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1. Inleiding
1.1. Beleid
Het selectie senioren team is het vlaggenschip van onze vereniging. Aan de basis van een de
selectie senioren team staat een gedegen jeugdopleiding. Het streven is om de selectie zoveel
mogelijk te laten bestaan uit zelf opgeleide spelers. De jeugdopleiding staat voor het bevorderen
van spelplezier van onze leden, van jong tot oud. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging
streven wij er bovendien naar om de kwaliteit van het voetbal, het plezier in voetbal en het
niveau van onze jeugdspelers continu te verhogen. Hiervoor hanteert onze vereniging het
selectiebeleid binnen de jeugdafdeling.
1.2.

Doel

Voor alle teams geldt dat er gestreefd wordt naar een indeling op sterkte. Het heeft de voorkeur
dat iedere speler op zijn/haar eigen niveau speelt. Doel van het beleid is het samenstellen van
teams per leeftijdsklasse om onze leden op eigen niveau te laten spelen, die binnen de
mogelijkheden van onze vereniging in de hoogst mogelijk klasse uitkomen. Voor zowel de
doorstroming naar selectieteams als voor de doorstroming naar hogere leeftijdsklassen geldt dat
onze vereniging streeft naar een opleiding met eigen kweek. Het beleid van onze vereniging is
mede gericht op de doorstroming van de eigen jeugd naar de zondagselecties. De vereniging
streeft ernaar dat selectieteams door gekwalificeerde trainers twee keer per week worden
getraind. Van selectiespelers wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie hebben; zij tonen een
boven gemiddelde inzet op trainingen/wedstrijden, zijn gedisciplineerd en gedragen zich volgend
de gedragsregels en normen en waarde van de club. Selectiespelers zijn meer prestatiegericht
dan recreatief.
1.3. Leeftijd categorieën

Van

Naar

A-Junioren Onder-19 (JO19) 2e jaars
Onder-18 (JO18) 1e jaars
B-Junioren Onder-17 (JO17) 2e jaars
Onder-16 (JO16) 1e jaars
C-Junioren Onder-15 (JO15) 2e jaars
Onder-14 (JO14) 1e jaars
D-Pupillen Onder-13 (JO13) 2e jaars
Onder-12 (JO12) 1e jaars
E-Pupillen Onder-11 (JO11) 2e jaars
Onder-10 (JO10) 1e jaars
F-Pupillen Onder-9 (JO9) 2e jaars
Onder-8 (JO8) 1e jaars
Mini's
Onder-7 (JO7)

Opmerkingen
Wanneer een team uit de 1e en 2e jaars bestaan binnen deze categorie,
dan indelen in KNVB-competitie als JO19-x team.
Wanneer een team uit de 1e en 2e jaars bestaan binnen deze categorie,
dan indelen in KNVB-competitie als JO17-x team.
Wanneer een team uit de 1e en 2e jaars bestaan binnen deze categorie,
dan indelen in KNVB-competitie als JO15-x team.
Wanneer een team uit de 1e en 2e jaars bestaan binnen deze categorie,
dan indelen in KNVB-competitie als JO13-x team.
Wanneer een team uit de 1e en 2e jaars bestaan binnen deze categorie,
dan indelen in KNVB-competitie als JO11-x team.
Wanneer een team uit de 1e en 2e jaars bestaan binnen deze categorie,
dan indelen in KNVB-competitie als JO9-x team.
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2. Organisatie
2.1. Jeugdcommissie organisatie
Jeugdvoorzitter

Jeugd Secretariaat

Organisatie structuur
Jeugd Rood-Wit Veldhoven

Oefenwedstrijden/toernooien

Hoofdleider JO19-17

Hoofdleider JO15-13

Hoofdleider JO11

Hoofdleider JO9-7

Hoofdleider JO6 (Mini's)

Keeperscoördinator

Jeugdcoördinator

Techn. coördinator

Algemene zaken

Techn. coördinator

2.2. Rollen JC leden
Jeugdvoorzitter
• Bestuurslid in het hoofdbestuur van Rood-Wit.
• Gezamenlijk met jeugdcommissie opstellen en onderhouden van het technisch
jeugdbeleidsplan
• Eindverantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van het technisch
beleidsplan
• Legt verantwoording af aan de voorzitter hoofdbestuur
• Regelmatig aanwezig bij trainingen en wedstrijden van alle categorieën/teams
• Schakel tussen hoofdbestuur en jeugdcommissie
• Voorzitter/organiseren van het jeugdcommissie overleg
• Het ondersteunen van ouderavonden
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Jeugdsecretaris
• Zorgdragen voor wedstrijden, oefenwedstrijden en toernooien
• Zorgdragen voor velden/kleedkamerindelingen en scheidsrechters tijdens
wedstrijddagen
• Deelnemen vergaderingen jeugdcommissie
• Schakel tussen de jeugdcommissie en secretaris hoofdbestuur
• Deelname periodiek overleg jeugdcommissie
Hoofdleiders
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgdragen voor ouderavonden
Uitdragen van het beleid naar de ouders
Ondersteunen van technische jeugdcoördinator
Ondersteunen van leiders/trainers waar nodig
Schakel tussen de ouders en de Jeugdcommissie
Deelname periodiek overleg Jeugdcommissie
Ondersteuning/coördineren van team indelingen
Ondersteuning/coördineren van doorschuiven/meespelen van leden

Jeugd coördinator
•
•
•
•
•
•
•
•

Het door ontwikkelen en uitvoeren van het Jeugdbeleid
Verantwoordelijk voor voetbaltechnische ondersteuning en ontwikkeling conform
beleid voor alle jeugdleden
Het coördineren van het beoordelen van de jeugdleden in samenspraak met de jeugd
coördinatoren en trainers (bijlage 1).
Schakel tussen trainers en jeugd coördinator
Beleid en ondersteuning van trainers
Legt verantwoording af aan het hoofdbestuur en Jeugdvoorzitter
Deelnemen periodiek overleg jeugdcommissie
Het coördineren van de team indelingen in samenspraak met technische
coördinatoren, trainers en hoofdleiders

Technisch coördinator
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor voetbaltechnische ondersteuning en ontwikkeling conform
beleid
Schakel tussen trainers en JC
Het coördineren van de beoordeling van de leden
Beleid en ondersteuning van trainers
Legt verantwoording af aan de voorzitter JC
Het maken van de team indelingen
Het geven van advies omtrent klasse niveau
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Keepers coördinator
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor voetbaltechnische ondersteuning en ontwikkeling conform
beleid voor alle jeugdkeepers
Het 1x per jaar beoordelen van de jeugdkeep(st)ers
Schakel tussen trainers en jeugd coördinator
Beleid en ondersteuning van trainers
Legt verantwoording af aan de jeugd coördinator

Algemene zaken
•
•
•
•

De communicatie via social media
De coördinatie van de boetes registratie
De coördinatie van spelregelbewijs
Het coördineren van activiteiten

3. Opleiding jeugdvoetballeerproces
3.1. Algemeen
Rood-Wit heeft de richtlijnen van de KNVB overgenomen omtrent het voetballeerproces. Wij zijn
er echter van overtuigd dat we het plezier en de ontwikkeling van kinderen kunnen vergroten
door middel van het toepassen van de wedstrijd/trainingsvormen. Voor deze trainingsvormen
kan de Rinus app van de KNVB een hulpmiddel zijn.
3.2. Doelstellingen leeftijd categorieën
3.2.1. JO6-JO7 (Mini’s)
De “Bal is doel” methode, leren beheersen van de bal.
Aanval: Dribbelen, Passen, (aannemen, schieten), enig inzicht in de spelbedoeling die wordt
nagestreefd.
Omschakelen: Bij balverlies of verovering zo snel mogelijk in de buurt van de bal zijn.
Verdedigen: Doel afschermen, schot blokkeren, tegenstander achterna zitten, inhalen en tot
staan brengen, voorkomen van doelpunten, enig inzicht in de spelbedoeling die wordt
nagestreefd.
3.2.2. JO8-JO9
De “Bal is middel” methode, doelgericht handelen met de bal.
Aanval: Dribbelen, Passen, aannemen, schieten, in relatie tot spelbedoeling, rol medespeler
van ondergeschikt belang.
Omschakelen: Bij balverlies terugveroveren van de bal, bij balverovering eerste handeling
moet doelgericht zij, snel tussen de bal en het eigen doel komen (positie kiezen).
Verdedigen: Juiste positie innemen, afschermen van het doel, andere richting op dwingen,
schot blokkeren, bal afpakken, bal tegenhouden, rol van medespeler van ondergeschikt
belang.
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3.2.3. JO10-JO11
De “Bal is middel van samenwerken” methode, leren samen doelgericht te spelen.
Aanval: Beheersen van de bal wordt meer middel om samen op te bouwen en scoren.
Vrijlopen voor spelers zonder de bal krijgt meer betekenis. Handelingen m/z bal staan in
relatie tot positie, richting, moment, snelheid (rol tegenstanders(s). 1e stappen in onderlinge
afstemming van voetbalhandelingen (passen in relatie tot vrijlopen, wel of geen passeeractie
etc).
Omschakelen: Moment van balverlies: Bal terugveroveren door dichtstbijzijnde
speler(s)/dieptepass voorkomen. Snel tussen de bal en het eigen doel komen. Moment van
balverovering: Eerste handelingen moeten doelgericht zijn.

Verdedigen: Juist inschatten van het handelen van de tegenstander(s) – en medespeler(s) >
dus niet meer in de buurt van de bal. Tackelen, de sliding, het blokkeren, koppen, rugdekking
geven, het jagen etc. zijn handelingen die centraal staan. Handelingen m/z bal staan in
relatie tot positie (tussen tegenstander en doel) richting, moment en snelheid. Betere
onderlinge afstemming van voetbalhandelingen binnen een bepaald deel van het veld.
3.2.4. JO12-JO13
De “Wedstrijd is middel” methode, leren spelen vanuit een basistaak.
Aanval: Voetbalhandelingen zijn taak specifiek (verd/midv/aanv). Handelingen m/z bal staan
meer in relatie tot positie, richting, moment en snelheid (rol tegenstander). Betere
onderlinge afstemming van voetbalhandelingen (bv het passen in relatie tot vrijlopen, wel of
geen passeeractie).
Omschakelen: Voetbalhandelingen zijn taak specifiek. Moment van balverlies: Bal
terugveroveren. Snel tussen de bal en het eigen doel komen. Moment van balverovering:
Eerste handelingen moeten doelgericht zijn.
Verdedigen: Voetbalhandelingen zijn taak specifiek. Handelingen m/z bal staan steeds meer
in relatie tot positie tussen tegenstander(s) en doel, richting, moment en snelheid (rol
tegenstander). Betere onderlinge afstemming van voetbalhandelingen (bv samenwerking
tussen de laatste de linie en de keeper in het verdedigen van de ruimte tussen beiden)
3.2.5. JO14-JO15
De “Wedstrijd is middel” methode, afstemmen van basistaken binnen een team.
Aanval: Aanvallende voetbalhandelingen zijn gerelateerd aan een positie in een elftal)
basistaak binnen een bepaalde teamorganisatie). Spelers gaan zich steeds meer specialiseren
voor een bepaalde positie. Om kansen te kunnen creëren en doelpunten te maken moeten
basistaken op elkaar worden afgestemd. Handelingen met en zonder bal staan in relatie tot
positie, richting, moment en snelheid. Naast beter handelen komt ook het vaker handelen
nadrukkelijk aan de orde.
Omschakelen: Zo snel mogelijk weer betrokken zijn bij de nieuwe situatie, omschakelen van
V-A en A-V.
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Verdedigen: Verdedigende voetbalhandelingen zijn gerelateerd aan een positie in een elftal
(basistaak binnen een bepaalde teamorganisatie). Spelers gaan zich steeds meer
specialiseren voor een bepaalde positie. Om te storen en doelpunten te voorkomen moeten
basistaken op elkaar worden afgestemd. Handelingen met en zonder bal staan in relatie tot
positie, richting, moment en snelheid. Naast beter handelen komt ook het vaker handelen
nadrukkelijk aan de orde.
3.2.6. JO16-JO17
De “Wedstrijd is middel” methode, leren spelen als een team.
Aanval: (hogere) eisen aan het rendement van handelen gekoppeld aan de taak in het elftal
(basistaak). Rendement van handelen wordt bepaald door positie, richting, moment en
snelheid, meer en meer gericht op de juiste keuze op het juiste moment. Manier van
opbouwen en scoren wordt steeds nadrukkelijker bepaald door speelveldgedeelte en
speelwijze/rol tegenstander. Naast beter en vaker handelen ook aandacht voor het
volhouden van vaker en beter handelen (voetbalconditie).
Omschakelen: Zo snel mogelijk weer betrokken zijn bij de nieuwe situatie, omschakelen van
V-A en A-V, snelle betrokkenheid van eenieder.
Verdedigen: (Hogere) eisen aan het rendement van handelen gekoppeld aan de taak in het
elftal (basistaak). Rendement van handelen wordt bepaald door positie, richting, moment en
snelheid, meer en meer gericht op de juiste keuze op het juiste moment. Rendement van
handelen binnen opbouwen en scoren wordt bepaald door afstemmingen van onderlinge
(basis) taken. Manier van storen en doelpunten voorkomen wordt steeds nadrukkelijk
bepaald door speelveldgedeelte en speelwijze/rol tegenpartij. Naast beter en vaker
handelen ook aandacht voor het volhouden van vaker en beter handelen (voetbalconditie).
3.2.7. JO18-JO19
De “competitie is doel” – Presteren als team in de competitie.
Aanval: (Hoge) eisen aan het rendement van handelen gekoppeld aan de taak in het elftal en
de gekozen speelwijze (Strategie). Rendement van handelen wordt bepaald door positie,
richting, moment en snelheid. Steeds gericht op de juiste keuze op het juiste moment.
Spelers herkennen en benutten elkaars kwaliteiten. Rendement van handelen binnen
opbouwen en scoren wordt bepaald door afstemming van onderlinge (basis) taken binnen
de gekozen speelwijze. Manier van opbouwen en scoren wordt bepaald door
speelveldgedeelte, speelwijze tegenpartij, stand in de wedstijd/competitie. Team is in staat
om op basis van stand wedstrijd/competitie speelwijze eigen team aan te passen. Naast
beter en vaker handelen ook aandacht voor volhouden en vaker en beter handelen
(voetbalconditie)
Omschakelen: Zo snel mogelijk weer betrokken zijn bij de nieuwe situatie, omschakelen van
V-A en A-V. Tijdens verdedigen anticipeert een deel van het team al op de mogelijkheid dat
de bal kan worden veroverd (loeren/positie kiezen). Tijdens het aanvallen anticipeert een
deel van het team al op de mogelijkheid dat de bal kan worden verloren (restverdediging).
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Verdedigen: (Hoge) eisen aan het rendement van handelen gekoppeld aan de taak in het
elftal en de gekozen speelwijze (Strategie). Rendement van handelen wordt bepaald door
positie, richting, moment en snelheid. Steeds gericht op de juiste keuze op het juiste
moment. Spelers herkennen en benutten elkaars kwaliteiten. Rendement van handelen
binnen storen en doelpunten voorkomen wordt bepaald door afstemming van onderlinge
(basis) taken binnen de gekozen speelwijze. Manier van storen en doelpunten voorkomen
wordt bepaald door speelveldgedeelte, speelwijze tegenpartij, stand in de
wedstijd/competitie. Team is in staat om op basis van stand wedstrijd/competitie speelwijze
eigen team aan te passen. Naast beter en vaker handelen ook aandacht voor volhouden en
vaker en beter handelen (voetbalconditie)
3.2.8. Keepers
De taken van de keeper zij het verkleinen van de kans op een tegendoelpunt. Het hervatten
van het spel vanuit achter laten beginnen voor het opbouwen van een aanval. Tevens wordt
er van de keeper onderstaande punten verwacht wat een rode draad is in de leeftijd
categorieën.
-

Coaching, in bal bezit, spelhervattingen en bal bezit bij tegenstander
Positie in de goal, spelhervattingen, schoten/kop situatie, duel 1:1
Verwerken van de bal, uitgangshouding, voetenwerk, springen, vangen tippen, stompen,
luchtduel en 1:1 duel
Omschakelen van balbezit naar verlies of van balverlies naar balbezit
Organisatie, bij spel hervattingen

De keeper zal in balbezit altijd aanspeelbaar moeten zijn in een manier dat het nooit tot
balverlies of goal kan leiden, daarbij moet hij in kunnen schatten de risico’s van de opbouw
van een aanval.
3.2.9. Meiden
Het beleid van Rood-Wit is om meiden tot de JO15 in gemengde teams te laten spelen,
indien de mogelijkheid bestaat om een evt meiden team te vormen zal dit in overweging
genomen worden.
Voor meiden vanaf de JO17 zal er gekeken worden of die kunnen aansluiten bij het vrouwen
team, ook daarbij heeft een meiden team de voorkeur indien er genoeg leden zijn.
3.2.10. JO23
Door het jaar heen zullen er oefenwedstrijden gehouden worden in de categorie van JO23.
Deze wedstrijden zullen worden gecoördineerd en gecoacht worden door de selectie
trainers. Doel hiervan is om de JO19 spelers ervaring op te doen voor de stap naar de
senioren en selectie.
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Speelwijze/systemen
Rood-Wit kiest voor het beschrijven en uitvoeren van de spelopvatting, de intentie om te
voetballen of te voetballen vanuit spelprincipes. Dit zorgt ervoor dat door alle teams een
rode draad loopt met herkenbaar voetbal. M.a.w. Zie je een team van Rood-Wit voetballen
dan spelen ze allemaal met dezelfde intentie. Dit kan in verschillende formaties zijn, maar
herkenbaar in de stijl.
Als uitgangspunt nemen we het spelen vanuit balbezit met de intentie om voetballende
oplossingen te vinden in het spel en op die wijze aanvallend voetbal te kunnen spelen.
M.a.w. met de neus naar voren gericht met veel strijd en proberen initiatief te hebben of
dominant te zijn; kansen creëren en doelpunten maken. Toch ook geldt dat iedereen aanvalt,
maar ook iedereen verdedigt.
De spelprincipes geven de trainers en spelers structuur om de wijze van spelen te kunnen
coachen en onder de knie te krijgen. In elke voetbalsituatie zijn ze toepasbaar en
uitvoerbaar.
3.3.1. Aanvallen
Tijdens de opbouw van achteruit proberen we door een overtal te creëren deze van linie
naar linie te krijgen, waarbij de aanname vooruit wordt gedaan en de bal vooruit de
voorkeur heeft. Een breedte bal moet een voorbereiding zijn op een diepte bal (lees: Een
bal vooruit.) Een extra vrije man krijgen proberen we m.b.v. een pass, een dribbel of
loopactie te realiseren.
Om zelf vrij te komen maken de spelers ten opzichte van elkaar contra-acties en voor acties
om enerzijds een bal lijn open te maken en anderzijds los te komen van de tegenstander en
aanspeelbaar te zijn. De spelers komen niet te ver in de bal aanbieden. Voorkeur heeft om
diagonaal te lopen of de ruimte tussen de linies in te lopen. Voor het ontvangen van de bal
hebben de spelers al om zich heen gekeken om zo een goede vervolgactie te maken. Na
een dieptebal zien we graag de derde man bijsluiten voor het vervolg; een overlappende
vleugelverdediger of middenvelder die de extra man in de aanval wordt.
Komen we via de opbouw in de laatste fase van de aanval, dan is het belangrijk dat de kans
om te scoren zo groot mogelijk wordt gemaakt én blijft. Een goede veldbezetting met 3 tot
5 spelers voor het doel is dan belangrijk; één speler komt voor de eerste verdediger, één
speler komt voor de keeper en de overige spelers kiezen positie in het kielzog en rand
16m/penaltystip om tot scoren te komen.
Met een overtal rond de bal en onderlinge afstand tussen 5 en 20m kan er goed positiespel
gespeeld worden, doordat er meer afspeelmogelijkheden zijn en er driehoeken en ruiten
gemaakt kunnen worden. Bijkomend voordeel bij balverlies is dat er sneller pressie kan
worden gezet.
Mocht het team snel onder druk komen te staan en lukt het ze niet om er onderuit te komen,
dan wordt de lange bal (voorbij de achterste linie) gespeeld. En door pressie te spelen met
een goede inschatting waar de bal gaat komen, dan wordt er vanuit de tweede bal gespeeld.
Om vanuit die situatie weer tot voetballen te komen.
Belangrijk tijdens de aanval is het letten op de zogenaamde restverdediging. Waar met name
de achterhoede en keeper i.s.m. de middenvelders verantwoordelijk voor is. De
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restverdediging is er om de tegenaanval bij balverlies zo ver mogelijk van eigen doel tegen te
houden.
3.3.2. Verdedigen
We verdedigen met de neus naar voren, dit betekent; vooruit verdedigen en in het collectief
drukzetten/pressie spelen: onafhankelijk van de situatie proberen overtal te creëren t.o.v.
het aantal spelers van de tegenstander+1. Mocht er geen druk zijn op de bal, dan zorgen we
dat de verdedigende organisatie zo snel mogelijk is hersteld om vanuit die situatie op het
juiste moment en plek als team druk te zetten.
Dit proberen we zo vroeg mogelijk te doen. Het verstoren van de opbouw zo ver mogelijk
van het eigen doel af. De voorhoede in samenwerking met de middenvelders zijn daar in
eerste instantie verantwoordelijk voor. De achterhoede en de keeper zorgen voor de
aansluiting om de linies dicht bijeen te houden. De tegenstander dwingen een
ongecontroleerde lange bal te laten spelen of het onderscheppen van een pass willen we op
deze manier bereiken.
Het herkennen van de persoonlijke opstelling t.o.v. de tegenstander aan de binnenkant er
naast staan, ervoor of erachter zorgt dat Rood-Wit het spel van de tegenstander ontregelt. Of
diegene in balbezit aan het twijfelen brengt. En dat de tegenstander niet vrij uit de rug
wegloopt en aanspeelbaar is. Ook de opstelling t.o.v. de medespelers met zijwaartse
rugdekking en maximaal 10-15m onderlinge afstand zorgt er voor dat iemand kan
doordekken om de tegenstander ver van eigen doel te houden.
De tegenstander mag via de buitenkant van het veld proberen aan te vallen. De as van het
veld houden we dicht en bezet. Passlijnen naar de as, maar ook naar vrijkomende
tegenstanders blokkeren we. Ook in de laatste fase bij het voorkomen van doelpunten
dwingen de vleugelverdedigers (of op dat moment de verdedigende speler) aanvallers ten
alle tijden buitenom richting de achter-/zijlijn. Ervoor zorgen dat de aanvallers de bal terug
uit spelen, is ook een goede verdedigende actie.
In en rond de 16m, 20 meter vanaf het doel, wordt er niet meer overgegeven. De spelers
‘voelen’ de tegenstander, zorgen dat zij niet kunnen scoren. Bij de elftallen van de
onderbouw (lees: o7- o12) zijn de één tegen één, twee tegen twee drie tegen twee etc. duels
belangrijk om te leren (al samenwerkend) te verdedigen. Ook hier geldt vooruit verdedigen
en de tegenstander buitenom dwingen.
3.3.3. Omschakelen
Omschakelen betekent; de overgang van balbezit (BB) naar balbezit tegenstander (BBT)
en andersom. Het omschakelmoment eindigt wanneer de bal bezittende ploeg de bal
verliest, het spel is stopgezet door een overtreding of uitbal of wanneer de
balverlieslijdende ploeg terug in zijn verdedigende organisatie staat. Maar wat doen we
als dit gebeurt?
BB naar BBT
Na balverlies zetten we direct druk om in ieder geval de diepte bal eruit te halen. Diegene die
het dichtstbijzijnde van de bal bezittende is geeft de eerste pressie. Waar nodig dekken we
door. Maar ook nu houden we de as dicht en dwingen we de bal naar de buitenkant of terug
uit. De tegenstander laten we niet uit de eigen rug weglopen.
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Terwijl er collectief wordt druk gezet, is dit ook het moment om de verdedigende
organisatie zo snel mogelijk te herstellen.
Omschakelen BBT naar BB
Na balverovering kiezen we voor; balbezit houden of voor een
diepte bal.
Spelers herkennen het moment van bal veroveren en er zijn dieplopende spelers. Deze bal
moet dan goed zijn of te diep/te hard. Anders zijn we kwetsbaar in de omschakeling. Dus
ook nu spelers die alert zijn op de restverdediging.
Is er te weinig ruimte voor dieptespel of wordt er door de tegenstander goed pressie
gespeeld, dan is het belangrijk dat we door het aantal spelers om de bal aanspeelbaar zijn.
Waarbij nauwkeurigheid en de ruimte zoeken belangrijke taken zijn om tot een goede aanval
te komen. Ook spelers die de optie van een bal teruguit spelen in de ruimte creëren om
vervolgens de bal te openen of een vrijkomende middenvelder in te spelen zijn belangrijk.
3.3.4. Standaardsituaties of spelhervattingen
Standaardsituaties tegen
Bij dode spelmomenten ‘tegen' zijn we alert bij een snelle spelhervatting. Ook gebruiken we
deze om tijdens het snel organiseren om doelpunten te voorkomen te herstellen.
We hanteren een mix van mandekking en zoneverdediging. De trainers en spelers zijn vrij
om hier een bepaalde invulling aan te geven, nadat er een paar uitgangspunten zijn
ingevuld;
Bij corners: beide palen zijn voorzien van een speler met hun sterke been aan de
binnenkant. Zij houden de paal niet vast (Dit voor de bewegingsvrijheid). De beste kopper is
de vrije man die voor elke bal moet gaan om deze weg te werken. En één speler staat rond
de 5 meter voor de eerste paal om de te korte bal weg te koppen.
Bij vrije trappen tegen
Een muur is een afweging die men maakt, maar verder dan 20m zien we liever geen muur.
Maar de situatie, zoals beschreven, bij een corner en zover mogelijk aangesloten, buiten het
zestienmetergebied. Bij een indirecte vrije trap zet er minimaal één speler druk op de bal en
probeert bij een schot de bal te blokken.
Ten alle tijden bij een afketsende bal, een bal op de paal of de lat, een bal die de keeper
loslaat of verkeerd verwerkt is een Roodwitter als eerste bij de bal om deze weg te werken,
zodat het gevaar is geweken.
Standaardsituaties voor
Dode spelmomenten ‘voor’ gebruiken we om te herstellen, om te versnellen, om een
goede aanval op te zetten of om (in)direct te scoren.
De trainers en spelers zijn vrij om zelf patronen te bedenken. Belangrijk om de kans tot
scoren te vergroten is verrassing. Dit wordt beter wanneer er meerdere opties met elkaar
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worden afgesproken. Een volgend uitgangspunt is dat er veel beweging is met
positiewisselingen. Een blok zetten om iemand vrij te krijgen bestaat tot de mogelijkheden.
Bij vrije trappen in de as rondom de middenlijn proberen we al voetballend tot een kans te
komen i.p.v. een diepe bal in het zestienmetergebied.
Ten alle tijden bij een afketsende bal, een bal op de paal of de lat, een bal die de keeper
loslaat of verkeerd verwerkt is een Roodwitter als eerste bij de bal om deze in de rebound
alsnog af te werken of als tweede bal te pakken en in balbezit te blijven om wederom tot
een goede aanval te komen.
Een verre inworp kan gebruikt worden om tot scoringskans te komen. Ook hier kunnen
patronen een verrassende werking hebben. Een korte inworp is belangrijk om in balbezit te
blijven. In de onderbouw dribbelen de spelers eerst de ruimte in alvorens de tegenstander
op te zoeken of de bal te passen.
3.3.5. Inzet, mentaliteit, sportiviteit en respect
Spelers voetballen met strijd en tomeloze inzet. “De pijp leeg spelen" is daarbij een
passend motto. Bij tegenslag in de vorm van een achterstand is rustig blijven in de zin van
emoties belangrijk en blijven de teams strijdbaar en in het collectief het geleerde
toepassen. Ook bij het verlies van een duel (en zelfs bij onsportief spel) blijven we
passende reglementaire voetbalhandelingen houden. De scheidsrechter bepaalt en dat is
leidend.
Sportief en respectvol gedrag t.o.v. de gehele omgeving (toeschouwers, assistentscheidsrechters, scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, verzorgers, leiders en
trainers)is de manier van omgang, zowel voor, tijdens en na de wedstrijd.
Als er iemand wordt gewisseld, dan geeft diegene die uit het veld gaat zowel de
wisselspeler als de trainer(s) een hand of hi-live. Een positief handgebaar of hand aan de
scheidsrechter is een gepaste reactie naar hem of haar.
Na de wedstrijd geeft iedereen een hand aan de tegenstander en scheidsrechter als dank
en uit respect voor zijn rol om het spel in zo goed mogelijke manier te laten verlopen.
Negatieve emoties en reacties worden op de wedstrijddag niet geuit. Na het weekend kan dit
met de trainers worden besproken.
4. Selectiebeleid
4.1. Beleid
Zo eerlijk en transparant mogelijk en zoveel mogelijk rekening houdend met zowel de
capaciteiten als de wensen van alle jeugdspelers. Daar staan en gaan wij voor met ons
selectiebeleid binnen de jeugdafdeling. Maar, niet iedereen kan in het hoogste en/of
gewenste team spelen, Hoe gaat de selectie in zijn werk? wat zijn onze uitgangspunten en
criteria? Rood-Wit vindt het belangrijk dat jeugdspelers tijdens hun opleiding verschillende
trainers en leiders krijgen die te werk gaan volgens het jeugdbeleid. Verschillende inzichten,
trainingsmethode, manieren van benadering e.d. maken onze jeugdleden beter.
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4.2. Selectie
Het spelen in een selectieteam geschiedt op vrijwillige basis, De selectie van de spelers per
leeftijdsklasse vindt in eerste instantie plaats op basis van: (in willekeurige volgorde)
techniek, snelheid, handelingssnelheid, tactisch spelinzicht, visie, positie, mentaliteit,
coachbaarheid en inzet, motivatie, team en verenigings-spirit.
Voor onze pupillen zullen niet alle selectiecriteriums worden gehanteerd. Een speler die al
bij Rood-Wit voetbalt, krijgt bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven een speler die van
buitenaf komt.
In de categorie JO13 t/m JO19 krijgt een eerstejaars bij gelijke geschiktheid de voorkeur
boven een tweedejaars, dit omdat een jonger jeugdlid meer potentie heeft en uiteindelijk
een grotere kans heeft om de selectie te halen. Bij JO6 t/m JO11 zijn ingedeeld op eigen
leeftijd categorie en proberen we de 1ste jaren van hun voetbal carrière zoveel mogelijk de
team bij elkaar te houden t/m de JO9.
De indelingen zullen worden samengesteld door de Jeugd coördinator, technische
coördinators, hoofdleiders in samenspraak met de trainers.
4.3. Voortgang ontwikkeling van onze jeugdspelers
Alle spelers zullen door de technische commissie enkelen malen per jaar worden bekeken
tijdens trainingen en wedstrijden. Hier zal een beoordelingsformulier, zie bijlage 1, worden
gehanteerd. Trainers en leiders zullen worden betrokken bij het samenstellen van de
voortgang. Dit formulier zal worden ingevuld om haar/zijn voortgang te monitoren. Alleen
de jeugdvoorzitter, technische coördinatoren hoofdleiders hebben toegang tot de
formulieren.
4.4. Trainers overleg
Door het jaar heen zal er verschillende overleg momenten zijn met de trainers,
gezamenlijke bijeenkomsten zullen er georganiseerd worden om een periode te evalueren,
punten als voortgang ontwikkelingen van onze jeugdspelers, doorschuiven van spelers naar
andere teams bij een tekort aan spelers etc. zullen dan besproken worden, De technische
commissie zal een agenda opstellen voor deze bijeenkomsten.
4.5. Meetrainen
Na de winterstop zal er op basis van de eerste beoordeling een meetrain schema gemaakt
worden voor al onze jeugdspelers vanaf de JO11. Doel hiervan is om jeugdleden te zien
trainen bij andere teams/trainers. Vanuit alle teams zullen er 1 a 2 spelers per week of om
de week worden toegevoegd aan ander teams. 1e jaar zoveel mogelijk binnen de eigen
categorie en 2e jaar in de opvolgende leeftijdscategorie. Dit zal in samenspraak gaan met
trainers en leiders.
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4.6. Dispensatie
De besluitvorming ten aanzien van dispensatie van een jeugdlid naar een lagere
leeftijdscategorie ligt bij de technisch commissie en het jeugdbestuur. Dispensatie is
mogelijk als een speler het plezier in voetbal verliest omdat hij/zij te veel weerstand heeft
in haar/hem leeftijdscategorie tijdens trainingen en wedstrijden. Ook is dispensatie
mogelijk te completering van een lagere leeftijdscategorie. Een en ander dient uiteraard te
geschieden in overleg met de technische commissie, jeugdbestuur en de jeugdspeler en
zijn/haar ouder(s/verzorger(s) en zal volgende de KNVB-regels worden toegepast. Zo
kunnen bv in de B-categorie spelers 1 jaar teruggezet worden zonder dispensatie aanvraag.
Speelvorm

Aantal dispensatiespelers

6x6

In alle klassen max 1 per team

8x8

In alle klassen max 2 per team

11x11

JO13, In de 1e klasse en lager max per team
JO14, JO16 & JO18, in alle klassen max 3 per team
JO15, JO17 & JO19, in de 2e klasse en lager max 3 per team

Meisjes worden in gemengde teams standaard 1 leeftijd categorie teruggezet vanaf de
JO10. Deze zal niet tellen bij de max volgend de KNVB regels.
4.7. Vervroegd overgang naar hogere leeftijdscategorie
De besluitvorming ten aanzien van het vervroegd overgaan van een jeugdlid naar een
hogere leeftijdscategorie ligt bij de technisch commissie en het jeugdbestuur. Een
vervroegde overgang is mogelijk als een speler te weinig weerstand ondervindt tijdens
trainingen en wedstrijden en daardoor in zijn ontwikkeling stagneert. Ook is een
vervroegde overgang mogelijk te completering van een hogere leeftijdscategorie. Een en
ander dient uiteraard te geschieden in overleg met de technische commissie, jeugdbestuur
en de jeugdspeler en zijn/haar ouder(s/verzorger(s).
4.8. Herindeling tijdens seizoen
Ons doel is om tijdens het seizoen de teams niet te wijzigen. Indien blijkt dat in het belang
van ons jeugdlid en of team het beter is om dit toch te overwegen zal dit altijd in
samenspraak gaan met de technische/jeugd commissie en trainers in overleg met de
jeugdspeler en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).
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4.9. Team indeling
In Maart, April en Mei kijkt de technische commissie samen met de hoofdleiders hoeveel
jeugdleden er zijn per leeftijd categorie voor het nieuwe seizoen. In Mei zal er dan een
voorlopige indeling komen. Op basis van deze indeling zullen er selectiewedstrijden
gespeeld worden voor de standaard teams. Op basis van deze wedstijden zal begin Juli de
voorlopige indeling bekend gemaakt worden via de Rood-Wit website. Jeugdleden die
afvallen bij de standaardteams zullen altijd in het hoogst mogelijke team spelen na het
standaard team. Voor de nieuwe 1e jaar JO13 spelers zullen oefenwedstrijden gehouden
worden om te wennen aan een groot veld en de daarbij horende spelregels, dit zal in
combinatie gaan met een uitleg. Ook zal op basis van de voorlopige selectie de teams
worden opgegeven in de klasse waar ze het komende jaar in zullen uitkomen. Doel is altijd
om in z’n hoog mogelijke klasse te spelen, dit is in het belang van het jeugdlid. Begin
September zal de definitieve indeling bekend worden gemaakt via de Rood-Wit website.
4.10. Doorschuifboom spelers
In het belang van de spelers heeft Rood-Wit ervoor gekozen om spelers niet terug te
schuiven naar lagere teams/categorieën om het tekort bij wedstrijden aan te vullen.
Daarvoor is een doorschuifboom (zie bijlage 2). Het doel is om 2e jaar standaard teams door
te schuiven naar het standaard team van de volgende leeftijd categorie en 1e jaar binnen de
leeftijdscategorie door te schuiven. Een speler zal altijd min 15 min speeltijd krijgen in de Acategorie met uitzondering van de JO19-1, In de lagere klassen streven we na min ½
wedstrijd. Tevens kan hiervan worden afgeweken als het lid al een wedstrijd met zijn eigen
team heeft gespeeld en het duidelijk is besproken voor aanvang wedstrijd. Het meegeven
van spelers zal altijd in overleg gaan met de hoofdleider en de technisch commissie. Hun
bepalen in het belang van de ontwikkeling van onze leden.
5. Materiaal
5.1. Team materiaal
In het begin van ieder seizoen zal onderstaand materiaal worden uitgedeeld aan een team die ze
het seizoen ter beschikking krijgen van Rood-Wit.
-

-

Shirts
Broekjes
Waterzak
Bidons
30 pionnen voor de training
Ballen,
o JO7 t/m JO11 10 ballen per team
o JO13 t/m JO15 14 ballen per team
o JO17 t/m JO19 20 ballen per team
Ballenzak per team in juiste formaat

- 16 - | P a g e

ROOD-WIT VELDHOVEN
Voor alle teams is er materiaal voor algemeen gebruik beschikbaar
-

-

Loopladders
Ballenzak per team in juiste formaat
Trainings goals
o 2x pupillen/senioren goal (244cm-732cm)
o 12x junioren wedstrijd goal (200cm-500cm)
o 12x mini goal (100cm-200cm)
o 4 trainings goal (80cm-120cm)
o 10 precisiebogen
Sla-om stokken
1x Rebounder Tjsoek 1 m2 (Keepers)
2x Hordenset (5 stuks)

Trainers/Leiders materiaal
-

Tactiekbord
Fluitje
Stopwatch

5.2. Wedstrijdvelden
De wedstrijdvelden zullen worden ingedeeld op basis van mogelijkheden, het streven is om
ieder wedstijden te laten spelen op het hoofdveld. Kampioen wedstrijden zullen worden
ingedeeld op het hoofdveld indien mogelijk. Competitie wedstrijden hebben voorrang op
oefenwedstrijden en trainingen.
5.3. Trainingsvelden
Er zal voor aanvang seizoen een trainingsveld indeling gemaakt worden. Op basis van
beschikbaarheid en aantal teams zal de indeling met onderstaande rekening houden.
1. Alle standaard teams vanaf JO10 trainen 1x per week op kunstgras
2. Alle andere teams zullen gelijkwaardig worden verdeeld over de beschikbare velden
3. Veld 4 is alleen beschikbaar voor training voor de categorie JO11 en lager
De indelingen zijn gepubliceerd in het wedstrijd secretariaat en in het materiaalhok.
5.4. Trainers vormen
Tot de JO13 categorie zal er de beschikking zijn van de app “”VTON Trainer”. In deze app kan de
trainer wekelijks een uitgewerkte training vinden voor zijn team, kinderen kunnen deze
trainingen ook inzien en de technische oefeningen thuis oefenen. Tevens zijn er binnen de app
meer trainingsvormen beschikbaar op bepaalde doelen te bereiken (www.vton.nl)
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5.5. Trainers
Als Rood-Wit zijn we op zoek naar de beste trainers voor onze jeugdteams, een trainer moet
voldoen aan:
-

Een trainer/ster moet een opleiding hebben voor al onze standaard team
Voor de recreatieteams is onze voorkeur minimaal 5 jaar ervaring met voetbal
Geduld
Respect voor kinderen, tegenstanders en ouders
Onze jeugdleden moeten in hun opleiding min X verschillende trainers hebben
Nieuwe trainers zullen deel uitmaken van de circuit training
Keepertrainers moeten min 5 jaar ervaring hebben als keeper

5.6. Cursussen
Het doel is om al onze trainer(ster)s te voorzien van de cursussen om onze leden op te leiden.
-

Basismodule Jeugdvoetbal trainer (beginnende trainer, en categorie JO6 t/m JO9)
Pupillen trainer (JO10 t/m JO13)
Junioren trainer (JO15 t/m JO19)
UEFA C jeugd (standard team JO17-JO19)
Goalkeeper coach A & B (keepers trainers)
Hoofdopleiding C (Technische Jeugdcoördinator)

6. Veiligsportklimaat
6.1. Beleid
Rood-Wit heeft veiligsportklimaat hoog in het vaandel staan, binnen onze organisatie is er
een veiligheidscommissie die het Rood-Wit veiligsportklimaat bewaakt. Het betreft hier op
alle veiligheid die wij onze leden en vrijwilligers moeten geven als vereniging, denk hierbij
aan risico analyse, evacuatieplannen, verlichting op en rond het park, maar ook
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG), kleedkamer beleid, rook beleid, drank beleid, etc
6.2. VOG
Rood-Wit wil aan al onze leden een veiligsportklimaat geven, daarom zal iedere vrijwilliger
boven de 18 jaar die in aanraking komt met onze jeugdleden een VOG moeten afgeven,
Rood-Wit zal deze verzoek doen voor deze verklaring waardoor de vrijwillig(st)er een
aanvraag krijgt om elektronisch een aanvraag te doen via DigiD.
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6.3. Veiligheid
Veiligheid staat voorop denk daarom altijd aan:
• Bij onweer meteen veld verlaten, al bij de 1ste bliksemflits.
• Laat leden altijd veiligheidsgordels dragen in de auto
• Zorg voor goede verlichting op de fietsen
• Hou rekening met snelheid op het park, daar lopen spelende kinderen rond
• Geen foto maken in de kleedkamers
• Volg de Rood-Wit huisregels
• Geen glaswerk op de velden
• Pannakooi regelement
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Planning

Augustus

Definitieve indeling
Uitdelen Trainingsmateriaal
Trainers Bijeenkomst

September

Start Competitie

Oktober

Trainers overleg

November

Trainingcursus

December

beoordeling formulier
Heiberg spektakel

Januari

Trainers overleg

Februari

Start meetrainen

Maart

Trainers overleg

April

1e voorlopige indeling
Indeling trainers

Mei

Oefenwedstrijden
Grote veld voor 1e jaars JO13

Juni

Kamp JO6-JO11
2 voorlopige indeling

Juli

e

Bekendmaking indeling
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Bijlage 1:

Spelers Beoordelings Formulier
Elftal/Team :
Naam :
Geb. datum :
Positie elftal :
Links / Rechts benig :
Technische vaardigheden

Voldoende

Goed

Zeer Goed

Balcontrole
Individuele actie
Passen / Trappen
Handelingssnelheid
Tweebenig
Tactische vaardigheden

Voldoende

Goed

Zeer Goed

Positiegevoel
Verdedigen
Aanvallen
Fysieke vaardigheden

Voldoende

Goed

Zeer Goed

Duelkracht
Snelheid
Coördinatie speler
Mentale vaardigheden

Voldoende

Goed

Zeer Goed

Opmerking

Inzet / wedstrijdmentaliteit
Trainingsopkomst
Bijzonderheden:
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Bijlage 2:

Senioren

JO19
1

JO19
2

1st keus
2e keus

JO17
1

JO17
2

JO15
1

JO15
2

JO13
1

JO13
2

JO11
1

JO11
2

JO10
1

JO10
2

JO9
1

JO9
2

JO8
1

JO8
2

3e keus

MINI's
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