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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

Voor u ligt het opleidingsplan van de jeugdafdeling van SC Varsseveld. In dit plan willen we 

kort en algemeen aangeven wat de doelstellingen zijn en wat we verwachten van trainingen, 

wedstrijden, coaching, begeleiding en het functioneren van spelers. Het plan is ook bedoeld 

om aan trainers en leiders duidelijk te maken waar SC Varsseveld voor staat en waarvoor zij 

kiest.  

Het technisch beleid moet er op gericht zijn dat iedereen met plezier beter leert voetballen 

bij SC Varsseveld en blijft voetballen. Het prestatieve beleid van SC Varsseveld is erop gericht 

om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar het 1e en 2e elftal. Daarnaast 

willen we iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen op welk niveau dan ook. De 

uitgangspunten voor het beleid moeten daarom vaststaan. De organisatie moet zo zijn dat 

de doorstroming van spelers (van pupil naar junior, als junior binnen de jeugd en van de 

jeugd naar de senioren) goed verloopt. Het opleidingsplan schetst op hoofdlijnen de richting 

die het volgens SC Varsseveld op moet. We zijn ons ervan bewust dat elke structuur die je 

bedenkt afhankelijk is van mensen die in die structuur moeten functioneren. Dit is dan ook 

geen statisch verhaal, maar een verhaal dat in onderling overleg tussen alle betrokkenen 

bijgesteld kan worden. SC Varsseveld is gebaat bij een goed en werkbaar opleidingsplan.  

Indien een ieder achter dit plan gaat staan en de afspraken die hierin verwoord staan 

respecteert, ontstaat er rust, structuur en duidelijkheid binnen de vereniging. Een sfeer die 

nodig is om optimaal te kunnen functioneren. Het is van belang dat dit plan na verloop van 

tijd wordt geëvalueerd. Niet alleen de jaarlijkse uitvoering door bespreking ervan in de 

verschillende overleggen, maar ook na bijvoorbeeld drie jaar (dus aan het begin van het 

seizoen 2019/2020) ten aanzien van de doelstellingen, de organisatie en de hoofdlijnen van 

het technische beleid.  

 

Technische Commissie Jeugd (TCJ) 
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2.2.2.2. Algemene visie en doelstellingenAlgemene visie en doelstellingenAlgemene visie en doelstellingenAlgemene visie en doelstellingen    

 

Visie: 

In de gehele jeugdopleiding bij SC Varsseveld staan leren, ontwikkeling en plezier centraal. 

Uit een combinatie hiervan volgt het presteren. Herkenbaarheid, aanvallend en initiatiefrijke 

spelopvatting en speelstijl zijn dan ook de kernwoorden in deze technische voetbalvisie. 

 

Aandachtspunten binnen de voetbaltechnische visie van SC Varsseveld zijn: 

• Het jeugdkader heeft een sterke binding met SC Varsseveld en is bij voorkeur spelend 

lid of spelend lid geweest van SC Varsseveld; 

• Het jeugdkader is of wordt geschoold, mogelijk via interne bijeenkomsten; 

• In de jeugdopleiding wordt getraind volgens de uitgangspunten van de 

“Zeister Visie” en de “Coervermethodiek” uitgewerkt in Voetbal Technische 

Ontwikkeling Nederland (VTON); 

• Plezier en leren voetballen gaan altijd hand in hand; 

• Een juiste team/wedstrijdinstelling is een van de kenmerken binnen SC Varsseveld, 

deze mentaliteit als positieve kracht handhaven. 

• In de jeugdopleiding is beter maken van spelers(individu) belangrijker dan het 

resultaat. Goede resultaten bevorderen wel het spelplezier en tijdens de opleiding 

gaat het winnen van wedstrijden een belangrijkere rol spelen. 

Flexibiliteit en creativiteit zijn mogelijk, maar bovenstaande principes blijven wel primair. 

 

Doelstellingen:  

• Ieder lid moet zich op technisch, tactisch, mentaal en sociaal gebied optimaal kunnen 

ontwikkelen.  

• Het ontwikkelen van een herkenbare speelstijl binnen de prestatie-elftallen van       

SC Varsseveld 

• De jeugdafdeling zo optimaliseren en perfectioneren dat de prestatie-elftallen van  

SC Varsseveld minimaal het 1
e
 klasse KNVB niveau aan kunnen. Uiterlijk 2020 is de 

doelstelling om de selectieteams op gewenst niveau te krijgen. 

• Aan het eind van het opleidingstraject moeten de spelers het gevraagde niveau in de 

senioren aan kunnen.  

• Ieder lid moet de naam van SC Varsseveld d.m.v. Fair Play op een positieve manier 

uitdragen.  

Niveau selectieteams voorjaar 2016: 

Selectieteam: Niveau voorjaar 2016: 
SC Varsseveld A1 / JO-19 2

e
 Klasse KNVB 

SC Varsseveld B1 / JO-17 2
e
 Klasse KNVB 

SC Varsseveld C1 / JO-15 2
e
 Klasse KNVB 

SC Varsseveld D1 / JO-13 2
e
 Klasse KNVB 

SC Varsseveld E1 / JO-11 Hoofdklasse KNVB 

SC Varsseveld F1 / JO-09 1
e
 Klasse KNVB 



7 

 

3.3.3.3. Organogram Organogram Organogram Organogram     

 

De technische commissie jeugd wordt vormgegeven door drie mensen. Een Hoofd Jeugd 

Opleidingen en twee commissieleden die samen uitvoering geven aan het technisch 

jeugdbeleidsplan. Hierin wordt nauw samengewerkt met de jeugdcommissie waarin de 

leeftijdscoördinatoren bevinden. 

 

 

  

Hoofd Jeugd 
Opleiding

Trainers ABC Trainers DEF Trainers Meisjes

Technische 
commissie lid Jeugd 
- coordinator VTON

Technische 
commissie lid Jeugd
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4.4.4.4. Samenstellen selectieteams Samenstellen selectieteams Samenstellen selectieteams Samenstellen selectieteams     

 

De samenstelling van de nieuwe groepen dient zoveel mogelijk te verlopen volgens tevoren 

vastgestelde procedures. In de winterstop worden de selectieteams geëvalueerd. Dit 

gebeurt tussen de TCJ, selectietrainer en eventueel de leider. Hierbij staat de vraag centraal 

welke speler in aanmerking komt om in het 2e deel van het seizoen in een `hoger` team te 

gaan trainen ( en/of spelen). In mei/juni (indien dan mogelijk) moet de samenstelling van de 

nieuwe groep, zoals die na 1 augustus gaat opereren, bekend gemaakt worden. Bij de 

samenstelling van de nieuwe groepen moeten de trainers, begeleiders en de leiders 

betrokken worden. Vanaf mei    is inzicht omtrent vragen als:  

• Hoeveel jeugdspelers zitten volgend seizoen in een bepaalde leeftijdsklasse?  

• Hoeveel teams moeten per leeftijdsklasse in de competitie worden ingeschreven?  

• Hoeveel spelers, die op dat moment deel uitmaken van een elftal, gaan over naar de 

hogere leeftijdsgroep en hoeveel kunnen nog een jaar blijven?  

• Wie komen er uit lagere elftallen in aanmerking voor een plaats in een hoger elftal?  

• Wat heeft de beantwoording van bovenstaande vragen tot gevolg voor de 

organisatie met betrekking tot trainers/leiders van de training- en elftalgroepen, 

hoeveel trainingsgroepen, welke trainingsuren etc.?  

Selectieteams: 

Op dit moment kent SC Varsseveld 1 selectieteam bij de A  t/m de D . Vervolgens wordt het 

2e team zo sterk mogelijk samengesteld uit de overige spelers. De overige teams worden zo 

ingedeeld dat alle spelers zo goed mogelijk aan hun trekken komen. Bij de E en F wordt voor 

de 1e teams ook de selectiecriteria toegepast, maar kunnen factoren een rol spelen, zoals 

moment van aanmelden, vriendjes, etc.  

In principe is de E3 sterker dan E5 en speelt E3 ook in een hogere klasse. We streven er 

echter naar dat alle teams genoeg niveau hebben om het spel met plezier te spelen. Als 

spelers graag met elkaar in één team willen (blijven), wordt geprobeerd ook daar rekening 

mee te houden, zolang het selectiebeleid hiermee niet in het gedrang komt. 

De trainers zorgen samen met de TCJ voor de indeling; ook de adviezen van de leiders zijn 

daarbij welkom. Na de winterstop worden de tweedejaars uit de selectieteams en soms ook 

uit andere teams uitgenodigd om bij toerbeurt mee te trainen bij een selectieteam in een 

hogere leeftijdsgroep. Half mei gaan de nieuwe trainingsgroepen in elke leeftijdscategorie 

van start. Voor het eind van het seizoen worden alle teams voorlopig ingedeeld. Met vragen 

over of kritiek op de indelingen kan men terecht bij de TCJ of anders bij de jeugdcommissie. 

In het uiterste geval kan men zich wenden tot het bestuur.  

Meisjes: 

Meisjes zullen bij de E en F jeugd ingedeeld worden bij de jongens, ook voor hen gelden 

dezelfde selectiecriteria als voor jongens. Vanaf de D jeugd zullen meisjes bij voldoende 

animo en speelsters een apart team gaan vormen. Meisjes die graag bij de jongens 

ingedeeld willen worden, kunnen bij SC Varsseveld in een gemengd team spelen. Voor de 

meisjesteams gelden ook de uitgangspunten van het opleidingsplan jeugd.  
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5.5.5.5. De De De De procedure bij de procedure bij de procedure bij de procedure bij de indeling van deindeling van deindeling van deindeling van de    teams teams teams teams     

 

Algemeen: 

De indeling van de jeugdteams is de verantwoordelijkheid van de TCJ. De indeling gaat in 

overleg met de betreffende jeugdtrainers. 

 

Selectiecriteria: 

1. kwaliteit per positie (techniek, tactiek, fysiek, snelheid, handelingssnelheid); 

2. gedrag (sociale vaardigheden, discipline, mentaliteit); 

3. leeftijd; 

4. sociaal emotionele leeftijd; 

5. kwantiteit (aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdscategorie); 

6. vriendjes en het moment van aanmelden. 

Selectieprocedure: 

Bij de selectie-jeugdteams (A1 tm F1) geschiedt de indeling op basis van de eerste vier 

selectiecriteria. Aan het einde van het seizoen maakt de Hoofd Jeugd Opleiding samen met 

de trainers en coördinatoren een voorlopige indeling. Hieraan voorafgaand kunnen er 

eventueel selectiewedstrijden worden gespeeld. Het streven is om begin juni de voorlopige 

indeling te publiceren. Bij de overige jeugdteams geschiedt de indeling op basis van alle zes 

selectiecriteria.  

Bij de E/F-teams en de lagere C- en D-teams is er tijdens wisseling van de najaar- en 

voorjaarscompetitie de mogelijkheid tot wijziging van samenstelling en indelingen van de 

teams. De TCJ probeert deze mutaties uiteraard zoveel mogelijk te beperken. 

 

Dispensatie: 

Dispensatie kan worden verleend op basis van fysieke argumenten, sociaal emotionele 

argumenten, kwaliteit en kwantiteit per leeftijdsgroep. 

6 

Vervroegd overgaan: 

Een jeugdspeler kan op voordracht van de TCJ, waar het voor zijn of haar ontwikkeling goed 

zou zijn, vervroegd over gaan naar een hogere leeftijdscategorie, kan hiervoor in aanmerking 

komen mits ouders en kind hier welwillend tegenover staan.  

 

Terugplaatsen speler: 

Het uit een team plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal geschiedt voor 

alle leeftijdscategorieën alleen na goedkeuring van de TCJ en slechts na goede 

onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen (spelers, ouders, verzorgers, trainers, 

leiders, etc.). Criteria hiervoor zijn o.a.: 

• spelers die te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden; 

• spelers die zich misdragen (niet conform de gedragsregels van SC Varsseveld); 

• door een langdurige blessure lange tijd afwezig zal zijn; 

• te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk; 

• als de speler het zelf aangeeft in overleg met de TCJ. 
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Lenen van andere teams: 

Wanneer elftallen een tekort aan spelers hebben, worden er in principe altijd spelers 

geleend van “lagere” elftallen in dezelfde leeftijdscategorie. In eerste instantie zal bij een 

tekort aan spelers in de D1 dus altijd gekeken worden naar spelers uit de D2. Wanneer de E2 

een tekort aan spelers heeft, zal men een beroep doen op de E3,etc. 

Er zijn afwijkingen mogelijk op het bovenstaande streven. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de 

D1 en D2 op hetzelfde tijdstip spelen en de E1 vrij is. In dergelijke situaties kan er in overleg 

tussen trainers besloten worden dat de D1 spelers leent van de E1. Het structureel afwijken 

op het bovenstaande streven kan alleen in overleg met en met toestemming van de TCJ. Ook 

wanneer trainers er onderling niet uitkomen is de beslissing van de TCJ doorslaggevend. 

7 

Gescoute spelers: 

Wanneer we het hebben over gescoute spelers, dan hebben we het over spelers die 

gevraagd zijn voor: 

• Regioteams van de KNVB; 

• Betaald Voetbal Organisaties; 

 

Spelers moeten dan ook de ruimte krijgen om deel te nemen aan bijvoorbeeld 

selectiewedstrijden en/of proeftrainingen. 

Wanneer spelers de stap maken naar een andere (betaald) voetbalclub is het de intentie van 

SC Varsseveld dat de TCJ contact onderhoudt met deze speler. Een gescoute speler moet, 

wanneer hij/zij dat wil, met open armen weer worden ontvangen bij SC Varsseveld. 
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6.6.6.6. Uitgangspunten teamsUitgangspunten teamsUitgangspunten teamsUitgangspunten teams    

 

6.16.16.16.1 Selectieteams jeugd:Selectieteams jeugd:Selectieteams jeugd:Selectieteams jeugd:    

 

Mentaliteit: 

Spelers uit de selectieteams worden begeleid op gebied van individuele ontwikkeling en het 

spelen in teambelang. Winnaarsmentaliteit is een van de onderdelen. Daarnaast ziet de 

teamleiding toe op een juiste wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdinstelling. Plezier in het 

spel is ook bij de selectieteams een belangrijk aspect. Sportiviteit is ook een onderdeel van 

de juiste mentaliteit.  

 

Speelwijze: 

De speelstijl van de selectie teams van SC Varsseveld is realistisch; het behoud en uitbouwen 

van niveau heeft een hoge prioriteit. Gestreefd wordt dit te bereiken met verzorgd voetbal. 

Dat wil zeggen voetbal waarbij er vanuit de verdediging wordt opgebouwd en aanvallend 

wordt gespeeld met snelle spitsen en verdedigers die in balbezit doorschuiven naar het 

middenveld. Tevens wordt er hierbij gespeeld op balbezit. 

 
7 tegen 7 

In vaste formatie en speelwijze bij de E en F pupillen (1-2-3-1 systeem*) . Deze opstelling 

geeft de meeste mogelijkheden tot het vormen van driehoekspel en spelvorm in de geest 

van het opleiden.  

*In de speelwijze wordt de opbouwende volgorde gehanteerd: (keeper-verdediging-middenveld-aanval)  

 
11 tegen 11 

Vanaf de D pupillen spelen de selectie jeugdteams in een 1-4-3-3 systeem*. Dit systeem 

heeft in de jeugdopleiding de voorkeur, omdat daarbij sprake is van een optimale 

veldbezetting en de taken voor de spelers duidelijk zijn. 

 

Het spelconcept moet als rode draad herkenbaar zijn bij de selectie (jeugd)teams  

van SC Varsseveld. Het structureel afwijken van het 1-4-3-3 systeem (bijvoorbeeld indien het 

team niet over de geschikte spelers beschikt) kan alleen na overleg met en met instemming 

van de TCJ. 

 

Speeltijd: 

Spelers uit de selectieteams moeten voldoende speeltijd krijgen om zich optimaal te kunnen 

ontwikkelen. Dit houdt in dat spelers uit een selectieteam over een geheel seizoen een 

redelijk gelijk aantal speelminuten moeten hebben, behoudens disciplinaire maatregelen, 

ziekte of vakantie. 

Spelers met een cruciale rol binnen een selectieteam kunnen een meer dan gemiddeld 

aantal speelminuten krijgen. Hierin is de mening van de trainer leidend. Spelers die een 

periode minder speelminuten ontvangen, kunnen in overleg uitgeleend worden aan een 

ander team om alsnog aan voldoende speelminuten te komen. 



12 

 

6.26.26.26.2     Niet selectieteams jeugdNiet selectieteams jeugdNiet selectieteams jeugdNiet selectieteams jeugd::::    

 

Mentaliteit: 

Voor de spelers van de niet selectieteams staat plezier voorop. We zijn bezig met het 

opleiden van spelers. Verlang prestaties op het niveau van de individuele speler, maar eis 

geen resultaat. Probeer te winnen, uitgaande van positieve voetbalideeën en de individuele 

mogelijkheden en niet uitgaande van het pure resultaat. In het jeugdvoetbal mag het 

wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Het plezier in het voetbal moet altijd 

voorop staan. De teamleiding ziet toe op de juiste wedstrijdvoorbereiding en 

wedstrijdinstelling. Sportiviteit is ook een onderdeel van de juiste mentaliteit.  

 

De speelwijze 

De speelwijze van de niet selectieteams wordt aangepast aan de beschikbare spelers en 

dient ter bevordering van het spelplezier. Doelstelling is zoveel mogelijk in het systeem van 

de selectieteams te spelen om aansluiting te krijgen in de speelwijze.  
 

Speeltijd: 

Alle veldspelers van de teams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden 

(competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens 

disciplinaire maatregelen, blessures, ziekte of vakantie. 

Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende leider/trainer. 
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7.7.7.7. De doorstroming naar de seniorenDe doorstroming naar de seniorenDe doorstroming naar de seniorenDe doorstroming naar de senioren    

  

Van de A- junioren zullen na elk competitieseizoen, zodra de vereiste leeftijd daartoe is 

bereikt, een aantal spelers doorstromen naar de seniorenafdeling van SC Varsseveld. Voor 

deze spelers betekent dit dat zij de (grote) stap moeten maken van het zaterdagse 

jeugdvoetbal naar de “wereld van volwassenen” in het seniorenvoetbal. De meeste van deze 

spelers zullen waarschijnlijk niet bekend zijn met de sfeer van het seniorenvoetbal en 

hierdoor moeite ondervinden daar hun plek te vinden. Zowel voor doorstromers die bij de 

senioren voor selectie in aanmerking komen als recreatieve spelers is het van belang dat zij 

goed en tijdig opgevangen en geïntroduceerd worden binnen de seniorenafdeling.  

• We hebben selectietrainers voor het 1
e
, 2

e
 en 3

e
 elftal en een coördinator lagere 

seniorenelftallen. Bij hen ligt de verantwoordelijkheid om zorgvuldig aandacht te 

besteden aan de begeleiding van spelers die de overstap moeten maken.  

• Waar mogelijk moet nagegaan worden of de A- junioren, vóór de overstap naar de 

senioren, middels invalbeurten, alvast aan het seniorenvoetbal kunnen wennen. 

• Talentvolle tweedejaars A- junioren trainen na de winterstop bij de selectieteams 

senioren mee. 
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8. Opleidingsvisie Opleidingsvisie Opleidingsvisie Opleidingsvisie  

 

8.18.18.18.1 Wat is voetbal? Wat is voetbal? Wat is voetbal? Wat is voetbal?     

 

Om het voetballen te leren moet goed gekeken worden naar wat voetbal precies is.  

Binnen het spel worden individuele technische, tactische, fysieke en mentale kwaliteiten van 

spelers verenigd in een tactisch plan dat door samenwerking uitgevoerd dient te worden. 

Individuele vaardigheden zullen moeten worden aangeleerd en vervolgens ten gunste van 

het team worden uitgevoerd. Op welke leeftijd en in welke volgorde ga je de verschillende 

aspecten aan de spelers aanleren? Hier komen fundamentele keuzes om de hoek kijken. De 

inhoud van de training moet worden aangepast aan de leeftijd, zodat spelers zich snel 

kunnen ontwikkelen. Aangeleerde vaardigheden moeten vervolgens altijd onderhouden en 

geperfectioneerd worden. Bij de Mini, F, E en D pupillen wordt gewerkt met de jaarplanning 

volgens de VTON methode. Ook de A, B en C-jeugd werkt met VTON. Deze methode is 

geïmplementeerd en zal worden begeleid door de technisch coördinator VTON.  

 

8.28.28.28.2 Spelfilosofie Spelfilosofie Spelfilosofie Spelfilosofie     

 

Onze vereniging wil de komende jaren verzorgd en aanvallend voetbal gaan spelen. Als het 

mogelijk is proberen teams van SC Varsseveld verzorgd op te bouwen, positiespel te spelen 

en te beschikken over veel zelf opgeleide, technisch vaardige spelers. Spelers dienen binnen 

deze filosofie opgeleid te worden. Een speler komt vaak als  F- pupil bij onze vereniging 

voetballen en stroomt vanuit de A- junioren uit de jeugdafdeling naar de senioren. Dit 

betekent dat wij 10-12 jaar de tijd hebben om spelers zo te leren voetballen.  

Individu: 

Voorop staat dat het individu op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan 

beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Spelplezier en teamsfeer zijn ook 

erg belangrijk. Ieder individu speelt in principe zo hoog mogelijk om zich optimaal te kunnen 

ontplooien. In de jeugdopleiding weegt het belang van de individuele speler zwaar. Het 

winnen van wedstrijden gaat naarmate de opleiding vordert een grotere rol spelen. 

8.38.38.38.3 Het spelconcept gedurende de opleidingHet spelconcept gedurende de opleidingHet spelconcept gedurende de opleidingHet spelconcept gedurende de opleiding    

 

In de opleidingsperiode tussen D en A jeugd is het van belang om een spelconcept te 

ontwikkelen en de spelers daar vertrouwd mee te maken. We gaan in de opleidingsperiode 

uit van het spelsysteem 1-4-3-3. Rekening houdend met de kwaliteiten van de tegenstander, 

de eigen kwaliteiten, het belang van de wedstrijd, de stand op de ranglijst etc. De trainer 

moet wel een wijziging van een speelstijl kunnen onderbouwen.  
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8.48.48.48.4 Rode draad Rode draad Rode draad Rode draad     

 

De doelen voor de jeugdopleiding van SC Varsseveld zijn:  

• Jeugdspelers zo goed mogelijk opleiden om hiermee optimale doorstroming naar de  

selectieteams van het seniorenvoetbal te verkrijgen;  

• Het creëren van een optimum tussen ‘recreatie’ en ‘prestatie’.  

 

 De beste ontwikkeling kan bereikt worden als aan de volgende rode draad wordt voldaan:  

• De speler speelt en traint op zijn eigen niveau;  

• De begeleiding en coaching zijn aangepast aan de leeftijd van de speler;  

• Er wordt planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van de speler;  

• Er is sprake van een veelzijdige ontwikkeling;  

• Er is plezier, beleving en er wordt gespeeld om te winnen;  

• Van de individuele ontwikkeling van techniek en mentaliteit, naar teamontwikkeling  

van fysieke voorwaarden en tactische aspecten;  

• De speler moet zelf verantwoordelijk gemaakt worden voor zijn ontwikkeling, de 

trainer zorgt voor de voorwaarden en geeft tips, de speler zelf probeert zich te 

verbeteren.  

 

   Voorwaarden om aan de rode draad te kunnen voldoen:  

• Trainen volgens de VTON trainingsmethodiek.  

• Stop het jeugdvoetbal niet vol met tactische opdrachten;  

• Maak de individuele speler niet ondergeschikt aan het elftal; 

• Met wensen van jeugdspelers moet rekening worden gehouden; 

• Ouders moeten een stimulerende rol spelen, zij zijn geen coach;  

• Voorlichting is van groot belang voor betrokkenheid van ouders / begeleiders; 

• Er moeten voldoende middelen zijn voor het opleiden van trainers; 

• De organisatie moet duidelijk zijn om tot goede resultaten te komen. 
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De voornaamste kwaliteiten van de VTON-methodiek 

Structuur en houvast voor iedereen: voor de club, voor de trainer, voor de jeugdelftallen, 

voor individuele spelers. Vandaag al beginnen en vooruit kijken naar de lange termijn. De 

verantwoorde, blijvende oplossing, die ook de inzet van vrijwilligers zonder veel 

voetbalervaring als trainers mogelijk maakt. 

De trainingen in de praktijk 

Uitgekiende trainingsvormen per leeftijdscategorie verwerkt in een jaarplanning. Dat is 

de basis. En de vaste leidraad voor de rest van het seizoen. Werken volgens een 

uitgekiend trainingsplan, met oefeningen en spelvormen helemaal gericht op de 

doelstelling: aan te leren vaardigheden voor elke leeftijd en elk niveau. 

En natuurlijk: behoud van spelplezier, erg belangrijk in een goede jeugdopleiding. Ook de 

kinderen met minder talent en de minder assertieve spelers komen aan bod. 

De oefenstof neem je mee naar de training in een draagbare map, als app op een 

smartphone of je logt voor de training even in op de website van VTON, voor je 

persoonlijke trainingsplan van vandaag. 

Niet moeilijk, iedereen kan het 

Het vergroot de zelfredzaamheid van trainers enorm. De trainingsmethode is geschikt 

voor ervaren trainers – als aanvulling op hun ervaring – en beginnende begeleiders – als 

houvast, de zekerheid dat trainingen goed zullen gaan en ook nog eens effectief zijn. 

Zelf aan de slag, met ondersteuning 

De oefenstof – in de map, als app of op de website – spreekt voor zich. De uitwerking van 

de oefenvormen kun je op je gemak bekijken: de filmbeelden op onze website.  

 



 

Het opleidingsmodel van VTON is tot stand gekomen op basis van het analyseren van de voorkomende voetbalproblemen in de betreffende 

leeftijdscategorie.  De oplossingen voor deze voetbalproblemen zijn in trainingen verwerkt. Ond

liggen per leeftijdscategorie: 

F - mini's

•Ontwikkelen van de 
basisvaardigheden

F - jeugd

•Ontwikkelen van de 
basisvaardigheden

•Verbeteren van de 1 
vs 1 situatie

•Verbeteren scoren

•Verbeteren 
positiespel in 
opbouw

•Ontwikkelen van de 
basisvaardigheden

•Verbeteren van de 1 
vs 1 situatie

•Verbeteren scoren

•Verbeteren 
positiespel in 
opbouw

•Verbeteren 
dieptespel

•Verbeteren storen en 
veroveren bal

•Verbeteren 
verdedigen 
dieptespel

•Verbeteren 
verdedigen 1 vs 1 
situatie

•Verbeteren 
voorkomen van 
doelpunten

Van F – mini naar A – jeugd, van individuele ontwikkeling naar teamontwikkeling

is tot stand gekomen op basis van het analyseren van de voorkomende voetbalproblemen in de betreffende 

De oplossingen voor deze voetbalproblemen zijn in trainingen verwerkt. Onderstaand schema geeft weer 

E - jeugd

Ontwikkelen van de 
basisvaardigheden

Verbeteren van de 1 
vs 1 situatie

Verbeteren scoren

Verbeteren 
positiespel in 
opbouw

Verbeteren 
dieptespel

Verbeteren storen en 
veroveren bal

Verbeteren 
verdedigen 
dieptespel

Verbeteren 
verdedigen 1 vs 1 
situatie

Verbeteren 
voorkomen van 
doelpunten

D - jeugd

•Ontwikkelen van de 
basisvaardigheden

•Verbeteren van de 1 
vs 1 situatie

•Verbeteren scoren

•Verbeteren 
positiespel in 
opbouw

•Verbeteren 
dieptespel

•Verbeteren storen en 
veroveren bal

•Verbeteren 
verdedigen 
dieptespel

•Verbeteren 
verdedigen 1 vs 1 
situatie

•Verbeteren 
voorkomen van 
doelpunten

•Verbeteren van 
creeren kansen 
wanneer achterlijn 
behaald wordt

•Verbeteren 
verdedigen wanneer 
achterlijn gehaald 
wordt

C - jeugd

•Verbeteren van de 1 
vs 1 situatie

•Verbeteren scoren

•Verbeteren 
positiespel in 
opbouw

•Verbeteren 
dieptespel

•Verbeteren storen en 
veroveren bal

•Verbeteren 
verdedigen 
dieptespel

•Verbeteren 
verdedigen 1 vs 1 
situatie

•Verbeteren 
voorkomen van 
doelpunten

•Verbeteren van 
creeren kansen 
wanneer achterlijn 
behaald wordt

•Verbeteren 
verdedigen wanneer 
achterlijn gehaald 
wordt

•Verbeteren van het 
omschakelen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

jeugd, van individuele ontwikkeling naar teamontwikkeling

17 

is tot stand gekomen op basis van het analyseren van de voorkomende voetbalproblemen in de betreffende 

erstaand schema geeft weer waar de aandachtspunten 

 

B - jeugd

•Verbeteren van de 1 
vs 1 situatie

•Verbeteren scoren

•Verbeteren 
positiespel in 
opbouw

•Verbeteren 
dieptespel

•Verbeteren storen en 
veroveren bal

•Verbeteren 
verdedigen 
dieptespel

•Verbeteren 
verdedigen 1 vs 1 
situatie

•Verbeteren 
voorkomen van 
doelpunten

•Verbeteren van 
creeren kansen 
wanneer achterlijn 
behaald wordt

•Verbeteren 
verdedigen wanneer 
achterlijn gehaald 
wordt

•Verbeteren van het 
omschakelen

A - jeugd

•Verbeteren van de 1 
vs 1 situatie

•Verbeteren scoren

•Verbeteren 
positiespel in 
opbouw

•Verbeteren 
dieptespel

•Verbeteren storen en 
veroveren bal

•Verbeteren 
verdedigen 
dieptespel

•Verbeteren 
verdedigen 1 vs 1 
situatie

•Verbeteren 
voorkomen van 
doelpunten

•Verbeteren van 
creeren kansen 
wanneer achterlijn 
behaald wordt

•Verbeteren 
verdedigen wanneer 
achterlijn gehaald 
wordt

•Verbeteren van het 
omschakelen

jeugd, van individuele ontwikkeling naar teamontwikkeling 


