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1. Voorwoord
Voor u ligt het technisch jeugdplan bestemd voor de prestatieve jeugdafdeling van de RKSV Margriet uit
Oss.
De prestatieve jeugdafdeling van de RKSV Margriet bestaat uit de volgende elftallen:
Bovenbouw; A1-B1-B2-C1-C2- (evt. C3 vanaf 2013-2014)
Onderbouw; D1-D2-D3-E1-E2-E3-F1-F2-F3- (evt. E4 + F4 vanaf 2013-2014)
Hiervan kan worden afgeweken als de situatie daarom vraagt.
Dit technisch jeugdplan moet houvast bieden voor de komende drie jaar (2012-2015). Het document kan
alleen gewijzigd/aangevuld worden na overleg tussen de Hoofd Opleidingen en de Technische Commissie.
Het plan is dus geschreven voor de seizoenen 2012-2013 / 2013-2014 / 2014-2015.
2. Doelstellingen
Het technische jeugdplan is geschreven voor de prestatieve jeugdafdeling van de RKSV Margriet. Het plan
herbergt pijlers en doelstellingen. De pijlers zullen centraal staan binnen de jeugdopleiding. De
doelstellingen voor de korte en lange termijn dienen als handvatten. Door duidelijke doelen te formuleren
weten we waar we over drie jaar willen staan. In het verdere plan wordt aangegeven welke stappen we
moeten zetten om deze doelstellingen te behalen.
2.1 Pijlers
We hechten waarde aan de volgende pijlers.
Pijler 1 > Ontwikkelen
Pijler 2 > Presteren
Pijler 3 > Plezier
De pijlers resulteren in de volgende doelstellingen:
 Een herkenbare rode draad binnen de jeugdopleiding/jeugdafdeling
 Duidelijke handvatten per leeftijdscategorie
 Investeren in jeugdspelers
(maximaal ontwikkelen per individu, zodat spelers hun eigen plafond kunnen bereiken)
 Investeren in jeugdtrainers
(interne en externe scholingsactiviteiten)
 Een breed jeugdkader waarbij spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen
 Jeugdspelers klaarstomen voor de stap naar de selectie/senioren
2.2 Praktische vertaling
Om de doelstellingen te realiseren zullen jeugdkaderleden zich moeten conformeren aan het technisch
jeugdplan. Het doel van de RKSV Margriet is om jeugdspelers zich maximaal te laten ontwikkelen en
uiteindelijk klaar te stomen voor het 1e elftal van de RKSV Margriet.
Pijler 1 > Ontwikkelen
Om spelers hun plafond te laten bereiken, werken we met gediplomeerde trainers die de kennis en
kwaliteit hebben om spelers beter te maken en de spelerskwaliteiten optimaal weten te benutten. Om
de werkwijze en de voetbalinhoud op elkaar aan te laten sluiten zullen trainers zich moeten conformeren
aan de visie van de RKSV Margriet. Hiervoor willen we onze trainers intern en extern scholen. Door een
breed opgeleid kader worden de ontwikkelmogelijkheden van de spelers groter. Om spelers maximaal te
laten ontwikkelen streven we naar een niveau met mogelijkheden.
We streven daarom naar landelijk niveau bij de D1, C1, B1 en A1.
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Pijler 2 > Presteren
Presteren is een belangrijk onderdeel binnen de jeugdafdeling van de RKSV Margriet. Echter met
presteren doelen we niet alleen op de resultaten. Met presteren doelen wij voornamelijk op de
kwaliteiten die een speler bezit en het tonen van deze kwaliteiten tijdens trainingen en wedstrijden.
Hierdoor wordt niet alleen het niveau op trainingen hoger maar zullen de resultaten in wedstrijden ook
goed zijn. Desondanks blijft de ontwikkeling van spelers het allerbelangrijkst. Naar mate de stap naar het
1e elftal dichterbij zal komen, des te belangrijker de resultaten worden. Mede omdat we spelers klaar
willen stomen voor de RKSV Margriet 1 waar alles gericht is op presteren, zullen wij de spelers hier binnen
onze jeugdafdeling op moeten voorbereiden.
Pijler 3 > Plezier
Middels een breed geschoold en opgeleid jeugdkader liggen er voor alle spelers binnen onze
jeugdafdeling uitdagingen. Door iedere training en wedstrijd uitdagingen neer te leggen wordt het
spelplezier automatisch verhoogd binnen de selectieteams van de RKSV Margriet.
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Voetbalvisie 2012-2015

3.1 Voetbal
Het uitgangspunt van de RKSV Margriet is ontwikkelen en presteren door middel van attractief en
creatief voetbal gebaseerd op technische en tactische vaardigheden. Het nemen van initiatief, het
spelen op de helft van de tegenpartij, vooruit verdedigen, zijn kenmerken van deze speelwijze. Het
1:4:3:3 systeem wordt als leidraad genomen om deze uitgangspunten te realiseren. De KNVB visie staat
centraal in de jeugdafdeling van de RKSV Margriet.
Voetballen
Voetballen is een spel. Kenmerkend voor een spel is, dat -binnen de spelregels- mensen keuzes
kunnen maken. Er zit een bepaalde vrijheid en daarmee creativiteit in. Voetballen is een
ingewikkeld spel, vooral door het grote aantal spelers dat in het veld staat: 11 tegen 11. Alle 22
spelers nemen beslissingen en de speler die de bal heeft moet reageren op die beslissingen. Daar
komt bij dat in voetballen de bal vrij is. Dat betekent dat ieder moment de bal afgepakt kan
worden. Daardoor levert het spel steeds wisselende situaties op, er is niet één situatie het zelfde.
De hoofdmomenten van het voetbal zijn; aanvallen, verdedigen en omschakelen.
Vereenvoudigen van het spel
De visie van de KNVB start met het voetballen in (vereenvoudigde) spelsituaties (4 tegen 4, 7
tegen 7, etc.). De weerstanden die een speler tegen komt in de echte wedstrijd zijn ook aanwezig
in de vereenvoudigde spelsituaties, maar dan in een aangepaste vorm. Bijvoorbeeld door minder
(tegen)spelers en meer ruimte is er meer tijd om een bal aan te nemen en door te passen. De
tekortkomingen die daarin zijn te zien, krijgen op de training aandacht in aanwijzingen en
verdere vereenvoudigingen van het spel. Deze zijn gericht op handelingen met bal (techniek),
maar ook handelingen zonder balcontact (dekken, vrijlopen, etc.). De trainer geeft ook
aanwijzingen die te maken hebben met spelinzicht (waarnemen) en de onderlinge communicatie
(het afstemmen van de handelingen van de spelers op elkaar).
Techniek als middel
Zolang de technische uitvoering geen doel op zich is en de individuele uitvoering een plaats krijgt
in spelvormen hoeven verschillende opvattingen elkaar niet te bijten. Techniek is dan een middel
om uitvoering te geven aan de teamfunctie aanvallen en de teamtaken opbouwen en scoren. De
handelingen met bal als dribbelen, passeren, passen en schieten worden dan gezien als middelen
om kansen te creëren en kansen te benutten. Als techniek echter wordt gezien als doel op zich,
geeft dat niet de garantie dat spelers daardoor ook beter gaan voetballen.
Conditie
Voor conditietraining geldt een vergelijkbare redenering. De conditie verbeter je door veel te
voetballen, bijvoorbeeld als de voetbalsituatie vereist dat spelers veel sprintjes moeten trekken
om vrij te komen of vaak druk moeten zetten om de opbouw van de tegenpartij te verstoren.
Lopen zonder bal levert waarschijnlijk geen enkele directe bijdrage aan het beter aanvallen,
verdedigen en omschakelen van een speler.
Plezier
Een voorwaarde voor een goede jeugdopleiding is dat wordt ingespeeld op individuele
verschillen tussen kinderen en ruimte wordt geboden om ook zelfstandig te kunnen handelen.
Daaraan voorbij gaan kan bij veel spelers het spelplezier en de motivatie om te voetballen ernstig
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ondermijnen. Het feit dat een trainer er is voor de spelers en niet andersom, kan dan ook niet
vaak genoeg worden herhaald.
Als vragen stelt de KNVB in de leerplannen:
1. Wordt het voetbalspel gespeeld? Kan er worden gescoord, is er sprake van verdedigen en
aanvallen,etc?
2. Wordt het spel (beter) geleerd? Zijn spelers beter geworden in aanvallen, verdedigen en/of
omschakelen?
3. Wordt er plezier beleefd aan het spel? Vinden de spelers het leuk, zijn ze enthousiast en
betrokken?
Deze vragen kunnen in veel situaties, zowel bij trainingen als bij wedstrijden, worden gesteld. En
als ze alle drie volmondig met ja kunnen worden beantwoord, is sprake van een goede
leersituatie. Het is aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de jeugdopleiding bij de clubs om
de visie in de praktijk te brengen. Dat zou moeten blijken uit de mate waarin clubs in de
jeugdopleiding rekening houden met de ontwikkeling van kinderen. Wanneer deze gerichtheid
ontbreekt, worden trainingen voor jeugdvoetballers al gauw een kopie van de trainingen voor
volwassenen. Het gaat bij het leren voetballen om op een kindvriendelijke –of kindvolgendemanier spelers het spel (beter) te leren spelen. Kinderen hebben plezier in het voetballen als hun
ontwikkelingsmogelijkheden op het juiste moment en de juiste wijze worden aangesproken.
Spelers hebben er lol in als je ze voetbaltaken geeft die ze ook daadwerkelijk aan kunnen, want
ze zijn gaan voetballen omdat ze voetballen zo leuk vinden; dat is scoren, aanvallen, verdedigen
en  omschakelen.  Niks  meer  en  …….niks  minder.
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3.2 Mini F Pupillen, F Pupillen en E Pupillen
Als rode draad in de jeugdopleiding van de RKSV Margriet staan de volgende zaken centraal;
Mini F pupillen
> leren beheersen van de bal
F pupillen
> doelgericht leren handelen met bal
E pupillen
> leren samen doelgericht te spelen
Uitvoering
De gewenste spelersordening en daardoor verkregen veldbezetting van de RKSV Margriet op de
onderbouw elftallen is als volgt:
- 1:2:3:1
- 2 verdedigers op lijn die ook in staat zijn 1:1 te spelen
- een centrale middenvelder met wisselende positionele invulling en taakverdeling zowel verdedigend
als ondersteunend c.q. aanvallend
- 2 middenvelders (rechtshalf en linkshalf) met een natuurlijke drang om de aanvallende actie te maken
en die tevens in staat zijn positioneel te verdedigen
- een diepe spits
Om deze speelwijze optimaal te kunnen verwezenlijken zijn de volgende eisen met betrekking tot
uitvoering noodzakelijk:
- optimale voorbereiding voor een wedstrijd door middel van op visie afgestemde trainingen,
individuele- en teambesprekingen
- extra aandacht schenken aan het teambuildingsproces, zowel binnen als buiten het veld
- Harmoniseren van de verhouding tussen management en trainer/coach op onderdelen als:
Speelwijze
In grote lijnen kunnen we de speelwijze voor de E en F pupillen als volgt omschrijven:
balbezit
- op de opbouw/aanval gericht.
- creatief aanvalsspel i.c.m de technische vaardigheden.
- ruimte groot maken om zo meer tijd en ruimte te hebben voor de handelingen.
- het bezetten van posities voor het doel om tot afwerking te komen.
- herkennen welke handeling er wordt gevraagd op het desbetreffende moment.
balverlies
- ruimtes klein maken.
- spelers mee helpen in het storen.
- geen afwachtende houding aannemen.
- ver van eigen doel af verdedigen.
Extra aandacht aan het voetbaltechnische teambuildingsproces zal gegeven moeten worden om te
komen tot een juiste en goede ontwikkeling van de speelwijze. Dit houdt o.a. in:
- duidelijkheid over de organisatie met de daarbij behorende posities.
- goede afstemming basistaken in de teamfuncties aanvallen en verdedigen.
- spelen naar de mogelijkheden/niveau van het team.
- ruimte laten voor kwaliteiten van het individu.
Er zijn meerdere wegen om tot de realisatie van een bepaalde speelwijze
te komen. De trainer/coach heeft uiteraard zijn eigen stijl van werken. De volgende voorbeelden zijn
richtlijnen om tot de bedoelde speelwijze te komen.
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Taken per linie
Balbezit (Teamfunctie Aanvallen)
De Verdediging (inclusief doelverdediger)
We verwachten dat de verdedigers(3 en 4) in balbezit ervoor zorgen dat ze aanspeelbaar zijn. Wanneer
de keeper de bal heeft zakken ze uit in de breedte tot 10 meter van de zijlijn. Zo heeft de keeper in de
opbouw minimaal 2 afspeelmogelijkheden. In deze leeftijdsgroep willen we dat de technische
vaardigheden maximaal worden ontwikkeld. Wanneer 3 of 4 in balbezit komt dribbelt hij de bal op om
vervolgens de tegenstander te laten kiezen. Wanneer de tegenstander uitstapt komt er ergens dus een
teamgenoot vrij(ruimte). Zo trachten we het spel te verleggen.
Het Middenveld
De middenvelders hebben de taak om zowel te ondersteunen in het aanvallen als ook in het verdedigen.
In het aanvallen moeten ze proberen vrij te lopen in de ruimte om zo aangespeeld te kunnen worden.
Doel blijft natuurlijk om te scoren, hierin spelen de middenvelders een belangrijke rol. Zij moeten het
spel verplaatsen om vervolgens een aanval te creëren om tot scoren te kunnen komen. Van de posities 6
en 8 verwachten wij dat ze ook loopacties maken op de flanken om tot de gewenste aanval te komen.
Positie 10 wordt de spelverdeler, deze komt in balbezit centraal op het veld aanspeelbaar om vervolgens
de 9 in te spelen of de 6 en 8 in de ruimte weg te sturen en vervolgens zelf bij te sluiten.
De Aanval
Positie 9 speelt enige aanvaller. Van deze speler verwachten we dat hij zo diep mogelijk positie kiest om
vervolgens in de breedte de bal te vragen. De technische vaardigheden kan hij dan toepassen door een
1vs1 actie aan te gaan of de bal te kaatsen op 10 die vervolgens de 6 of 8 in de diepte wegstuurt en
waarbij de 9 positie kiest voor het doel.
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Positie
Teamfunctie
Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen
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Uitvoering
Positie kiezen / meebewegen met bal.
Coachen.
Meevoetballen / aanspeelbaar zijn.
Aanspeelbaar komen bij balbezit van de keeper
Zodra 4 in balbezit komt, iets inschuiven (driehoek maken met 10).
Snel diepte maken d.m.v. dribbelen/drijven(opkomen) of passen.
“open”  staan  en  “open”  aannemen.
Aanspeelbaar komen bij balbezit van de keeper
Zodra 4 in balbezit komt, iets inschuiven (driehoek maken met 10).
Snel diepte maken d.m.v. dribbelen/drijven(opkomen) of passen.
“open”  staan  en  “open”  aannemen.
Aanspeelbaar komen wanneer 3 in balbezit is
Aanspeelbaar zijn in de diepte wanneer 10 de bal heeft (ruimte open)
Spel verleggen van de centrale verdediger naar de spits
“open”  staan  en  “open”  aannemen
Aanspeelbaar komen wanneer 4 in balbezit is
Aanspeelbaar zijn in de diepte wanneer 10 de bal heeft (ruimte open)
Spel verleggen van de centrale verdediger naar de spits
“open”  staan  en  “open”  aannemen
Aanspeelbaar komen centraal op het middenveld(vooractie) bij balbezit
van 3 of 4.
“open”  staan  en  “open”  aannemen
Dribbelen/drijven om een aanval te creëren.
6 of 8 in de ruimte in spelen
Positie kiezen voor het doel (5 meter achter positie 9 i.v.m twee
afspeelopties)
Centraal positie kiezen.
Wanneer 3 of 4 in dribbelt een loopactie maken in de breedte.
Zo houden we het speelveld groot.
Aanspeelbaar komen wanneer 6, 8 of 10 in balbezit zijn.
1vs1 aanvallende actie
Positie kiezen voor het doel wanneer 6 of 8 de bal heeft op de flanken.
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Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen
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Uitvoering
Positie kiezen / meebewegen met bal.
Coachen.
Doelpunten voorkomen middels zijn technische keepervaardigheden.
Ruimte klein maken
Vooruit verdedigen – storen als team – druk op de bal
Spits tegenstander volgen, voor je houden en bal onderscheppen.
Keuze maken om opkomende middenvelder op te komen
Ruimte klein maken
Vooruit verdedigen – storen als team – druk op de bal
Spits tegenstander volgen, voor je houden en bal onderscheppen.
Keuze maken om opkomende middenvelder op te komen
Ruimte klein maken – als team
Vooruit verdedigen – storen als team – druk op de bal
Linkshalf tegenstander volgen, voor je houden en bal onderscheppen.
Ruimte klein maken als team
Vooruit verdedigen – storen als team – druk op de bal
Rechtshalf tegenstander volgen, voor je houden en bal onderscheppen.
Ruimte klein maken als team
Vooruit verdedigen – storen als team – druk op de bal
Keuze maken om de opkomende centrale verdediger op te vangen,
snelheid eruit te halen zodat 3 of 4 (eigen team) in kan schuiven om te
helpen.
Ruimte klein maken als team
Vooruit verdedigen – storen als team
Centrale verdediger in balbezit volgen, voor je houden en bal
onderscheppen.
Ballijn afschermen naar de andere centrale verdediger.
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3.3 A-junioren, B-junioren, C-junioren & D-pupillen
Uitvoering
De gewenste spelersordening en daardoor verkregen veldbezetting van de RKSV Margriet elftallen is als
volgt:
- 1:4:3:3
- 4 verdedigers op lijn die ook in staat zijn 1:1 te spelen
- twee centrale middenvelders met wisselende positionele invulling en taakverdeling zowel verdedigend
als ondersteunend c.q. aanvallend
- twee vleugelspitsen met een natuurlijke drang om de aanvallende actie te maken en die tevens in staat
zijn positioneel te verdedigen
- een diepe spits en een schaduwspits
Om deze speelwijze optimaal te kunnen verwezenlijken zijn de volgende eisen met betrekking tot
uitvoering noodzakelijk:
- optimale voorbereiding voor een wedstrijd door middel van op visie afgestemde trainingen,
individuele- en teambesprekingen
- extra aandacht schenken aan het teambuildingsproces, zowel binnen als buiten het veld
- Harmoniseren van de verhouding tussen management en trainer/coach op onderdelen als:
Speelwijze
In grote lijnen kunnen we de speelwijze als volgt omschrijven:
balbezit
- op de opbouw/aanval gericht combinatiespel/creëren van een overtal
- creatief aanvalsspel
- accent op vleugelspel
- het bezetten van posities voor het doel om tot afwerking te komen
- door goed positiespel dominant zijn ten opzichte van de tegenstander
- snelle omschakeling om gebruik te maken van de ruimtes
balverlies
- snel druk op de bal geven/ruimtes klein maken
- zo vroeg mogelijk storen/pressing
- geen afwachtende houding aannemen
- ver van eigen doel af verdedigen
- snelle omschakeling om counter te voorkomen
Extra aandacht aan het voetbaltechnische teambuildingsproces zal gegeven moeten worden om te
komen tot een juiste en goede ontwikkeling van de speelwijze. Dit houdt o.a. in:
- duidelijkheid over de organisatievorm
- goede afstemming basistaken binnen het spelsysteem
- spelen naar de mogelijkheid van het team
- zeer speciale plaats voor doelmatig positiespel
- veel aandacht balans tussen opbouw en diepte in het spel
- duidelijkheid met betrekking tot het gezicht van het team
- ruimte laten voor kwaliteiten van het individu
Er zijn meerdere wegen om tot de realisatie van een bepaalde speelwijze
te komen. De trainer/coach heeft uiteraard zijn eigen stijl van werken. De volgende voorbeelden zijn
richtlijnen om tot de bedoelde speelwijze te komen.
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Taken per linie
Balbezit
De Verdediging (inclusief doelverdediger)
Het beheersen van een goed verzorgde korte opbouw is bedoeld om een overtalsituatie te creëren
waarbij getracht moet worden de speler die aangespeeld wordt met het gezicht naar de tegenstander
c.q. het doel te krijgen. Het spelen van binnen naar buiten en andersom zijn belangrijke principes. Indien
het niet mogelijk is een korte opbouw te spelen, moeten er duidelijke afspraken zijn hoe er dan
gehandeld moet worden. Er worden voorbeelden gegeven van de korte opbouw, keeper, verdedigers en
middenvelders, tegen twee of drie spitsen van de tegenpartij.
Het Middenveld
De taken van het middenveld kunnen we in zijn algemeenheid als volgt samenvatten: - in samenwerking
met de verdediging verzorgen van de opbouw. - het ondersteunen van de aanval; 6 en 8 bij resp. 7 en
11. - de aanvallende middenvelder/schaduwspits bijsluiten bij 9 om de aanval door te zetten.
- bijsluiten na de lange bal van de keeper
De Aanval
Het spelen via de vleugels is in het 1:4:3:3 systeem van de RKSV Margriet een belangrijk principe. Het
creëren van kansen door verrassende loopacties en individuele acties in samenwerking met de
verdediging (lange bal) en middenveld (zie tekeningen) is kenmerkend voor deze speelwijze.
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AANVALLEN
Positie
Teamfunctie
Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

Aanvallen

2012-2015

Uitvoering
Positie kiezen / meebewegen met bal.
Coachen.
Meevoetballen / aanspeelbaar zijn.
Buitenspeler wegtrekken in de opbouw
Zodra 3 in balbezit komt, iets inschuiven (driehoek maken met 6).
Snel diepte maken d.m.v. passen of drijven (opkomen).
“open”  staan  en  “open”  aannemen.
Opbouw verzorgen.
Coachen middenveld en backs.
Inschuiven naar middenveld.
Snel diepte maken d.m.v. passen of drijven (opkomen).
Tussen 3 en 5 spelen in de opbouw
“open”  staan  en  “open”  aannemen.
Opkomen in balbezit om een overtal-situatie te creëren op het
middenveld.
Buitenspeler wegtrekken in de opbouw
Zodra 4 in balbezit komt, iets inschuiven (driehoek maken met 8)
Snel diepte maken d.m.v. passen of drijven (opkomen)
“open”  staan  en  “open”  aannemen
2 balbezit; naar binnen knijpen (ruimte maken) of breed maken
(aanspeelbaar zijn).
3 balbezit; diepte maken (ruimte maken voor 2)
In de rug spelen van 7 voor de terugpass.
Wisselwerking  met  7.  Er  soms  “overheen” komen.
Controle als 8 en 10 voor het doel komen.
Optie; Bij 2 spitsen tegenstander; 2 in de zone , 6 gaat centraal
controlerend spelen.
Diepte maken – tegenstander terugdringen.
Veld breed houden - “open”  staan.
Actie maken / achterlijn halen.
11 in balbezit; naast of schuin achter 9 komen.
Wisselwerking met 6. Middenveld overnemen als  6  “er  overheen”  komt.
9 of 10 in balbezit; hoek in duiken t.b.v. pass achterlangs.
Hoek inpassen t.b.v. 9 of 10 – deze positie overnemen.
Vooractie – In de voeten of diep vragen
5 balbezit; naar binnen knijpen (ruimte maken) of breed maken
(aanspeelbaar zijn).
4 balbezit; diepte maken (ruimte maken voor 5)
In de rug spelen van 11 voor de terugpass.
Wisselwerking  met  11.  Er  soms  “overheen” komen.
Controle als 6 en 10 voor het doel komen.
Optie; Bij 2 spitsen tegenstander; 5 in de zone – 8
gaat centraal controlerend spelen.
Veel beweging/afwisseling – In de bal
komen/diepte zoeken. (juiste) momenten kiezen.
Wisselwerking met 10 - “Achterlangs”  kruisen, de hoek induiken.
Agressief en scherp voor de goal/doelgericht zijn.
Afvallende bal inschatten – tweede bal.
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Aanvallen

Aanvallen

VERDEDIGEN
Positie
Teamfunctie
Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen

2012-2015

Spel verdelen.
Afvallende bal/tweede bal veroveren.
Als 2e spits komen (er niet al staan).
Schieten vanuit de 2e lijn.
Wisselwerking met 9 - “Achterlangs”  kruisen, de hoek induiken.
Diepte maken – tegenstander terugdringen.
Veld breed houden - “open”  staan.
Actie maken / achterlijn halen.
7 in balbezit; naast of schuin achter 9 komen.
Wisselwerking met 8. Middenveld overnemen als  8  “er  overheen”  komt.
9 of 10 in balbezit; hoek in duiken tbv pass achterlangs.
Hoek inpassen t.b.v. 9 of 10 – deze positie overnemen.
Vooractie – In de voeten of diep vragen

Uitvoering
Positie kiezen / meebewegen met bal.
Coachen.
Meevoetballen / uitkomen bij diepe bal.
Baas in 5 metergebied / roepen.
Binnenkant dekken.
Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt
aangespeeld.
Zone dekken indien geen directe tegenstander.
Rugdekking geven aan middenveld.
Rugdekking verzorgen aan verdedigers.
Druk zetten op man met bal (inschuiven) bij een overtal situatie.
E.v.t. op buitenspel spelen.
Spits schaduwen en uitschakelen
Coachen middenveld
Centraal(positioneel) blijven spelen
Binnenkant dekken.
Zone dekken indien geen directe tegenstander
Rugdekking geven aan middenveld
Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld
Controle vanuit het midden (naast 10).
Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt
aangespeeld.
Ruimte/zone dekken – inspelen spitsen verhinderen.
Aansluiten bij pressie spelen.
Inzakken
Schuin in de rug van 9 spelen.
Ruimte klein maken.
Back tegenstander vrijlaten in opbouw.
Zodra back in balbezit, lange pass eruit
halen/druk zetten
Bij fout inspelen tegenstander – jagen
Controle vanuit het midden (naast 10).
Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt
aangespeeld.
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Verdedigen

Verdedigen

Verdedigen

2012-2015

Ruimte/zone dekken – inspelen spitsen verhinderen.
Aansluiten bij pressie spelen.
Opbouw (vooral 3 en 4) verstoren/druk zetten.
Tegenstander dwingen tot fouten.
Lange pass eruit halen. Tegenstander dwingen tot breedtepass.
Bij fout inspelen tegenstander – jagen.
Controle vanuit het midden.
Coachen aanval/middenveld.
Doordekken bij pressie.
3 of 4 tegenstander opvangen indien deze inschuift
(onze 3 schuift dan door op 10 van de tegenstander – doordekken)
Rugdekking 7 en 11 (afhankelijk aan welke zijde de bal is).
Inzakken Schuin in de rug van 9 spelen.
Ruimte klein maken.
Back tegenstander vrijlaten in opbouw.
Zodra back in balbezit, lange pass eruit halen/druk zetten.
Bij fout inspelen tegenstander – jagen.
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4. Trainingsopbouw
4.1 Techniektraining
Techniek is een van de meetpunten van de kwaliteit van een voetballer. We willen deze
techniektraining daarom ook vast leggen. Hieronder wordt weergegeven welke tijd welke team aan
deze techniektraining besteed per week. In de onderbouw werken we met name nog met specifieke
techniektraining, in de bovenbouw willen we deze graag geïntegreerd zien in de teamtactische
trainingen.
4.2 Loopscholing
De fysieke kwaliteiten van kinderen worden op jonge leeftijd al gestalte gegeven. Kinderen die niet
actief zijn lopen hier sowieso achter op de sportieve kinderen. Van belang voor de motoriek is dat er
1x in de week aandacht besteed wordt aan de motorische vaardigheden van de spelers. Deze vormen
zijn zonder bal. Hiermee stimuleer je de ontwikkeling/beweeglijkheid van een kind. Hiervoor kun je
10 tot 15 minuten reserveren in je training.
4.3 Stabiliteitstraining (Alleen voor 2e jaars E en D-pupillen)
In dit soort training wordt er aandacht geschonken aan de kracht van een speler. Deze
spierversterkende oefeningen vorkomen tevens blessures omdat de spier sterker is geworden en
daardoor minder kwetsbaar is. Mede door hier wekelijks een half uur van een training aan te
besteden zullen kinderen zich op dit onderdeel ontwikkelen. De stabiliteitstraining bestaat 5
onderdelen te weten;
 Lenigheid / Rug / Buik / Stabilisatie/ Benen.
In het onderdeel stabiliteitstraining zie je enkele voorbeelden.
Indeling trainingen Bovenbouw + D1
3 trainingen per week a 270 minuten
30 min – Warming-up per week (10 minuten per training)
30 min – Loopscholing per week
60 min – Keeperstraining per week
30 min – Techniektraining per week (functioneel in teamfuncties Aanvallen en Verdedigen)
180 min – Teamtactische training
Trainers moeten aan de hand van de trainingen en wedstrijden hun bevindingen kenbaar maken in
het speler volgsysteem.
Indeling trainingen Onderbouw – D2/D3 pupillen
2 trainingen per week a 180 minuten
30 min – Loopscholing per week
60 min – Keeperstraining per week
90 min – Teamtactische training (Positie/Partijspelen 7vs7 - 11vs11)
60 min – Techniektraining
Trainers moeten aan de hand van de trainingen en wedstrijden hun bevindingen kenbaar maken in
het speler volgsysteem.
Indeling trainingen Onderbouw – E & F pupillen
2 trainingen per week a 180 minuten
30 min – Loopscholing per week
60 min – Keeperstraining per week
60 min – Teamtactische training (Partijspelen 4vs4 – 7vs7)
90 min – Techniektraining
Trainers moeten aan de hand van de trainingen en wedstrijden hun bevindingen kenbaar maken in
het speler volgsysteem.
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5. Leeftijdspecifieke kenmerken
Iedere leeftijd brengt bepaalde eigenschappen met zich mee. Als jeugdafdeling zullen we
rekening moeten houden met en in moeten spelen op de specifieke kenmerken per
leeftijdsgroep. Zowel op het gebied van aanpak, als ook op het gebied communiceren, als ook op
het gebied van de aan te bieden oefenstof.
5.1 F-Pupillen
Eigenschappen:
- behoefte aan duidelijke leiding
-concentratievermogen nog niet zo groot
-enthousiast en leergierig
-wil om te winnen nog maar zeer beperkt aanwezig
-drukt zich spontaan en origineel uit
-onderling zijn er vaak grote verschillen
-ieder kind reageert heel verschillend op dezelfde situatie
-vertonen grote behoefte aan beweging
-denken voornamelijk aan zichzelf
5.2 E-Pupillen
Eigenschappen;
-Wil laten zien wat hij/zij kan
-Is gevoelig voor complimentjes
-Coördinatie van het lichaam wordt steeds beter
-Concentratie neemt toe, maar nog niet optimaal
-Zijn duidelijk aan het groeien, krachtiger en zelfstandiger
-Zijn leergierig
-Hoge bewegingsdrang en over het algemeen erg lenig
-Geldingsdrang groeit
-Wil om te winnen en presteren is duidelijk aanwezig
-Worden meer sociaal voelend en beseffen dat voetbal een teamsport is
-Het een enorme drang om balvaardigheid aan te leren
-Meest ideale leeftijd om voetbaltechnische vaardigheden aan te leren
5.3 D-Pupillen
Eigenschappen:
-Aanleg om techniek te leren is groot
-Enthousiast en meestal goed aanspreekbaar
-Kunnen voorbeelden snel na doen
-Bij de groep horen wordt erg belangrijk
-Concentratie is nu redelijk goed
-Lichaamskenmerken zijn goed in evenwicht
-Daardoor goed coördinatie, soepel bewegen
-Balgevoel neemt enorm toe
-Kracht en uithoudingsvermogen enorm toegenomen
-Vaak ook zelfoverschatting (kan ik wel)
-Inzicht in het samen met andere voetballen om te kunnen presteren
-Kritisch op zichzelf maar vooral ook op anderen
-Leren snel, nemen oefenstof gemakkelijk op en hebben veel interesse voor spelvormen
-Over het algemeen sterk gemotiveerd
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5.4 C-Junioren
Eigenschappen:
-prepuberteit, idealistisch/eigenwijs
-disharmonie, meestal enorme lengtegroei beperkte belastbaarheid
-stuntelig/slungelachtig beperkte belastbaarheid
-blessuregevoelige leeftijd
-herwaarderen van het voetbal, andere interesses en hobby’s
-afzetten tegen gezag, conflicten uitlokken
-zelfoverschatting, met zichzelf bezig
5.5 B-Junioren
Eigenschappen:
-meer realiteitszin (neemt sneller wat aan van een ander, leider,trainer scheids of een ander)
-minder emotioneel
-mede verantwoordelijkheid dragend
-kritischer naar eigen prestatie
-leerzame periode
-verhoogde belastbaarheid
-effectiever bewegingsverloop
-soms groepvorming
5.6 A-Junioren
Eigenschappen:
-Optimale lichamelijke ontwikkelingsgrens
-Hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden
-Sterke geldingsdrang op tal van gebieden
-Drang naar perfectionisme
-Stabilisatie op het psychische vlak, afgewisseld met crisisperioden
-Grote belastbaarheid
-Overgang naar senioren
-Inzicht in prestatieniveau
-Vaak sterke groepsvorming
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6. Rode draad jeugdafdeling rksv Margriet
6.1
F-E-D-pupillen
F pupillen:
Kinderen van deze leeftijd hebben al kennis gemaakt met de basisprincipes. Ze weten dat het om
scoren gaat, in welk doel ze dat moeten doen en ze hebben kennis gemaakt met de bal. Hier begint
het wekelijks voetballen met 7 tegen 7 met 2 keepers. Door de grotere maat van het doel en de
aanwezigheid van een keeper wordt er meer beroep gedaan op schieten, mikken en kijken waar de
keeper staat. Er wordt meer als team geopereerd, je krijgt te maken met spelers die liever voorin
spelen dan achterin en ook keepers dienen zich aan. Doelstelling voor deze categorie is:
Het doelgericht leren handelen met de bal
E Pupillen:
De bedoeling van het spel is inmiddels duidelijker, de bal krijgen we steeds meer onder controle en
het spel is doelgerichter geworden. Bij E teams is het belangrijk dat er besef komt dat voetbal een
teamsport is. Het handelen van individuele spelers krijgt meer en meer een teambetekenis. Een
belangrijk voetbalaspect in deze leeftijdscategorie is het koppen. Doordat spelers grotere afstanden
met de bal kunnen gaan overbruggen en ook doelgerichter kunnen gaan trappen wordt er steeds
meer een beroep gedaan op het koppend oplossen van bepaalde spelsituaties.
Spelregels moeten strakker gehanteerd worden en de coach moet aangeven hoe er met de regels
moet worden omgegaan. Binnen het opereren in teamverband loopt het als een rode draad op een
zinvolle wijze organiseren van de spelers op het veld.
Doelstelling voor de E-pupillen
Het leren samen doelgericht te spelen
D-Pupillen:
In deze leeftijdscategorie worden de eerste stappen gezet naar het echte voetballen. Oftewel echte
afmetingen gecombineerd met de officiële spelregels. De wedstrijd wordt 11 tegen 11 wat alweer
een stukje gecompliceerder is. Ook komt de buitenspelregel erbij.
Dit houd in: meer opties in het veld, meer om op te letten, nog moeilijker om overzicht te bewaren,
grotere afstanden, grotere doelen, corners etc.
Al met al veel wijzigingen t.o.v het 7 tegen 7. Hierdoor zal het enige tijd duren voordat de spelers
gewend zijn aan de nieuwe situatie. Het gaat er in deze eerste 11 tegen 11 situatie om dat de spelers,
binnen de positie die ze in een elftal innemen, leren wat de bijbehorende taak inhoudt, waarop ze
worden aangesproken en welke bijdragen ze moeten leven met betrekking tot het aanvallen c.q. het
verdedigen.
Doelstelling voor D-pupillen
Het leren spelen vanuit een basistaak
6.2
C-B-A-junioren
C-Junioren
De junioren laten al kenmerken zien van hoe volwassenen het spel spelen. Er wordt in een duidelijke
teamorganisatie gespeeld met duidelijke taken. Het gaat er in de C teams vooral om genuanceerd en
met het oog voor de individuele mogelijkheden verder te werken aan de ontwikkeling van de
voetballers. Er zijn nogal eens haperingen in de uitvoering zowel met als zonder bal. Op vlak van
intenties om de beter oplossing in voetbalsituaties te kiezen kunnen grote vorderingen worden
gemaakt. Vooral door beter lezen van situaties, in combinatie met inzicht en steeds beter
communiceren met elkaar in het veld kan het een vruchtbare periode zijn. Het verder uitbouwen van
het leren beheersen van een bepaalde taak verbonden aan een bepaalde positie binnen het team zal
centraal staan.
Doelstelling voor C-Junioren
Het afstemmen van basistaken binnen het team
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B-Junioren
Bij de B junioren kan ingezet worden op het nastreven van resultaten. Voor deze leeftijdscategorie
geldt wel: de ene week lukt alles de andere week helemaal niets. Met de B-Junioren kun je verder
gaan met de samenwerking van 11 spelers als een team. Oftewel een beter afstemming van de
verschillende taken op elkaar. De hiërarchie in een groep gaat zich aftekenen en ook daarin moet
iedereen zijn positie vinden. De coach is hierin een belangrijke observator en indien noodzakelijk een
corrigerend persoon. Kortom, de coach gaat er een team van maken. De coach heeft het meeste
resultaat wanneer hij de spelers kan bewegen het te hebben over het handelen als voetballer.
Doelstelling bij B-junioren
Het spelen als een team
A-Junioren
Spelers in deze leeftijdscategorie zetten zich met ziel en zaligheid in voor het bereiken van een
bepaalde doelstelling. Het wordt duidelijk dat ze ergens in willen investeren. Ook is het voor de
coach prettig dat de zin van bepaalde trainingsvormen, wordt herkend, geaccepteerd en wordt
herkend. De fysieke belastbaarheid wordt hier dus ook groter en naast het beter en vaker handelen
kan in deze leeftijdscategorie ook aandacht besteed worden aan het volhouden van beter en vaker
handelen. In deze leeftijdscategorie is ook de speelwijze een belangrijk onderdeel, zowel van je eigen
team maar ook zeker van de tegenstander zodat je weet hoe je moet gaan spelen. A Junioren
begrijpen waar het om gaat en vinden het leuk als het positief uitwerkt. Over het algemeen kan
worden gesteld dat het “waarom” van een bepaalde teamorganisatie bij de A-Junioren aan de orde
moet komen. Belangrijk is ook om daarbij je spelers mee te laten denken.
Doelstelling A-Junioren
Het presteren als een team in een competitie

7. Indeling/Overgang spelers
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7. Teamindeling /Overgang spelers
Omtrent de overgang en indeling van spelers wensen we als jeugdafdeling ook een duidelijke visie uit
te rollen en op deze wijze het selectiebeleid voor 2012-2015 vast te leggen.
De keuze omtrent aantallen is gemaakt op basis van het ideale streven. Ook hierin nemen de pijlers,
te weten; Ontwikkelen, Presteren en Plezier een belangrijke plaats in.
Dit is het ideaalplaatje. De HJO`s van de Bovenbouw en Onderbouw houden het recht
om in samenspraak met de TC af te wijken van de streefaantallen.
In sommige situaties werken we in ons streven met oneven aantallen.
Bij de B2, C2 en C3 willen we de keepers hun ontwikkelmomenten geven. Tevens willen we de
veldspelers voldoende ontwikkelmomenten geven.
Bij de B1 hebben we de keuze gemaakt van 17 te gaan werken. Dit is bepaald op basis van de
roulatie/ontwikkelmogelijkheden van de spelers. We hebben dit als volgt ingedeeld.
Pos 1 – 2keepers, pos 2&3 – 3 spelers, pos 4&5 – 3 spelers, pos 6&8 – 3 spelers, pos 9&10 – 3 spelers,
pos 11 en 7 – 3 spelers.
Voor de C1-C2 en B1-B2 selectie hebben we 3 keepers.
Aan het begin van het seizoen wordt een voorlopige keuze gemaakt voor de 1e keeper (dit kan
tussentijds nog veranderen). De andere 2 keepers rouleren. Twee weken fungeert men als
reservekeeper bij de trainingen en wedstrijden van de B1/C1. De andere keeper fungeert dan twee
weken als 1e keeper bij de trainingen en wedstrijden van de B2/C2 selectie. Daarnaast zal de
Trainer/Coach oefenwedstrijden organiseren waar mogelijk, om de andere keepers ook bij de B1 /C1
hun ontwikkelmomenten te geven. Reden dat de keepers op deze manier gaan werken is dat we ze
zo toch hun ontwikkelmomenten geven t.a.v. trainingen bij het hoogste team. Communicatie is van
wezenlijk belang om de keepers te behouden voor de jeugdopleiding. De trainers zijn hiervoor
verantwoordelijk.
Bovenbouw; A1-B1-B2-C1-C2-C3
A1 – 1e/2e jaars A-junioren
(16+2)
B1 – 1e/de jaars B-junioren
(15+2)
B2 – 1e/2e jaars B-junioren
(15+1)
C1 – 1e/2e jaars C-junioren
(14+2)
C2 – 2e jaars C-junioren
(14+1)
C3 – 1e jaars C-junioren
(14+1) (vanaf seizoen 2013-2014)
Onderbouw; D1-D2-D3-E1-E2-E3-E4-F1-F2-F3-F4
D1 – 1e/2e jaars D-pupillen
(14+2)
D2 – 2e jaars D-pupillen
(14+1)
D3 – 1e jaars D-pupillen
(14+1)
E1 – 2e jaars E-pupillen
(8+1)
E2 – 2e jaars E-pupillen
(8+1)
E3 – 1e jaars E-pupillen
(8+1)
E4 – 1e jaars E-pupillen
(8+1) (vanaf seizoen 2013-2014)
F1 – 2e jaars F-pupillen
(8+1)
F2 – 2e jaars F-pupillen
(7+1)
F3 – 1e jaars F-pupillen
(8+1)
F4 – 1e jaars F-pupillen
(7+1) (vanaf seizoen 2013-2014)
Reden dat de F2 + F4 met 7+1 gaan starten is dat we tegenwoordig veel F-pupillen en mini-F pupillen
hebben en deze groep gedurende het seizoen alsmaar groter wordt. Bij tekorten kunnen deze mini Fpupillen worden aangesproken om dit op te vangen.
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Selectieprocedure;
Binnen RKSV Margriet zijn er mensen die interne scoutactiviteiten uitvoeren. Dit wordt aangestuurd
door de HJO`s. Naar aanleiding van deze scoutingswerkzaamheden is er een duidelijk beeld van de
spelers in de selectieteams. Aan de hand daarvan zullen spelers uitgenodigd worden om een
trainingsstage van 3 trainingen af te gaan werken met de selectie waar zij het volgende seizoen voor
in aanmerking komen. De uitnodiging zullen de spelers ontvangen van de huidige trainer op dat
moment.
Deze selecties gaan vanaf maart trainen en/of oefenwedstrijden spelen zodat de trainers een goed
en reëel beeld kunnen vormen over hun groep. Uiteindelijk zullen uit die selecties keuzes worden
gemaakt door de desbetreffende trainers in samenspraak met de Hoofd Jeugdopleidingen over de
samenstellingen van onze 1e selectie-elftallen/zeventallen (A1-B1-C1-D1-E1-F1) en 2e selectieelftallen/zeventallen en natuurlijk ook de opleidingselftallen/zeventallen (C3-D3-E3-F3).
De spelers van de B2-C2-D2-E2-E4-F2 worden doorgeselecteerd en hoeven daarom dus ook niet te
mee te gaan trainen met het nieuw te vormen team. Mits er gegronde redenen zijn kan de HJO van
de bovenbouw en onderbouw besluiten een speler terug te zetten. Dit heeft uiteraard niet onze
voorkeur. Het streven is om eind mei de selecties kenbaar te maken aan de jeugdleden.
Nieuwe teamindeling bij F-pupillen 2x per seizoen
Omdat de F-afdeling van de RKSV Margriet de laatste jaren ontzettend hard groeit wordt het steeds
moeilijker om al het talent op waarde te schatten. Helemaal gelet op de ontwikkeling is het lastig in
te schatten welke progressie de spelers zullen gaan maken tijdens het seizoen.
Naar aanleiding van de ontwikkeling die de 1e en 2e jaars F-pupillen door hebben gemaakt in de 1e
seizoenshelft delen we net voor de winterstop de teams op nieuw in. We willen ervoor zorgen dat de
F-pupillen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun eigen plafond kunnen halen. Het spelplezier van
de speler staat centraal om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, wanneer een speler te hoog of te
laag is ingedeeld t.a.v. zijn eigen niveau wordt het spelplezier echter minder. In de 2e seizoenshelft
zullen de teams dan starten met de nieuwe teams.
Doorschuiven spelers
Ook vinden we het belangrijk dat we binnen de jeugdafdeling duidelijkheid creëren over het
doorschuiven van spelers van de selectieteams. Het vaandelteam van de jeugd is natuurlijk de A1. Op
het moment dat zij spelerstekorten hebben dan zal er doorgeschoven moeten worden vanuit de B1.
Hierin is de HJO de eindverantwoordelijke, hij bepaalt in overleg met beide trainers onder andere wie
er doorgeschoven gaat worden. Om de kwaliteit vervolgens van de B1 te waarborgen zal ook de B2
en C1 moeten gaan doorschuiven. Wel vinden we het belangrijk dat de desbetreffende trainers dit zo
snel mogelijk communiceren, zodat de trainer van bijvoorbeeld de B1 er ook alvast rekening mee kan
houden. Belangrijk instrument omdat voorspoedig te laten verlopen is communiceren. De HJO van de
bovenbouw en onderbouw zijn de eindverantwoordelijke en zij bewaken dit proces.
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8. Keeperopleiding
De keeper speelt een belangrijke rol binnen een team. Aan deze rol hangen een aantal handelingen.
De belangrijkste handelingen voor een keeper zijn;
 Vangen van de bal
 Duiken naar de bal
 Werpen van de bal
 Trappen van de bal
 Verwerken van de bal
 Positie kiezen t.a.v. de tegenstander met bal
Deze handelingen komen overal terug. Voor zowel de keeper van de F3 tot en met de keeper van de
A1. Daarnaast mogen we steeds meer verwachten van een keeper. Zo kan hij zijn teamgenoten
helpen bij het positie kiezen door middel van te coachen bijvoorbeeld.
Wanneer we meer verwachten van een keeper zal dit ook inhouden dat de RKSV Margriet zal moeten
investeren om keepers op te leiden. Daarom vinden we het belangrijk om keepers individuele
keeperstraining aan te bieden. Iedere keeper binnen de jeugdopleiding krijgt 60 minuten
keeperstraining per week. Daarnaast zorgt de trainer/coach voor geïntegreerde keeperstraining.
(denk hierbij aan partijspelen op trainingen).
Naast de specifieke handelingen die een keeper ontwikkelt vindt de RKSV Margriet het belangrijk dat
keepers nieuwe fouten durven maken. Nieuwe fouten betekent dat hij van zijn oude fouten heeft
geleerd. Spelenderwijs door ervaring op te doen en te ervaren waarom de keeper de volgende keer
andere keuzes moet maken zorgt ervoor dat de keeper bewust wordt/is van de keuzes die hij maakt.

Doelstellingen Onderbouw;
Optimaal ontwikkelen van de technische keepervaardigheden door te ervaren.
Doelstellingen Bovenbouw;
Optimaal ontwikkelen van de technische keepervaardigheden i.c.m. het toepassen tijdens
wedstrijden.
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9. Jeugdkader & competenties
Begeleiding jeugdteams RKSV Margriet
Algemeen;
Om de kwaliteit van de jeugdafdeling te waarborgen en het kind wat centraal staat binnen de
jeugdafdeling van de RKSV Margriet zich optimaal naar zijn of haar mogelijkheden te kunnen laten
ontwikkelen is het van belang dat het begeleidingsteam op een duidelijke wijze weggezet wordt.
Het begeleidingsteam vervult een belangrijke rol in de voetbalopleiding van de RKSV Margriet. Waar
t/m de D-jeugd met name de basis centraal staat en de ontwikkeling voorop staat zal naar mate de
spelers ouder worden de ontwikkeling hand in hand moeten gaan met presteren. Wanneer de
jeugdspelers overgaan naar de senioren is het makkelijker aan te sluiten bij de selectie omdat daar
het presteren voorop staat.
Bij ieder team streven we naar;
 Een trainer/coach en assistent trainer per team
 Een teambegeleider per team
 Een assistent scheidsrechter per team
Om de verschillende taken zo goed mogelijk weg te kunnen zetten bij de jeugdelftallen van de RKSV
Margriet vinden we voor het jeugdkader de volgende punten van belang;
 Men moet kunnen werken in teamverband(collega-trainers)
 Enthousiasme uitstralen (wanneer je zelf heel enthousiast bent zullen de spelers ook
enthousiast worden)
 De omgang met de jeugdspelers is voldoende/goed.
 Men moet het belang van individuele ontwikkeling in combinatie met presteren zien.
 Men kan functioneren als assistent- en/of scheidsrechter. Is geen vereiste
 Tevens bieden we de mogelijkheid voor trainers om zichzelf te ontwikkelen door eventueel
een cursus te volgen bij de KNVB.
9.1 Trainer/Coach
Taakomschrijving van de Trainer/Coach;
Technisch
 Trainen, begeleiden en coachen van het eigen team.
 Heeft de eindverantwoordelijkheid t.a.v. zijn/haar team.
 Neemt de technische invulling omtrent trainingen en wedstrijden voor zijn rekening.
 Werkt hierin volgens de visie van de RKSV Margriet die beschreven staat in het Technische
Jeugdplan.
 Neemt deel aan regulier overleg, opgezet door de HJO OB en HJO BB.
 Communiceert bijzondere gebeurtenissen/problemen in en rondom het team duidelijk naar
de coördinator.
 Is er alert op dat de gedragsregels, die voor de leden van de jeugdafdeling gelden nageleefd
worden en treedt waar nodig corrigerend op. De trainer is een voorbeeld.
 Maak de kinderen bewust van het feit dat zij de RKSV Margriet vertegenwoordigen. We
moeten de naam van de RKSV Margriet goed uitdragen. Dit betekent dat we met heel veel
respect omgaan met elkaar, met tegenstanders en met scheidsrechters.
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Organisatorisch
 Is het centrale meldpunt voor de spelers van zijn team in geval van afmelding, blessures e.d.
en zorgt eventueel in overleg met de coördinator voor completering van zijn team.
 Zorgt ervoor dat spelers tijdig worden geïnformeerd bij eventuele afgelastingen van
trainingen en/of wedstrijden. Een telefooncirkel zorgt voor snelle verspreiding van de
boodschap.
 Brengt de spelers op de laatste trainingsavond op de hoogte hoe laat zij op zaterdag
aanwezig moeten zijn.
 Is ruim op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden om toezicht te houden op de spelers
van zijn team in het kleedlokaal en daarbuiten.
 Ziet er na de training en wedstrijden op toe dat zijn spelers zich in het kleedlokaal
douchen(A-B-C-D-E-meisjes) en omkleden en vervolgens het kleedlokaal schoon
achterlaten(alle jeugdteams).
 Is op trainingsdagen verantwoordelijk voor het materiaal. Zorg dat het materiaal compleet
blijft. Op wedstrijddagen is de teambegeleider verantwoordelijk voor het materiaal.
 Toont waar mogelijk interesse in andere elftallen mogelijk door contact met de trainers te
houden, anderzijds mogelijk door een wedstrijd te bezoeken van een ander elftal.
 Het is wenselijk dat de trainers en leiders van alle elftallen aanwezig zijn op de
jaarvergadering van de RKSV Margriet.
 Deelname en organisatie van nevenactiviteiten.
9.2 Teambegeleider
Taakomschrijving van de Teambegeleider;
Organisatorisch
 Begeleidt het team bij wedstrijden en andere activiteiten en zorgt voor een goede en
gezonde teamsfeer.
 Draagt zorg voor de benodigde materialen op wedstrijddagen (tenues, ballen, waterzak)
 Is er alert op dat de gedragsregels, die voor de leden van de jeugdafdeling gelden nageleefd
worden en treedt waar nodig corrigerend op. De leider is een voorbeeld.
 Is ruim op tijd aanwezig bij wedstrijden om toezicht te houden op de spelers van zijn team in
het kleedlokaal en daarbuiten.
 Ziet er na de wedstrijd i.c.m. de trainer op toe dat zijn spelers zich in het kleedlokaal
douchen(A-B-C-D-E-meisjes) en omkleden en vervolgens het kleedlokaal schoon
achterlaten(alle jeugdteams).
 Brengt spelers van zijn team op de hoogte van alle noodzakelijke informatie. De trainer geeft
op de laatste trainingsavond in die week aan hoe laat de spelers zaterdag aanwezig moeten
zijn. Een telefooncirkel zorgt voor snelle verspreiding van de boodschap.
 Communiceert bijzondere gebeurtenissen/problemen in en rondom het team duidelijk naar
de coördinator.
 Ziet er op toe dat de gegevens op het wedstrijdformulier correct worden ingevuld en levert
deze formulieren direct na de wedstrijd op de afgesproken bestemming in.
 Beheert de spelerspas(vanaf D-jeugd) en neemt deze mee naar de wedstrijd zodat alle
spelers deel kunnen nemen aan de wedstrijd.
 Coördineert en verdeelt oudertaken, zoals: - organiseren activiteit, shirts wassen, etc.
 Ziet er op toe dat de gedragsregels voor ouders en kinderen worden nageleefd en spreekt
daar waar nodig ouders aan. Bij herhaalde overtreding of onbereidwillige medewerking zal
hij de coördinator hiervan op de hoogte stellen die nader in contact zal treden met ouders
en/of kinderen.
 Neemt deel aan overleg met het jeugdcommissie/bijeenkomst teambegeleiders elftallen
jeugdafdeling RKSV Margriet.
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Het is wenselijk dat de trainers en begeleiders van alle elftallen aanwezig zijn op de
jaarvergadering van de RKSV Margriet.
Deelname en organisatie van nevenactiviteiten.

Technisch
Eventueel ondersteunen van de trainer in het maken van beslissingen.
9.3 Assistent scheidsrechter
 Begeleidt het team bij wedstrijden en andere activiteiten en zorgt voor een goede en
gezonde teamsfeer.
 Zorgt ervoor dat hij eerlijk deelneemt als assistent scheidsrechter tijdens wedstrijden.
 Is er alert op dat de gedragsregels, die voor de leden van de jeugdafdeling gelden nageleefd
worden en treedt waar nodig corrigerend op. De leider is een voorbeeld.
 Ondersteunt de leider en trainer bij het uitvoeren van hun functies. De trainer en leider
blijven verantwoordelijk voor hun eigen taken.
Is ruim op tijd aanwezig bij wedstrijden om toezicht te houden op de spelers van zijn team in het
kleedlokaal en daarbuiten.
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10. Scoutingsapparaat en Spelervolgsysteem
10.1 Scoutingapparaat
De RKSV Margriet wil met de jeugdteams op een zo hoog mogelijk (landelijk) niveau voetballen, om
zo de kwalitatieve borging, van de doorstromers richting het eerste elftal zo veel mogelijk te kunnen
garanderen.
Zoals ook bij het eerste elftal de wens en voorkeur uitgaat naar het werken met `eigen spelers`, geldt
deze visie ook voor de jeugd. Desalniettemin ontbreekt er in sommige leeftijdscategorieën
voldoende kwaliteit om op het vereiste niveau te kunnen voetballen, wat ervoor gaat zorgen dat er
naar spelers van omliggende clubs wordt gekeken of zij een versterking kunnen zijn voor een
selectieteam van de RKSV Margriet.
Binnen de RKSV Margriet wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe scouting.
Interne scouting
Gedurende het seizoen observeert de interne scout en TC spelers van alle teams. In overleg met HJO
worden getipte spelers op verschillende momenten beoordeeld en mogen zij al dan niet mee trainen
met een hoger team, om zijn of haar niveau te kunnen meten met spelers van het gewenste niveau.
Externe scouting
Om de standaard teams van de RKSV Margriet op het gewenste landelijke niveau te kunnen laten
spelen en te zorgen voor voldoende kwaliteit in de opleiding- en overige teams kan er bij omliggende
verenigingen gescout worden naar spelers. Van groot belang is dat er gericht naar de positie wordt
gekeken, waar de kwaliteit ontbreekt binnen de opleidingteams. Daarnaast moet een speler van
buitenaf altijd beter zijn, dan wat de RKSV Margriet in haar jeugdteams heeft staan.
Wanneer een speler van een andere club interessant is voor de RKSV Margriet, zal de HJO of in
opdracht van de HJO de club worden geïnformeerd. Transparantie en een goede verstandhouding
met de clubs in de regio heeft de RKSV Margriet hoog in het vaandel staan.
10.2 Spelervolgsysteem
Talento
(speler-volg-systeem)
Vanaf het seizoen 2012-2013 gaan we binnen de jeugdopleiding van de RKSV Margriet werken met
een speler-volg-systeem genaamd Talento.
Op deze manier kunnen we realiseren dat alle informatie die er is over onze jeugdleden word
gewaarborgd en bewaard blijft. Ook zal de structuur binnen de jeugdopleiding naar een hoger niveau
gebracht worden en zal het als hulpmiddel gebruikt kunnen worden voor het kader van zowel de
recreatieve als selectieteams. Vooral op het gebied van trainingen en het maken van
wedstrijdvoorbereidingen kunnen niet alleen het kader van de selectieteams hier informatie uit
halen maar zeer zeker ook de trainers/leiders van de recreatieve teams.
De belangrijkste functie van Talento is het bijhouden en documenteren van de ontwikkelingen van de
jeugdspelers zodat we kunnen zien wat de vooruitgang is.
Binnen Talento zijn er mogelijkheden om;
1. Evaluaties te maken van spelers
2. POP’s  te  maken  voor  spelers
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3. Fysieke testen te documenteren
4. Trainingen te maken en op te slaan voor de databank (enkel door de RKSV Margriet te
gebruiken)
5. Aanwezigheid tijdens wedstrijden en trainingen bij te houden
6. Wedstrijd voorbereidingen te maken
7. Analyses te maken over gespeelde wedstrijden
8. Wisselbeurten bij te houden
9. Doelpunten, assists, kaarten bij te houden
10. Bijzonderheden per speler te documenteren
Vanaf het seizoen 2012-2013 zullen we dus gaan starten met het gebruiken van dit systeem. Dat wil
zeggen dat alle selectietrainers(A1-B1-C1-C3-D1-D2-D3-E1-E2-E3-E4-F1-F3) verplicht zullen zijn dit bij
te houden. Wekelijks zullen deze trainers hun trainingen hierin moeten zetten om zo te kunnen
monitoren of de ontwikkeling van spelers gestaag gaat en er ook daadwerkelijk getraind word wat
we volgens ons Technisch Jeugdplan voor ogen hebben.
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11. Samenwerkingsverbanden
Om tot een optimaal werkende jeugdopleiding te komen zullen we gebruik moeten
maken van onze omgeving. In deze omgeving doelen we dan op verenigingen en organisaties die
iets voor ons kunnen betekenen en die wij iets te bieden hebben. We gaan dan ook nadrukkelijk
op zoek naar verbanden met deze verenigingen/organisaties.
11.1 SEC
Het Sport Expertise Centrum kan ons ondersteunen en adviseren op het gebied van de te
organiseren jeugdopleiding en de stappen die we willen maken. Momenteel vindt deze vorm
plaats middels de Combinatiefunctionaris Voetbal. Daarnaast kunnen we ook in de uitvoering
gebruik maken van het SEC. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de sportdocenten in
het informeren van kinderen over de activiteiten van de RKSV Margriet. Denk hierbij aan flyers
uitdelen en dergelijke.
11.2 CIOS Arnhem / De Leijgraaf Oss / Sport en Bewegen Den Bosch
In de uitvoering van de activiteiten die plaats vinden willen we gebruik gaan maken van assistent
trainers die op deze manier ervaring in het werkveld opdoen. Tevens hebben onze trainers in dat
geval de luxe dat ze extra handjes hebben in de uitvoering. We zoeken naar verbanden met deze
sportorganisaties. Door een goed leerbedrijf te zijn hopen we in de toekomst deze samenwerking
verder door te ontwikkelen.
11.3 SDV
Momenteel werken we al samen met SDV. Sport, Dienstverlening en Veiligheid is een opleiding
waar leerlingen van het Voortgezet Onderwijs al gericht een keuze hebben gemaakt en je als
stagegever dus ook weet dat je sportief ingestelde mensen in huis haalt. Ook hier geldt dat we
trachten om de samenwerking telkens door te ontwikkelen zodat RKSV Margriet hier in de
toekomst nog lang op kan bouwen.
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12. Implementatie TC Jeugdplan
Dit TC Jeugdplan is bestemd om het niveau van de jeugdopleiding van de RKSV Margriet te verhogen.
Om er niet voor te zorgen dat het een plan wordt wat in de kast beland, gaan we zorgen dat we t.a.v.
de implementatie ook vastleggen op welke wijze wij dit in de jeugdafdeling in te gaan voeren.
12.1 Implementatie structureel (rode draad 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015)
Centrale aftrap
We willen het gehele jeugdkader betrekken in de uitvoering. Daarom willen we het TC Jeugdplan
presenteren t.a.v. al het kader van de jeugdafdeling. Hierin proberen we een duidelijk overzicht te
geven van de zelfscan waar we nu staan en waar we over 3 jaar willen staan als jeugdopleiding. Deze
bijeenkomst zal nog voor het seizoen 2012-2013 plaats vinden. Ieder seizoen zal er vooraf een
dergelijke bijeenkomst gehouden worden om zo duidelijkheid te geven t.a.v. de stappen die er al zijn
gemaakt en de stappen die er nog gemaakt moeten worden.
Trainersoverleg
Eenmaal per maand zal er een trainersoverleg plaatsvinden voor de selectietrainers. De
selectietrainers zullen de visie van de RKSV Margriet over moeten gaan brengen, de HJO bovenbouw
en onderbouw gaan de rode draad zoals beschreven het plan wegzetten in dit overleg. Ook hierin zal
alles stapje voor stapje gaan om vervolgens steeds dichter bij ons einddoel te komen.
Bezoek HJO wedstrijden
De HJO bovenbouw en HJO onderbouw bezoeken gedurende het seizoen van ieder team 2
wedstrijden. Zowel een voor als een na de winterstop. Zo wordt er een denkbeeldige spiegel
voorgehouden en wordt de desbetreffende trainer/coach bewust gemaakt van zijn handelingen. Aan
de hand hiervan heeft hij een aantal aandachtpunten/ontwikkelpunten waar hij de komende periode
aan kan gaan werken.
Ontwikkeling Trainers – Train de Trainer
Als de RKSV Margriet willen we graag spelers laten ontwikkelen. Echter willen we ook trainers laten
ontwikkelen. Hierdoor worden de ontwikkelmogelijkheden van de spelers ook beter. Het train de
trainer programma betreft de uitvoering van hoe we de trainingswijze die we bij de RKSV Margriet
nastreven in de praktijk weg gaan zetten. Dit is ook gekoppeld aan oefenstof die we daarbij
aanreiken zodat de trainers handvatten hebben om het in de praktijk te brengen.
TC Overleg
Om de voortgang van de visie van de RKSV Margriet t.a.v. haar jeugdopleiding te blijven waarborgen
vindt er maandelijks een overleg plaats met de Technische Commissie van de Jeugd.
Evaluatiegesprekken Trainer/Coaches
De trainersstaf krijgt een individueel een gesprek met de HJO onderbouw of bovenbouw om de
voortgang te bespreken. Dit gesprek vindt in oktober plaats. Hierin wordt ook reflectie gegeven op
het handelen van de desbetreffende trainer. In februari wordt getracht om de trainersstaf voor het
nieuwe seizoen te presenteren, kenbaar te maken.
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Het Technisch Jeugdplan van de RKSV Margriet is geschreven door;
Pascal van Druten
Hoofd Opleidingen bovenbouw RKSV Margriet
Mark Strik
Hoofd Opleidingen onderbouw RKSV Margriet
Camiel van Hoogstraten
Combinatiefunctionaris Voetbal Sport Expertise Centrum
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