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Voorwoord
Nog jaarlijks melden zich veel nieuwe leden aan bij Schagen United. Deze
kinderen komen voor het eerst een prachtig avontuur tegemoet; zij staan aan het
begin van hun voetbalcarrière…..

Deze kinderen zitten vol enthousiasme en nieuwsgierigheid. Hier wil Schagen
United optimaal gebruik van maken! Zelf zijn wij op 6 jarige leeftijd begonnen
met voetballen bij het toenmalige VV Schagen. Sommige van onze dierbaarste
herinneringen dateren uit de tijd dat wij als jonge kinderen lekker op
zaterdagochtend op het voetbalveld stonden te banjeren.

Door een nieuwe werkwijze op het O8 jeugdvoetbal te implementeren, willen
we  bereiken om het spelplezier van nieuwe leden nóg meer te verhogen en
zorgen dat zij zich helemaal op hun plek voelen bij de mooiste club uit de regio;
Schagen United!

Joep Vos & Stijn Griffioen, Jeugdtrainers Schagen United.
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1. Visie op het voetbal in de O8 lichting.
Vanaf het seizoen 2022/2023 gaat de vormgeving en structuur van het voetbal in
de O8 lichting drastisch veranderen. In komend hoofdstuk wordt verhaald hoe
deze keuze tot stand is gekomen, wat onze visie op de O8 lichting is en wat we
hiermee willen bereiken.

1.1 Problematiek in de voorgaande vormgeving van het O8 voetbal.
Al jarenlang wordt dezelfde structuur
gehanteerd in het selecteren van
jeugdvoetbalteams. Deze vormgeving is
echter gedateerd. Als we kijken naar de
geboortedata van de kinderen die in de
huidige O9 lichting (2021/2022) voetballen,
valt er iets op. De spelers die in de O9-1
voetballen zijn op 2  uitzondering na geboren
in het eerste kwartaal van hun geboortejaar.
Als we kijken naar de O9-4 is er geen een
speler geboren in het 1e kwartaal. Hierbij
blijkt leeftijd dus een grote impact te hebben
op het selecteren van de jeugdteams en
hierna worden de verschillen door de jaren heen steeds maar groter. Zeker als je
in het achterhoofd houdt dat in de O8 een selectie uit 8 spelers bestaat en in de
O13 alweer uit 15 spelers.

1.2 Hoe kunnen we dit verhelpen?
Door dit concept van ‘selecteren’ wat meer te laten vieren bij de jongere
lichting, zorgen we ervoor dat alle spelers uit de O8 lichting, die dus net vanuit
de Champions League zijn doorgestroomd, dezelfde kwaliteit/kwantiteit aan
aandacht krijgen. Hierdoor worden de verschillen op latere leeftijd minder groot
en zal het algehele spelplezier voor deze kinderen ook verhogen. Zo worden de
spelers op een gelijke/eerlijke manier verwelkomd en begeleid bij het
jeugdvoetbal bij Schagen United.
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1.3 De vormgeving vanaf het seizoen 2022/2023.
In de praktijk zal de hele O8 lichting samengevoegd worden op de
trainingsdagen. Zo krijgen de spelers ook een goed beeld welke leeftijdsgenoten
er allemaal bij hen in de lichting voetballen en is er ook ruimte voor hen om
zich op sociaal-emotioneel gebied te ontwikkelen. Vervolgens zullen we de
groep in tweeën indelen, gebaseerd op belevingswereld en fanatisme.
Zo voetbal je met een groep spelers die zichzelf hetzelfde doel voor ogen kan
houden. In de ene groep zal er dan fanatieker worden gevoetbald dan in de
andere groep, zo voorkom je botsingen over de motivatie van spelers en blijft
het spelplezier hoog. Op de wedstrijddagen zullen we per kwartaal van
teamsamenstelling wisselen, hierover later in dit jeugdplan meer.

1.4 Onze algehele visie op het O8 voetbal.
In de O8 staat het spelplezier voorop. De kinderen zijn nog zeer speels en
hebben een grote belevingswereld waar veel op ingespeeld gaat worden. De
spelers staan aan de voet van hun voetbalcarrière en moeten in deze beginfase
fijne associaties kunnen leggen met het voetbalspel bij de club Schagen United.
Door ook structuur te bieden aan de hand van een jeugdplan en deze trainingen
duidelijk te organiseren met heldere leerdoelen die afgestemd zijn op hun
belevingswereld, kunnen de spelers van deze leeftijd op de meeste effectieve
manier de beginselen van het voetbal leren.
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2. Leeftijdskenmerken O8 speler.

Is enthousiast met de
bal.

Wilt veel zelf de bal hebben en wilt hiermee alles
laten zien wat hij/zij kan.

Wilt graag spelen. Houdt er niet van om stil te zitten en heeft veel
stimulansen nodig. Is veel in beweging.

Wilt veel doen. Wilt zoveel mogelijk doen in een zo kort
mogelijke tijd, is daardoor dus erg enthousiast.

Wilt gezien worden. Wilt het goed doen en dat dit wordt gezien door
anderen, ze hebben behoefte aan complimenten.

Behoefte aan structuur. Houdt van duidelijkheid tijdens trainingen en
wedstrijden, maar ook tijdens alle activiteiten die
daarbuiten spelen.

Krijgt veel prikkels
binnen.

Ziet van alles om zich heen, heeft daardoor
behoefte aan aantrekkelijke en snelle
oefenvormen.

Wilt veel vertellen. Deelt alle gebeurtenissen die hij/zij heeft
meegemaakt aan vriendjes, vriendinnetjes en aan
trainers.

Is fantasierijk. Heeft een rijke fantasie waar alles wordt verbogen
naar de eigen leefwereld, ze hebben hier ook
behoefte aan op trainingen.
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3. Uitvoering trainingen.
3.1 Trainingen conform spelprincipes jaarplan.
Voor de O8 lichting is er een jaarplan opgesteld met spelprincipes die relevant
zijn voor de desbetreffende leeftijdsgroep. In hoofdstuk 5 zijn deze
spelprincipes uitgebreid uitgewerkt. Op het eerste gezicht lijkt dit een hele
waslijst aan leerdoelen. Zo dient deze lijst echter niet, het zijn
ontwikkelingsdoelen. Dit houdt in dat spelers zich bezig gaan houden met dit
leerdoel, maar zij hoeven dit aan het eind van een periode nog niet te beheersen.
Het staat voorop dat spelers zich in dit leerdoel ontwikkelen. Zo kunnen zij
alvast wennen aan de spelprincipes die later in hun loopbaan ook weer aan bod
komen. De trainingen worden volledig afgestemd op de eerder genoemde
leeftijdskenmerken, korte oefeningen van hoge intensiteit zodat er rekening
wordt gehouden met een wat meer geringe concentratieboog en de hoge
bewegingsdrang van de spelers!

3.2 Trainen in 2 groepen.
Aan het begin van elk seizoen wordt de hele spelersgroep door tweeën gedeeld
door de coördinator van de Champions League en
ingedeeld op belevingswereld en fanatisme. Het is
frustrerend voor een speler die graag wil winnen,
om met een speler in het team te zitten die het
eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Omgekeerd is het
frustrerend voor een speler waarbij het plezier
voorop staat, om in een team te zitten met een speler
die alleen maar al te graag wil winnen. Hierdoor
stellen we 2 groepen op die gezamenlijk op
voetballend gebied dezelfde insteek hebben. Ook
wordt rekening gehouden met
vriendjes/vriendinnetjes. Deze twee groepen zullen
beiden gaan trainen onder 1 hoofdtrainer en
meerdere hulptrainers. Er wordt 2 keer 1 uur
getraind in de week.
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3.3 Onze Jeugdtrainers.
Elk van de 2 groepen staat onder leiding van 1 jeugdtrainer. Deze trainers zijn
het aanspreekpunt van de desbetreffende groep. Zij organiseren de trainingen
conform het jaarplan en sturen hulptrainers aan. Hulptrainers zullen
voornamelijk bestaan uit enthousiaste en competente stagiaires en de
Team-managers en Team-begeleiders  die op de wedstrijddagen de coaching
verzorgen. Trainers zijn pedagogisch bekwaam, hebben passie voor voetbal en
zijn gedreven. Zij tonen ten alle tijde begrip voor de jongere voetballer.

De taken van de Jeugdtrainer luiden als volgt;
➢ Het samenstellen van trainingen conform het jaarplan aan de hand van de

vooraf opgestelde oefenstof database.
➢ Het bijhouden van de persoonlijke ontwikkeling van spelers met oog op

het selecteren per kwartaal (zie criteria paragraaf 4.2).
➢ Zorgt voor discipline en naleving van de kernwaardes van de vereniging

zoals omschreven in het Jeugdbeleidsplan.
➢ Neemt deel aan een trainersoverleg indien deze wordt georganiseerd.
➢ Het begeleiden van de hulptrainers en ervoor zorgen dat ze samen op 1

lijn zitten ook in het thema van de gestelde spelprincipes.
➢ Is verantwoordelijk voor de door zijn/haar team gebruikte

trainingsmaterialen.
➢ Zorgt voor vervanging bij afwezigheid.
➢ Jeugdtrainers bepalen mede met de coördinator en aan de hand van de

input van de teammanagers en hulptrainers de samenstelling van de
teams.

➢ Jeugdtrainers nemen verantwoordelijkheid over de oudercommunicatie
wat betreft trainingsdagen en eventuele schuivingen hierin.

➢ Bepaalt zelf of er tijdens schoolvakanties wel/niet getraind wordt.
➢ Staat in nauw contact met de coach van het team.
➢ Heeft het boekje Team Vrijwilligers gelezen en past deze toe in de

praktijk.
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3.4 Onze hulptrainers.
De taken van de Hulptrainers luiden als volgt;
➢ Het ondersteunen van de hoofdtrainers in het geven van de trainingen aan

de groepen. Zij dienen dus als uitvoerende kracht.
➢ Het opstellen van hun bevindingen die relevant kunnen zijn voor Jeugd

trainer en Coördinator in het selecteren per kwartaal (ook hierin volgen ze
de criteria die opgesteld zijn in paragraaf 4.2).

➢ Hulptrainers zijn op trainingsdagen tijdig aanwezig om te helpen met het
uitzetten van de training van desbetreffende dag.
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4. Vormgeving/structuur O8.
4.1 De wedstrijddagen.
De coaching wordt verzorgd door (maximaal 2) fanatieke en betrokken
hulpouders (teammanagers) die op de zaterdagen klaar zullen staan voor hun
team. De hoofdtrainers zullen waar mogelijk ook aanwezig zijn op de
wedstrijddagen om te weten wat er speelt in de verschillende teams.

4.2 Procedure teamindeling.
Voordat het seizoen begint wordt er door de coördinator van de Champions
League een gelijk aantal teams samengesteld rekening houdend met
belevingswereld/fanatisme. Na elk kwartaal wordt door de coördinator en de
hoofdtrainers geëvalueerd. Op basis van die evaluatie worden er nieuwe teams
samengesteld. Deze teams zullen niet gekenmerkt worden door een nummer
maar door een kleur.

Het is voor de Jeugd trainer /coördinator optioneel om te wisselen per kwartaal;.
Als er geen verandering nodig wordt gevonden, zal deze ook niet plaatsvinden.
Er zijn een aantal criteria samengesteld waarop geselecteerd dient te worden.
➢ Fanatisme → Hoe hoog ligt de intrinsieke motivatie van een kind om

wedstrijden te winnen/zichzelf optimaal te ontwikkelen?
➢ Lijn van ontwikkeling → In hoeverre bespeuren we een snelle

ontwikkeling wat betreft het voetbalgedrag van desbetreffende speler.
Hoe ontwikkelt de speler zich aan de hand van de voorgestelde
spelprincipes?

➢ Belevingswereld → In hoeverre liggen kinderen op 1 lijn met elkaar?
Wordt er fijn samengewerkt tussen speler A en speler B en kunnen ze
elkaar stimuleren in hun ontwikkeling?

Om het stukje lijn van ontwikkeling verder toe te lichten. Er wordt voor de
spelers vanuit observaties van zowel de coaches op zaterdag, de Jeugd trainer
én de hulptrainers bepaald hoever de kinderen zich ontwikkelen binnen de
spelprincipes die terug te lezen zijn in het jaarplan. Op basis hiervan worden de
keuzes gemaakt.
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4.3 Teammanagers.
De Teammanagers zijn enthousiast en betrokken. Zij zijn verantwoordelijk over
de spelersgroepen op zaterdagen en zijn dus ook belangrijk in de ontwikkeling
van de spelers.. De communicatie tussen hulpouders en hoofdtrainers is
duidelijk en consequent. Hierdoor weten beide kanten wat er speelt bij elkaar.
De coaches zijn eerlijk, betrouwbaar en pedagogisch onderlegd.

De taken van de Teammanager luiden als volgt;
➢ Coaching/begeleiding voorzien op de wedstrijddagen die in relatie staan

met hetgeen wat behandeld is op de trainingen die week.
➢ Draagt zorg voor het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF).
➢ Communicatie met spelers of ouders van spelers.
➢ Ontvangen en introduceren van nieuwe spelers.
➢ Coördinatie auto’s bij uitwedstrijden
➢ Coördinatie van de “wastas”
➢ Coördinatie van de scheidsrechters op wedstrijddagen.
➢ Draagt zorg en is eindverantwoordelijk voor spelersmateriaal (shirts,

ballen, etc)
➢ Heeft het (digitale) boekje Team Vrijwilligers gelezen en past deze toe in

de praktijk.
➢ Zij geven periodiek hun bevindingen door aan de hand van vooraf

gestelde criteria (met betrekking tot de teamwisseling per kwartaal)  aan
de Jeugdtrainers om hen te ondersteunen in het samenstellen  van de
nieuwe teams.

4.4 Rol van de coördinator.
De taken van de coördinator (als omschreven in functie omschrijving) luiden als
volgt;
➢ Legt het eerste contact met de ouders of begeleiders van het (potentiële)

nieuwe jeugdlid.
➢ Stemt met de stafleden van de lichting af in welk team het nieuwe lid

geplaatst kan worden.
➢ Geeft aan bij de wedstrijdsecretaris aan in welk bondsteam het nieuwe lid

gaat spelen..
➢ Communiceert met en stuurt de stafleden aan.
➢ Draagt zorg voor aanstellen stafleden (teammanagers, teambegeleiders en

trainers) ‘niet selectie’ teams.
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➢ Informeert nieuwe vrijwilligers over VOG verplichting.
➢ Verzoekt nieuwe vrijwilligers zich aan te melden als vrijwilliger via de

website.
➢ Informeert stafleden van de teams over het kledingbeleid.
➢ Onderhouden van teamindelingen in Google Drive.
➢ Onderhouden stafleden per team op overzicht in Google Drive.
➢ Zorgt voor kleine attentie bij langdurige/ernstige ziekte van

teambegeleider (kaartje)
➢ Ondersteunt proactief het vrijwilligersbeleid (zie hieronder) en “werft”

nieuwe vrijwilligers.

4.5 Communicatie lijn binnen het project ‘Gelijke kansen’.
Communicatie
➢ De Coördinator Jeugd organiseert een afdelingsoverleg aan begin van het

seizoen, voor de winterstop en aan eind van het seizoen (u nodigt de
stafleden daarvoor uit)

➢ De Coordinator Jeugd neemt deel aan het maandelijks coördinator
overleg.

➢ Doorgeven informatie aan Jeugdvoorzitter bij langdurige/ernstige ziekte
van teambegeleiders.

● Staff-groep met Jeugd trainers, Coördinator en teammanagers.
● Team-groep: Teammanagers, begeleider en ouders van spelers per team.
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5. Spelprincipes/Jaarplanning.
5.1 Spelprincipes O8 speler.
Aanvallen:
➢ Een goede pass kunnen geven (goede richting, juiste hoogte, juiste snelheid, in de

voeten)
➢ Een tegenstander op effectieve manier passeren (niet recht op de tegenstander af, op

het goede moment versnellen)
➢ Schieten om te scoren (schieten waar de keeper niet staat, juiste snelheid, juiste

moment)
➢ Speler moet een bal kunnen aannemen (niet op de bal staan, zo ontvangen dat de bal

niet weg stuitert)
➢ Speler kan de bal onder controle houden en zo een actie maken (leren dribbelen)
➢ Speler is zich bewust van de ruimte om zich heen (speler snapt dat er veel meer

ruimte is op een kwart veld en kan deze ruimte benutten)
➢ Steekpass geven (snappen dat het handiger is om de bal voor een speler te passen, dan

achter een speler)

Verdedigen
➢ Het midden van het veld dicht houden (snappen dat het midden snelste weg is naar het

doel)
➢ Weten wanneer een handig moment is om de bal af te pakken (niet te snel instappen,

juiste moment)
➢ Duwen met je schouder, niet met je handen (lichaam effectief gebruiken)
➢ Bal effectief afpakken (niet zomaar wegschoppen, zo afpakken dat je er gelijk iets

mee kan)
➢ Ogen op de bal houden (niet alleen naar de tegenstander kijken)
➢ Leren samenwerken met je mede verdedigers (snappen dat iedereen een eigen

tegenstander heeft)
➢ Dicht op je tegenstander verdedigen (weinig ruimte geven aan de tegenstander)

Basisvaardigheid
➢ Spelen in 2 linies (aanvallen en verdedigen)
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5.2 Jaarplanning.

Week: Aanvallen/
verdedigen/
algemeen:

Spelprincipe: Wat kunnen we?

Week 34/35
Week van Louis
van Gaal

Nulmeting/
Basisvaardigheid

Kennismaking
met kwart veld

Benoemen wat er
verandert als we
op kwart veld
gaan voetballen

Week 36/37
Week van Denzel
Dumfries

Verdedigen Ontnemen van
balbezit van
tegenstander

Ogen op de bal
houden, niet
alleen naar
tegenstander
kijken

Week 38 Evaluatie Evaluatie Evaluatie

Week 39/40
Week van Luka
Modric

Aanvallen Geven/aannemen
van goede pass

Bal over de
grond/in de
voeten naar
teamgenoot
passen en
aannemen met de
binnenkant van
de voet

Week 41/43
Week van Stefan
de Vrij

Verdedigen Goed moment
zoeken om bal af
te pakken

Niet te snel
happen bij het
afpakken van de
bal en de
schouders als tool
leren gebruiken

Week 44 Evaluatie Evaluatie Evaluatie

Week 45/46
Week van
Memphis Depay

Aanvallen Passeren van
tegenstander

Bal laten doen
wat ik wil

Week 47/48
Week van Gerard
Piqué

Verdedigen Samenwerken
met teamgenoten
in verdedigen

Midden van het
veld dicht houden

Week 49 Evaluatie Evaluatie Evaluatie
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Week 50/51
Week van Kylian
Mbappé

Aanvallen Maken van
doelpunten

Schieten waar de
keeper niet staat

Week 1/2
Week van Johan
Cruijff

Basisvaardigheid Het kwart veld
verder verkennen

Ruimte van het
veld goed
benutten

Week 3 Evaluatie Evaluatie Evaluatie

Week 4/5
Week van Virgil
van Dijk

Verdedigen Ontnemen van
balbezit van
tegenstander

Dichtbij de
tegenstander
blijven, zodat er
weinig ruimte is

Week 6/7
Week van
Frenkie de Jong

Aanvallen Geven/aannemen
van goede pass

Pass geven zodat
teamgenoot er
iets mee kan en
aannemen zodat
ik er iets mee kan

Week 9 Evaluatie Evaluatie Evaluatie

Week 10/11
Week van
Matthijs de Ligt

Verdedigen Goed moment
zoeken om bal af
te pakken

Bal afpakken
zodat ik er iets
mee kan

Week 12/13
Week van Lionel
Messi

Aanvallen Passeren van
tegenstander

Een tegenstander
voorbij dribbelen

Week 14 Evaluatie Evaluatie Evaluatie

Week 15/16
Week van Sergio
Ramos

Verdedigen Samenwerken
met teamgenoten
in verdedigen

Mannetje dekken
en deze goed
verdedigen

Week 17/19
Week van
Cristiano
Ronaldo

Aanvallen Maken van
doelpunten

Schieten met de
juiste snelheid en
op het juiste
moment

Week 20 Evaluatie Evaluatie Evaluatie

Week 21/22 Basisvaardigheid Jaarafsluiting Jaarafsluiting
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6. Bijlagen.
6.1 Oefenstof database.
Oefenstof O8 Schagen United.

6.2 Download spelers certificaat.
Schagen United Spelers Diploma O8!.pdf
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