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INLEIDING

Voor u ligt het technisch beleidsplan van RKSV
Pancratius. Het bestuur van de vereniging
draagt de verantwoordelijkheid voor alles wat
zich binnen de vereniging afspeelt, dus ook
voor het technisch jeugdbeleid. Het
ontwikkelen van dit beleid en de zorg voor de
uitvoering wordt gedelegeerd aan de
technische commissie, welke de uitvoering en
verantwoording legt bij het Hoofd Jeugd
Opleiding (“HJO”), de coördinatoren en
selectietrainers.
Daarnaast is dit plan bedoeld als een ‘levend
document’. Een document dat in continuïteit
wordt verbeterd en aangepast. Het vormt de
basis waarop we de jeugd van Pancratius willen
laten spelen, trainen, coachen en begeleiden.
Voor de selectieteams is dit plan leidend, voor
de niet-selectieteams (“recreatieve teams”)
sturend.
Het is de bedoeling dat trainers dit plan
gebruiken als leidraad, waarbij zij uiteraard
enige vrijheid genieten om de begeleiding naar
eigen inzicht in te vullen. In geval van discussie
zal dit plan echter leidend zijn.
1.1

Missie & visie

Iedereen op zijn eigen niveau willen laten
voetballen en ontwikkelen aan de hand van de
vier pijlers (tactisch, technisch, fysiek en
mentaal), plezier is hierbij de belangrijkste
voorwaarde. In onze visie is opleiden
belangrijker dan winnen. Bij Pancratius staat de
ontwikkeling van de individuele speler in
relatie tot zijn talent en ambitie centraal.
Plezier in het spel meegeven door het creëren
van een veilige leefomgeving middels een
enthousiaste begeleiding en het bewaken
daarvan door alle betrokkenen.
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1.2

Doelstellingen

Om richting te geven aan de opleiding voor de
komende jaren zijn er een aantal meetbare
doelstellingen geïdentificeerd. Deze zijn in de
volgende tabel samengevat:
Doelstellingen RKSV Pancratius jeugdplan
Het rendement van de jeugdopleiding moet
leiden tot het doorstromen van gemiddeld twee
spelers per jaargang naar de A-selectie.
In 2024 spelen minimaal drie teams op divisie
niveau van de KNVB
Verbeterde samenwerking trainers / coaches /
begeleiders via geplande formele en informele
contactmomenten en uitwisselingen.
Een structurele doorstroming van spelers naar
Betaald Voetbal Organisaties (BVO).
In 2019 een door de KNVB (met ondersteuning
van NMC Bright) gecertificeerde regionale
jeugdopleiding.

1.1 Selectieteams 2018-2019
Voor het komende seizoen (2018/2019) zijn de
volgende teams aangewezen als selectieteams:
TEAM1
JO19-1 ZATERDAG
JO17-1 ZATERDAG EN ZONDAG
JO15-1 ZATERDAG EN ZONDAG
JO13-1 EN JO13-2
JO11-1 EN JO11-2
JO10-1, JO10-2 EN JO10-3
JO9-1, JO9-2 EN JO9-3
JO8-1 EN JO8-2
JO8-3 (betreft JO7)

AANTAL
SPELERS
20
32
32
28
20
24
24
16
8

Na de winterstop komt er een derde JO8 team en
een tweede JO7 team bij. Het JO7 team gaat
spelen in de JO8 competitie.
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1.3

Beoordeling jeugdspelers

Bij de beoordeling van de jeugdspelers gaan wij
uit van vier pijlers:
▪ Tactisch
▪ Technisch
▪ Fysiek
▪ Mentaal
De gesprekken gaan over hoe de speler zich
ontwikkelt op deze vier gebieden. Belangrijk is
dat we proberen om de speler zelf te laten
nadenken over zijn ontwikkeling.
Een speler in een selectieteam bovenbouw
(vanaf JO13), zal tweemaal per jaar beoordeeld
worden. Voor spelers in de selectieteams van
de onderbouw (JO8 t/m JO12), is eenmaal per
jaar een beoordelingsgesprek. De ouders
worden hierbij uiteraard betrokken.

uiteindelijk dreigen buiten te gaan vallen. Om
duidelijkheid te creëren, is een duidelijke
tijdslijn opgenomen voor de verschillende
stappen in het selectieproces. Onderstaand
schema geeft dit weer:
Tijd
Aug dec

Dec jan

Feb mei

Beoordelingsformulieren worden aangeleverd
door de coördinatoren (zie bijlage 3). De
uitkomsten van de beoordelingsgesprekken
worden in het spelervolgsysteem gezet, zodat
de ontwikkelingen per individuele speler
gevolgd kunnen worden.
1.4

Selectieproces

Om duidelijkheid te creëren voor spelers,
ouders, begeleiders en trainers, zal de jaarlijkse
samenstelling van de selectiegroepen dienen
te verlopen volgens een vooraf vastgestelde
procedure
(zie
hieronder).
Duidelijk
communicatie is hierbij van belang, zeker
omdat het (veelal) jonge kinderen betreft. De
impact van een selectieproces mag niet
worden onderschat.
Ook de niet selectieteams (‘recreatieve teams’)
proberen we zoveel als mogelijk door te
selecteren. Dit zodat iedereen (uiteindelijk) op
zijn eigen niveau kan spelen. Spelers die van
het eerste naar het tweede team terug worden
gezet krijgen dit te horen middels een
persoonlijk gesprek, net als spelers die in
eerste instantie in de selectie spelen maar daar

apr

mei

juni

Actie
▪ De interne scouts zorgen dat alle
leden van de onderbouw minimaal
drie keer zijn bekeken in verschillende
wedstrijden
door
verschillende
personen. Spelers die hoger of lager
horen te spelen volgens de scouts
worden gerapporteerd in het
spelervolgsysteem Dotcom
▪ De jeugdcommissie benaderd de
trainers en leiders van de recreatie
teams. Zij rapporteren schriftelijk de
beoordelingen van hun spelers (zie
bijlage 3).
▪ Spelers die positief opvallen in de
rapportages (scouting en trainers)
trainen mee met de huidige
selectieteams om te kijken of zij het
niveau aankunnen. Dit zal in eerste
instantie afgesproken worden voor
drie trainingen. De trainer en de
coördinator bepalen gezamenlijk of
deze stage verlengd wordt.
▪ Nieuw
aangestelde
trainers
informeren en oriënteren zich door
wedstrijden en trainingen te bekijken.
Daarnaast gaan zij in gesprek met de
huidige trainers. Dit zodat zij in
mei/juni de definitieve selecties
bekend kunnen maken.
▪ De HJO organiseert samen met de
coördinatoren de talentendagen,
zodat ook spelers van andere
verenigingen zich kunnen laten zien.
▪ Bijeenkomst
hoofdjeugdopleiding,
jeugdcoördinatoren, hoofdleiders en
selectietrainers
inzake
de
samenstelling van de verschillende
selectieteams. De coördinatoren zijn
hierin leidend. Hoofdleiders zijn
aanwezig zodat men geïnformeerd is.
▪ Bijeenkomst HJO, scouting en
hoofdleiders over samenstelling van
de recreatieve teams. De hoofdleiders
zijn hierin leidend.
▪ Eind mei worden de teamindelingen
gepubliceerd op de website.
▪ De definitieve indelingen worden
bekend gemaakt op de website.
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2

ORGANISATIE

Onderstaand is schematisch weergegeven hoe de communicatielijnen binnen onze jeugdopleiding
lopen.

De technische commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. Zij stelt daartoe
het HJO aan. Deze stuurt de coördinatoren bovenbouw (JO13/JO15/JO17 en JO19) en onderbouw (JO8,
JO9, JO10, JO11 en JO12) aan. De coördinatoren op hun beurt sturen de trainers van de selectieteams
aan. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende organen actief binnen de vereniging. Allereerst de
jeugdcommissie. Zij zijn samen met de hoofdleiders per categorie verantwoordelijk voor het
organisatorische deel. Dat wil zeggen dat zij de randvoorwaarden bewaken waaronder de jeugd actief
is binnen de vereniging. Zij fungeren als aanspreekpunt én beslissen in geval van dispuut, in overleg
met de TC en het bestuur. Het medisch kader (Fysiomed) wordt aangestuurd door de TC en staat ten
dienste aan de (jeugd)spelers van de vereniging. Ten slotte fungeert de scouting als adviesorgaan voor
de HJO en de coördinatoren waar het de teamindelingen selectie betreft.
Om het beleidsplan goed ten uitvoer te kunnen brengen is, naast de informele contacten, uiteraard
ook behoefte aan formele contactmomenten. Onderstaand schema geeft aan met welke frequentie
deze contacten plaatsvinden en wie hierbij aanwezig dienen te zijn2.
Overleg
Overleg Technische Commissie
Overleg Jeugdcommissie
Overleg HJO & coördinatoren
Trainersoverleg
Teams indelen selectie
Teams indelen recreatieve teams
Ouderavond
Functioneringsgesprek selectietrainers
Medisch overleg
Pedagogische/didactische cursus
Cursus sportpsychologie

2

Frequentie
1x per maand
1x per maand
1x per maand
3x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
Geblesseerde speler
1x per jaar
1x per jaar

TC
X
X

X

JC

HJO

X

*
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

CO

SC

X
X
X
X
X
X
X

STR

MK

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

TC is de Technische Commissie, JC is de Jeugdcommissie, HJO is het Hoofd Jeugd Opleidingen, CO zijn de
coördinatoren bovenbouw en onderbouw, SC is de scouting, STR zijn de selectietrainers, MK is het medisch
kader (Fysiomed).
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3

SPELPRINCIPES

In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende
spelprincipes. De spelprincipes zijn door de
KNVB vastgelegd in het nieuwe beleidsplan
‘Winnaars van Morgen’. Dit plan is in 2016
gelanceerd en heeft geleid tot het aanpassen
van de verschillende spelvormen voor de
onderbouw (JO8 tot en met JO12). In seizoen
2017/2018 is gestart met de JO8 en JO9. In
seizoen 2018/2019 worden ook de spelvormen
voor de JO10, JO11 en JO12 aangepast.

3.1

Spelprincipes 6 tegen 6

Het zes tegen zes spelprincipe geldt voor de
JO8, JO9 en de JO10. Onderstaand hebben we
de ‘startopstelling’ weergegeven voor deze
spelvorm:

De belangrijkste principes die wij de kinderen
willen meegeven in onze opleiding zijn de
volgende:
Aanvallen
Verdedigen
Groot maken (lengte Compact maken (lengte
én breedte)
én breedte)
Overtal creëren als
Bal veroveren op de
team
helft van de tegenpartij
Na inspeelbal door
bewegen
Diepte gaat voor
breedte
Diagonale ballen
spelen
Spelers in 1 tegen 1
zetten
Omschakelen aanvallen naar verdedigen
Dichtstbijzijnde speler direct druk op de bal
Omschakelen verdedigen naar aanvallen
Diepte voor breedte (met én zonder bal)

3.2

Spelprincipes 8 tegen 8

Het acht tegen acht spelprincipe geldt voor de
JO11 en de JO12. Onderstaand hebben we de
‘startopstelling’ weergegeven voor deze
spelvorm:
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3.3

Spelprincipes 11 tegen 11

Het elf tegen elf spelprincipe geldt voor de
bovenbouw vanaf de JO13 en hoger.
Onderstaand hebben we de ‘startopstelling’
weergegeven voor deze spelvorm:

3.4

Mochten er bij de bovenbouw selectie drie
keepers voor twee elftallen zijn dan zal de
beste keeper van dat moment de eerste keeper
van het hoogste elftal worden. De overige twee
keepers spelen hun wedstrijden in blokken van
twee weken (in principe een uit- en een
thuiswedstrijd) in het tweede team en zitten in
de weken dat men niet speelt op de bank bij
het eerste team. De tweede keeper speelt de
vriendschappelijke- en bekerwedstrijden van
het eerste team.

Visie op speeltijd

Bij Pancratius willen wij dat iedere jeugdspeler
ongeveer evenveel speelt. Hierop zijn de
volgende uitzonderingen: JO19-1 zaterdag,
JO17-1 zaterdag, JO15-1 zaterdag en de JO131. Bij deze teams bepaalt de trainer zijn
sterkste opstelling. Hierbij spelen ook gedrag
en trainingsopkomst een belangrijke rol. Aan
spelers die meer dan twee keer achter elkaar
als wissel beginnen moet in overleg met de
lagere teams een alternatief geboden worden.
Wisselbeleid onderbouw
Bij de selectieteams van de onderbouw
wisselen we maximaal drie keer per wedstrijd
(halverwege de eerste helft, in de rust,
halverwege de tweede helft) mits er een
blessure is of een andere bijzonderheid.
Wisselen keepers
Bij de onderbouw selectieteams wordt er
maximaal één keeper per wedstrijd gekozen
mits er iemand is die elke week een helft wil
keepen. Deze ‘halve keeper’ wordt
gestimuleerd om mee te doen met de
keeperstrainingen. Selectiekeepers dienen
verplicht mee te doen met de keeperstraining.

7

4

TRAINEN

Trainingen vormen de basis voor de
ontwikkeling van onze spelers. Om de kwaliteit
van de opleiding te waarborgen is van belang
dat de trainers van onze selectieteams over de
juiste diploma’s beschikken óf bereid zijn deze
diploma’s te behalen. Bijlage 7 geeft een
overzicht van de gewenste diploma’s per
niveau.
4.1

Aangeboden trainingen

Alle trainingen die door de club aangeboden
worden zijn voor selectiespelers verplicht.
Alleen in overleg met desbetreffende trainer
kan hiervan worden afgeweken. Alleen
regelmatig trainen draagt bij aan het
ontwikkelen van spelers en het vormen van
een teamgevoel.
Naast het geven van de teamtrainingen
worden er voor alle teams minimaal één keer
per week een looptraining aangeboden. De
looptraining
wordt
verzorgd
door
gediplomeerde trainers. Deze training is
verplicht voor de selectieteams.
Naast de looptraining wordt voor de
onderbouw ook wekelijks een techniektraining
aangeboden. Voor de onderbouw selectie is
ook deze training verplicht.
4.2

Keepersschool

Ook het opleiden van keepers krijgt bij
Pancratius de volle aandacht. Naast de
reguliere trainingen en de loop- en
techniektrainingen, biedt Pancratius haar
keepers, zowel selectie als recreatief, de
mogelijkheid aan om gericht keeperstrainingen
te volgend. Deze zijn verplicht voor keepers in
de selectieteams en optioneel voor de keepers
van recreatieve teams. De keeperstrainingen
worden verzorgd door een groep trainers die
alle keepers van Pancratius wekelijks een
training aanbieden om hen vaardigheden aan
te leren c.q. te verbeteren. De visie op de
trainingswijze van keepers dient in een

volgende versie van dit document verder
uitgewerkt
te
worden
door
de
keeperscoördinator in samenwerking met het
HJO en de TC. Centraal hierin staan visie,
trainingsmethodiek en -frequentie.
4.3

Frequentie

De bovenbouw selectieteams trainen minimaal
180 minuten per week.
De onderbouw selectieteams trainen minimaal
150 minuten per week.
Voor de recreatieve teams biedt Pancratius één
teamtraining aan en biedt zij de ruimte en tijd
om een tweede training te volgen op eigen
initiatief, met een eigen trainer. Daarnaast
wordt ook aan recreatieve teams de
mogelijkheid geboden om in twee blokken
(voorjaar en najaar) loop- en techniektraining
te volgen.
4.4

Leeftijdskenmerken

Leeftijd speelt een belangrijke rol bij het
opleiden en begeleiden van kinderen. Elke
leeftijdsgroep heeft haar eigen kenmerken.
Kenmerken die gekoppeld zijn aan de
algemene ontwikkeling van kinderen. Trainers
en begeleiders dienen zich te informeren over
deze kenmerken zodat zij voorbereid zijn op
het begeleiden van de verschillende
leeftijdsgroepen. Elke leeftijdsgroep vergt een
eigen aanpak. Op de volgende pagina hebben
we de belangrijkste kenmerken per
leeftijdscategorie samengevat.
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JO7 / JO8 / JO9
(6-8 JAAR)
De kinderen zijn zeer
snel afgeleid

J010 EN JO11
(9 EN 1O JAAR)
Kinderen zijn meer
bereid deel uit te
maken van een team

JO12 EN JO13
(12 JAAR)
Hebben een goede
beheersing van de
eigen bewegingen

JO15
(13 EN 14 JAAR)
De puberteit gaat
beginnen, veel met
zichzelf bezig.

Zijn individueel
gericht, hebben
weinig gevoel om
dingen samen te
doen
Na een jaar gaan de
kinderen de bal beter
behandelen en
enigszins
samenspelen.

Ze krijgen in de gaten
wie goed of juist
minder goed kunnen
voetballen

Zijn bewust bezig hun
prestatie te verhogen

Er ontstaat interesse
voor andere zaken.
Hierdoor ontstaan er
spanningen.

Gedurende langere
tijd kunnen de
kinderen een
oefening uitvoeren

Meten zich graag met
anderen
(prestatievergelijking)

De balbehandeling
wordt beter

Hebben toenemende
kritiek op zichzelf en
de prestatie van
anderen

Ze begrijpen wat
‘dekken’ en ‘
vrijlopen’ betekent

Zijn zeer leergierig;
trainers moeten het
goede voorbeeld
kunnen geven

Worden wat
zelfstandiger

JO17
(15 EN 16 JAAR)
Begin van een
harmonische
lichaamsgroei, kracht, interval- en
duurarbeid kan
verhoogd en ook de
techniektraining zal
weer resultaten
opleveren
Ook hier kunnen
puberteitsproblemen
nog aanwezig zijn, zie
JO15

JO19
(17 EN 18 JAAR)
Verbetering is nog
mogelijk door
doelbewuste en
methodische
geplande training.
Het karakter
stabiliseert zich

Soms snelle
lichaamsgroei,
daardoor
blessuregevoelig en
mogelijk
prestatievermindering
De leergierigheid kan
ontbreken, ook de
stemming is aan
schommelingen
onderhevig
Kan zich nu al afzetten
tegen het gezag, vormt
groepjes

Er is sprake van een
toenemende
zelfkritiek

Zowel de groep als
‘het eigen ik ’ zijn
belangrijk

Geschikt voor
prestatief denken

Willen samen
verantwoording
dragen

Willen ook
verantwoording
hebben

Willen presteren en
zich doen gelden

Interesse mogelijk
voor andere hobby’s
en sporten

Zijn bezig met het
zelfkritische

Zelfkritiek is
aanwezig,
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4.5

Trainingsaccenten

Op basis van de op de vorige pagina genoemde
kenmerken, kunnen ook de trainingsaccenten
worden aangepast. Door de trainingsaccenten
aan te passen aan de leeftijd ontstaat een
optimale ontwikkeling voor de kinderen.
Op de volgende pagina’s gaan we verder in op
de
binnen
Pancratius
toegepaste
trainingsaccenten. Daarnaast gaan we in op de
technische en tactische elementen welke we
voor de verschillende leeftijdscategorieën
willen ontwikkelen.
Van selectietrainers wordt verwacht dat men
zich aan deze accenten houdt. Vanaf de
bovenbouw moet ook worden gezorgd voor de
gewenste tactische en technische ontwikkeling
van de individuele spelers. De coördinatoren
en HJO zien hierop toe.
Naast de voetbaltechnische trainingen en
accenten wordt van alle selectietrainers van de
JO8 tot en met de JO13 verwacht dat zij de
volgende zaken meenemen in de coaching:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vragend en positief coachen;
Differentieer in je oefeningen;
Wekelijks huiswerk meegeven (zie
paragraaf 5.2 bij onderbouw);
Korte warming up met bal (als discipline
misschien bij de wedstrijden);
Hoofdaccent is aanvallen;
Alles zelf voor (laten) doen;
Alle oefeningen met de bal;
Er moet een competitie-element in de
oefeningen zitten.

Categorie
JO7 - JO9
JO10 - JO12
JO13

JO15
JO17
JO19

Leerlijn
Het beheersen van de bal.
Het doelgericht leren samen
spelen.
Het leren spelen vanuit de
spelprincipes van Pancratius (zie
hoofdstuk 3).
Het afstemmen van spelprincipes
binnen een team.
Het spelen als een team.
Het presteren als team in de
competitie.

De leerlijnen laten een bepaalde opbouw zien,
waarbij in eerste instantie vanuit technische
capaciteiten (balbehandeling- en beheersing)
wordt gedacht. Controle over de bal is
essentieel om volgende stappen te kunnen
zetten. Via het leren spelen in een team,
worden langzaamaan de verschillende
spelprincipes eigen gemaakt.
Dit alles gebeurd middels het gericht trainen
van de spelers. De trainingsaccenten welke
worden aangebracht om bovenstaande
leerlijnen te kunnen volgen zijn weergegeven
in de tabel op de volgende pagina.
Parrallel
kan
in
de
verschillende
leeftijdscategorieën worden gewerkt aan
tactische vaardigheden.

Op
basis
van
de
verschillende
leeftijdscategorieën past Pancratius haar
trainingsprogramma aan. Dit programma is
gebaseerd op de verschillende leerlijnen welke
als volgt gedefinieerd zijn voor de verschillende
leeftijdscategorieën:
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Trainingsaccenten
Binnen Pancratius worden de onderstaande trainingsaccenten aangebracht in de trainingen per leeftijdscategorie. Deze accenten dienen te worden gevolgd door de
verschillende selectietrainers, waarbij de coördinatoren en de HJO faciliteren en waar nodig geraadpleegd kunnen worden.
TRAININGS
ACCENTEN

JO7 / JO8 / JO9
(6, 7 EN 8 JAAR)
De training voor
JO7/JO8/JO9 staat in
het teken van
balgewenning en
wedstrijdgewenning.
Dribbelen, drijven,
passen, trappen en
scoren zijn de
kernwoorden.

Voor de allerkleinsten is
de bal nog de grootste
weerstand. Pas als een
speler de bal redelijk
beheerst, komen de
volgende weerstanden
aan de orde: de
medespeler en
tegenstander.

J010 / JO11 / JO12
(9, 1O EN 11 JAAR)
Een training moet steeds
goed worden voorbereid en
afgestemd op de groep.

JO13
(12 JAAR)
Aanleren van de
spelprincipes van
Pancratius

JO15
(13 EN 14 JAAR)
Laat alle technische
voetbalvaardigheden in
wedstrijdsituaties oefenen (grotere
handelingssnelheid + weerstand)

JO17
(15 EN 16 JAAR)
Technische vaardigheden
verbeteren en oefenen in
hoog tempo en onder
weerstand tijdens
wedstrijdsituaties.
Tactische trainings-vormen
toepasbaar: aanval versus
verdediging, counteren,
pressing, hoog/laag tempo,
buitenspel enzovoorts

JO19
(17 EN 18 JAAR)
Automatisering van alle
technische vaardigheden in
spel-, oefen- en
wedstrijdsituaties

De training voor deze groep
staat nog steeds deels in
het teken van
balgewenning en
wedstrijdgewenning.
Dribbelen, drijven, passen,
trappen en alles met twee
benen zijn de kernwoorden
Voor de allerkleinsten is de
bal nog de grootste
weerstand. Pas als een
speler de bal redelijk
beheerst, komen de
volgende weerstanden aan
de orde: de medespeler en
tegenstander.

Alle technische
elementen na goede
voorbeelden oefenen
(ook onder weerstand)

Heeft tevens oog voor individuele
tekortkomingen en problemen, de
resultaten zijn twijfelachtig, de
verwachtingen mogen niet te hoog zijn

Gaat het duel 1:1 aan
zowel aanvallend als
verdedigend

Belicht de posities en taken van de
spelers tijdens de partijspelen

Taakverdeling binnen het
elftal, toepasbare
wedstrijdtactiek

Wedstrijdtactiek
ontwikkelen door spelanalyse met daarop gerichte
oefeningen

De training moet deze
weerstanden bevatten.

Leert de basisbeginselen van de
algemene tactiek
(dekken en vrijlopen)

Belicht de spelhervattingen (inworp,
doeltrap, aftrap, vrije trap (direct en
indirect), scheidsrechtersbal en corner)

Leren inspelen op sterke en
zwakke punten van de
tegenstander

Conditionele verbetering
van kracht, snelheid,
uithoudingsvermogen en
controle hierop

Leer ze om te gaan met positieve
kritiek en negatieve kritiek achterwege
te laten.

Werken aan zelfkritiek

Ruimte voor individuele
trainingen, zoals speciale
technische vaardigheden:
verre inworp, corner, vrije
trap, penalty, aanvallend
koppen, kaats, 1-2
combinaties, enzovoorts

Werk met positieve kritiek en
laat negatieve kritiek
achterwege
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Techniek & tactiek
Techniektrainingen worden vanaf de jongste jeugd verzorgd door Pancratius, voor zowel selectieteams als recreatieve teams. Op deze manier wordt vroeg
gestart met aanleren van de juiste basistechnieken. Vanaf de bovenbouw worden deze trainingen meer ingebed in de normale trainingen en worden de
oefeningen op hogere weerstand uitgevoerd.
De tactische trainingen worden vanaf de bovenbouw (JO13) geïntensiveerd. Vanaf dat moment spelen de kinderen op een groot veld (11 tegen 11).
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de vaardigheden welke aangeleerd worden per leeftijdscategorie. In trainingen dient hiermee rekening
gehouden te worden.
TECHNIEK &
TACTIEK

JO13
(12 JAAR)
Ontwikkelen en stimuleren van de eigen
schijnbewegingen

JO15
(13 EN 14 JAAR)
Snelheid van handelen opvoeren ook
met druk van de tegenstander

JO17
(15 EN 16 JAAR)
Onderhouden en verbeteren van alle
aangeleerde basistechnieken

Zonder weerstand
aannemen/meenemen van de bal met
alle toegestane lichaamsdelen
Passen met de wreef

Beheerst de wreeftrap over grote
afstand en in het afwerken

Beheerst aanvalspatronen met aandacht
voor de veldbezetting

Beheerst aanvalspatronen met het
accent op opkomende spelers
Beheerst de basistechniek van het
koppen onder weerstand, zowel
aanvallend als verdedigend

Beheerst de principes van het
verdedigen in 3:2, 4:2 en 4:3 situaties
Weet onderling te coachen, zowel
verdedigend, aanvallend als in de
omschakeling

Beheerst de technische en tactische
vaardigheden bij het duel 1:1 in alle
positie- en partijspelen
Begrijpt de ideeën van de positiespelen
4:2, 3:2, 5:3, 6:3, 8:4
Krijgt vervolg kennismaking met een
specifieke taakomschrijving binnen het
1:4:3:3 en het 1:3:4:3 spelconcept
Beheerst het verdedigen in 2:1 en 3:1
situaties
Kan een 2:1 situatie uitspelen
Weet onderling te coachen, met name in
balbezit

Weet overal situaties te creëren en uit te
spelen

Wegdraaien met de binnen- en
buitenkant van de voet

Basistechnieken van koppen onder
weerstand
Heeft overzicht over een gedeelte van
het veld (15-20 meter)
Krijgt eerste kennismaking met een
specifieke taakomschrijving binnen het
1:4:3:3 en het 1:3:4:3 spelconcept

JO19
(17 EN 18 JAAR)
Onderhouden en verbeteren van de
aangeleerde basistechnieken door te
werken in het hoogste tempo, in kleine
ruimtes en onder zwaardere druk
Weet wat te doen bij balbezit en
balverlies, inclusief de omschakeling
Weet taak- en positiebewust te trainen
Onderhouden en verbeteren van alle
aangeleerde basistechnieken door te
werken in het hoogste tempo, in kleine
ruimtes en onder zwaardere druk

Is taakbewust, kan zich houden aan
eenvoudige opdrachten

Kan een 2:1 situatie uitspelen
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4.6

Periodiseren

Week
Een

Naast de leerlijnen en trainingsaccenten
worden trainingen ook opgebouwd middels
periodiseren.

Twee

Het vernieuwde periodiseringsmodel is
bedoeld om gedurende het hele seizoen,
conditioneel sterker te worden en blessures
zoveel mogelijk te voorkomen. Het model
bestaat uit een cyclus van zes weken. Concreet
houdt dit in dat je na week zes dus weer begint
met de eerste week. Periodiseren wordt bij
Pancratius toegepast bij de JO15, de JO17 en de
JO19 selectie en vindt plaats op de eerste
teamtraining van de week.
Het periodiseren is dusdanig opgebouwd dat
de trainingen stapsgewijs (per periode)
zwaarder worden. Zo start je, afhankelijk van
het niveau van de groep, in week één en in
week twee bijvoorbeeld bij stap één en stap
twee van het periodiseringsmodel. Na de
eerste periode volgt in week zeven de nieuwe
periode volgens het programma van week één.
Echter start je nu niet bij één, maar
bijvoorbeeld bij drie. Het schema en de
stappen van het periodiseringsmodel is
opgenomen in bijlage [6]. Hiernaast is een
voorbeeldschema opgenomen.

Drie

Vier

Vijf

Zes

Zeven

4.7

Vormen
▪ Snelheidsvoorbereidende vormen
▪ Herstelcapaciteit (= extensieve
duurtraining)
▪ Snelheidsvoorbereidende vormen.
▪ Herstelcapaciteit (= extensieve
duurtraining)
▪ Explosieve capaciteit (= herhaald
kort sprintvermogen)
▪ Herstelcapaciteit (= intensieve
duurtraining)
▪ Explosieve capaciteit (herhaald kort
sprintvermogen)
▪ Herstelcapaciteit (intensieve
duurtraining)
▪ Explosief vermogen (versnellingsvermogen)
▪ Herstelvermogen (= extensieve
intervaltraining)
▪ Explosief vermogen (versnellingsvermogen)
▪ Herstelvermogen (= extensieve
intervaltraining)
▪ Zie week 1, alleen nu zwaarder

Afwezigheid trainer

Mocht de trainer om welke reden dan ook een
keer niet bij de teamactiviteit kunnen zijn dan
regelt hij zelf vervanging in de volgorde:
1
2
3

Collega trainers
Coördinator
(Voetbal)ouders van eigen team

Dit wordt ten alle tijden gecommuniceerd met
de coördinator.
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5
5.1

TOT SLOT
Spelervolgsysteem

Pancratius
maakt
gebruik
van
het
spelervolgsysteem Dotcom. Het systeem wordt
voor de volgende zaken gebruikt:
▪

▪

▪
▪

5.2

Het vastleggen van de bevindingen van de
verschillende
scouts
betreffende
jeugdspelers uit de onderbouw die hoger
of lager horen te spelen.
Het
vastleggen
van
de
voortgangsgesprekken in het systeem.
Deze gesprekken vinden één (onderbouw)
of twee keer (bovenbouw) per jaar plaats
met de spelers.
De opstellingen van de bovenbouw selectie
worden bijgehouden via dit systeem.
Het is het doel om via Dotcom gebruik te
gaan maken van de mogelijkheid tot het
doen
van
video-analyses
in
de
selectieteams van de bovenbouw.

kennis en kunde vanuit Ajax naar Pancratius.
Daarnaast heeft de samenwerking mogelijk
een aanzuigende werking voor talentvolle
spelers in de regio.
Daarnaast is er een overeenkomst met
Fysiomed. Deze overeenkomst houdt in dat er
fysiotherapeuten bezocht kunnen worden
door de leden van Pancratius op verschillende
trainingsavonden en er in geval van blessures
een behandelplan kan worden opgesteld. Door
de aanwezigheid op de vereniging zijn de lijnen
tussen medici, speler en trainer kort.
De samenwerking met KNVB is gericht op de
ontwikkeling van de club, kader en/of talent.
Daarnaast streeft de club naar een actieve
deelname aan kennisdeling met lokale – en
regionale verenigingen.

Video-analyses

Voor de bovenbouw is het de bedoeling om op
korte termijn gebruik te gaan maken van videoanalyses.
5.3

Huiswerk

De selectietrainers van de onderbouw sluiten
één training in de week af met een truc die zij
voor (laten) doen. Deze geven zij als huiswerk
mee aan de kinderen. Van de spelers wordt
gevraagd dat zij iemand laten filmen terwijl zij
de truc oefenen. Dit filmpje wordt via Whats
App naar de trainers gestuurd.
5.4

Samenwerking

Pancratius werkt samen met verschillende
organisaties en verenigingen om de
professionaliteit van haar voetbalopleiding
verder te ontwikkelen.
Zo heeft zij een samenwerking met Ajax. De
samenwerking is gericht op het delen van de
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6
6.1

BIJLAGEN
Bijlage 1 – Sportiviteit en respect

Pancratius kent duidelijke waarden en normen.
Deze regels zijn niet voor niks opgesteld. De
club vindt het belangrijk dat dit beleid
aantoonbaar en zichtbaar wordt bewaakt.
Daarom lopen er langs de velden
scheidsrechters rond om het gedrag van
toeschouwers en spelers in de gaten te houden
en hen aan te spreken indien nodig. Daarnaast
heeft de club een commissie van waarden en
normen waar incidenten gemeld kunnen
worden via het volgende emailadres:
Normen&waarden@pancratius.com

▪

▪

De volgende regels dienen gerespecteerd te
worden:
▪

▪

▪

▪

▪

Bij zowel jong als oud, selectie en
recreatieve teams staat het met en voor je
plezier en lol spelen voorop. Dat houdt ook
in dat alle spelers in teams dezelfde
rechten en plichten hebben. Trainers en
(technische)begeleiding houden hier
toezicht op.
Eerbied/respect
hebben
voor
je
medeleden en tegenspelers, zoals jezelf als
lid
van
de
vereniging
ook
gerespecteerd/geëerbiedigd wilt worden.
Het gewone, positieve, gedrag en fatsoen
in de omgang met elkaar, spelers onderling
en richting tegenstander worden door
ouders, leiders, trainers en begeleiders
gestimuleerd (denk daarbij aan elkaar te
groeten, de hand geven voor en na de
wedstrijd aan elkaar, tegenstander en
arbitrage, het douchen na trainingen en
wedstrijden).
Spelers die op een onbehoorlijke manier
commentaar leveren op de arbitrage (en
daarvoor een kaart krijgen) worden door
de trainers en/of leiders gewisseld.
Een speler die een rode kaart krijgt, schrijft
naast een rapportage voor een eventueel
rapport richting KNVB, een reflectieverslag

▪

▪

▪

over wat ten grondslag ligt aan het krijgen
van een rode kaart. Wat het met hem doet
en wat de gevolgen voor hem kunnen zijn,
persoonlijk en sportief, en voor het team
en de vereniging. Deze zaken worden elke
donderdagavond op de club besproken
met bestuur en leden van de Normen en
Waarden commissie
Scheidsrechters die voor een overtreding
een kaart uitdelen in een wedstrijd zullen
deze
overtreding
ook
op
het
wedstrijdformulier vermelden. Bij rode
kaarten worden de daarbij behorende
rapportage na de wedstrijd direct gemaakt.
Bij aanname van nieuwe leden, wordt
gekeken naar de reden waarom zij bij
Pancratius willen komen spelen, waar zij
vandaan komen (vereniging) en op welke
wijze zij of hun ouders (bij jeugdspelers)
zich (als vrijwilliger) gaan inzetten voor de
vereniging. Niets willen of kunnen doen is
reden om inschrijving te weigeren.
Voor en na trainingen/wedstrijden worden
de kleedkamers gecontroleerd of deze op
orde zijn en schoon (geveegd en
aangetrokken),
door
trainers
en
(bege)leiders. Dit gebeurt ook bij
uitwedstrijden.
Het (negatieve) gedrag van ouders aan de
lijn kan van invloed zijn op het spel van
kinderen en moet daarom ook worden
geweerd. Indien er geen verbetering
optreedt kan dit negatieve gedrag
verregaande gevolgen hebben voor het
lidmaatschap.
Elke leider/trainer, scheidsrechter en
grensrechter van een team dient
ingeschreven te staan als lid van de
vereniging. Aanmelden hiervoor moet
gebeuren bij de ledenadministratie als
zijnde medewerker met omschrijving van
de functie.
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6.2

Bijlage 2 – Trainingsschema 2017/2018
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6.3

Bijlage 3 - beoordelingsformulier

Naam speler:………………………………………………………………………………………………………………………
Team:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam beoordelaar:……………………………………………………………………………………………………………..
Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………
Goed

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Opmerking

Technisch
Tactisch
Fysiek
Mentaal

Kruis aan wat van toepassing is:
Speelt te hoog
Speelt op niveau
Speelt te laag

Aankruisen voor niet-selectie spelers mits van toepassing
Verdient een kans om bij de selectie mee te trainen
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6.4

Bijlage 4 – Ouderavond (voorbeeldpresentatie)
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6.5

Bijlage 5 – Format Talentendagen

Pancratius is op zoek naar voetbaltalent!
Rksv Pancratius staat bekend als één van de beste en gezelligste voetbalclubs uit
de regio Amsterdam en omstreken. Daarnaast hebben wij een
samenwerkingsverband met AJAX waar wij als club zeer trots op zijn!
Tijdens de talentendag zullen er ook scouts van Ajax aanwezig zijn.
Voor onze selectieteams zijn wij voor het seizoen 2017-2018 op zoek naar talentvolle en ambitieuze
spelers die graag op een goed niveau willen spelen en onze club willen komen versterken.
Ben jij de talentvolle speler die wij zoeken en wil je volgend seizoen graag instromen in onze
Jeugdopleiding? Meld je dan snel aan voor onze Talentendag(en)! Let op: deze talentendagen zijn
alleen voor jongens die op dit moment NIET lid zijn van Pancatius!
Datum selectiemoment: [19 april 2017]
Geboortejaar
2009-2012
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2001/2002
1999/2000

17.00 uur – 18.00 uur
17.00 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 19.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur
20.00 uur – 21.15 uur
20.00 uur – 21.15 uur

Aanmelden gaat als volgt:
1. Stuur een email naar: hoofdjeugdopleidingen@pancratius.com
2. Vul de volgende gegevens in:
▪ Naam
▪ Geboortedatum
▪ Telefoonnummer + emailadres
▪ Huidige club / laatst gespeelde club + welk team
▪ Positie
3. Na je aanmelding zullen wij je (per email) een definitieve uitnodiging sturen voor de Talentendag.
Alleen bij ontvangst van deze uitnodiging zal je kunnen meedoen aan de Talentendag. Kan je op 19
april niet deelnemen, stuur dan wel een email en zal je een uitnodiging krijgen voor een ander
selectiemoment.
4. Krijg je geen uitnodiging van ons, dan kunnen we je wel op onze wachtlijst zetten voor onze overige
teams.
Inschrijven voor onze Talentendag kan tot uiterlijk dinsdag 18 april 2017
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6.6

Bijlage 6 – Format periodiseren

WEEK1-WEEK 2
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap
stap

Grote partijvormen (8v8 / 11v11)
HerstelCapaciteit / Extensieve Duurtraining
stap
Arbeid
HH
1
10 min
2
2
11 min
2
3
12 min
2
4
13 min
2
5
14 min
2
6
15 min
2
7
11 min
3
8
12 min
3
9
13 min
3
10
14 min
3
11
15 min
3
12
12 min
4
13
13 min
4
14
14 min
4
15
15 min
4
16
13 min
5
17
14 min
5
18
15 min
5
19
13 min
6
20
14 min
6
21
15 min
6

rust HH
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min
2 min

Snelheidsvoorbereidende vormen
voorbereiding:
training 1 & 2
6 x 60 meter versnellen tot 60% met 60 sec. rust
training 3 & 4
7 x 50 meter versnellen tot 70 % met 50 sec. rust
training 5 & 6
8 x 40 meter versnellen tot 80 % met 40 sec. rust
training 7 & 8
9 x 30 meter versnellen tot 90 % met 30 sec. rust
training 9 & 10
10 x 20 meter versnellen tot 100 % met 20 sec. rust
Seizoen:
week 1
8 x 40 meter versnellen tot 80% met 40 sec. rust
week 2
9 x 30 meter versnellen tot 90% met 30 sec. rust
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6.7

Bijlage 7 – Taken en functie-eisen

Technische commissie
▪ Bewaking van technisch beleidsplan
▪ Adviseert hoofdbestuur betreft de
hoofdjeugdopleiding,
coördinatoren,
scouting,
trainers
en
medisch
kader(aanstelling/verlenging/ontslag)
▪ Verantwoordelijk voor de contracten van
het technisch kader.
▪ Voetbaltechnisch budget aanvragen bij het
bestuur en beheren.
▪ Aansturen HJO
▪ Scheppen van juiste voorwaarden voor de
selectieteams.
▪ Uitkomsten
van
evaluaties
en
verbeteracties communiceren met ouders,
spelers en trainers
▪ Contactpersoon voor spelervolgsysteem
(Dotcom) en de loopscholing (Fysiomed)
▪ Opstellen van het trainingsschema
▪ Aanstellen trainers van de recreatieve
teams.
▪ Aanwezig bij overlegvormen zoals
genoemd in hoofdstuk 2.
Jeugdcommissie
▪ Samengesteld uit de verschillende
hoofdleiders per leeftijdscategorie, een
secretaris en de jeugdvoorzitter (heeft
zitting in het hoofdbestuur).
▪ Eindverantwoordelijk
voor
de
jeugdafdeling van de vereniging.
▪ Organisatorische zaken rondom de teams
regelen.
▪ Samenstelling van de recreatieve teams
i.s.m. de hoofdjeugdopleiding en scouting
▪ Aanspreekpunt voor trainers, ouders en
leiders
▪ Draagt zorg voor alle nevenactiviteiten
(bijv. Sinterklaas, het Oliebollentoernooi,
Mini mix en andere jeugdactiviteiten).
▪ Bewaken van sportiviteit en respect (zie
tevens bijlage 1).
▪ Aanwezig bij overlegvormen zoals
genoemd in hoofdstuk 2.
▪ Zorgen ervoor dat trainers en/of leiders
van de recreatieve teams schriftelijk de
beoordelingen
van
hun
spelers
rapporteren
volgens
het
beoordelingsformulier in bijlage 3.

Hoofdjeugdopleiding
▪ Minimaal in bezit van TJC of UEFA B
▪ Heeft geen eigen team in zijn takenpakket
▪ Blijven ontwikkelen en uit (laten) voeren
van het technisch beleidsplan
▪ Adviseert over invulling trainersstaf aan
technische commissie in januari
▪ Neemt
deel
aan
vergaderingen
georganiseerd door samenwerkende
partijen (denk aan KNVB en Ajax)
▪ Overlegt maandelijks met coördinatoren
▪ Organiseert in samenwerking met de
coördinator minimaal 1 functionerings/voortgangsgesprek per seizoen met elke
selectietrainer in november
▪ Organiseert minimaal drie selectietrainers
overleggen voor de onderbouw
▪ Organiseert minimaal die selectietrainers
overleggen voor de bovenbouw
▪ Organiseren
van
een
pedagogische/didactische cursus voor
trainers (minimaal 1x per jaar)
▪ Organiseren
van
een
cursus
sportpsychologie voor trainers (minimaal
1x per jaar)
▪ Organiseren van een ouderavond voor de
selectie van de JO7 t/m de JO15 aan het
begin van het seizoen (presentatie zie
bijlage 4)
▪ Organiseert 1x per jaar de talentendagen in
april (format zie bijlage 5) in overleg met de
coördinatoren.
▪ Wisselt actief kennis uit met verenigingen
op lokaal en regionaal niveau
▪ Samenstelling van de selectieteams i.s.m
de coördinatoren en de trainers
▪ Samenstelling van de niet-selectieteams
i.s.m. de jeugdcommissie en scouting
▪ Inschrijven teams bij de KNVB
▪ Bewaken taken van de coördinatoren
▪ Aanwezig bij overlegvormen zoals
genoemd in hoofdstuk 2.
Coördinator boven- en onderbouw
▪ Levert input bij de HJO
▪ Overdragen technisch beleidsplan aan
selectietrainers en begeleiden/coachen en
aansturen van deze trainers, daarnaast
volg je de resultaten (individueel
ontwikkeling (onder- en bovenbouw) als de
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

stand op de ranglijst (bovenbouw)) van
deze teams.
Bezoekt op regelmatige basis de trainingen
en
de
wedstrijden
(ook
de
voor/nabespreking)
Is eerste aanspreekpunt van de
selectietrainers
Onderkent talent en begeleidt deze (grote
talenten)
Organiseert in samenwerking met de
hoofdjeugdopleiding
minimaal
1
functionerings-/voortgangsgesprek
per
seizoen met elke selectietrainer in
november
Zorgt
voor
eenheid
binnen
de
trainersgroep
Samenstelling van de selectieteams i.s.m.
de hoofdjeugdopleiding en de trainers
Bewaken taken van trainers
Aanwezig bij overlegvormen zoals
genoemd in hoofdstuk 2.

Scouting
▪ Zorgt dat iedere speler uit de onderbouw
minimaal drie keer bekeken wordt op
verschillende momenten en het liefst door
verschillende personen
▪ Vult de bevindingen in van spelers die
hoger of lager horen te spelen in het
spelervolgsysteem (Dotcom)
▪ Rapporteert de coördinator als er een
speler in de niet-selectie een kans verdient
om bij de selectie mee te trainen
▪ Samenstelling van de niet-selectieteams
i.s.m.
de
jeugdcommissie
en
hoofdjeugdopleiding
▪ Aanwezig bij overlegvormen zoals
genoemd in hoofdstuk 2.

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

met de spelers over hun persoonlijke - en
voetbaltechnische
ontwikkeling
en
rapporteren deze in het spelervolgsysteem
(Dotcom).
Selectietrainers van de onderbouw voeren
ten minste één voortgangsgesprek met de
spelers en ouders over hun persoonlijke en voetbaltechnische ontwikkeling en
rapporteren deze in het spelervolgsysteem
(Dotcom).
Sluit aan bij de trainers overleggen en
cursussen die door Pancratius worden
aangeboden om zichzelf te ontwikkelen
Maakt gebruik van video-analyses (zie
paragraaf 5.2)
Bewaakt waarde en stelt normen
Bereidt trainingen voor en begeleidt deze
Bereidt wedstrijden voor en begeleidt deze
Committeert zich aan het technisch
beleidsplan van Pancratius
Aanwezig bij overlegvormen zoals
genoemd in hoofdstuk 2.

Medisch kader
▪ Pancratius heeft een samenwerking met
Fysiomed
▪ Er zijn afspraken dat er minimaal 1 maal
per week een fysiotherapeut op de club
aanwezig is en beschikbaar is voor de jeugd
▪ Minimaal 3 maal per week sportverzorger
(EHBSO) en/of fysio aanwezig en
beschikbaar voor de jeugd
▪ Leden kunnen gebruik maken van de
hometrainer in de EHBO ruimte.

Trainers boven- en onderbouw
▪ De JO19 za, JO17 za en de JO15 za trainers
zijn minimaal in bezit van UEFA B
▪ De JO15 zo en de JO13-1 trainers zijn
minimaal in bezit van UEFA C
▪ De trainers van de eerste selectie elftallen
van de onderbouw zijn minimaal in bezit
van ALO, Sport en Bewegen niveau 4,
PABO, UEFA C of de pupillentrainer
▪ Minimaal 1 keeperstrainer in bezit van
Keeper Coach 2
▪ Selectietrainers van de bovenbouw voeren
ten minste twee voortgangsgesprekken
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