3.9. Functieomschrijvingen andere vrijwilligers 
We hebben binnen R Cappellen FC rond het vrijwilligerswerk een beleid uitgewerkt dat terug te 
vinden is in het document “Vrijwilligersbeleid RCFC.docx” (nog te maken) 
 
De specifieke functieomschrijvingen voor de andere vrijwilligers zijn hier nog niet uitgewerkt. 
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4.4. Vorming technische staf 
 
4.4.0. Overleg i.v.m. methodiek/aanpak  
 
Overlegvergaderingen met de trainers gebeurt 2-maandelijks. 
Tijdens deze vergaderingen komen geen organisatorische items aan bod maar wel 
voetbaltechnische (aanpak trainingen, spelsysteem, …) 
 
De TV’s organiseren deze vergadering samen met de TVJO voor hun trainers. 
 
4.4.1. Vormingsmogelijkheden 

 

Het scholen en bijscholen van onze trainers is één van onze primaire taken. 
 
a) Interne scholing 
We trachten onze trainers intern te scholen. 
De TVJO zal op regelmatige tijdstippen bijscholingen organiseren of zelf geven voor onze trainers 
 
Deze scholingen kunnen heel uitgebreid zijn, zie ondereen greep uit het aanbod wat reeds gegeven 
is: 

- Opleidingsgerichte wedstrijd coaching 
- Triple O concept, trainersbegeleiding 
- Periodiseren in het IP voetbal 
- Train de trainer (starters) 
- De kracht van 8v8 
- Speelwijze RCFC 
- … 

 
b) Externe scholing 
We stimuleren trainers om opleidingen te volgen en de nodige certificaten/diploma’s te behalen. 
De kosten voor deze opleidingen worden integraal door de club betaald. De trainer verbindt er zich 
toe om 3 jaar bij de club te blijven. 
 
Het overzicht van de gevolgde opleidingen is terug te vinden bij onze jeugdvoorzitter, hij regelt de 
betalingen van de cursussen. 
 
4.5. Evaluatie en bijsturing technische staf 
Onze trainers worden opgevolgd en gecoacht door de respectievelijke coördinatoren (TV’s), 
bijgestaan door de leden van de TVJO.  
In de paragraaf 3.3.1 Schriftelijke/digitale trainingsvoorbereiding staat omschreven hoe we de 
trainers opvolgen en verder bekwamen tijdens de trainingen. 
Onze trainers worden continu geëvalueerd, we gebruiken hiervoor enerzijds directe feedback 
alsook de mogelijkheid tot POP/PAP via PSD.  
 
Het formulier, ingevuld door de trainer en de TV, wordt overlopen tijdens het 
functioneringsgesprek. 
Dit gebeurt jaarlijks, in de bovenbouw tijdens de winterstop, bij de jeugd aan het eind van het 
seizoen. 
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5. EXTERNE RELATIES & REKRUTERING 
5.1. Externe Communicatie 
5.1.0. Website  
 
Website 
Een belangrijk communicatiemiddel binnen de club is onze website http://www.rcfc.be  
Deze site is juist vernieuwd en we zijn nog volop in de opbouw, verschillende documenten wachten 
nog op het opladen naar de site (zijn wel ter beschikking) 
Facebook 
Sinds 2015 hebben we een eigen facebook-pagina opgezet. (Voor club en jeugd) 
Hier worden de voornaamste aankondigingen op kenbaar gemaakt. 
 
5.1.1. Open (extra) sportieve organisaties van de club  
 
We organiseren tal van activiteiten ter promotie van de club. 
De voornaamste zijn terug te vinden in: 

• Initiatietrainingen voor U6 – U7 

• Talenten trainingen voor spelers van U8 tem U12 

• Stages 
 
5.2. Samenwerking en rekrutering in de regio 
 
R Cappellen FC heeft een goede verstandhouding met scholen, clubs en lokale overheden. 
Deze goede verstandhouding maakt dat we op verschillende vlakken reeds geruime tijd 
samenwerken met deze partners.  
 
5.2.0. Samenwerking met scholen 
 
De samenwerking met de scholen loopt in 2 richtingen, de scholen maken gebruik van onze 
infrastructuur en wij mogen van de scholen onze folders verspreiden om zo onze instroom te 
garanderen. 
 
5.2.1. Samenwerking met (voetbal)clubs 
 
We hebben een partnership met R Antwerp FC en nauwe banden met Berendrecht Sport (vb 
gebruik kunstgras, jaarlijkse oefenwedstrijden met alle jeugdteams) 
 
 
5.2.2. Samenwerking met lokale overheid 
 
De verstandhouding met de lokale overheid goed. 
R Cappellen FC neemt deel aan tal van activiteiten georganiseerd door de gemeente en de 
gemeente ondersteunt RCFC bij de verdere uitbouw van onze infrastructuur. 
De eerste stap hierin was het kunstgrasveld, R Cappellen FC is tevens lid van de sportraad en is 
vertegenwoordigd binnen tal van organisaties binnen de gemeente. 
 
 
 

http://www.rcfc.be/


Ver. 1.0 

 

 

 Beleidsplan Augustus 2022 

  

- 134 - 

 
5.2.3. Samenwerking met de PJO 
 
RCFC werkt actief mee aan de PJO van de VFV. 
Zowel aan de detectiedagen als aan de TVJO Workshops wordt actief deelgenomen. 
We gebruiken de TVJO Workshops om onze eigen visie te toetsen en indien nodig bij te sturen. 
We hebben dit reeds gedaan voor onze teamtactics 11vs11.  
Alle communicatie m.b.t de PJO komt bij de club binnen via de GC of TVJO en wordt doorgestuurd 
naar de TV’s en de betreffende trainers. 
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5.3. Rekrutering en ledenbehoud 
5.3.0. Ledenwervingsplan  
 
 
Jaarlijks na de voorbereiding bepalen we voor welke leeftijdscategorieën we nood hebben aan 
bijkomende instroom en welke posities we echt nodig hebben, we zullen onze 
“rekruteringsactiviteiten” door dan ook op afstemmen. 
 
Om talenten die we niet via scouting hebben kunnen bereiken of detecteren organiseren we een 3-
tal talenttrainingen, deze zijn in oktober en februari. Zie flyer talentdagen: 
 
Voorde natuurlijke instroom van U6 en U7 organiseren we initiatietrainingen in april, augustus en 
september. Zie flyer initiatietrainingen. 

 
 
 
 
Technische staf 
We trachten met onze technische staf een lange termijn relatie op te bouwen, dit lukt ons vrij 
aardig. Dit is ook een noodzaak om aan de kwaliteit van onze opleiding te blijven werken, daar waar 
er nood is zal er aan vacature uitgeschreven worden. 
 
Procedure 
Kandidaten voor de Technische staf wordt gevraagd om hun voetbal CV op te sturen, worden 
telefonisch gescreend waarna een eerste verkennend persoonlijk gesprek volgt (meestal met de 
TVJO). 
Tijdens dit gesprek wordt de visie van de club toegelicht en getoetst aan de visie van de kandidaat. 
 
Nadien volgt een 2e gesprek met de betrokken TV en valt de uiteindelijke beslissing in overleg met 
TV en TVJO. 
 
5.3.1. Ledenbehoud  
 
We trachten met onze spelers en trainers een zo goed mogelijk band te hebben en de club zo 
aangenaam mogelijk te maken zodat iedereen het leuk vindt om op R Cappellen FC te komen en te 
werken. Het familiale karakter en de goede werking/naam van de club maakt dat we trainers en 
spelers voor langere termijn aan ons kunnen binden. 
 
Wanneer we een signaal krijgen van mogelijks vertrek van een speler/trainer wordt er een gesprek 
ingepland om te informeren naar de reden van vertrek, indien mogelijk wordt er naar oplossingen 
gezocht om de speler/trainer aan boord te houden of advies gegeven indien ze werden benaderd 
door een andere club. 
 
Functioneringsgesprek met de trainer zal op jaarlijkse basis gebeuren naast het evaluatiegesprek, 
dit gesprek zal steeds tijdens de winterstop gehouden worden wanneer de trainingsintensiteit een 
stuk lager ligt, in dit gesprek zal tevens gepolst worden naar de plannen van de trainer voor het 
volgende seizoen. Hier wordt ook steeds de verdere ontwikkeling van de trainer besproken. 
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Als een speler toch de club verlaat trachten we een exitgesprek te houden met de speler (of ouders 
van speler). Dit exitgesprek is nog niet geformaliseerd maar we weten van de meeste spelers wel 
waarom ze vertrekken en waar ze naartoe gaan. 
We trachten de spelers van op een afstand te volgen en met hen in contact te blijven, dit kan zowel 
telefonisch, via mail of via persoonlijke gesprekken zijn. 
 
We houden op de club een lijst bij met spelers/trainers/afgevaardigden die zijn vertrokken. 
 
Talentvolle spelers die uitstromen blijven we zeker volgen om hen op termijn terug bij de club te 
laten aansluiten. 
 
Als een trainer de club verlaat trachten we ook met hem in contact te blijven en hem verder op te 
volgen. 
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6. ACCOMODATIE & MATERIAAL 
6.1. Algemeen beheer jeugdcomplex 
6.1.0. Algemene kenmerken jeugdcomplex 
 
Ons jeugdcomplex is qua infrastructuur veruit een van de beste in de streek, met zijn 4 grasvelden 
en bijhorende infrastructuur met 7 kleedkamers en materiaal ruimtes.  
 
 
6.2. Wedstrijd- en oefenvelden jeugd 
6.2.0. Grasvelden 
 
We hebben 4 grasvelden die gebruikt worden om te trainen  
 
Tijdens de wintermaanden kunnen we met onze jongste groepen U6 t/m U9 naar het atheneum in 
de streepstraat gaan en met de allerkleinsten naar de sporthal van de gemeenteschool. 
 
6.2.1. Kunstgrasveld ter beschikking van de JO 
 
Sinds het seizoen 2016-2017 hebben we dankzij onze samenwerking met de gemeente een 
kunstgrasveld ter beschikking, Dit is gelegen aan het Jos Van Wellen stadion en wordt ook dagelijks 
gebruikt voor trainingen en is ons wedstrijdveld in het weekend. 
 
6.3. Andere accommodatie 
6.3.0. Jeugdsecretariaat 
 
In het stadion is er sinds kort een nieuw jeugdsecretariaat opgetrokken, deze kan gebruikt worden 
om overleg tussen de TV’s te organiseren, trainersvergaderingen, dagelijks bestuur, en samenkomst 
A-kern enz. 
 
6.3.1. EHBO-ruimte 
 
We hebben een EHBO-ruimte, deze is geopend op de dagen dat het eerste elftal traint. 
 
6.3.2. Persruimte 
 
Vooraan in het stadion hebben we voor afspraken met trainers en/of andere sollicitanten een 
persruimte waar we in volledige discretie interviews kunnen afnemen. 
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6.4. Materiaal 
6.4.0. Materiaalbeheer 
 
Het materiaal beheer op RCFC wordt centraal gehouden door onze materiaal meesters, deze zijn 
alle dagen aanwezig en zorgen dat alle teams ballen, chinaheads, loopladders, enz.… hebben. Voor 
de grotere materialen, kegels, palen, hurdle sets enz..  Kunnen ze de code krijgen van de 
materiaalhokken aan de grasvelden en een container aan het kunstgrasveld, dit is afhankelijk van 
welk terrein er moet getraind worden. 
 
6.4.1. Doelen met netten 
 
* Verplaatsbare doeltjes (Aluminium): 
16 Kleine goalen (800 x 1200) ...... (+ 2 ijzeren) (allen voor Trainingen) 
8 Goaltjes (U 6 en U 7)   1500 x 3000 (wedstrijden)  
21 doeltjes (2000 x 5000) (Trainingen en wedstrijden)  
6 grote goalen. 
Deze staan verspreid over de grasvelden en het kunstgrasveld. 
 
 
6.4.2. Ballen en ander materiaal 
 
Het materiaal wordt jaarlijks aangevuld zodat de trainers en spelers met goed materiaal kunnen 
werken.  Onze algemeen coördinator doet de aankopen van de materialen en houd ook de stock bij 
van hetgeen er voorradig is. Onderaan een greep van de algemene materialen: 
De ballen:  
Wedstrijdballen: van alle maten tussen de 6 en 10 ballen (worden niet op trainingen gebruikt) 
Elke speler heeft zijn eigen bal, deze wordt elk jaar vernieuwd 
30 mini-soccerballen (nog aan te kopen) voor jongste ploegen (matchen) 
Ander materiaal: 
2 Tjouk netten (trampolines Keepers) 
Losse mannetjes voor vrijschop (muren) 
Hordes 
Slalompalen 
Kegels 
(Chineze) hoedjes 
Touwladders 
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7. EFFECTIVITEIT JO (2021) 
7.1. Doorstroming eigen opleiding 1e elftal 
 
Zoals in onze missie is opgenomen wordt er bij R Cappellen FC erg veel aandacht besteed aan het 
doorstromen van jonge (eigen opgeleide) spelers. 
 
De afgelopen seizoenen lag het aantal eigen opgeleide spelers dat bij de 20 kernspelers zat 
gemiddeld op 7.  
 

Spelers eigen opleiding A-kern van 2022-2023 

• Maxim Deckers 

• Lars Van Riel 

• Yordi De Schutter 

• Oliver Geyskens 

• Strahinja Ristovic 

• Robbe Demont 

• Nico Lemaire 

• Zeno Antunes Da Silva 
  

 
7.2. Doorstroming eigen opleiding naar elite clubs met profcontract 
 

Bryan Van Den Bogaert (14/12/1991) – KVC Westerlo 
Ruben Geeraerts (08/07/2001) – Antwerp 
Robbe Quirijnen (03/11/2001) – Antwerp 

 
7.3. Doorstroming eigen opleiding 1e elftal nationale reeksen 
 

• Bernd Brughmans – Thes Sport 
• Djeson Olongo Ekila – Dessel Sport 
• Byron Van Buynder – Berchem Sport 
• Junior Ebobo – Hades 
• Roy Wouters – Zwarte Leeuw 
• Jesse Claessens – Zwarte Leeuw 
• Robin Lenaerts – Zwarte Leeuw 
• Sebbe De Beukelaer – Zwarte Leeuw 

 
7.4. Doorstroming 1e elftal provinciale ploegen rond ons 
Veel ploegen rondom ons in de provinciale reeksen, we hebben enkel in 1ste, 2de en 3de provinciale 
gekeken, staan heel veel spelers die hun opleiding bij ons hebben genoten. Dit is onmogelijk om op 
te lijsten maar we zijn de hofleverancier voor bijna 70% van deze kernen 
 
7.5. Beloften 
 
We trachten onze nationale reserven zo veel mogelijk in te vullen met eigen (jeugd)spelers of jonge 
talentvolle spelers van buiten de club waar we potentieel in zien om door te groeien richting A-
kern. We hebben de ambitie om 90% eigen opgeleide spelers bij de beloften te hebben en 10% 
externe spelers. 


