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TECHNISCH BELEID

6.1

Voetbalvisie

Naast de clubvisie is er ook een voetbalvisie opgesteld. Deze voetbalvisie staat onder de
clubvisie. Zonder de club is er namelijk geen voetbal. In de voetbalvisie wordt een onderscheid
gemaakt tussen de prestatieteams en de recreatieteams. Daarnaast is er nog een
onderverdeling gemaakt tussen jeugdteams en seniorenteams.

6.2

Onderverdeling in teamdoelstellingen

Bij het opstellen van het technisch beleid is er, zoals aangegeven, een onderscheid gemaakt
tussen Prestatieteam en Recreatieteams. Hieronder worden per soort de kenmerken van deze
teams omschreven.
Prestatieteams:





e

e

1 elftal, 2 elftal A-junioren, B-junioren, C-junioren, D-pupillen
Betreffen elftallen die met name waarde toevoegen aan continuïteit in
kwaliteit van de vereniging, waarbij doelbewust aan talentontwikkeling
wordt gedaan;
Hebben geen andere waarde voor v.v. Etten dan de recreatieteams,
maar hebben een ander technisch beleid om de kwalitatieve
clubdoelstellingen te bereiken.

Recreatieteams:


Alle elftallen die niet als de prestatiegerichte teams zijn aangewezen;



Betreffen elftallen met name die waarde toevoegen aan de sportieve
en maatschappelijke waarde van de vereniging, waarbij
(voetbal)plezier voorop staat.



6.2.1

Hebben geen andere waarde voor v.v. Etten de prestatieteams en zijn
mede bepalend voor de levensvatbaarheid van de club.

Prestatieteams jeugd

Als prestatieteams bij jeugd worden de onderstaande teams aangemerkt:





A-junioren
B-junioren
C-junioren
D- pupillen
e

Over het algemeen worden, indien er een 2 team opgericht wordt, spelers bij de jeugd
ingedeeld op leeftijd. Dit heeft als consequentie dat alle juniorenteams gezien moeten worden
e

als prestatieteam. Mocht de situatie ontstaan dat een 2 juniorenteam wordt ingedeeld op
basis van kwaliteit, dan kan ervoor gekozen worden om dit team als recreatief team aan te
merken. Dit in overleg met het bestuur van de vereniging.
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Voor de prestatieteams bij de jeugd gelden de volgende uitgangspunten:
1. Het gaat om de ontwikkeling van talentvolle voetballers;
2. opleiden is belangrijker dan presteren;
3. opleiden kan leiden tot prestatieverhoging, waarbij de lat dan zo hoog mogelijk wordt
gelegd;
4. opleiden en presteren mogen nooit ten koste gaan van het plezier in voetbal;
5. de prestatieteams worden begeleid door competente trainers die bij voorkeur in het
bezit zijn van de vereiste diploma’s en/of beschikken over de nodige ervaring. In
eerste instantie wordt er gescreend onder de eigen leden, indien dat niet tot
voldoende bezetting leidt, volgt er een externe vacatureprocedure.
6. In overleg met de trainers wordt door de club de mogelijkheid geboden om deel te
nemen aan opleidingsmogelijkheden. De club heeft hierbij een inspanningsverplichting;
7. de prestatieteams worden begeleid door capabele begeleiders die op basis van een
gesprek met een (door het bestuur aangesteld) coördinator en een bestuurslid worden
aangesteld;
8. de spelers worden opgeleid en getraind op basis van voetbalspecifieke oefenstof, die
past bij de leeftijd en ontwikkeling van de spelers;
9. talenten die er qua voetbalvermogen fysieke ontwikkeling en mentaliteit boven
uitsteken, komen vervroegd in aanmerking voor doorstroming naar een “hoger “ team.
Doorstroming vindt altijd in overleg met speler, ouders en begeleiders plaats!

6.2.2

Prestatieteams senioren

Als prestatieteams bij de senioren worden de onderstaande teams aangemerkt:



e

Senioren 1 elftal
e
Senioren 2 elftal

De verdeling tussen de prestatieteams en recreatieteams is opgesteld op basis van de
e

e

momenteel aanwezige 4 seniorenteams. Mocht de situatie ontstaan dat een 5 of 6
seniorenteam wordt opgericht, dan kan ervoor gekozen worden om het 3e team tevens als
prestatieteam aan te merken. Dit in overleg met het bestuur van de vereniging. Dit kan
e

bijvoorbeeld het geval zijn als een nagenoeg compleet A-junioren team als 3 elftal naar de
senioren wordt overgeplaatst.
Rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid tot het ontstaan van een 2

e

e

Dameselftal. Indien deze situatie zich voordoet wordt het 1 dameselftal in overleg met het
bestuur van de vereniging aangemerkt als prestatieteam.
Voor de prestatieteams bij de senioren gelden de volgende uitgangspunten:
1. Het gaat om de ontwikkeling van goede voetballers;
2. De ontwikkeling van de spelers is gericht op handhaving in de vierde klasse van de
KNVB of mogelijke promotie naar de derde klasse voor het eerste elftal. Ditzelfde
geldt voor het tweede team ten aanzien van vierde reserveklasse;
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3. De prestatieteams worden geleid door competente trainers, waarbij voor het eerste
elftal minimaal trainer-coach 3 gevraagd wordt, waarbij de voorkeur ligt bij een trainercoach 2.
4. Elk prestatieteam beschikt over een eigen trainer/leider, die wordt bijgestaan door –
minimaal - een assistent-scheidsrechter en eventueel één capabele begeleider;
5. De spelers van het tweede elftal worden bereid geacht deel te nemen aan wedstrijden
van het eerste elftal indien de hoofdtrainer daartoe besluit.
6. Spelers uit de selectie kunnen pas “lager” gaan voetballen indien de hoofdtrainer van
die beslissing in kennis is gesteld. Het voetbalbestuur verplicht zich in deze om de
betreffende speler in contact met de hoofdtrainer te brengen.
7. De selectiespelers worden in de gelegenheid gesteld om twee maal per week te
trainen.
8. Het voetbalbestuur zal samen met de coördinator “ op zoek blijven “ naar
randvoorwaarden die het voetballen in de selectie van vv Etten bevorderen.
6.2.3

De recreatieteams jeugd en senioren:

Als recreatieteams bij de senioren en jeugd worden de onderstaande teams aangemerkt:


Alle elftallen die niet als de prestatiegerichte teams zijn aangewezen

Prioriteiten bij deze teams zijn:


Het plezier in voetballen staat voorop;



een goede en structurele begeleiding in de zin van leiders;



een aparte trainer die deze teams ééns per week traint en van oefenstof voorziet;



een mogelijkheid hebben om op eigen initiatief 2x per week te trainen;



goede en structurele begeleiding op wedstrijddagen;



heldere communicatielijnen met zowel bestuur als kader van de vereniging om te
voorkomen dat men zich “buitengesloten” voelt;



gerichte aandacht vanuit bestuur voor deze teams.

6.2.4

De recreatieteams meisjes en dames:

Als recreatieteams bij de meisjes en dames worden de onderstaande teams aangemerkt:


Alle elftallen die niet als de prestatiegerichte teams zijn aangewezen

Prioriteiten bij deze teams zijn:


Het plezier in voetballen staat voorop;



een goede en structurele begeleiding in de zin van leiders;



een aparte trainer die deze teams ééns per week traint en van oefenstof voorziet;



een mogelijkheid hebben om op eigen initiatief 2x per week te trainen;



goede en structurele begeleiding op wedstrijddagen;



heldere communicatielijnen met zowel bestuur als kader van de vereniging om te
voorkomen dat men zich “buitengesloten” voelt;



gerichte aandacht vanuit bestuur voor deze teams.
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6.3

Algemene technische uitgangspunten

Om beleid te geven aan de wijze waarop getraind en gevoetbald kan worden heeft v.v. Etten
in dit beleidsstuk richting gegeven aan de onderstaande technische punten:


Techniek;



tactiek;



fysiek;



mentaal.

Deze uitgangspunten zijn opgesteld als houvast voor trainers, leiders, begeleiders en bestuur.
Het verdient de aanbeveling om, daar waar mogelijk, trainingen en wedstrijden zodanig in te
richten dat voldaan kan worden aan deze technische uitgangspunten. Uiteraard blijft het één
en ander afhankelijk van de beschikbaarheid van typen spelers en soorten tegenstanders. Het
staat de trainer en leider vrij om hiervan incidenteel af te wijken. Indien hiervan, om redenen,
structureel afgeweken wenst te worden kan dit in overleg met de hiervoor aangewezen
coördinator.
6.3.1

Techniek

Het ontwikkelen van een voldoende technische bagage staat centraal in het opleiden van
spelers. Al vanaf de F jeugd zal er dan ook expliciet en veel aandacht moeten zijn voor de
ontwikkeling van de diverse technische vaardigheden, zoals dribbelen, plaatsen en trappen,
het aan- en meenemen van de bal, het bewegen met en zonder bal, positie- en partijspelen in
zowel de grote als kleine ruimte en de handelingssnelheid. Tevens dient er vanaf de F-pupillen
aandacht te zijn voor het voetbal met zowel het linker- als het rechterbeen.
Talentvolle spelers zijn dan ook direct herkenbaar aan een goede basistechniek. De
combinatie met adequate tactische, fysieke en mentale kenmerken maakt hen uiteindelijk tot
(zeer) goede voetballers.
Alle selectietrainers hebben de opdracht om tijdens de trainingen en de wedstrijden structureel
aandacht te besteden aan dit essentiële aspect.
6.3.2

Tactiek

De tactiek wordt bepaald door het technisch vermogen van de spelers. Indien spelers over
onvoldoende technische vaardigheden beschikken, valt elke speelwijze in het water. Tactiek is
dan ook meer dan alleen maar de speelwijze of de samenstelling van het team. Tactiek is juist
het kunnen toepassen van de juiste techniek in de wedstrijden, zodanig dat je als team altijd
beter bent dan een tegenstander.
Uitgangspunt voor de D-pupillen van vv Etten is dan ook het zgn. 4-3-3 systeem. In dat
systeem kunnen de technische vaardigheden het best tot hun recht komen. Het spelen met
een linker- en rechterspits biedt de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de ruimtes
op het speelveld en maakt tevens dat er overal op het veld driehoekjes te vinden zijn. Voor alle
prestatiegerichte teams geldt dat het doorschuiven van één van de centrale verdedigers een
voorwaarde is. In de D-jeugd zijn trainers verplicht dit systeem te spelen en daarbij recht te
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doen aan de specifieke kenmerken van de verschillende posities in het systeem. Bij geen van
de prestatieteams mag nergens sprake zijn van een “laatste man”.
Tijdens de trainingen worden de technische oefenvormen altijd ten dienste gesteld aan het
kunnen hanteren van de vormen in het genoemde systeem.
6.3.3

Fysiek

De ontwikkeling van een goede fysieke gesteldheid en weerbaarheid is altijd meer dan
conditioneel bezig zijn. Rondjes lopen en coopertesten zijn achterhaald en geven geen
meerwaarde aan de fysieke gesteldheid van voetballers. Fysiek bouw je op in wedstrijdeigen
trainingsvormen, waarbij het “spelen “ met de bal centraal staat. Voetballers leveren een
intensieve inspanning. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde speler niet meer dan
maximaal 15 minuten echt beweegt tijdens een wedstrijd. Die inspanningsboog is dan vooral
opgebouwd uit korte sprints en korte bewegingen waarbij snelheid en spierkracht van belang
zijn. Deze aspecten trainen we niet door duurlopen of tempowerk, maar door trainingsvormen
o.b.v. interval-intensief.
Ook tijdens de voorbereiding op het seizoen kunnen deze trainingsvormen volstaan, mits er
door herhaling veel aandacht aan wordt besteed.
6.3.4

Mentaal

Een technisch goede voetballer zonder mentaliteit wordt nooit een echte voetballer. Maar een
voetballer met een prima mentaliteit alleen, wordt ook nooit een goede voetballer. Het gaat om
de combinatie, waarbij het uitgangspunt is dat ook mentaliteit trainbaar is!
Het maken van duidelijke afspraken en het gezamenlijk vaststellen van trainings- en
wedstrijdregels is één van de voorbeelden om de mentaliteit te kweken. Daarnaast is een
consequente en heldere aanpak vanuit de begeleiding naar de spelers toe ook een vereiste.
Spelers moeten weten waar ze aan toe zijn.
Tenslotte kan er tijdens trainingen veel aandacht besteed worden aan de mentale
ontwikkelingen d.m.v. wedstrijdvormen waarbij duidelijke eisen worden gesteld en die dan ook
worden nageleefd. Al vanaf de D jeugd kan aan dit aspect specifiek aandacht worden besteed.

6.4

Voorwaarden en Ambities

Om tot een goede en verantwoorde opleiding en ontwikkeling van talentvolle spelers te komen
moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
1. Elk selectieteam beschikt over goed opgeleide trainers ( bij voorkeur minimaal
pupillentrainer / Juniorentrainer ) en minimaal één leider die over voldoende
pedagogische kwaliteiten beschikt.
2. De vereniging vv Etten biedt trainers, onder voorwaarden, de gelegenheid om op
kosten van de club het minimale trainersdiploma te halen.
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3. De vereniging beschikt over een coördinator die verantwoordelijk is voor de aansturing
en coördinatie van het totale technisch gebeuren binnen de vereniging.
4. De trainers beschikken over voldoende middelen en materialen ( ballen, hesjes,
pionnen, verplaatsbare doelen enz. ) en hebben de beschikking over een
trainingsaccommodatie die hen in staat stelt de ontwikkeling en training van de
“jongens” optimaal vorm te geven.
5. Er moet een duidelijke visie op trainen, ontwikkelen en opleiden zijn die door alle
trainers ook daadwerkelijk gedragen wordt.
6. Vanaf de E jeugd overleggen betrokken trainers, begeleiders en technisch coördinator
over het vervroegd doorstromen van talentvolle spelers naar de volgende
leeftijdscategorie. Dit gebeurt per definitie in de winterstop en altijd in overleg met
speler en ouders.
7. De trainers van de prestatieteams kunnen altijd een beroep doen op spelers uit de
lagere teams indien zij door blessures, schorsingen of anderszins een tekort aan
spelers hebben. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken leiders en indien nodig (
afhankelijk van de leeftijd ) met de ouders en de speler zelf. Indien noodzakelijk is het
de coördinator die hier bemiddelend kan optreden.
8. Trainer en begeleider beschikken over voldoende en goede wedstrijdmaterialen als
kleding, wedstrijdballen en medische accessoires.
9. De trainers worden in de uitoefening van hun taak bijgestaan door een coördinator.
10. De trainers zijn bereid om periodiek een trainersoverleg bij te wonen, voorgezeten
door de coördinator.
11. Door de Technisch Coördinator worden overleggen met leiders en trainers geïnitieerd
waarbij de technische en de begeleidingsaspecten besproken worden.
12. Iedere trainer en begeleider beschikt over een handzame handreiking waarin de
meest basale afspraken op het gebied van communicatie en afstemming met het
bestuur vermeld staan.
13. Zowel trainers als leiders zijn bereid relevante informatie m.b.t. hun teams terug te
koppelen naar de coördinator.
Vanzelfsprekend willen we met de selectieteams van vv Etten bepaalde ambities en hoogst
haalbare doelen nastreven.
6.4.1

Voorwaarden en Ambities Pupillen

F-pupillen
Ambities:
-

In deze leeftijdscategorie staat het “spelen” voorop

-

Het plezier in het voetballen staat centraal en moet ook zo veel mogelijk bevorderd
worden in training en wedstrijden.

-

Deze kinderen zijn nog niet gericht op het uitvoeren van allerlei afspraken en
spelsystemen, maar hebben behoefte aan ruimte. Laat deze spelers dus ook vooral
lekker voetballen en bindt ze niet aan vaste posities en/of speelwijzen.
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-

Zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden staan vormen als dribbelen met de bal,
passeren van tegenstanders, plaatsen en trappen en bovenal het spelen van partijtjes
(3 tegen 3, 4 tegen 4 enz. ) centraal.

-

De trainers van de F jeugd moeten insteken op een vlot verlopend
trainingsprogramma waarbij de spelertjes zo weinig mogelijk stil staan. Zij worden
hierbij ondersteund door de coördinator.

-

In de F jeugd spelen we nog niet met vaste keepers, maar staat het rouleren centraal.

-

In de F jeugd wordt NIET geselecteerd o.b.v. kwaliteit maar van leeftijd. De oudste
spelertjes worden opgesteld in de hoogste F teams. Indien er sprake is van een ruim
aanbod aan spelers voor F1 en F2 kunnen de trainers en begeleiders van die teams in
onderling overleg en in overleg met betrokken ouders de teams zodanig samenstellen
dat er ook rekening gehouden wordt met de aanwezige talenten. Dat zou kunnen
betekenen dat er een goed F1 en een iets minder F2 wordt geformeerd, waarbij het
criterium leeftijd echter het allerbelangrijkst is.

-

In F1 kan er ook al rekening worden gehouden met specifieke
ontwikkelingskenmerken van de spelers, d.w.z. dat een speler die door zijn spel en
training laat zien graag op een bepaalde positie te spelen ( achterin of voorin ) daarin
ook erkend wordt.

-

Rouleren van positie, zodat de spelers van jongs af aan op meerdere plaatsen leren
spelen blijft echter boven aan staan.

Voorwaarden:
a. Naast het feit dat betrokken ouders de training van de teams op zich kunnen nemen,
is er altijd een opgeleide F jeugd trainer die overkoepelende en coördinerende
werkzaamheden verricht en er voor zorgt dat er continuïteit en structuur is binnen de F
jeugd. Ouders gaan vaak mee met hun kinderen en de F jeugd trainer blijft voor
meerdere jaren.
b. Elk F team beschikt over minimaal één leider, waarbij de voorkeur uitgaat naar een
c.

ouder van een speler uit dat team.
Het bestuur geeft de coördinator opdracht om uiterlijk in mei voorafgaand aan het

nieuwe seizoen zowel de trainers als de leiders te hebben aangesteld.
d. Ouders van deze jongste spelers worden periodiek op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen binnen de vereniging door de contactpersoon vanuit het bestuur.
E-pupillen
Ambities:
-

We gaan er van uit dat de E 1 het selectieteam is, onafhankelijk van het totaal aantal
E teams.

-

Binnen de E jeugd vindt er voor het eerst een lichte selectie plaats o.b.v. kwaliteit en
talent. Dat gebeurt met name bij de tweedejaars E jeugd. Deze leeftijdsgroep komt in
aanmerking voor E 1, waarbij de trainer in eerste instantie, maar altijd in overleg met
de leider en de betrokken ouders, bepaalt welke spelers voor het selectieteam in
aanmerking komen. Talentvolle eerstejaars E spelers kunnen worden toegevoegd aan
E 1, maar ook hier weer altijd in overleg met begeleiders en ouders.
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-

De trainer van E 1 is dus verplicht zich op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van
de spelers in de overige E teams. Hij kan dat doen door zelf regelmatig te gaan kijken,
maar ook door regelmatig overleg te voeren met de overige trainers en begeleiders
binnen de E jeugd.

-

Alle E teams worden in de gelegenheid gesteld twee maal per week te trainen en
beschikken ook allemaal over eigen leiders en eventueel trainers. Dat laatste is
afhankelijk van het aantal teams.

-

De “hoofdtrainer” van de E jeugd is verantwoordelijk voor de training van E 1 en E 2.
Hiermee krijgt hij een goed zicht op de ontwikkeling van de spelers op weg naar hun
laatste jaar E jeugd.

-

De training van de E jeugd richt zich met name op het aanleren en verder ontwikkelen
van de technische vaardigheden. Hierbij moet aandacht besteed worden aan het
dribbelen en drijven, het passeren, het aan- en meenemen van de bal en het plaatsen
en trappen van de bal. Ook in deze leeftijdsgroep staat het spelen van “partijtjes”
centraal, waarbij de rol van de trainer cruciaal is. Hij moet sturen en corrigerend zijn
en in staat zijn om tijdens de oefenvormen op het juiste moment en het juiste accent te
begeleiden. Op deze leeftijd zijn spelers al in staat om te leren en het geleerde ook in
de praktijk te brengen. Door herhaling van relevante oefenstof ontwikkelen spelers
zich razendsnel.

-

Op tactisch gebied kan er in de E groep al voorzichtig aandacht besteed worden aan
aspecten als spelen vanuit een vaste positie, het bewegen zonder bal en het gericht
samenspelen. Dit kan getraind worden in positie en partijspelen.

-

Fysieke en mentale training kan tot een minimum beperkt worden in deze
leeftijdsgroep. Kinderen spelen veel en vaak en hebben van zichzelf al voldoende
conditie. Waar wel aandacht aan besteed kan worden is de motoriek, ofwel de manier
van bewegen en de lenigheid.

-

Trainers van de E jeugd worden ondersteund door de coördinator.

-

Voor talentvolle voetballers geldt ook in deze groep dat het rouleren van posities de
ontwikkeling van de spelers bevorderd !

Voorwaarden:
a. Vanaf de E jeugd is het van het grootste belang dat er een trainer is die zelf de
voetbalvormen tijdens de training kan voordoen. Juist de E en D jeugd leert het meest
van goede voorbeelden. De ontwikkeling van deze spelers is gebaat bij een trainer die
in staat is om de juiste technische accenten te leggen en voor te kunnen doen.
b. Voor de overige E teams kunnen betrokken ouders ingeschakeld worden voor de
c.

training.
Naast de nodige technische bagage moeten trainers en leiders ook beschikken over
basale pedagogische vaardigheden, ofwel zij moeten weten hoe er op hoofdlijnen om
moet worden gegaan met deze spelers. Donderspeeches en technische toespraken

zijn uit den boze hier !
d. Voor aanvang van het seizoen worden ouders op de hoogte gebracht van de ambities
en voorwaarden voor de E jeugd.
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e. De coördinator zorgt er voor dat in de maand mei voorafgaand aan het nieuwe
seizoen de leiding voor de E jeugd bekend is.
D-pupillen
Ambities:
-

In de D jeugd wordt de aandacht vooral gelegd op het vergroten van de technische
vaardigheden en de verdere ontwikkeling van de tactische mogelijkheden. Voor het
eerst wordt er op een groot veld gespeeld en dat betekent dat er ook voor het eerst
vanuit een 4-3-3 samenstelling wordt gespeeld.

-

De speelwijze en samenstelling wordt in de training ontwikkeld d.m.v. van gerichte
partij- en positiespelen. Het accent ligt dus ook hier heel duidelijk op het voetballen.
Voetballen vanuit simpele opdrachten en taakstellingen die altijd gericht zijn op de
speelwijze. In elke partij wordt aandacht geschonken aan het samenspelen en
afstemmen tussen de verschillende linies in het team. Specifieke aandacht moet er
zijn voor “ balbezit en balverlies” . Nu al leren we spelers dat ze als team
verantwoordelijk zijn voor zowel het aanvallen als verdedigen.

-

In de speelwijze is er geen plaats voor een “laatste” man. We spelen met twee
centrale verdedigers, waarvan er altijd één doorschuift naar het middenveld en de
ander verantwoordelijk is voor de spits van de tegenstander.

-

De centrale middenvelder schuift daardoor wat verder naar voren en komt bij de spits.

-

Voorzichtig leren we spelers ook dat één van de twee “zij”middenvelders altijd
verdedigend denkt en handelt. Hij blijft dus “achter de bal spelen” en controleert en
corrigeert. De ander vult aanvallend een positie in en schuift dus bij.

-

Voorin spelen we altijd met twee vleugelspitsen die bij balbezit verantwoordelijk zijn
voor het maken van individuele acties ( en dat mag best eens fout gaan ) en voor het
breed houden van het veld. De centrale spits speelt zo diep mogelijk en is bij balbezit
aanspeelpunt en doelgericht.

-

Bij balverlies leren we de spelers te denken en handelen als team. Dat betekent dat er
druk op de tegenstander wordt gezet over het hele veld. We spelen a.h.w. overal 1
tegen 1 met de tegenstander en daarin spelen de centrale verdedigers en de centrale
middenvelder een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het zgn. “doordekken”,
wat wil zeggen dat de centrale middenvelder doorschuift op één van de centrale
verdedigers van de tegenpartij en de centrale verdediger de centrale middenvelder
van d tegenpartij voor zijn rekening neemt.

-

Zo spelen we dus altijd met twee blokken van vijf spelers en een keeper. Eén blok dat
verdedigend en controlerend speelt en handelt en een blok dat opbouwend en
aanvallend denkt en handelt. Bij balverlies sluiten de blokken naadloos op elkaar aan.

-

Bovenstaande speelwijze loopt verder als de rode draad door de vereniging en wordt
steeds beter en nauwgezetter aangeleerd naarmate de spelers ouder worden en zich
beter ontwikkelen. In de D jeugd wordt er tijdens de trainingen heel veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de jongens in relatie tot de speelwijze. Partij- en
positiespelen, passen en trappen staan centraal. Voor het eerst combineren we dus
de technische en tactische training tot een integraal geheel.
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-

Op het gebied van mentale en fysieke training worden er ook wat specifieke accenten
gelegd.

-

Spelers wordt geleerd zich te houden aan afspraken in het kader van de speelwijze, er
worden samen met de spelers regels opgesteld t.b.v. het gedrag op trainingen en
tijdens wedstrijden en er wordt gericht aandacht besteed aan omgangsvormen en
respect.

-

Fysiek kan er nu getraind worden aan de verbetering van de algemene conditie en de
snelheid. Dat gebeurt ALTIJD o.b.v. wedstrijdechte trainingsvormen en NOOIT door
duurlopen, coopertests enz. Een goed opgebouwde training, waarbij spelers niet lang
stil staan en de oefenvormen naadloos op elkaar aansluiten is daarbij essentieel.

-

Als rode draad door alles loopt het gegeven dat ook hier het plezier in het voetballen
voorop moet blijven staan ! Een belangrijke kwaliteit voor zowel trainers als
begeleiders is dan ook “ werken aan het spelplezier voor alle spelers”.

Voorwaarden:
a. De D jeugd trainer beschikt zelf over voldoende technische en tactische bagage om
de spelers op te leiden en ze te laten ontwikkelen conform de afspraken hierboven.
b. De D jeugd trainer traint twee maal per week met een team dat gericht geselecteerd is
o.b.v. kwaliteit en talent. Vanaf de D jeugd speelt de leeftijd veel minder een rol en
kunnen spelers heel goed onderscheid maken tussen goede en minder goede
c.

teamgenoten.
De D jeugd trainer is verantwoordelijk voor de samenstelling van D 1 en selecteert
daarbij uit tweedejaars E spelers uit E 1, eerste jaar D spelers uit de “lagere “ D
elftallen en spelers die nog blijven in de D jeugd. Hij betrekt hier altijd de ouders van
de spelers en de trainers en leiders van de betrokken teams bij.

d. Voor aanvang van het seizoen worden de ouders op de hoogte gebracht van de
ambities en voorwaarden bij de D jeugd.
e. De D jeugd trainer is verantwoordelijk voor D 1 en afhankelijk van het aantal D teams
kan hij ook D 2 erbij betrekken om de ontwikkeling van de spelers optimaal te volgen
en te ontplooien. Daarbij biedt hij spelers uit D 2 en eventueel overige D teams, die
zich goed ontwikkelen gedurende het seizoen de gelegenheid om mee te trainen en te
spelen in D 1.
f.

De D teams hebben de beschikking over minimaal één leider per team, die op
hoofdlijnen weet van de omgang met deze jeugdcategorie inhoudt. Bij voorkeur wordt

er daarom gebruik gemaakt van de inbreng van capabele ouders.
g. De coördinator zorgt er voor dat uiterlijk in de maand mei voorafgaand aan het
seizoen zowel trainers als leiders zijn aangesteld.

6.4.2

Voorwaarden en Ambities Junioren

C-junioren
Ambities:
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-

In de C jeugd staat het uitbouwen van datgene wat er vanaf de E jeugd en vooral de D
jeugd wordt ingebracht centraal.

-

De spelers trainen twee maal per week onder leiding van een gekwalificeerde trainer
die in ieder geval zelf ook op redelijk niveau heeft gevoetbald en dus in staat is om
essentiële trainingsvormen voor te doen en uit te leggen.

-

Aandacht is er vooral voor; verschillende partij- en positiespelen waarin de technische
en tactische vaardigheden verder worden ontwikkeld. Uitganspunt daarbij is opnieuw
het 4-3-3 systeem ( zie verder D jeugd ).

-

Accenten zoals plaatsen en trappen, aan- en meenemen en het afwerken op de goal
worden tijdens elke training aangeboden.

-

Het mentale en fysieke aspect wordt aangereikt in zowel de trainingen als de
besprekingen en gesprekken met de jongens. Het is niet de bedoeling om “rondjes te
lopen” om de conditie te bevorderen, maar juist het interval aspect te trainen in
wedstrijdeigen vormen tijdens de trainingen. Mentaal gezien kunnen deze jongens al
weer meer aan en is het dus goed om duidelijke afspraken te maken voor training,
wedstrijden en het omgaan met elkaar en met de tegenstander en scheidsrechter.

-

Tactisch gezien wordt er meer aandacht besteed aan het innemen van de juiste
posities in het veld, het overnemen van elkaars posities en het bewegen zonder en
met bal.

-

Vanaf de C jeugd gaan we werken aan het “ in beweging zijn van het hele team”.
Zaken als het aanbieden uit de dekking, het vaar de bal toekomen en het juist
wegblijven of diepte zoeken spelen hierbij een belangrijke doel. De trainer besteed
specifiek aandacht aan deze aspecten en wordt daarin ook ondersteund door zowel
de coördinator.

-

De C jeugd – en dan met name de tweedejaars – is uitstekend in staat om
wedstrijdgerichte besprekingen aan te horen en op de juiste wijze te begrijpen. Het is
dan ook de opdracht voor de trainer om hier aandacht aan te besteden.

-

Selectie van spelers vindt plaats o.b.v. kwaliteit en mentaliteit. De trainer is
verantwoordelijk voor het samenstellen van een zo sterk mogelijk C 1, waarbij
opleiding en ontwikkeling centraal staan, maar waarbij ook aandacht is voor het zo
hoog mogelijk spelen en onder zo groot mogelijke weerstand. Dat laatste is echter
altijd ondergeschikt aan opleiden en ontwikkelen en mag het spelplezier nooit in de
weg staan. In de C jeugd wordt er voor het eerst echt gewerkt met vaste posities in het
team. Van belang is wel dat de beste speler daarbij nooit als “slot op de deur” mag
worden gebruikt, maar altijd een centrale positie in het elftal inneemt.

Voorwaarden:
1. De trainer van de C jeugd is verantwoordelijk voor de training van alle C teams en
beslist zelf over de wijze waarop hij zijn assistent inzet.
2. Het C1 wordt op zaterdag begeleidt door minimaal 1 leider en een assistentscheidsrechter. Bij voorkeur begeleidt de trainer het C 1 op zaterdag samen met de
leider en een assistent-scheidsrechter.
3. De trainer van de C jeugd kent de specifieke leeftijdskenmerken van deze
leeftijdsgroep en kan daar ook naar behoren mee omgaan en naar handelen.
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4. Samen met de begeleider zorgt de trainer er voor dat de ouders van de spelers
periodiek geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de spelers.
5. De trainer van de C jeugd rouleert met zijn wisselspelers indien mogelijk ( afhankelijk
van het totaal aantal C jeugdspelers )
6. De coördinator zorgt er voor dat er uiterlijk in mei trainers en begeleiders zijn
aangesteld.

B jeugd
Ambities:
Vanaf de B jeugd maken we onderscheid in de vier trainingsgebieden; technisch, tactisch,
mentaal en fysiek.
1. Technisch


Nog nadrukkelijker dan in de C jeugd wordt de aandacht gevestigd op het vergroten
van de technische vaardigheden van de spelers. De trainer moet in staat zijn de
oefenstof zelf voor te doen en duidelijk aan te geven wat de bedoeling van de
oefening is.



Accenten die tijdens elke training terug moeten komen zijn onder meer:

-

Plaatsen en trappen met zowel het “goede “ als “mindere” been.

-

Plaatsen en trappen in de beweging met meertallen waarbij het “uit de dekking “
komen centraal staat evenals het juist inspelen van de medespelers ( voor de man, in
de loop of in de voet en durf in de dekking aan te spelen enz. )

-

Het aan- en meenemen van de bal zodanig dat je altijd in balbezit blijft.

-

Plaatsen en trappen in combinatie met wedstrijdechte afwerkvormen, dus veel vanuit
de aanvalscombinatie, vanaf de zijkanten, met opkomende middenvelders en
verdedigers enz.

-

Partij- en positiespelen waarin het 2 keer raken centraal staat en waarin het accent ligt
op het bewegen zonder bal.

-

Partij- en positiespelen in variërende ruimtes van klein naar groot om de
handelingssnelheid en de handelingsbekwaamheid van de spelers te verbeteren

2. Tactisch


De trainer besteedt iedere training aandacht aan het spelen in het 4-3-3 systeem,
waarbij dan ook de juiste accenten worden gelegd ( zie pagina 3 onder B in dit plan ).
Dat gebeurt door middel van verschillende partij- en positiespelen, variërend van 3 : 3
tot 10 : 10 en van 4 : 2 tot 5 : 2 en 6 : 3.



Tijdens de uitvoering van deze vormen kiest de trainer er altijd voor om de spelers
vanuit hun specifieke wedstrijdposities bij elkaar te zetten. Dus aanvallers tegen
verdedigers en aanvallers + middenvelders tegen verdedigers + wissels enz.



De trainer besteedt veel gerichte aandacht aan het “positief coachen van elkaar” . Hij
leert spelers om met elkaar te communiceren in het veld door simpele
voetbaluitdrukkingen als “ in je rug “ , “ je bent vrij “, “ in de dekking “ enz.
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Er wordt specifiek aandacht besteed aan het bewegen zonder bal, het bewegen van
de derde man, het zgn. kantelen bij balverlies, het druk zetten op de bal, het
omschakelen van balbezit naar balverlies en het overnemen van elkaars posities.

3. Mentaal


Zowel de trainer als begeleider is verantwoordelijk voor het verbeteren en/of
versterken van de mentale vaardigheden van alle spelers. Het gaat daarbij om onder
meer:

-

het gezamenlijk formuleren en naleven van gemaakte afspraken

-

het tonen van respect voor medespelers, begeleiders, scheidsrechters en
tegenstanders

-

het op de juiste wijze toeleven naar wedstrijden en trainingen

-

het omgaan met je eigen materiaal en dat van anderen ( o.a. ook dat van de club )

-

het hanteren van de juiste waarden en normen

-

het teambelang boven het individueel belang stellen

-

op tijd komen of op tijd afmelden

-

enz.

4. Fysiek


Vanaf de B jeugd kan er heel gericht gewerkt worden aan de verbetering van de
conditie van de spelers. Dit gebeurt echter niet door het “ lopen van rondjes” en/of
allerlei achterhaalde conditietesten ( zoals de coopertest ), maar door wedstrijdeigen
vormen, zoals plaatsen trappen in de beweging, kleine en felle partijspelen , korte
sprints met en zonder bal circuittrainingen waarbij het interval intensief accent centraal
staat.

Voorwaarden:
1. De trainer van de B jeugd beschikt over bij voorkeur minimaal Juniorentrainer en heeft
tevens voldoende eigen vaardigheden om de oefenstof voor te doen en verantwoord
te begeleiden.
2. De trainer kan tevens correcties aangeven waardoor de ontwikkeling van de spelers
op allen terreinen verbetert.
3. De trainer is in staat om situationeel te trainen en te coachen en dat betekent dat hij
trainingen op het juiste moment onderbreekt om verbeteringen aan te geven en
wedstrijden kan “lezen” zodanig dat hij in staat is deze te kantelen of van de gewenste
impuls te voorzien ( o.a. juiste wissels op het juiste moment ).
4. De trainer verzorgt bij voorkeur twee maal de training en is er op zaterdag tijdens de
wedstrijden bij.
5. Zowel trainer als begeleider beschikken over voldoende “pedagogische” vaardigheden
om deze leeftijdscategorie te begeleiden
6. De trainer en begeleiders zijn verantwoordelijk voor een optimale relatie met de
ouders van de spelers en dragen zorg voor periodieke informatie-overdracht.
7. De technisch coördinator zorgt er voor dat uiterlijk in mei de trainer en begeleider(s)
aangesteld zijn voor de B jeugd.
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A -junioren
Zowel waar het gaat om de ambities als de voorwaarden bouwt de trainer ( en de begeleider )
voort op hetgeen er bij de B jeugd beschreven staat.
Specifieke accenten zijn:
1. Technisch


Veel aandacht aan het vergroten en verbeteren van technische aspecten als:

-

plaatsen en trappen

-

aan- en meenemen van de bal

-

afwerken op de goal vanuit de combinatie en het systeem

-

uit de dekking komen

-

bewegen zonder en met de bal

-

naar de bal toekomen en van de bal weggaan ( derde man inspelen )

2. Tactisch


Spelen en trainen vanuit het spelsysteem 4:3:3



Druk zetten op bal en tegenstander



Kantelen van het team naar de kant waar druk gezet wordt



Aanvalscombinaties over de zijkanten en door het midden



In de dekking spelen



Rugdekking geven



Coachen van elkaar



Omschakelen van balbezit naar balverlies en van balverlies naar balbezit



Optimale veldbezetting



Positiewisselingen voorin



Spelen met één controlerende middenvelder

3 en 4. Mentaal en Fysiek
Zie B jeugd
Voorwaarden:
Zie B jeugd

6.4.3

Voorwaarden en Ambities Senioren Selectie

Deze selectie bestaat uit het eerste en tweede elftal en wordt mogelijk aangevuld met het A
elftal.
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Het eerste en tweede elftal:
Ambities:


De trainer van het 1
zijn team.



Streven daarbij is dat er structureel in de middenmoot op minimaal het niveau van de
vierde klas KNVB wordt gespeeld met een mogelijker uitschieter naar de derde klasse
KNVB.



De trainer van het eerste elftal is verantwoordelijk voor het behouden en verbeteren
van zowel de technische, tactische, mentale als fysieke vaardigheden van de spelers.



De trainer gaat uit van een positieve en aanvallende speelwijze, waarbij het realisme
voorop blijft staan.



De trainer selecteert 18 spelers die in aanmerking komen voor het 1
de
calamiteiten altijd een beroep doen op het 2 team.



De trainer gaat uit van een vast team en rouleert met de wisselspelers i.o.m. de

ste

elftal is verantwoordelijk voor het optimaal laten presteren van

ste

en kan bij

de

begeleiding van het 2 .


De trainer van de selectie communiceert regelmatig met de begeleiding van de A
jeugd en stelt zich daarbij op de hoogte van de ontwikkeling van de A spelers.



In overleg met spelers en begeleiders van de A jeugd, kunnen de talentvolle
voetballers in de gelegenheid gesteld worden om minimaal eens per week al bij de
selectie mee te trainen.



In overleg met spelers en begeleiding van de A jeugd, worden jeugdspelers die “ er
ste
aan toe zijn “ overgeheveld naar de selectie van het 1 elftal. Deze spelers krijgen
dus alle kans zich in het eerste team te spelen !



Het tweede elftal is een mix van geroutineerde, oudere spelers ( waaronder ook
ste
“jongens” die gestopt zijn in het 1 ) en jeugdspelers die (nog) niet in aanmerking
ste
komen voor het 1 .



Ook spelers uit het 2 die zich positief ontwikkelen kunnen overgeheveld worden naar
e
de selectie van het 1 en daarmee een kans krijgen zich in het eerste team te spelen.



Indien de situatie bestaat dat het 2 elftal een eigen trainer heeft speelt en traint deze
ste
op de zelfde wijze als bij het 1 elftal.



De begeleiding van het 2

de

de

van spelers voor het 1


ste

de

is volstrekt op de hoogte van en stemt in met het afstaan

, indien dat noodzakelijk is.

De begeleiding van het 1
als:

ste

de

en 2

onderhouden wekelijks contact over onderwerpen

- wisselspelers
- ontwikkeling van spelers
- opbouw en uitvoering van trainingen
- relaties en communicatie
- speelwijze
- invulling trainingen
- doorstroom spelers A jeugd
Voorwaarden:
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ste

1. De trainer van het 1 elftal beschikt over minimaal trainer-coach 3. De vereniging
heeft echter een voorkeur voor een trainer-coach 2.
de

2. De trainer van het 2 elftal beschikt bij voorkeur over trainer coach 3 (jeugd) of is
bereid aan die eis te voldoen en wordt daar vervolgens door de club toe in de
gelegenheid gesteld.
ste
de
3. De begeleiding van het zowel het 1 als 2 bestaat verder uit minimaal 1 leider en
een assistent scheidsrechter. Daarnaast beschikt de selectie over minimaal één
sportmasseur/verzorger die zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden van het 1
aanwezig is.

ste

4. De selectie traint minimaal twee maal per week ( dinsdag en donderdag )
5. Indien mogelijk zijn er altijd twee trainers aangesteld voor de totale selectie. Daarbij is
ste

de trainer van het 1 de hoofdtrainer en dus eindverantwoordelijk.
de
e
6. De trainer van het 2 (indien dit een aparte trainer is van het 1 elftal) is
verantwoordelijk voor de trainingen van zijn team het begeleiden van zijn team op de
zondag.
ste
de
7. De leiders van zowel het 1 als 2 zijn minimaal eens per week aanwezig tijdens
trainingsavonden en daarnaast tijdens de wedstrijden.
8. De leiders zijn meer dan alleen maar “formulierinvullers” en “kledingmanagers”. De
trainers verplichten zich er toe de leiders te betrekken bij de samenstelling en
speelwijze van de teams.
9. Het bestuur stelt een contactpersoon (coördinator) aan, die verantwoordelijk is voor
het onderhouden van een goede en functionele relatie met zowel spelers, begeleiders
als trainers van de selectie.
10. Het bestuur zal samen met de begeleiding en trainers van de selectie
randvoorwaarden scheppen in de vorm van middelen en materialen, om de
aantrekkelijkheid van het spelen bij vv Etten te bevorderen. Hierbij worden directe
betalingen aan spelers “van buitenaf” expliciet uitgesloten. Te denken valt meer aan:
o

premiestelsel voor team

o
o

tegemoetkoming in de kosten voor sportschoeisel/sportkleding
éénvoudige sportmaaltijden rondom de wedstrijden

o
o

contactavonden ( twee maal per seizoen ) bestuur-selectie
belonen van selectiespelers die tevens jeugdteams trainen en begeleiden

De Keepers
Het doel is om bij aanvang van het seizoen 2013-2014 minimaal één keeperstrainer
aangesteld te hebben, die verantwoordelijk is voor het trainen van de junioren- en
selectiekeepers. Hiermee willen we duidelijk maken dat de ontwikkeling en begeleiding van
talentvolle keepers “een vak apart” is en in principe niet overgelaten kan worden aan de
aangestelde “voetbaltrainers”. Het trainen van de keepers begint vanaf de D jeugd en loopt
door tot en met de senioren selectie.
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Ambities:
-

Alle keepers vanaf de D jeugd worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken
van de specifieke keepertraining. In de F & E jeugd gaat het vooral om spelertjes die
nog een echte keus moeten maken tussen speler en keeper willen zijn/worden.

-

Deze training vindt structureel eens per week plaats.

-

De training van de keepers is gericht op opleiden en ontwikkelen en vindt derhalve
ook gedifferentieerd plaats in die zin dat er altijd rekening gehouden wordt met leeftijd
en kwaliteit van de aanwezige keepers.

-

Er wordt gericht aandacht besteed aan zowel de technische, tactische als mentale en
fysieke vaardigheden van de keepers. Bij de D & C jeugd ligt het accent vooral op de
technische vaardigheden als het stoppen en verwerken van de bal, het vallen en
opstaan, het uitschieten en – op hoofdlijnen – het meevoetballen. Vanaf de B jeugd
komen ook de mentale fysieke aspecten om de hoek kijken en gaat het naast de al
eerder genoemde accenten vooral ook om het coachen, het meevoetballen, het
verwerken van ballen in en buiten de 5 meter, het beheersen van het 16 meter gebied
en het verbeteren van de sprongkracht en lenigheid.

-

Vanaf de D jeugd worden de keepers geselecteerd o.b.v talent en kwaliteit. Dat
betekent dat vanaf de D jeugd de beste keeper in D1 speelt.

Voorwaarden:
1. De club doet er alles aan in ieder geval één trainer aan te stellen die verantwoordelijk
is voor de keepers van de D jeugd t/m de selectie. In totaal gaat het daarbij om ca. 6
keepers.
2. De keepertrainer moet in ieder geval zelf op behoorlijk niveau gekeept hebben en/of
een specifieke keepertrainersopleiding gevolgd hebben. Bij voorkeur worden de
keepertrainers gerekruteerd uit de eigen gelederen.
e e
3. In overleg met de coördinator worden de keepers verdeeld in twee groepen: 1 ,2 en
A1; B1, C1 en D1.
4. De ouders van – met name – de jongste jeugdkeepers worden door de keepertrainers
betrokken bij de ontwikkeling en opleiding van hun kind.
5. De keepertrainers trainen eens per week met hun talenten en hebben daartoe de
beschikking over voldoende middelen en materialen en vooral ook over een deel van
een veld waarop de verlichting optimaal is.
6. De keepertrainers hebben periodiek overleg met de trainers van de elftallen waarin de
keepers spelen en met de technisch coördinator.
7. Indien mogelijk houden de keepertrainers zich op de hoogte van de ontwikkeling van
de keepers door het bezoeken van de wedstrijden.
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6.5

Integrale samenwerking prestatiegerichte elftallen

Om te komen tot een integrale en optimale samenwerking tussen de prestatiegerichte elftallen
zijn voor zowel de trainingsopzet als de wedstrijdselectie van spelers randvoorwaarden
opgezet. Deze voorwaarden hebben als het ontwikkelen van spelers en elftallen alsmede het
versoepelen van de overstap van de juniorenspelers naar de seniorenelftallen.
6.5.1

Trainingsdagen

Bij het bepalen van de trainingsdagen zijn de onderstaande voorwaarden in acht genomen:







Elk team moet minimaal 1x per week als compleet team kunnen trainen.
Hierbij mag wel worden aangevuld uit andere teams.
e
Het heeft de voorkeur bij het 1 elftal om per trainer met 18 spelers te trainen.
e
e
De seniorenselectie bestaat uit het 1 en het 2 elftal met maximaal 30 spelers,
waaronder 2 keepers.
e
Het 1 elftal bestaat uit 18 spelers (waaronder 2 keepers), de overige spelers vormen
e
het 2 elftal.
Vanaf de start van de competitie moeten de betere A-junioren de gelegenheid krijgen
e
om minstens één keer per week mee te trainen met het 1 elftal.

Overzicht trainingsdagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
e

A1

1 elftal

A1

Donderdag

Vrijdag

e

Optioneel

e

Optioneel

1 elftal

minus de betere A1-spelers
e

B1

2 elftal

6.5.2

B1

2 elftal

Wedstrijden

Tijdens de selectie van de spelers voor de wedstrijden dienen de onderstaande
uitgangspunten in acht genomen te worden:


1 elftal heeft 15 spelers (11 basisopstelling – 3 wissels + reserve keeper)



Bij een fitte selectie bestaat de reservebank uit 1½ fitte (niet gespeeld in 2 of A1) en
1½ speler die wel gespeeld heeft (1 speler een hele wedstrijd en 1 speler een halve

e

e

e

wedstrijd in 2 of A1)


Afhankelijk van fitheid en lichte blessures kunnen de wissels minder gespeeld hebben.



Stelregel is dat alle spelers van de 3 wedstrijden er minimaal 2 spelen. Ook als een
(fitte) speler zelf aangeeft dit niet perse te willen.



e

De trainer van het 1 elftal bepaald welke spelers geselecteerd worden voor de
wedstrijden.



e

Indien een A-junior beter is dan een basisspeler van het 1 elftal bestaat de
mogelijkheid deze speler in overleg met de TC en de betreffende speler over te
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e

plaatsen naar het 1 elftal. In dit geval moet deze speler een structurele basisspeler
worden.



In een A-junior wordt opgeroepen als basisspeler voor het eerste elftal, speelt de
betreffende speler op zaterdag geen wedstrijd.



In een A-junior wordt opgeroepen als wisselspeler voor het eerste elftal, speelt de
betreffende speler op zaterdag ook bij de A-jeugd.

