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Jeugdvoetbalplan SJC 
Professionalisering van een familievereniging 

 
Strijd, Passie en Vriendschap! 

 
 

Samenvatting in hoofdpunten 
 

● Bij SJC kun je terecht vanaf 5 jaar! 
● Elk kind telt. 
● De onderbouw bestaat uit de JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12. 
● We willen meer meidenteams! 
● de onderbouw is gericht op opleiden. 
● De hoofdtrainer van elk cluster heeft oog voor sociale- als voetbal aspecten. 
● De bovenbouw bestaat uit de JO13, JO15, JO17 en JO19 
● Teams in de bovenbouw worden ingedeeld op basis van kwaliteit van de spelers. 
● Bij de bovenbouw wordt resultaat belangrijker met toename leeftijd, maar het 

sociale aspect blijft net zo belangrijk. 
● SJC stelt jeugdtrainers in de gelegenheid een diploma “pupillentrainer of Uefa C 

youth” te behalen en stelt hier voorwaarden bij op. 
● Selectieteams (eerste 2 teams per lichting) krijgen de gelegenheid 3 keer in de 

week te trainen. 
● Recreatieve teams trainen 2 keer in de week 
● Leiders van een team nemen taken uit handen van de trainers zoals het helpen 

met evalueren van een wedstrijd, het halfjaarlijks voeren van gesprekjes met 
kinderen en een korte verslaglegging van de persoonlijke ontwikkeling. 

● trainers in de onderbouw maken gebruik van de structuur van trainingsapp Rinus. 
Er wordt daarmee in blokken aandacht besteed aan aanvallen, verdedigen en 
omschakelen.  

● SJC doet aan kwaliteit herkenning en kwaliteitsontwikkeling (van trainers) en 
spelers.  

● SJC gebruikt een spelervolgsysteem om de ontwikkeling van spelers vast te 
leggen. 

● SJC voegt looptraining en techniektraining toe in de training 
● SJC betrekt ouders en communiceert tijdig en helder over ontwikkelingen en 

bedoelingen. 
● Ten slotte: SJC is een lerende organisatie en is gericht op voortdurende 

verbetering.  
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Voorwoord: 
Voor u ligt het jeugdvoetbalplan 2018-2020 van voetbalvereniging S.J.C. De titel van dit 
plan is “professionalisering van een familievereniging” en blijft daarmee hetzelfde als het 
jeugdbeleidsplan 2014-2016.  De ondertitel is “strijd, passie en vriendschap”. Dit zijn 
kernbegrippen die de speelwijze van SJC kan samenvatten; vanuit vriendschap moet er 
met passie en strijd worden gevoetbald. 
  
Zowel het bestuur van SJC als de Technische Commissie Jeugd heeft de ambitie om de 
status van lokale jeugdopleiding te krijgen. Om deze status te kunnen krijgen moet de 
organisatie van de jeugdopleiding staan als een huis. Vanaf 2016 zijn er goede stappen 
gezet om deze status te gaan krijgen. Diverse van deze stappen zult u teruglezen in dit 
beleidsplan.  
 
Dit beleidsplan is samengesteld door een commissie waarin, bestuur, jeugdtrainers en 
coördinatoren vertegenwoordigd waren. Samen hebben zij dit jeugdvoetbalplan tot stand 
laten komen én gaan zij dit plan in de praktijk brengen. Het voetbalplan zoals deze nu 
voor u ligt geldt voor een periode van enkele jaren, maar SJC vindt dat dit plan tussentijds 
bijgesteld kan worden wanneer de situatie daarom vraagt. SJC is een lerende organisatie 
en is actief op zoek naar verbetering van haar jeugdopleiding. Dit plan zal daarom 
eindigen met een aantal acties die op korte of iets langere termijn gerealiseerd zouden 
moeten worden.  
 
Er is alle reden om trots te zijn op de prestaties die er door onze jeugd in de periode 2016 
tot heden is geleverd, maar dat betekent niet dat we niet willen verbeteren. 
Het bestuur realiseert zich dat de club zich in de aankomende jaren zal moeten blijven 
ontwikkelen om nog beter te worden. Dit geldt voor zowel voor de organisatie van de club 
als de organisatie rondom selectieteams, damesteams én recreatieve team. De ingezette 
professionaliseringsslag welke vanaf 2014 is ingezet, zal doorontwikkeld worden. 
 
Het resultaat van deze verbeterslag zal leiden tot een stijging van het niveau van de 
jeugdopleiding en zal zich op middellange termijn gaan uiten in promoties naar 
bovengelegen klassen. Het verbeteren van de jeugdopleiding komt ten goede aan de 
visie om de selectieteams van de senioren vooral uit zelf opgeleide spelers te laten 
bestaan. Ook maakt deze verbeterslag SJC nog aantrekkelijker voor de Noordwijkse 
jeugd om bij ons te komen voetballen. We willen dus met deze verbeterslag investeren in 
de toekomst van SJC 
 
 
De Technische Jeugd Commissie van S.J.C. 
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Visie jeugdopleiding 
SJC heeft voor ogen om een uitstekende georganiseerde jeugdopleiding te krijgen om 
aan de ambitie van de club te kunnen voldoen: De selectie van de senioren voornamelijk 
te laten bestaan uit zelf opgeleide spelers én op hoog niveau te voetballen. Om hieraan te 
blijven voldoen zal de kwaliteit van de jeugdopleiding moeten verbeteren en zal er meer in 
de breedte moeten worden opgeleid.  
SJC vindt dat prestatievoetbal en recreatief voetbal hand-in-hand met elkaar kunnen 
gaan. Gezelligheid en saamhorigheid zijn belangrijk waarden voor de club. inclusiviteit 
staat voorop; iedereen in de jeugdopleiding van SJC, van speler tot staf,  telt mee en is 
even belangrijk. Spelers en staf van recreatieve teams worden als vanzelfsprekend even 
goed begeleid om zoveel mogelijk spelplezier te ervaren en te verbeteren.  
 
Missie 
SJC wil de status van Lokale Jeugdopleiding verkrijgen. De status geeft uitdrukking aan 
de mate waarin de jeugdopleiding is georganiseerd. De status van lokale jeugdopleiding 
krijg een club niet zomaar. Hiervoor moeten forse inspanningen worden geleverd en moet 
voldaan worden aan de eisen van het Kwaliteit en Performance Programma.  
 
Vanaf 2016 zijn er diverse stappen gezet die in het teken stonden van het Kwaliteit en 
Performance programma en die de organisatie van de jeugdopleiding hebben verbeterd, 
zoals: 
 

● Het beleidsplan 2014-2016 wordt vervangen door dit plan. 
● Er worden vanaf het seizoen 2018-2019 gediplomeerde trainers aan de (jongste) 

jeugd toegevoegd.  
● De trainers van de recreatieve teams kunnen de JVTC cursus volgen en van 

daaruit de opleiding tot pupillentrainer of juniorentrainer.  
● Er zal geïnvesteerd worden in samenwerking met een of meerdere 

amateurverenigingen. 
● Er zal veel aandacht komen voor kennisdeling ten behoeve van trainers. 
● Er zal geïnvesteerd worden in loop en coördinatietraining.  
● Er wordt een techniekschool ingericht om voor alle teams in de onderbouw 

aandacht te besteden aan het aanleren van voetbalhandelingen. 
● De onderbouw bestaat uit de JO08 tot en met JO12. De eerste twee teams zijn 

selectieteams. De focus ligt op opleiden. 
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● De bovenbouw bestaat uit de JO13 tot en met JO19. Het eerste team is het 

selectieteam. De focus ligt op leren presteren en voor recreatieve teams lekker op 
niveau voetballen. 

● De ontwikkeling van alle spelers wordt structureel gemonitoord en vastgelegd in 
spelervolgsysteem Dotcomsport.  

● Er zal een interne scoutingscommissie worden ingericht met als doel spelers van 
niet-selectieteams nauwkeurig te blijven volgen en de kans te geven aansluiting te 
vinden. 

 
Doelstelling 
Alle inspanningen die voortkomen uit de missie moeten leiden tot de doelstelling om alle 
eerste selectieteams binnen de looptijd van dit beleidsplan in de hoofdklasse te laten 
voetballen en de tweede selectieteams 2de klasse of hoger. Voetballen in landelijke 
divisie is de doelstelling op langere termijn voor de bovenbouw.  
 
Beschrijving SJC en haar teams 
SJC is een voetbalvereniging dat gelegen is in Noordwijk Binnen nabij de wijk Boechorst. 
SJC ligt in een gebied waar rondom nieuwbouwwijken in aanbouw zijn. Dit zal van invloed 
zijn op het aantal leden van SJC. SJC is van oudsher een zondagvereniging waarbij de 
jeugd op zaterdag voetbalt. SJC kent ruim 1100 leden. Deze zijn onderverdeeld in 
verschillende elftallen. SJC is er trots op dat er zowel jongens als meiden én gemengde 
elftallen zijn er dat er een zaterdagafdeling is voor senioren en een zondagafdeling.  
In totaal kwamen er in het seizoen 2017-2018 binnen de vereniging 13 seniorenteam, 2 
damesteams, 35 jeugdteams waarvan 5 meidenteams uit in KNVB competities 
 
Vanaf het seizoen 2018-2019 zal SJC starten met deelname aan de JO8, JO10 en JO12 
competitie. Deze verandering is van invloed op de organisatiestructuur. Hieronder ziet u 
de structuur met bijbehorende uitleg van taken en verantwoordelijkheden. 
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De organisatiestructuur van de jeugdopleiding 

 
De jeugdopleiding van SJC valt onder het bestuur van SJC. De jeugdvoorzitter is de 
schakel tussen het bestuur en de hoofd jeugdopleiding en technisch jeugdcoördinator. De 
Technische Commissie Jeugd bestaat uit een hoofd opleiding, een technisch 
jeugdcoördinator en de cultuurbewaker. 
 
De hoofd jeugdopleiding. 

● verantwoordelijk om de status van Lokale Jeugdopleiding te verkrijgen, te 
behouden en door te ontwikkelen 

● Het doorontwikkelen van de vier pijlers van de jeugdopleiding van SJC 
● Het verzorgen van een netwerk met andere amateurverenigingen 
● Het verbeteren van de trainersstaf door cursussen en clinics. 
● het organiseren van overlegstructuren binnen de trainersstaf. 
● verantwoordelijk voor het interne scoutingsbeleid 
● aanstelling van trainers 
● Beheert het spelervolgsysteem 

 
De technisch jeugd coördinator is verantwoordelijk voor: 

● voetbal inhoudelijke zaken.  
● Hij implementeert het jeugdvoetbalplan,  
● stuurt de coördinator onderbouw en bovenbouw aan op de uitvoering van het 

voetbalplan. 
● heeft contact met de technisch coördinator van de senioren,  
● waarborgd de doorstroom richting de senioren selectie van SJC  
● en is eindverantwoordelijk voor de teamindeling en materialen. 
● aanstelling van trainers. 
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De cultuurbewaker is verantwoordelijk voor: 

● de juiste balans tussen recreatief voetbal en prestatievoetbal 
● het geweten van de HJO en TJC 
● bewaker van kernwaarden van SJC zoals het zijn van een familievereniging 
● bewaker van kernwaarde van SJC zoals: een club waar iedereen telt. 
● het luisterend oor om signalen vanuit ouders en spelers te horen. 
● lid van de interne selectiecommissie en het (ongevraagd) geven van advies aan 

de leden van de technische commissie jeugd. 
 
De coördinator onderbouw is verantwoordelijk voor  

● de uitvoering van het voert het jeugdvoetbalplan van SJC uit.  
● Hij stelt het trainingsstof samen en zet dit uit bij de hoofdtrainers. 
● verzorgt in samenspraak met de trainers de teamindeling 
● stuurt aan op organisatorische aspecten zoals een informatieavond voor ouders 

en individuele gesprekken met spelers en het gebruik van het spelervolgsysteem 
 
De cluster coördinator onderbouw/bovenbouw verzorgt: 

● alle niet-voetbal inhoudelijke zaken zoals: 
● een communicatielijn naar ouders 
● de informatieavond voor ouders 
● in overleg met de hoofdtrainer andere activiteiten, zoals een teamuitje. 
● eerste aanspreekpunt voor nieuwe jeugdleden. 

 
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor: 

● De uitvoering van het aangeboden trainingsprogramma 
● Het aansturen van de trainers binnen zijn lichting 
● de begeleiding van de trainers binnen zijn lichting 
● eerste aanspreekpunt naar ouders in zijn lichting 
● minimaal 2 trainingen per team per lichting per week 
● organiseren van 3 korte gesprekjes met spelers en/of ouders en de verslaglegging 

ervan in het spelervolgsysteem 
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De coördinator bovenbouw werkt nauw samen met de HJO en TJC en is verantwoordelijk 
voor: 

● uitvoeren van het jeugdvoetbalplan 
● coachen van de trainers van de JO13-JO19 
● intervisie met de trainers 
● het formuleren van en trainbaar maken van een herkenbare speelwijze van de 

bovenbouw in de geest van SJC 1. 
● het gebruik van het spelervolgsysteem 

 
De trainers 
SJC streeft ernaar om selectieteams te laten trainer door gediplomeerde trainers. De 
trainers in de onderbouw kunnen daarom de opleiding tot pupillentrainer volgen. De 
selectietrainers in de bovenbouw hebben bij voorkeur minimaal het UEFA C diploma of 
TC3.  Niet voor élk team is momenteel een gediplomeerde trainer beschikbaar. Niet 
selectieteams zullen door een niet-gediplomeerde trainers worden getraind. Wel zal SJC 
aan elke trainer de JVTC cursus aanbieden zodat de trainer een basis heeft om een 
training te kunnen structureren.  
Ook zal er voor aanvang van het nieuwe seizoen vier clinics over loop en 
coördinatietraining worden gegeven zodat deze oefeningen hierna uitgeleerd kunnen 
worden aan de spelers. De clinic wordt georganiseerd door een sportfysiotherapeut. 
 

 
(jvtc cursus seizoen 2017-2018) 
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De trainers van SJC zijn vrijwilligers. Zij steken veel vrije tijd en energie in de 
jeugdspelers van SJC. SJC begrijpt dat de ambitie van de trainers en het kennisniveau 
van trainers onderling van elkaar verschilt. Met name beginnende trainers hebben 
behoefte aan een heldere visie van SJC, ondersteuning van ervaren trainers van SJC en 
intervisie tussen trainers. SJC biedt de trainers daarom via een informatiebijeenkomst aan 
voorafgaand aan het nieuwe seizoen waarin de opleidingsvisie door de HJO van SJC 
besproken wordt. Verder vindt er geregeld een hoofdtrainersoverleg plaats waarin de 
behoefte van trainers kan worden uitgesproken, maar ook vooruit naar 
organisatiebehoefte gekeken kan worden. 
 
Goede organisatie, opleidingstraject en prestatievoetbal. 
Plezier en prestatie gaan bij SJC hand in hand. Het is niet alleen van belang dat kinderen 
door voetbal hun sociaal netwerk vergroten en leren functioneren in groepen, maar ook 
vindt het kind (en ouders)  het plezierig wanneer een voetbalvereniging de zaakjes op 
orde heeft. Dit geldt net zo goed voor alle evenementen die SJC voor haar jeugd 
organiseert. Een goede organisatie voor recreatieve spelers en selectiespelers zorgt voor 
spelplezier .  
 
In de onderstaande paragrafen wordt er ruimschoots ingegaan het voetballeerproces en 
de manier waarop SJC uw kind gaat leren voetballen.  
 
De Monskeyleague 
Uw kind kan vanaf 4 jaar deel gaan uitmaken van de voetbalfamilie SJC door zich aan te 
melden voor de Monskey League. Elke zaterdagochtend zullen de ukkies en de toppers 
bij elkaar komen om op het eerste veld van onze club spelenderwijs kennis te leren 
maken met andere kinderen én met de bal. Op de site van SJC is alle informatie 
beschikbaar. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks in contact met de jeugdvoorzitter voor 
overige vragen.  
 
Instroom in de jeugdopleiding van SJC 
Wanneer u besluit uw kind aan te melden als lid van SJC zal uw kind doorstromen naar 
de JO08. De afkorting JO08 staat voor jeugd onder 8  jaar. Dit betekent dat jongens én 
meiden gezamenlijk training krijgen en ingedeeld worden in een JO08 team. Het 
uitgangspunt van SJC is dat jongens en meiden in de onderbouw gezamenlijk trainen en 
voetballen. Vanaf de bovenbouw zullen de wegen splitsen. Uiteraard zijn er 
uitzonderingen mogelijk wanneer er in een eerder stadium signalen ontvangen worden 
dat er behoefte is aan een geheel meidenteam. Dit was bijvoorbeeld het geval in het 
seizoen 2017-2018.  
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Informatieavond voor ouders 
Voorafgaand aan elk nieuw seizoen worden er per jaargroep informatieavonden 
gehouden voor ouders. Op de informatieavond krijgt u in grote lijnen te horen hoe het 
seizoen eruit komt te zien. hoe de teamindeling tot stand is gekomen, hoe de 
opleidingsstructuur eruit ziet, wat ouders van SJC mogen verwachten, maar ook wat SJC 
van ouders verwacht. Sportiviteit en respect staat hoog bij SJC in het vaandel: niet alleen 
op het veld maar ook naast het veld. Ouders mogen zich bijvoorbeeld niet bemoeien met 
beslissingen van wedstrijdbegeleiders, scheidsrechters of trainers van SJC of de 
tegenstander. Er wordt ook niet van ouders verwacht dat zij hun kind tijdens de training of 
wedstrijd aanwijzingen geven. Dit is een taak van de trainer of teamleider.  
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De opleidingsstructuur van SJC 

 
De vier pijler van de jeugdopleiding van SJC 
De voetbaltraining van de jeugd van SJC zal uit vier pijler bestaan die hieronder zullen 
worden toegelicht.  

● Fysiek via de trainer met behulp van loopladders (vanaf 7 jaar) en krachttraining 
(vanaf 13 jaar). 

● Techniek: via de techniekschool (vanaf 4 jaar) 
● Tactiek: via de trainer en Rinus (vanaf 9 jaar) 
● Teamprestatie: vanaf 13 jaar 

 
Fysieke training; loop- en coördinatietraining 
Vanaf het seizoen 2018-2019 zal loop- en coördinatietraining deel uitmaken van de 
training van een jeugdteam. Hiervoor is in samenwerking met een sportfysiotherapeut een 
programma gemaakt voor de gehele jeugdopleiding van SJC. De loop- coördinatietraining 
zal ongeveer 10% van de trainingstijd beslaan; ongeveer 10-15 minuten.  
 
Wanneer je een goede looptechniek hebt word je niet alleen sneller en dynamischer, 
maar ook voorkomt het blessures, verbruik je minder energie en verbetert je conditie. Een 
juiste looptraining kan worden aangeleerd.  

 
 
Loopcoördinatie oefeningen zijn belangrijk bij voetbal. Juist aan het einde van de 
wedstrijd, wanneer er vermoeidheid ontstaat wordt het moeilijker om nog een zuivere 
pass te geven of zonder te wankelen van richting te veranderen. Loopcoördinatie 
oefeningen zijn erop gericht om snel van richting te kunnen veranderen en dit langer vol 
te kunnen houden.  
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Je kunt zowel de loopoefeningen als de loopcoördinatie oefeningen voetbaleigen maken, 
zoals de onderstaande afbeelding laat zien, maar daar zijn vele variaties op mogelijk.

 
Loop en coördinatie oefeningen kunnen ook goed op andere ondergrond worden getraind 
zoals het strand, in de duinen, in de zaal of gewoon op het voetbalveld.  
 
Techniekschool 
SJC zal vanaf het seizoen 2018-2019 een techniekschool inrichten waarbij er aandacht 
wordt besteed aan alle voetbalhandelingen. 
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Voetbal in de onderbouw (tot en met JO12) 
Bij de onderbouw ligt de nadruk vooral op opleiden. Fouten maken mag of sterker, 
fouten maken moet! Het is leuk dat wedstrijden gewonnen worden, maar het 
belangrijkste is dat er een leercurve ontstaat zoals in het onderstaande schema is 
aangegeven. 
 

 
 
Kenmerken van het kind. 
Het lerend vermogen van een kind verschilt per leeftijdscategorie. Jonge kinderen die in 
de Monskey-league voetballen moeten eerst de baas over de bal worden en denken 
totaal nog niet aan samenspelen; “Ik en de bal” is een bekende term. Naarmate de leeftijd 
stijgt, komen andere aspecten naar voren tot het teamgericht en resultaatgericht voetbal 
bij de JO19-1.  
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JO07 Leren beheersen van de bal; Het gaat dus om opleiden! 
De kinderen leren op speelse wijze de baas over de bal te worden. Ieder kind kan zich 
vanaf de leeftijd van 4 jaar inschrijven voor de Monskey-league. Zij trainen op de 
woensdag 1 uur per week en voetballen elke zaterdagmorgen in een 2 tegen 2 of 4 tegen 
4 competitie tegen elkaar. Zij spelen op het eerste veld van SJC. 
 
leuke en zinvolle oefeningen vanuit de teamfunctie aanvallen zijn: 

● doelschietspelletjes zonder of met weinig weerstand 
● dribbelspelletjes zonder en met weinig weerstand 
● oversteek spelletjes zonder en met weinig weerstand 
● 2 vs 2 of 4 vs 4 wedstrijdjes 

 
De wedstrijdvorm van de KNVB 
SJC volgt de wedstrijdvorm en nieuwe teamindelingen zoals de KNVB dit heeft 
georganiseerd. De onderstaande afbeelding geeft helder weer hoe deze indeling eruit 
ziet. De JO08 tot JO10 speelt in een 6 tegen 6 competitie. de JO11 en JO12 spelen in 
een 8 tegen 8 competitie. Het voordeel hiervan is dat het speelveld kleiner is dan 
voorheen, maar ook de teams kleiner zijn waardoor het kind meer balcontact heeft, vaker 
in een situatie komt dat het kan aanvallen of verdedigen. Meer balcontact en 
omschakelmomenten tussen aanval en verdedigen betekent dat de speler meer 
keuzemomenten heeft en de leercurve steiler wordt. 
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JO08-JO10 doelgericht handelen met de bal; het gaat dus om opleiden van 
individuen! 
Een speler uit de JO08 zal het de baas over de bal moeten worden en doelgericht moeten 
leren voetballen. Dit betekent dat het de bedoeling is dat wanneer het kind de bal in bezit 
heeft, de actie erop gericht moet zijn om richting het doel van de tegenstander te gaan en 
te scoren. Onderweg zal de tegenstander dat proberen te voorkomen. Hier ontstaat dus 
een eerste kennismaking met aanvallen, verdedigen, scoren van een doelpunt of het 
voorkomen ervan.  
Er zal daarom volop aandacht zijn voor techniektraining tijdens de training en op de 
techniekschool waaronder het leren aannemen van de bal, het leren dribbelen met de bal, 
het leren passeren van de tegenstander en het aangaan van 1 tegen 1 duels. Tijdens de 
wedstrijd zal de coaching gericht zijn op het aangaan van deze individuele actie op het 
gebied van aanvallen of verdedigen.  
 
In de JO09 en JO10 wordt er aandacht geschonken aan individuele acties op het gebied 
van aanvallen en verdedigen, maar zal er ook aandacht besteed gaan worden aan 
doelgericht samenspelen om scoringskansen te creëren. Dit betekent dat spelers 
gevraagd wordt keuzes te maken: zelf de actie maken of de bal over te spelen naar een 
medespeler. De coach moet het kind stimuleren om zelf de keuze te maken in plaats van 
het voor te zeggen. Hetzelfde geldt voor de ouders langs de lijn! 
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Vanaf de JO09 zal er ook meer en meer aandacht besteedt worden aan het voorkomen 
van doelpunten van de tegenstander door een aanval te verstoren.  
 

 
 
Bij de JO8, JO09 en JO10 gaat het dus om leren opbouwen van een aanval, het leren 
kiezen om samen te spelen, het leren aangaan van een duel, het leren scoren, het 
leren verstoren van een aanval van de tegenstander en het voorkomen van een 
doelpunt en dat in eenvoudige taal.  Eenvoudige niet-voetbaltaal is een vereiste om 
goed met kinderen te communiceren!. Het is de bedoeling dat deze groep kinderen 
doelgericht voetbalt. Alle kinderen moeten zowel betrokken worden bij aanvallen, 
verdedigen en omschakelen. Positie wisselingen in een opstelling zijn daarbij belangrijk.  
  
Het middel om de teamfuncties gestructureerd aan de gehele lichtingen tot JO9 en JO10 
aan te bieden is via de trainingsapp van de KNVB “Rinus”. Deze trainer krijgt de oefenstof 
van de coördinator onderbouw aangeboden.  
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De wedstrijd van de JO08, JO09 en JO10 
Een team van van dit cluster bestaat bij voorkeur uit 7 spelers. Zodoende krijgt ieder kind 
veel speeltijd en staat het weinig wissel. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer blijkt dat er 
te vaak tekorten zijn aan spelers of dit niet uitkomt met de verdeling van het aantal 
spelers over de teams. Teams van 8 spelers kunnen dus ook voorkomen.  
Elke zaterdag speelt de jeugd onder 10 een wedstrijd. De KNVB heeft besloten om geen 
standen bij te houden en te publiceren op haar websites. Hiermee geven zijn expliciet aan 
dat de uitslag en de stand op de ranglijst ondergeschikt is aan het opleiden van spelers. 
SJC begrijpt dat de KNVB ons hiermee ruimte geeft om elke wedstrijd een doelstelling te 
bepalen. Een team kan de opdracht krijgen zich te richten op de teamfunctie aanvallen en 
bijvoorbeeld in de tweede helft aandacht te besteden aan de teamfunctie verdedigen. 
Indien nodig zal SJC haar trainers faciliteren in middelen om de wedstrijd doelstelling 
meer te kunnen visualiseren. Denk hierbij aan een whitebord dat opgehangen kan worden 
in de kleedkamer, of de mogelijkheid om een wedstrijdbespreking te verrichten in een 
bestuurskamer waarin de middelen aanwezig zijn.  
De jeugd onder 10 jaar kent meerdere teams. De JO08-1, JO08-2, JO09-1, JO09-2, 
JO10-1 en JO10-2 wordt beschouwd als selectieteam van deze lichting. Aangezien 
kinderen zich op verschillende momenten ontwikkelen kunnen er wisselingen van spelers 
plaatsvinden in een selectieteam. 
Bij de JO8-JO10 kan SJC haar teams inschrijven op het niveau wat past, maar ook enige 
ambitie weergeeft. Momenteel speelt de JO9-1 in de eerste klasse. Het selectieteam in de 
eerste klasse of hoofdklasse worden ingeschreven.  Na de beker fase in het najaar en na 
de winterstop vindt er vanuit de KNVB een herverdeling plaats op basis van prestaties. Je 
kan dus in niveau omhoog of omlaag. 
 
Zoals eerder gezegd, zal de hoofdtrainer van JO10 in nauw contact moeten staan met de 
trainers om op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van hun spelers. Het wisselen van 
spelers tussen teams kan plaatsvinden, maar stabiliteit in een groep is ook belangrijk. 
Kinderen kunnen ook met een ander team meetrainen als dat goed is voor de 
ontwikkeling van het kind. Zo leren kinderen binnen SJC sociale relaties aan te gaan. 
  
De selectietrainer van JO8, JO9 en JO10 dient minimaal in bezit te zijn van een KNVB 
diploma pupillentrainer of bereidt zijn de cursus te volgen. De overige teams worden 
getraind door vrijwilligers. De hoofdtrainer van JO10 verspreid wekelijks aan welke 
trainingsvorm (bijvoorbeeld serie 1, week 1 les 1) aandacht wordt besteed. Dit kan dus de 
teamfunctie aanvallen of verdedigen zijn.  De trainer bereidt deze training voor en voert 
deze uit.  
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Op deze manier traint elk team op haar eigen niveau dezelfde oefeningen als andere 
teams. De trainer kan de oefeningen zelfstandig moeilijker of makkelijker maken. Het 
voordeel van deze trainingsapp is dat vrijwilliger hun oefeningen niet meer hoeven te 
verzinnen. Dit kan de werving van toekomstige trainers vereenvoudigen.  
 
De trainer dient rekening te houden met de kenmerken van het kind. Deze leeftijd 
kenmerkt zich door: 

● De kinderen kunnen slechts korte tijd de aandacht opbrengen voor welke activiteit 
dan ook.  

● Samenwerken is bijna onmogelijk, omdat de kinderen nog erg op zichzelf zijn 
gericht. 

● Hun wereld is nog erg klein. Zij hebben weinig tot geen oog voor ruimte en 
afstand. 

● Zij hebben nog niet echt het besef van winst en verlies. 
 
De coaching dient gericht te zijn op: eenvoudig taalgebruik. Praatje-plaatje-daadje. Vertel 
kort wat de bedoeling is, doe het een keer voor en laat de kinderen het uitvoeren. Leg dus 
uit wat “het veld groot maken” of “compact spelen” betekent. Onderbreek de uitvoering 
alleen wanneer dat écht noodzakelijk is. Ga op ooghoogte van het kind zitten wanneer je 
instructie geeft. Benadruk vooral wat er goed is gegaan. Begrijp dat elk kind zich in een 
ander tempo ontwikkeld en hou daar rekening mee bij het maken van een brede selectie; 
niet te snel focussen op een kleine groep! 
 
tip: Wanneer een oefening wordt uitgelegd is het slim om de kinderen een meter afstand 
te laten nemen van hun bal zodat ze deze niet kunnen wegschieten, stuiteren, oppakken.  
 
let op: Aan de ouders van de kinderen moet aan het begin van het seizoen verteld 
worden wat de bedoeling van voetbal voor deze groep kinderen is. Deze kinderen hoeven 
nog niet over te spelen. De speler die in balbezit is moet doelgericht handelen. Door dit 
vooraf kenbaar te maken kan je voorkomen dat de ouders de spelers gaan coachen op 
overspelen.  
 
De teams moeten naast een trainer een wedstrijdleider hebben. De wedstrijdleider 
ondersteunt de trainer in organisatorische taken zoals het regelen van de wastas, het 
regelen van ouders die bij uitwedstrijden willen rijden, maar ook kan de wedstrijdleider 
individuele spelers monitoren op aanvallen, verdedigen, sociaal gedrag, lerend vermogen 
en andere belangrijke sociale of fysieke ontwikkelingen die het kind doormaakt. 
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JO11 en JO12  Doelgericht samenspelen; het gaat nog steeds om opleiden!  
Vanaf de JO11 kunnen spelers de basistaken van het voetbal worden bijgebracht. De 
JO11 en JO12 spelers spelen 8 tegen 8 op een half veld. De teamfuncties Aanvallen, 
verdedigen en omschakelen komen veelvuldig voor. De spelers leren in deze 
leeftijdsgroep de basisbeginselen van de teamtaken opbouwen en scoren, het verstoren 
van de opbouw van de tegenstander en het voorkomen van doelpunten. Ook nu moeten 
de kinderen steeds meer bewust worden van hun positie op het veld wanneer ze de bal 
niet hebben. De voetbalhandelingen die daarbij horen zijn het leren uitspelen van de 
tegenstander, het maken van schijnbewegingen, het in bezit houden van de bal, passen, 
dribbelen, drijven, schieten op doel, de aanval verstoren door druk op de tegenstander te 
zetten, het leren duelleren om de bal en het afpakken van de bal. 
Het middel om de teamfuncties, teamtaken en voetbalhandelingen gestructureerd aan de 
gehele lichtingen tot JO11 aan te bieden is via de trainingsapp van de KNVB “Rinus”. 
Deze jeugd traint minimaal 2 keer per week en krijgt de teamfunctie aanvallen in series 
van 8 weken aangeboden. De Rinus trainingsapp kent 5 series. In elke serie wordt er 
aandacht besteed aan de teamfunctie aanvallen waarbij de focus is gelegd op het 
positiespel in de opbouw.  
In deze series wordt ook aandacht besteed aan de teamfunctie verdedigen  waarbij de 
focus ligt op het verstoren van de opbouw en het veroveren van de bal van de 
tegenstander. Er wordt aandacht besteed aan het trainen van 1 tegen 1 situaties en het 
benutten van kansen. Uiteraard moet er aandacht worden besteed aan omschakelen. 
Hiervoor kunnen oefeningen worden gebruikt zoals deze bij JO13 worden aangeboden, of 
kan de trainer de kinderen enthousiasmeren dit zo goed mogelijk te doen. 
 
De trainer van JO11-1 en JO12-1 dienen  bij voorkeur in bezit te zijn van een KNVB 
diploma Uefa C Youth, maar minimaal in bezit te zijn van een KNVB diploma 
pupillentrainer of bereidt zijn de cursus te volgen. De overige teams worden getraind door 
vrijwilligers. De hoofdtrainer verspreid wekelijks aan welke trainingsvorm (bijvoorbeeld 
serie 1, week 1 les 1) aandacht wordt besteed. De trainer bereidt deze training voor en 
voert deze uit.  
De trainer kan de oefeningen zelfstandig moeilijker of makkelijker maken, naar gelang zijn 
eigen kennisniveau en de kwaliteit van zijn team.  
 
De trainer dient rekening te houden met de kenmerken van het kind. JO11 en JO12 
pupillen hebben een grote bewegingsdrang. Het oefenen van technische vaardigheden 
gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan voorheen. De concentratie ontwikkelt zich.  
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De technische vaardigheden kunnen verder worden ontwikkeld en elementaire tactische 
beginselen kunnen worden aangeboden, als de spelers er rijp voor zijn. Onderling zijn er 
grote verschillen in technische vaardigheid, maar het motorisch handelen ontwikkelt zich 
snel. Hun succesbeleving is puur op de eigen persoon gericht. Het is belangrijk, dat er in 
kleine groepen wordt geoefend en dat er binnen de groepen wordt gedifferentieerd naar 
vaardigheid en aanleg. Houdt daarbij rekening met hun grote bewegingsdrang. Zorg voor 
korte instructies en laat ze zelf veel oefenen. Korte, duidelijke afspraken en laat de 
pupillen vooral zelf voetbal oplossingen aandragen 
 
Coaching dient gericht te zijn op: praatje-plaatje-daadje. Praat eenvoudige taal. Praat op 
ooghoogte van het kind. Benadruk vooral het positieve. Maak heldere afspraken; als ik 
praat zijn jullie stil. Gebruik hulpmiddelen zoals een white-board als dat helpt om te 
verduidelijken. 
Begrijp dat elk kind zich in een ander tempo ontwikkeld en hou daar rekening mee bij het 
maken van een brede selectie; niet te snel focussen op een kleine groep! De hoofdtrainer 
moet regelmatig contact hebben met zijn trainers om de individuele ontwikkeling van 
spelers te monitoren. Laat teams tijdens het seizoen intact maar laat kinderen enkele met 
betere teams mee trainer als het kind eraan toe lijkt te zijn.  
 
tip: Wanneer een oefening wordt uitgelegd is het slim om de kinderen een meter afstand 
te laten nemen van hun bal zodat ze deze niet kunnen wegschieten, stuiteren, oppakken.  
 
De teams moeten naast een trainer een wedstrijdleider hebben. De wedstrijdleider 
ondersteunt de trainer in organisatorische taken maar ook kan de wedstrijdleider 
individuele spelers monitoren op aanvallen, verdedigen, sociaal gedrag, lerend vermogen 
en andere belangrijke sociale of fysieke ontwikkelingen die het kind doormaakt. 
 
De JO11 en JO12 teams worden door SJC ingeschreven. Na de beker fase en tijdens de 
winterstop vindt er een herverdeling van de teams plaats. Dit doet de KNVB. JO11-1 is 
ingeschreven in de hoofdklasse. Dit is het niveau waarop ook het JO12-1 moet gaan 
spelen.  
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De wedstrijdvoorbereiding 
Een team uit deze lichting bestaat bij voorkeur uit 9 spelers. Dit zorgt ervoor dat een 
speler veel speeltijd krijgt. Mocht het zo zijn dat dit uitgangspunt niet functioneel is voor 
de teamindeling, dan kan het voorkomen dat een team uit 10 spelers zal bestaan.  
Een team kan de opdracht krijgen zich te richten op de teamfunctie aanvallen en 
bijvoorbeeld in de tweede helft aandacht te besteden aan de teamfunctie verdedigen. 
Indien nodig zal SJC haar trainers faciliteren in middelen om de wedstrijddoelstelling 
meer te kunnen visualiseren. Een uitgangspunt is dat elk kind evenveel speeltijd krijgt. 
Een JO11 en JO12 team speelt 8 tegen 8 op een half veld. De formatie hierbij is 1-3-3-1. 

 
Enkele basisafspraken zijn:  

● keeper is de 1ste veldspeler, hij/zij zal zoveel mogelijk met de voeten spelen bij 
spelhervattingen en spelsituaties. 

● vasthouden van eigen speelwijze in een dubbele ruit ongeacht het resultaat. 
● positiespel, onderlinge afstanden en het spelen met ruimte wordt belangrijk. 
● initiatief durven nemen, tonen van lef. 
● spelen met kant wissels: openen op de kant en via een centrale speler ruimte en 

mogelijkheden zoeken aan de andere kant. 
● balvastheid van aanvallende spelers wordt belangrijker. 
● Creativiteit op alle posities blijft een must. 
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De bovenbouw van de SJC jeugd; Tactiek wordt belangrijk. 
De organisatie van de bovenbouw zal enigszins aangepast gaan worden. SJC heeft tot 
doelstelling dat elke representatief team in de bovenbouw getraind wordt door een 
gediplomeerd trainer. Voor de bovenbouw betekent dit dat de JO13-1, JO15-1, de JO17-1 
en JO19-1 getraind wordt door een trainer met UEFA C Youth diploma of een 
vergelijkbaar TC3 diploma dan wel een Uefa B Youth cq TC 2  

De recreatieve teams in de bovenbouw worden getraind door vrijwilligers.  
 
De speelwijze van de bovenbouw van de SJC jeugd; in de geest van SJC 1 
Vanaf de JO13 is het belangrijk om een herkenbare speelstijl te ontwikkelen die geldig is 
voor de gehele bovenbouw. De onderstaande paragrafen laten in grote lijnen zien hoe 
SJC 1 speelt. Om de overstap van de JO19 naar de senioren zo soepel mogelijk te laten 
verlopen is het belangrijk dat de jeugd leert voetballen in de stijl van SJC 1.  
 
teamfunctie opbouwen van een aanval: formatie 1:4:3:3 
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De links en rechtsback wordt aangeleerd om in de toekomst hoog nabij de zijlijn te staan. 
De centrale verdedigers staan ter hoogte van de hoeken van het 16 meter gebied. De 
middenvelder zijn gecentreerd rond de middencirkel waarbij de controlerende 
middenvelder tussen de centrale verdedigers opgesteld staat op de as van het veld.  
De bal wordt met lef ingespeeld op de verdedigers die vervolgens de middenvelders 
zoeken of aanvallers bereiken, al dan niet met diagonale ballen. De middenvelders 
moeten veelvuldig in de bal komen, kaatsen en diagonaal wegbewegen waarmee er 
ruimte wordt gecreëerd voor de inschuivende verdediger. De middenvelder verplaats het 
spel over de breedte van het veld wanneer diepgang niet mogelijk is.  
De aanval houdt zich bezig met kansen creëren en  scoren van doelpunten. Dit moet via 
1 tegen 1 acties, loopacties achter de verdediging en steekballen.  
 
Teamfunctie verdedigen; formatie 1:4:4:2 
 

 
 
Er wordt in een 1:4:4:2 formatie gespeeld in geval van verdedigen.  
Afhankelijk waar de bal zich bevindt, zakken de voorhoedespelers (nr 11 of nr 7 ) terug op 
de lijn van de middenvelders waarbij de aanvallende middenvelder (nr 10) voor de linie 
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van het middenveld opgesteld blijft.  De basisregel bij het verdedigen is dat er 
gedisciplineerd gevoetbald wordt waarbij de linies zowel in de lengte als in de breedte 
compact staan opgesteld. Er wordt druk op de bal gezet vanuit de positie. Er wordt 
rugdekking gegeven door de linie daarachter. Tijdens het verdedigen moeten er 
daadwerkelijk duels worden gespeeld.  
 
Verdedigen kan op vanuit 3 wijze plaatsvinden. 
Bij pressing wordt er hoog druk gezet op de opbouw van de keeper, de centrale 
verdediger of een back. Hierbij wordt de lange bal geforceerd. Dit kan alleen wanneer alle 
spelers van de tegenstanders een SJC-er in de rug hebben staan en er absolute kans is 
dat zij het een tegen een duel aan zullen moeten gaan. SJC staat in deze vorm opgesteld 
in een 1:4:4:2 opstelling waarbij de nr 10 en eruit gaat en de nr 11 en nr 7 als 
middenvelder terugzakken. Wanneer de tegenstander de aanval via de flanken opbouwt 
en SJC hoog druk wil geven gebeurt dit door de nr 11 en 7 (links en rechtsbuiten) 
 
Wanneer de tegenstander ter hoogte van het middenveld wordt opgevangen wordt er 
vanuit een 1:4:4:2 formatie gespeeld. De linies staan zowel in de lengte als de breedte 
compact opgesteld zodat een pass door de as onmogelijk wordt gemaakt. De 
tegenstander wordt hiermee gedwongen de zijkanten op te zoeken van waaruit SJC druk 
kan zetten om de aanval te storen en een kans te verhinderen.  
 
Wanneer SJC op eigen helft moet verdedigen dan moet het centrum van de verdediging 
dicht bij elkaar te staan zodat steekballen onmogelijk worden gemaakt. De lopende 
spelers van de tegenstander dienen vanuit de zone te worden opgepakt. Schoten op doel 
moeten worden afgeschermd. 
 
De teamfunctie omschakelen. 
Er kan op twee manieren omgeschakeld worden, namelijk van aanval naar verdediging 
en andersom. 
De taak van het team bij omschakeling van verdediging naar aanval kan in twee fase 
plaatsvinden. Wanneer SJC uit een onverwachte fout van de tegenstander de bal in bezit 
krijgt, dan is er bij de tegenstander een tijdelijk moment van desorganisatie. In dat geval 
dient de 1ste blik vooruit gericht te zijn. De eerste bal móet naar voren toe! de volgende 
acties moeten dynamisch zijn ven vanuit een hoog tempo.  
De medespelers van SJC moeten aangesloten blijven. De passes en combinaties moeten 
zijn zijn en elke actie moet doelgericht zijn. 
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Wanneer het door pressing van de tegenstander niet mogelijk is om gelijk de eerste bal 
naar voren te spelen, dan is het spel gericht op balbezit en moet de bal uit de drukte 
worden gehaald. Er ontstaat dan een nieuwe structuur in de opbouw waarin we in een 
1:4:3:3 formatie gaan spelen.  
 
Wanneer SJC de bal vanuit een opbouw afgeeft aan de tegenstand dan dient SJC 
pressing te spelen: veel druk en collectieve druk op de bal om deze binnen 5 seconden 
terugveroverd te hebben. Lukt dit niet dan terug in de 1:4:4:2 formatie terecht komen. Het 
centrum moet hierbij snel compact bij elkaar zien te komen te spelen om een snelle 
tegengoal te voorkomen. 
 
Aanvallen, Verdedigen, Omschakelen en samenspelen zijn accenten die in de 
bovenbouw nader belicht kunnen worden. Het gaat in de bovenbouw dus om het 
optimaliseren van techniek, het aanleren en doorontwikkelen van tactisch inzicht, het 
verhogen van incasseringsvermogen en duelkracht. Ook zal er op natuurlijke wijze een 
hiërarchie in het team ontstaan. Er zijn leiders, individualisten en teamspelers te 
ontdekken. Iedere speler kan gecoacht worden om beter te worden in haar eigen 
voetbalhandelingen en daarbij kan de trainer ook zijn visie neerleggen hoe het team de 
standaard situaties van corners en vrije trappen organiseert in geval van balbezit op 
wanneer de tegenstander zich in die situatie bevindt.  
 
De selectieteams hebben een gediplomeerde trainer waardoor de bovenstaande speelstijl 
een duidelijk verhaal is. Trainers van niet-selectieteams kunnen gebruik maken van de 
KNVB trainers app. Dit middel geeft trainers van selectie als niet selectieteams gerichte 
oefenstof binnen de teamfuncties. De Rinus-app biedt complete trainingen aan die 
geperiodiseerd aandacht geeft aan aanvallen, opbouwen, verdedigen, omschakelen 
enzovoorts. De oefeningen zijn eveneens overdraagbaar aan de lichting erna. De 
oefeningen kunnen uiteraard eenvoudiger of moeilijker gemaakt worden naargelang de 
kwaliteit van het team en de trainer. Waar het tot JO13 ging over opleiden, gaat het nu 
over het neerzetten van een teamprestatie, het leren presteren onder druk en de wedstrijd 
als team willen winnen.  
De selectieteams van de bovenbouw spelen, met uitzondering van JO13-1 dat 
hoofdklasse speelt, momenteel allemaal in de eerste klasse. Het gewenste niveau is om 
op korte termijn in de promotieklasse mee te spelen om de stap naar de hoofdklasse 
mogelijk te maken. 
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Het proces van teamindeling: Selectie of niet-selectie? 
Het maken een van een teamindeling is een complex proces, zeker naarmate de spelers 
jonger zijn. De volgende uitgangspunten worden door SJC gebruikt om te komen tot een 
teamindeling 

● selectiespelers onderscheiden zich van niet-selectiespelers door de mate waarin 
zij sneller ontwikkelen op het aanleren van technische vaardigheden; spelers 
verschillen in de mate waarin zij voetbalhandelingen kunnen aanleren of de tijd die 
zij daarvoor nodig hebben. 

● selectiespelers onderscheiden zich van niet selectiespelers door de mate waarin 
zijn zich sneller ontwikkelen op tactische vaardigheden; het ene kind “leest” 
spelsituaties sneller als een andere speler. 

● selectiespelers onderscheiden zich van niet selectiespelers door de mate waarin 
zij zich sneller fysiek ontwikkelen; snelheid en wendbaarheid zijn waardevolle 
eigenschappen van een voetballer. 

● selectiespelers onderscheiden zich van niet selectiespelers door de mate waarin 
zij zich willen ontwikkelen op prestatievoetbal.  

● Niet selectiespelers kunnen, wanneer zij daar klaar voor zijn, enkele keren met 
een bovenliggende team meetrainen wanneer dit goed is voor de ontwikkeling van 
het kind 

● Er zijn drie momenten dat nadere beslissing worden genomen of een 
niet-selectiespelers in aanmerking zou moeten komen om alsnog toe te voegen 
aan een selectieteam. Dit is bij aanvang van de bekerfase, na de bekerfase en 
één voor de winterstop. Dit gaat in overleg na input van de trainer, input van de 
interne scoutingscommissie en na overleg met de technisch coördinator jeugd, de 
trainers, de ouders en natuurlijk met de speler. 

 
Met name bij de jongste jeugd ontwikkelen kinderen zich niet in hetzelfde tempo. Bij de 
onderbouw zal er extra aandacht moeten zijn voor de ontwikkelingen van een speler. Het 
betekent dus niet dat, wanneer een speler niet in een selectieteam speelt, de kans voor 
die spelers verkeken is. Hiervoor zal een interne scoutingscommissie worden ingericht. 
De interne scoutingscommissie zal juist aandacht moeten hebben voor spelers die “er 
bijna zijn” en mogelijk met extra individuele aandacht wel in de selectie zouden kunnen 
spelen.  
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Interne Scouting  
SJC begrijpt dat kinderen in de onderbouw zich niet gelijktijdig ontwikkelen. Daarom zal 
SJC vanaf het seizoen 2018-2019 gebruik gaan maken van een spelervolgsysteem. Dit 
systeem wordt aan alle trainers en begeleiders van elk jeugdteam van SJC ter 
beschikking gesteld. De trainer/wedstrijdleider voert elke speler van zijn team in en kan 
alle individuele ontwikkelingen van de speler invoeren en door de tijd heen volgen. Op die 
manier kan de ontwikkeling van zowel selectiespelers, als niet selectiespelers worden 
gemonitoord en kunnen trainers hun keuzes om een speler niet tot selectiespelers te 
benoemen heroverwegen. Een interne scoutingscommissie kan hierbij een belangrijke 
bijdrage leveren door als objectieve partij trainingen en wedstrijden te bekijken.  
 
De commissie valt in de organisatiestructuur onder de hoofd jeugdopleiding. De 
scoutingscommissie bestaat uit 3 personen, waaronder de cultuurbewaker van SJC die 
hun sporen binnen SJC verdient hebben. De taak van de scoutingscommissie bestaat uit 

● bezoeken van niet-selectieteams van de onderbouw bij de training 
● twee keer per jaar datzelfde niet-selectieteam van de onderbouw bij een wedstrijd 

bezoeken 
● per bezoek gebruik te maken van het beoordelingsformulier uit Dotcomsport. 
● Voor de jeugd tot 10 jaar kijkt de scout naar de ontwikkeling in technische 

vaardigheden,  
● De scout kijkt bij de jeugd tot 12 jaar naar de wijze waarop het kind doelgericht 

samenspeelt 
● er wordt informatie vastgelegd over de manier waarop een speler aanvalt, 

verdedigd en omschakelt.  
● De interne scoutingscommissie deelt haar bevindingen met de technisch 

jeugdcoordinator en brengt advies uit.  
 
Samenwerkingsovereenkomst met Alphense Boys 
De trainers van de jeugdopleiding van SJC krijgen 4 keer per jaar de kans om clinics te 
volgen die gericht zijn op actuele onderwerpen. SJC zal vanaf het seizoen 2018-2019 een 
samenwerkingsovereenkomst aangaan met Alphense Boys op het gebied van het 
opleiden van jeugdspelers. Alphense Boys heeft inmiddels de status van Regionale 
Jeugdopleiding. De jeugdopleiding van Alphense Boys staat bekend als een van de beste 
van het Nederlandse amateurvoetbal. Deze samenwerking zal voor een extra 
kwaliteitsimpuls gaan zorgen.  
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Doorschuiven van spelers uit en naar selectieteams van de O13 t-m O19 
Alle eerste teams hebben bij aanvang wedstrijd tenminste 13 spelers ter beschikking. 
Alle tweede teams hebben bij aanvang wedstrijd tenminste 13 spelers ter beschikking. 
Selectiespelers zijn, indien nodig, verplicht om in een ander selectieteam te spelen. In de 
categorie O13 en O15 worden spelers doorgeschoven van het 2e team naar het eerste 
team. In deze categorie wordt indien het tweede team spelers tekort komt dit team 
aangevuld uit een recreatief team. 
In de O17 categorie wordt het eerste team altijd gevuld vanuit de eigen O17 selectie. 
Indien er minder dan 13 spelers voor de wedstrijd van de O17-2 beschikbaar zijn wordt 
aanvulling gezocht vanuit een recreatief O17 team. 
In de categorie O19 wordt voor het eerste team specifiek per positie gekeken welke 
speler “gehaald” moet worden. Dit kan tot gevolg hebben dat een O17-1 speler 
doorgeschoven wordt naar de O19-1. 
Indien een O17-1 speler doorgeschoven moet worden naar de O19-1 moet altijd vooraf 
overleg gepleegd worden met het Hoofd jeugdopleiding. 
De hoofdtrainer moet in overleg met de trainer van het tweede team vaststellen welke 
speler doorschuift naar het eerste team. Indien het tweede team hierdoor onder het aantal 
van 13 spelers komt moet de hoofdtrainer in contact treden met de desbetreffende 
jeugdcoördinator van zijn leeftijdsgroep om aanvulling voor het tweede team te 
waarborgen. 

Doorschuiven van jeugd (selectie) spelers naar senioren (selectie) voor wedstrijden 
Wanneer er voor wedstrijden van de senioren selectie van S.J.C. te weinig spelers zijn, 
zullen deze op aangeven van de hoofdtrainer senioren aangevuld worden vanuit de 
jeugd. De volgende richtlijnen zijn ervoor bedoeld om op een korte en gestructureerde 
manier jeugdspelers in de gelegenheid te stellen mee te spelen met senioren 
selectieteams en om overbelasting van deze (jeugd) spelers te voorkomen. Het is de 
bedoeling dat iedere afzonderlijke speler de voor hem beste opleiding geniet. Aangezien 
jeugdspelers nog volop in ontwikkeling zijn is het niet voor iedere speler mogelijk om op 
elk gewenst moment aan te sluiten bij een senioren selectieteam. Hierdoor kunnen 
keuzes afwijken van de richtlijnen. Dit dient dan echter wel besproken te worden 
tussen de hoofdtrainer senioren en de hoofdtrainer A. De technische commissie zal dit 
bewaken. 
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Niet selectie teams 
Wanneer wij spreken over een niet-selectieteam, wil dit niet betekenen dat dit geen 
opleidingsteam voor jeugdspelers kan zijn. Wanneer een seniorenteam speelt op reserve 
derde klasse niveau of hoger kan dit aangemerkt worden als opleidingsteam. Spelers die 
in aanmerking komen voor het meespelen met deze teams zijn spelers van wie wij niet 
verwachten op korte termijn aan te sluiten bij het standaard eerste elftal.  
Met betrekking tot doorschuiven wil dit zeggen dat wanneer een niet selectieteam maar 
wel opleidingsteam spelers nodig heeft zij gebruik kunnen maken van tweedejaars A 
spelers uitkomend in de JO19-2. Communicatie hierbij gaat tussen de trainer van het niet 
selectieteam en de trainer van JO19-2, hoofdtrainer A wordt op de hoogte gebracht van 
dit doorschuiven. Wanneer zowel selectieteams als niet selectieteams vragen om spelers 
van JO19-2 krijgt het selectieteam voorrang. 
 
Promotie-degradatie 
Door een goede opleiding te bieden aan onze (jeugd) spelers zullen zij beter en sneller 
aan kunnen sluiten op het senioren selectie niveau. Kwaliteit van de opleiding is mede 
afhankelijk van het niveau waarop een speler kan spelen. Om deze reden zal S.J.C 
moeten proberen selectieteams op het niveau te laten spelen waar deze thuis horen. Dit 
kan betekenen dat bij een naderende kans op promotie of degradatie gekozen wordt om 
spelers te behouden voor het eigen team in plaats van het doorschuiven naar senioren 
(selectie). Eén en ander gebeurt na overleg met de technische commissie. 
 
Degradatie heeft ten allen tijde voorrang op promotie. 
Bijvoorbeeld: SJC JO19-1 kan degraderen terwijl SJC 3 kan promoveren. In deze situatie 
zal een speler volledig voor de JO19-1 inzetbaar blijven om hiermee SJC O19-1 te 
behouden van mogelijke degradatie. Dit om een voortdurende en constante kwaliteit te 
kunnen leveren aan SJC senioren. 
De hoofdtrainer zal in overleg met de leider van een team uit dezelfde leeftijdscategorie 
contact opnemen om eventueel spelers te leveren 
 
Doorschuiven van spelers uit en naar recreatieteams van de O13 t-m O19 
Indien de leider van een recreatieteam onvoldoende spelers heeft neemt hij contact op 
met de hoofdtrainer van zijn leeftijdsgroep 
Het is niet verplicht om specifieke spelers aan een ander team af te staan (bv een 
keeper). 
Door de hoofdtrainer wordt gearchiveerd welke spelers in een ander team hebben 
moeten spelen, doelstelling is dat niet steeds dezelfde spelers overgeheveld worden. 
Bepaling implementatie selectie spelers in lagere teams 
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Jeugd en andere selectiespelers zijn niet gerechtigd om in lagere teams van jeugd of 
senioren te spelen. Met andere woorden het kan niet zo zijn dat spelers uit de O19-1, 
O19-2 of O17-1, O17-2 in lagere seniorenelftallen spelen. Dit moet altijd in overleg met de 
trainers gaan. Anders is dit onder geen discussie mogelijk en zal bestraft worden met 
uitsluiting van het betreffende team en de betrokken speler. 
 
De teamleider 
De teamleider assisteert de trainer coach vanaf de JO8 tot en met de JO19. Elk 
selectieteam heeft een trainer-coach en een teamleider. De recreatieve teams hebben in 
ieder geval een trainer/coach, maar bij voorkeur ook een teamleider die ondersteuning 
biedt. De taak van de teamleider bestaat onder meer bij het organiseren 
niet-voetbaltechnische aangelegenheden zoals van vervoer voor uitwedstrijden, het 
communiceren van trainings- of wedstrijdinformatie aan het team en of de ouders. De 
teamleider zorgt voor een eenvoudige wedstrijdanalyse. Hierbij bekijkt hij de wedstrijden 
op de volgende punten en legt dit schriftelijk vast: 

● functioneren van afzonderlijke linies 
● onderling functioneren van de linkerflank, as-spelers en rechterflank in relatie tot 

teamfuncties aanvallen, omschakelen en verdedigen 
● globale beoordeling van ontwikkeling van spelers 
● eventueel beoordeling van individuele afspraken met spelers 
● input leveren tbv interne scouting en/of teamindelingen. 

 
Dit overzicht levert input op om tussentijds bij te stellen, trainingen aan te passen of 
wedstrijd doelstellingen te wijzigen ten behoeve van de ontwikkeling van het team. Ook 
bevordert het de overdracht van het team aan de lichting erna. 
 
Gescout worden door een BVO of KNVB? 
De prestaties van de jeugd van SJC van de laatste jaren lijkt niet onopgemerkt gebleven. 
Steeds vaker komen Betaald Voetbal Organisaties en de KNVB naar SJC toe om ons 
talent te bekijken en te selecteren voor oefenstages. SJC zou hier via haar website meer 
aandacht kunnen schenken. Dit is iets om trots op te zijn en het kan andere spelers 
stimuleren om hun droom na te jagen.  
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SJC als lerende organisatie, gericht op verbetering. 
Het verbeteren van een jeugdopleiding gaat stap voor stap. SJC heeft de 
organisatiestructuur goed op orde. Ook is er een helder idee bij het opleiding van trainers 
en het structuren van een training. SJC wil ook een doorkijk maken naar de toekomst. 
SJC ziet daarbij kansen in de volgende punten en deze zullen op korte termijn verder 
uitgewerkt gaan worden: 

- Professionalisering van het werven van nieuwe leden! Dit zal een van de 
speerpunten worden voor het seizoen 2018/2019 

- videoanalyse. SJC begrijp dat de technieken om trainingen of wedstrijden te 
filmen en te analyseren steeds eenvoudiger en goedkoper worden. Videoanalyse 
kan een uitstekend instrument zijn om een team te confronteren met hun eigen 
wedstrijd waarin prachtige acties werden gemaakt of hopeloos als collectief werd 
gefaald. Beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden.  

- talentherkenning: SJC wil zich nog meer dan nu richten op het herkennen van 
potentieel bij de jongste jeugd, langer “breed blijven kijken” dan we nu al doen en 
in mindere mate snel op een te kleine groep spelers focussen en gefocust blijven. 
SJC begrijpt dat jonge kinderen verschillende ontwikkel patronen kunnen hebben 
en zal de spelers om wie het gaat beter begeleiden om dat extra stapje te kunnen 
maken. 

- De hoofd jeugdopleiding zal zich meer bezig gaan houden met het kennis en 
innovatietrajecten ten behoeve van haar eigen jeugdopleiding. Actieve deelname 
aan voetbal netwerken en nog meer contact met de KNVB staat hoog op het “te 
doen” lijstje. 

- 2 keer per jaar 10 minuten gesprekjes tussen de trainer en speler, al dan niet in 
bijzijn van een van de ouders/verzorgers. Het gaat dan om de voortgang van het 
kind te bespreken, feedback te vragen op de dynamiek tussen trainer en kind en 
wensen en het ambitieniveau kenbaar te kunnen maken van het kind naar de 
trainer. 

- SJC zal zich actief gaan richten op het werven van (vrouwelijke) trainers of 
assistent-trainers binnen de onderbouw en bovenbouw.  

 
 
 
 
 
 
 

Gemeentelijk sportpark V.V. S.J.C., Lageweg 6, 2201 TV Noordwijk | Postbus 270, 2200 AG Noordwijk | www.vvsjc.nl 



 
 

 
 
 
 

 
Tot slot 
Dit voetbalplan is tot stand gekomen door input van alle hoofdtrainers van SJC van het 
seizoen 2017-2018. Het is SJC gegund om uitvoering aan dit plan te geven. Wanneer dit 
plan gevolgd wordt, dan zal er een betere aansluiting gaan plaatsvinden tussen de 
onderbouw van SJC en de bovenbouw en zal de kwaliteit van de jeugdopleiding met 
sprongen vooruitgaan. Het is daarom zaak om dit plan uit de bureaula te houden en ter 
discussie te blijven stellen. Belangrijke elementen uit het plan zullen in persoon moeten 
worden gecommuniceerd, maar ook op ledenvergaderingen en de website van SJC een 
prominente plek krijgen. Het belangrijkste uit dit plan is dat SJC met dit plan invulling en 
uitvoering wil geven aan het opleiden van de jeugd van SJC. De Noordwijkse jeugd heeft 
bij SJC de toekomst. Wij willen met strijd, passie en vanuit vriendschap onze clubkleuren 
op het hoogst haalbare niveau dragen. 
 
De Technische Commissie Jeugd van SJC, juli 2018 
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