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Leeswijze: 
Dit document geeft de visie op jeugdvoetbal en onze kernwaardes binnen onze vereniging 
weer. Alle inhoudelijke opmerkingen, doelstellingen, bijlages, werkwijze en verplichtingen 
zijn gericht op onze selectieteams en optioneel/ondersteunend voor onze recreatieve 
teams. Waar hij staat kan ook zij staan en andersom. Onze werkwijze geldt voor onze gehele 
vereniging. Dit jeugdplan is met zorg samengesteld. Aan dit document kunnen geen rechten 
worden ontleend.  
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Voorwoord 
In Schagen en omstreken lopen ontzettend veel voetballiefhebbers rond.  
 
De nieuwe vereniging Schagen United biedt kans om zowel op recreatief als 
prestatief niveau te voetballen, waarbij plezier, uitdaging en ontwikkeling 
voorop staan.  
 
Zelf heb ik in mijn jongste jeugd altijd het geluk gehad dat ik in Schagen heb 
kunnen voetballen in een team met leuke en enthousiaste trainers die zorgde 
dat wij als kinderen uitgedaagd werden en met plezier naar de club kwamen.  
 
Mijn teamgenootjes waren mijn beste vrienden. We leerden trucjes van de 
trainers maar ook van elkaar. We oefenden op straat, op het schoolplein of in 
het park. We spraken over school, over voetbal en over hele andere dingen.  
Voetbal is veel meer dan sport.  
Voetbal is vriendschap, voetbal is emotie en voetbal is persoonlijke 
ontwikkeling.  
 
Schagen United heeft een fantastisch jeugdbeleidsplan geschreven dat met 
behulp van eenieder de komende jaren in de praktijk gebracht gaat worden.  
 
Dé vereniging waar je als voetballer ontwikkelt en als mens groeit.  
 
 
Koen Stam 
Hoofdtrainer Jong AZ 
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Kernwaardes  
In de stad Schagen hebben we meer dan 1000 voetballende leden, ieder op zijn eigen 
ambitieniveau, jarenlang gemixt tussen twee verenigingen. En nu (juni 2019) worden die 
twee verenigingen samen één. En laat dat nou iets zijn waar wij voor staan: ‘samen één!’.  
 
Samen zijn we herkenbaar, samen zijn we sterk en samen komen we verder. Wij zijn een 
club die waarde hecht aan wie we zijn en wat we doen. Gericht op de ontwikkeling en het 
plezier van al onze leden.   
 
Wij onderscheiden ons in gedrag. Op en naast het veld.  
Denk je aan Schagen, dan denk je aan ons: 
 
 

 
Samen, voor en met elkaar 

 

 
Plezier en prestatie 

 

 
Respectvol, voor iedereen 

 

 
Eerlijk en direct 

 
 
 
 

 
Lef en gedrevenheid 
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Schagen United is een club voor iedereen. Wij geloven dat we het voor en met elkaar doen, 
ongeacht welke functie of taak je volbrengt. Want samen staan we sterker. We hebben 
respect voor iedereen en stralen dit uit. Van een compliment geven is nog nooit iemand 
slechter geworden. We zetten graag een stapje harder om elkaar (maar zeker ook anderen) 
te helpen. We zijn eerlijk en direct in onze communicatie, houden van ‘no nonsens’ en we 
spreken elkaar aan op (ongewenst) gedrag. Wat we doen, doen we met lef en gedrevenheid. 
Gedreven om een prestatie neer te zetten. Want als we dat met elkaar nastreven, hebben 
we met elkaar meer plezier.  
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Ons voetbal 
Wij spelen samen om met plezier te winnen. We spelen om doelpunten te maken en we zijn 
gericht op elkaar in alle onderdelen van het spel (aanvallen, verdedigen en omschakelen).  
 
Een speler van Schagen United toont lef en is gedreven om een prestatie neer te zetten. 
Onze spelers maken eigen keuzes, durven zichzelf te laten zien, zien uitdagingen als kansen 
en werken altijd samen.  
 
Wij spelen ons voetbal met een hoge intensiteit en zijn dominant. Wij willen de bal hebben 
en in het verdedigen willen we, doormiddel van een goede samenwerking, de tegenstander 
dwingen tot foute keuzes. 
 
 

Onze spelers (speler eigenschappen): 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Zijn eerlijk en betrouwbaar 
 

• Werken altijd samen 
 

• Maken plezier 
 

• Geven alles wat ze hebben 
 

• Maken eigen keuzes 
 

• Durven fouten te maken 
 

• Willen doelpunten maken 
 

• Nemen hun verantwoordelijkheid 
 

• Spelen om te winnen 
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Trainers:  
Onze trainers zijn het uithangbord voor de club. Wat voor onze spelers geldt, geldt natuurlijk 
op de eerste plaats voor de trainers. Onze trainers bieden onze spelers de mogelijkheden om 
tot leren te komen, gericht op wat wij verwachten binnen de manier van spelen.  
 
Een trainer is voor ons veel meer dan alleen maar ‘een trainer’. Hij draagt immers een grote 
verantwoordelijkheid en heeft een voorbeeldfunctie voor onze spelers en onze club.  
 
Net als onze spelers, streven we ook naar een ‘type’ trainer, die staat voor onze 
kernwaardes.  
 
 

Onze trainers (trainer eigenschappen): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Zijn eerlijk en betrouwbaar 
 

• Zijn pedagogisch onderlegd 
 

• Ademen voetbal 
 

• Werken samen  
 

• Denken creatief 
 

• Zijn gedreven 
 

• Zijn leergierig 
 

• Nemen hun verantwoordelijkheid 
 

• Zijn didactisch onderlegd 
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Trainingen:  
Wij geloven in het telkens opnieuw uitdagen van onze spelers en trainers. We willen 
iedereen op zijn eigen niveau laten ontwikkelen en stimuleren iedereen om alles te geven 
wat je in je hebt. Trainen is voor ons het verleggen van je grenzen om uiteindelijk te 
presteren.  
 
 

Onze trainingen (trainingseigenschappen): 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

• Hebben een veilig leerklimaat 
 

• Zijn in relatie tot de jaarplanning 
 

• Zijn veel met bal 
 

• Zijn intensief 
 

• Zijn in relatie tot de wedstrijd 
 

• Stimuleren de spelerseigenschappen 
 

• Stimuleren eigen keuzes 
 

• Zijn uitdagend 
 

• Zijn gevarieerd 
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Wedstrijden: 
Zaterdag is de mooiste dag van de week. Voor een speler is er niets mooiers dan het spelen 
van een wedstrijd. Daarbij streven wij ernaar dat iedere speler op zijn of haar eigen niveau 
zichzelf kan ontwikkelen. Wij geloven dat als wij wedstrijden winnen, wij meer plezier 
hebben. Dit is voor ons dan ook het uitgangspunt in het spelen van wedstrijden. Wedstrijden 
zijn voor onze spelers een prachtig moment om te laten zien aan elkaar en het publiek waar 
wij voor staan. De wedstrijd is voor ons de beste training omdat spelers leren onder druk van 
een tegenstander situaties op te lossen. Onze trainers stimuleren de speler eigenschappen 
en kernwaardes welke wij binnen onze vereniging nastreven. Net als in ons gedrag 
(kernwaardes) zijn onze teams herkenbaar in hoe wij onze wedstrijden spelen. Dit doen wij 
doormiddel van onze wedstrijd eigenschappen. 
 
Onze wedstrijden (wedstrijdeigenschappen): 
 
            
            
          
          
          
  

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
            
            
 
 
 
 

• Spelen we vanuit een  
samenwerkende team organisatie 

 

• Spelen met een hoge intensiteit 
 

• Zijn gericht op onze principes in het aanvallen, 
verdedigen en omschakelen  

(Zie bijlage spelprincipes) 
 

• Spelen met gevarieerde formaties en speelwijzen 
 

• Spelen we om te winnen 
 

• Stimuleren eigen keuzes 
 

• Stimuleren de spelerseigenschappen 
 

• Zijn herkenbaar doordat onze speler eigenschappen 
worden uitgevoerd 
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Bijlage spelprincipes aanvallen, verdedigen, omschakelen: 
Aanvallen: 

• Ritme aan de bal (bal moet leven/rollen); 
• Dominant positiespel zowel met als zonder bal; 
• Creëren van een overtal (herkennen een 2v1,3v2 of 4v3); 
• Voorwaartse voetbalhandelingen; 
• Spelers die constant de bal in de ruimte achter de verdediging vragen; 
• Spelen om een doelpunt te maken (lef, beslissend, doelgericht); 
• Ruimte maken op het veld en herkennen waar de ruimte is, plus in staat zijn om het 

spel waar nodig te verleggen. 
 
Verdedigen:  

• Ruimtes zo klein mogelijk maken (linies compact); 
• Onderlinge afstanden bewaken; 
• Altijd bij je team blijven (actief betrokken zijn); 
• Bal afpakken (op zo’n manier dat je er zelf direct iets mee kan); 
• Win je duel (zorg dat je de bal afpakt); 
• Verdedigen met een hoge intensiviteit (volhouden van taken uitvoeren); 
• Sterke persoonlijkheid zijn (koste wat het kost doelpunten voorkomen en ballen 

afpakken). 
 
Omschakelen: 

• Restverdediging binnen het aanvallen (de restverdediging zo organiseren dat we in 
een eventuele omschakeling dusdanig staan dat we doelpunten kunnen voorkomen: 
tijd en ruimte winnen); 

• Restaanval binnen het verdedigen (de restaanval zo organiseren dat we in een 
eventuele omschakeling dusdanig staan dat we snel kansen kunnen creëren). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van aanvallen naar verdedigen:    Van verdedigen naar aanvallen: 
1. Grip op de bal krijgen (lukt dit niet:)   1. Spelers zonder bal maken diepte 
2. Tijd en ruimte winnen (aanval ophouden)   2. Spelers met bal zien diepte (en zoeken diepte) 
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Bijlage spelprincipes per leeftijdscategorie: 
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Werkwijze  
Binnen onze jeugdopleiding hebben we te maken met heel veel spelende leden en veel 
vrijwilligers. Om dit goed te organiseren is het belangrijk dat iedereen inzicht heeft in wat wij 
doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Daarom hechten wij waarde aan onze 
werkwijze: onze structuur.  
 
Recreatieve teams en selectieteams:  
Binnen onze vereniging is het momenteel niet duidelijk te omschrijven wat structurele 
recreatieve of selectieteams zijn. Per seizoen zal tijdig gecommuniceerd worden welke 
teams onder recreatie of selectie vallen.  
 
Recreatief voetbal: 
Iedereen is bij onze club even belangrijk. Daarom proberen wij onze recreatieve teams 
zoveel mogelijk te bieden en zo goed mogelijk te ondersteunen. Zoals op de eerste pagina 
aangegeven is de inhoud van dit jeugdplan gericht op onze selectieteams en ondersteunend 
voor onze recreatieve teams. Hieronder enkele voorbeelden van ondersteuning voor 
trainers en spelers van recreatieve teams. 
 
Trainers van recreatieve teams: 

• Kunnen gebruik maken van de ‘train de trainer’ momenten; 
• Kunnen gebruik maken van alle beschikbare documentatie; 
• Hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor trainerscursussen van de KNVB of 

van externe partijen; 
• Worden uitgenodigd voor bijeenkomsten om uit te wisselen of vragen te stellen. Wij 

streven ernaar om de praktijk constant te verbeteren en hiervoor is de inbreng van 
iedereen van belang; 

• Worden een aantal keer per seizoen uitgenodigd voor een bijeenkomst met alle 
trainers van de leeftijdscategorie. Dit initiatief zal genomen worden door de 
hoofdtrainer van de leeftijdscategorie; 

• Trainen met alle teams van de leeftijdscategorie op de zelfde dagen, tijden en 
veld(en) om te zorgen voor meer ondersteuning en verbinding (als club streven we 
hiernaar, in praktijk zal dit niet altijd haalbaar zijn); 

• Zijn, naast de interne scouting, onderdeel van het proces van teamindeling en 
worden uitgenodigd mee te praten in de teamindelingsprocedure. 
 

Spelers van recreatieve teams: 
• Worden gezien door de interne scouting. De interne scouting houdt in de gaten of er 

spelers zijn die onder of boven hun niveau spelen; 
• Worden, indien zij niet op het juiste niveau spelen, besproken in het coördinatoren 

overleg en mogelijk uitgedaagd op een ander niveau met maximaal plezier in het 
voetbalspel als doel; 

• Doen een aantal keer per seizoen als team mee aan een activiteit (bijv. een toernooi: 
als club streven we hiernaar, in praktijk zal dit niet voor alle teams haalbaar zijn). 

 
Al het bovenstaande vinden we als club van groot belang, omdat wij iedere voetballer 
belangrijk vinden.  



 

  
 

13 

Aangezien we ons ervan bewust zijn dat we de selectieteams meer bieden betalen onze 
selectiespelers meer contributie betalen dan recreatieve spelers. Daar staat tegenover dat 
we van deze teams/spelers meer eisen en verwachten. Zo motiveren/stimuleren wij ze 
bijvoorbeeld om binnen onze jeugdopleiding training te geven aan jongere spelers. 
 
Opleiden van trainer/coach:  
Als club zijn wij constant bezig om met elkaar de volgende stap te zetten. Het opleiden van 
de trainers is hierin een essentieel onderdeel. Zo bieden wij onder andere het volgende: 
 

• Trainer/Coach opleiding voor pupillentrainer, vanuit de KNVB;  
• Trainer/Coach opleiding voor juniorentrainer, vanuit de KNVB;  
• Trainer/Coach opleiding voor UEFA C en UEFA B, vanuit de KNVB/UEFA; 
• Opleiding praktijkbegeleider voor praktijkbegeleiders, vanuit de KNVB; 
• ‘Train de trainer’ avonden, interne scholingsmomenten die, 3 keer per seizoen, met 

behulp van de HJO’s en de selectie trainers wordt georganiseerd; 
• Scholingen voor trainers bij onze club door externe organisaties; 
• Externe scholingsmomenten voor onze trainers; 
• Structureel trainersoverleg, gesprekken over de praktijk. Samen sparren en 

brainstormen over zaken waar we tegen aanlopen en hoe we dat het beste kunnen 
aanpakken;  

• Ondersteuning door de selectietrainers aan de overige trainers van hun 
leeftijdscategorie; 

• Onze jeugd- en herenselectie spelers worden gestimuleerd om training te geven 
binnen onze jeugdopleiding.   

 
Periodieke bijeenkomsten: 
Periodiek voetbal technisch overleg: 
Een bijeenkomst tussen het jeugdbestuur, de bestuursleden voetbalzaken en de HJO. In deze 
bijeenkomst zal de gang van zaken in de jeugdopleiding worden geëvalueerd en worden 
besproken. Ingrijpende beslissingen zullen altijd eerst worden besproken binnen de dit 
overleg, voordat deze kunnen worden doorgevoerd.  
 
Selectie trainers: 
Alle selectietrainers komen gedurende het seizoen regelmatig bij elkaar om te sparren en 
brainstormen over de praktijk. Ook zullen er afspraken worden gemaakt en wordt er 
kennis/informatie met elkaar gedeeld.  
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O17/O19/Herenselectie: 
De selectietrainers van de O17, O19 en de herenselectie komen periodiek bij elkaar, waarbij 
ook de Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO) zal aansluiten. Deze bijeenkomst staat vooral in het 
teken van de doorstroming van de jeugdopleiding naar de herenselectie. 
 
Recreatieve trainers: 
Wij streven ernaar dat alle recreatieve trainers regelmatig bij elkaar komen om te sparren en 
brainstormen over de praktijk. Het is voor de recreatieve trainers een mooie mogelijkheid 
om vragen te stellen, op- of aanmerkingen te geven en informatie met elkaar te delen.  
 
Coördinatoren:  
De coördinatoren van alle leeftijdscategorieën komen periodiek bij elkaar. In deze 
bijeenkomsten komen alle zaken binnen de jeugdopleiding aan bod. Vraagstukken op 
technisch vlak worden meegenomen naar de HJO.  
 
Doorstroming van jeugdopleiding naar herenselectie en overige seniorenteams: 
Het uiteindelijke doel van onze jeugdopleiding is om spelers af te leveren aan de 
herenselectie. Om de doorstroming hiervan zo goed mogelijk te laten verlopen, richten wij 
ons op de volgende punten:  

• De spelers die vanuit de O17 en O19 uitgedaagd moeten worden, trainen mee bij de 
herenselectie; 

• De hoofdtrainer van onze herenselectie is zeer betrokken bij de jeugdopleiding, zal 
regelmatig aanschuiven bij het selectietrainers overleg en kijkt veel wedstrijden van 
jeugd selectieteams; 

• We spelen 6 tot 8 keer per seizoen oefenwedstrijden met een O23 selectieteam; 
• Spelers die debuteren in Heren 1, zullen met foto/naam/datum op de ‘Wall of Fame’ 

komen, welke in de gehele kleedkamergang komt; 
• Herenselectiespelers worden gestimuleerd/gemotiveerd om training te geven binnen 

onze jeugdopleiding; 
• Voetbal stopt niet na de jeugd! We stimuleren en motiveren O19 spelers om door te 

gaan met voetbal in een senioren (vrienden) team.  
 
Circuittraining: 
In onze mini’s en onderbouw (Champions League t/m O11) wordt gewerkt met circuit 
training. Alle teams van dezelfde leeftijdscategorie trainen minimaal 1x per week op 
hetzelfde veld. Zo heeft de hoofdtrainer een goed beeld van alle spelers van de betreffende 
leeftijdsgroep, kan de hoofdtrainer de recreanten trainers ondersteunen bij het geven van 
trainingen en ontstaat er meer binding tussen de verschillende teams in een 
leeftijdscategorie. Wij geloven erin dat de kwaliteit van de training op deze manier in de 
breedte omhooggaat, beginnende trainers/stagairs zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen en 
meerdere teams met gevarieerde en goede oefenstof aan de slag gaan.  
 
Speeltijd: 
Wij hechten waarde aan een teamproces en onze kernwaardes. Een training is voor al onze 
trainers en spelers een zeer waardevol moment in de eigen ontwikkeling en de 
uitgangspunten die wij als club nastreven. Afwezigheid op de trainingen (door zaalvoetbal, 
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andere hobby’s, familie-uitjes, werk, vakantie, ziekte, blessures, etc.) kan consequenties 
hebben voor de speeltijd in de eerstvolgende wedstrijd.  
 
Keepertraining: 
Wij vinden onze keepers net zo belangrijk als onze veldspelers. Keepers verdienen dezelfde 
aandacht tijdens een teamtraining. In de bijlage visie op keepers is onze samenwerking met 
de Schagerkeeperschool omschreven.   
 
Interne scouting: 
De interne scouting bestaat uit een Hoofd Interne Scouting en overige scouts. Deze groep 
scouts bekijkt gedurende het hele seizoen vrijwel al onze teams meerdere keren. Als 
uitgangspunt nemen wij vooral onze recreatieve teams. Het doel van interne scouting is om 
iedere speler op het eigen niveau te laten spelen onder de juiste weerstand. Volgens een 
vaste procedure bekijken wij of spelers een stapje moeten maken richting de selectieteams.  
 
Externe scouting: 
Als club zullen wij niet scouten bij externe verenigingen. Wij hebben een goede relatie met 
alle omringende verenigingen in onze regio en die relatie willen we graag behouden. Indien 
een speler van een externe vereniging zich bij ons aanmeldt om mee te trainen, zal dit altijd 
worden gecommuniceerd met de desbetreffende club. Wij geloven dat onze goed 
georganiseerde jeugdopleiding op termijn voldoende spelers opleidt met de kwaliteit die wij 
nastreven. Aantrekkingskracht op spelers uit de regio is hierbij een mogelijk gevolg. 
 
Dotcomsport (speler volgsysteem):  
Binnen onze jeugdopleiding werken we met het speler volgsysteem Dotcomsport. Al onze 
selectietrainers zijn verplicht met dit systeem te werken. Voor de recreatieve trainers is dit 
vrijblijvend. Trainers kunnen door dit systeem een beter beeld krijgen van hun nieuwe team.  
Wij gebruiken Dotcomsport om:  

• Statistieken wat betreft trainingen bij te houden; 
• Statistieken wat betreft wedstrijden bij te houden (van individu en team); 
• SOP-gesprekken te documenteren (zie punt SOP-gesprekken); 
• Oefenstof te delen met al onze trainers; 
• Videobeelden te analyseren; 
• Spelers inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling; 
• Resultaten van interne scouting te documenteren (zie punt interne scouting). 

 
Speler Ontwikkelings Plan (SOP):  
Al onze selectietrainers houden minimaal twee keer per seizoen een SOP-gesprek met onze 
selectiespelers. Speler en trainer gaan samen in gesprek aan de hand van een universeel 
formulier (aangepast aan de specifieke leeftijdskenmerken, er is een formulier voor onder, 
midden en bovenbouw). Dit gesprek richt zich op het beter leren kennen van de spelers 
(thuissituatie, schoolsituatie) en voornamelijk om de spelers bewust te maken van de eigen 
kwaliteiten en ontwikkelpunten. De gesprekken worden gedocumenteerd in Dotcomsport 
en zullen worden gevoerd binnen het 4-ogen principe (voor de uitleg: zie coachboekje).  
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Teamindelingen/selectieprocedure: 
Gedurende het seizoen bekijken onze selectietrainers regelmatig wedstrijden van andere 
teams. Onze HJO en interene scouting zien daarnaast veel wedstrijden. Hierdoor hebben we 
een goed beeld van de selectieteams. Onze interne scouting bekijkt gedurende het seizoen 
veel wedstrijden van de recreatieve teams. Deze bevindingen zijn terug te vinden in 
Dotcomsport. Wij streven ernaar om ieder lid te plaatsen in de eigen leeftijdscategorie. 
Incidenteel kan hier uit besluitvorming van de HJO door afgeweken worden.  
 
Procedure: 
Januari/Februari:  
Wij streven ernaar in deze periode rond te komen met de selectietrainers voor het 
daaropvolgende seizoen. Vanaf dit moment kan iedere nieuwe trainer beginnen met het 
kijken bij de spelers die in aanmerking komen voor de selectieprocedure.  
 
Eind april/begin mei: 
In deze periode wordt een bijeenkomst georganiseerd met alle recreatieve trainers/coaches. 
Hierin worden bevindingen en meningen uitgewisseld. 
 
Half mei/eind mei: 
In deze periode wordt een bijeenkomst georganiseerd met de oude trainer, de nieuwe 
trainer, de interne scouting, de HJO en de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. 
Tijdens dit overleg wordt een voorselectie gemaakt, zodat de coördinatoren kunnen starten 
met de indeling van de recreatieve teams.  
 
Juni: 
In deze periode wordt door de nieuwe trainer een aantal weken doorgetraind met zijn 
nieuwe voorlopige selectie.  
 
Midden juni/eind juni: 
In deze periode zal de nieuwe trainer in overleg met de HJO zijn beslissing maken omtrent 
de definitieve teamindeling en dit communiceren naar de ouders/verzorgers en spelers.  
 
Op basis van onderstaande argumenten werken we volgens bovenstaande procedure: 

• Alle betrokkenen kunnen meedenken en meepraten; 
• We hebben een goed beeld hebben van onze spelers binnen onze jeugdopleiding; 
• We nemen breed gedragen, objectieve en zorgvuldige beslissingen; 
• In geval van discussie neemt onze HJO het besluit; 
• Iedereen gaat met duidelijkheid de zomervakantie in; 
• Tijdens de voorbereiding kan iedereen zich richten op het nieuwe seizoen, in plaats 

van op het nemen van moeilijke beslissingen. 
 
Vervroegd doorschuiven:  
Incidenteel kunnen spelers vervroegd worden doorgeschoven naar een oudere 
leeftijdscategorie, als dit ten goede is voor de ontwikkeling van zowel de speler als het 
desbetreffende team. Dit besluit wordt genomen door de HJO. Indien een speler wordt 
doorgeschoven, is het belangrijk dat de speler er rekening mee houdt dat hij voor een 
langere periode in de leeftijdscategorie blijft.  
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VB: Een O10-1 speler schuift vervroegd door naar de O11-1. Deze speler moet ervan uitgaan 
dat hij het daaropvolgende seizoen speler blijft in de leeftijdscategorie O11.  
 
Verschillende ondergronden (uniek in de regio):  
Tegenwoordig wordt binnen het amateurvoetbal veel op kunstgras gespeeld. Kennismaken 
met verschillende ondergronden vinden we als club belangrijk. Onze selectietrainers dagen 
onze spelers een aantal keer per jaar uit op verschillende ondergronden als gras, zaal, zand 
en steen. Wij geloven erin dat dit de ontwikkeling van spelers ten goede komt en stimuleert.  
 
Verschillende takken van sport (uniek in de regio): 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kinderen/jongeren door middel van het beoefenen 
van diverse sporten een breder draagvlak aan vaardigheden ontwikkelen. Veel huidige 
profvoetballers hebben gedurende hun jeugd naast voetbal vaak een andere sport 
beoefend. Aansluitend bij bovenstaande laten wij onze onderbouw eens in de twee weken 
kennis maken met een andere tak van sport. Denk hierbij aan judo, atletiek, turnen, 
kickboksen, rugby, tennis, etc. Bij de midden- en bovenbouw richten wij ons meer op 
atletiek (loopscholing). We streven ernaar onze selectieteams, met instemming van trainers, 
3 keer per week te laten trainen. In twee weken tijd betekent dit zes trainingen. Eén van die 
zes trainingen zal worden besteed aan een andere tak van sport.  
 
Meetrainen met een ander team: 
Na de winterstop beginnen wij met het meetrainen bij oudere/hoger (selectie) teams. In 
overleg met de trainer en de HJO wordt beslist welke spelers mee gaat trainen bij het 
oudere/hogere team. Wij laten spelers alleen meetrainen als dit de ontwikkeling van de 
speler stimuleert. Spelers die uitgedaagd moeten worden, willen we graag meer weerstand 
bieden. Onder meer weerstand zullen spelers zich nog sneller ontwikkelen.  
 
Invallen bij een ander team:  
De gouden regel bij invallen: trainers hebben contact met elkaar.  
Een team dat een invaller nodig heeft, communiceert niet met de speler maar met de 
trainer. Over het algemeen helpt de O9 de O10, de O10 de O11, etc. Indien trainers er 
onderling niet uitkomen beslist de HJO. Bij recreatieve teams kan deze taak worden 
neergelegd bij de coördinatoren.  
 
Verzorging/hersteltraining:  
Als onze (jeugd)spelers blessures hebben, kunnen ze contact opnemen met onze verzorgers 
binnen de club. In de toekomst zullen wij hersteltrainingen organiseren voor spelers die last 
hebben van blessures of terugkomen van een blessure. Op deze manier hopen wij dat 
geblesseerde spelers sneller weer kunnen aansluiten bij hun team en weer pijnvrij kunnen 
sporten. Daarnaast is het goed om binding met het team te houden door toch op de club 
aanwezig te zijn. Naast onze eigen verzorgers hebben wij als club een goede samenwerking 
met meerdere fysiotherapeuten in Schagen.  
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Teamafspraken: 
Aan het begin van het seizoen zal iedere trainer duidelijke afspraken maken met de spelers 
én ouders van het team. Een aantal afspraken zullen bij ieder team hetzelfde zijn. Bij de 
selectieteams zullen de trainers de afspraken altijd eerst afstemmen met de HJO, om 
eventuele problemen te voorkomen. Voor de vaste afspraken verwijzen we graag naar het 
coachboekje.  
 
Coachboekje: 
Via de website is het coachboekje te downloaden. Dit coachboekje is speciaal gemaakt voor 
onze trainers, coaches en begeleiders. Het coachboekje bevat veel praktische informatie 
over afspraken, procedures en belangrijke personen binnen onze vereniging.  
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ONS STREVEN:  
Uniek zijn in de regio Schagen. 

 
Wij geloven in het opleiden van onze trainers, begeleiders en vrijwilligers om de maximale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze 

spelers. Wij geloven in onze kernwaarden en streven continue naar de best mogelijke opleiding voor onze spelers op alle facetten. 
 

‘Samen één’  
Algemeen:                      ⚽ Alle spelers voelen zich veilig, hebben plezier en leren volgens onze principes. 

 
⚽ Wij leveren structureel jeugdspelers af aan onze herenselectie. 

 
⚽ Wij realiseren onze niveau doelstellingen per leeftijdscategorie. 

Niveau: ⚽ O19-1 ➡ divisie                        ⚽ O13-1 ➡ 2e divisie     
 
⚽ O17-1 ➡ Hoofdklasse             ⚽ O12-1 ➡ Hoofdklasse      
                                                             
⚽ O16-1 ➡ Hoofdklasse              ⚽ O11-1 ➡ Hoofdklasse      
 
⚽ O15-1 ➡ 6e divisie                     
 
⚽ O14-1 ➡  divisie                         
                                                        
Wij achten het realistisch om aan de start van het seizoen 2023/2024 op dit niveau te spelen met 
bovenstaande teams.  
* Het streven voor onze schaduwteams (O11-2, O13-2, O15-2, O17-2) is het niveau zo dicht mogelijk bij het 
niveau van het eerste selectieteam van die leeftijdscategorie.  
 
** Voor alle overige teams streven wij ernaar dat iedere speler op zijn eigen niveau speelt. Wij geloven erin dat 
op die manier iedereen het meeste plezier kan beleven aan voetbal.  

Trainers/coaches: ⚽ Alle trainers van onze eerste selectie elftallen hebben opleiding genoten bij de KNVB, zijn hier mee bezig of 
passen in ons trainersprofiel. Voor de onderbouw geldt hiervoor minimaal de opleiding pupillentrainer. Voor de 
middenbouw geldt hiervoor minimaal de opleiding juniorentrainer en voor de bovenbouw geldt minimaal de 
opleiding UEFA C/TCIII.  
⚽ Wij organiseren interne scholingsmomenten voor onze trainer/coaches. 
⚽ Wij geven de voorkeur aan zelf opgeleide trainers boven externe trainers.  
⚽ Onze bovenbouw spelers geven om toerbeurten training bij de onderbouw (circuit training). 

Spelers: ⚽ Wij streven ernaar om iedere speler op zijn niveau te laten spelen met voldoende uitdaging en weerstand 
(zowel recreatief als selectie).  
⚽ Onze spelers vertonen gedrag en spel zoals beschreven staat in onze visie (spelerseigenschappen) en 
kernwaardes. 

Wedstrijden: ⚽ Onze teams vertonen gedrag passend bij onze principes (wedstrijdeigenschappen), voorbereiding en 
beleving.  
⚽ Wij houden ons aan de doelstelling die per leeftijdscategorie zijn uitgewerkt (zie kopje doelstelling per 
leeftijdscategorieën in de bijlages).   

Identiteit:  ⚽ De hele club draagt dezelfde wedstrijdkleding. Streven is ook dezelfde trainingskleding te dragen bij 
trainingen (selectie).  
 
⚽ Iedere (selectie) trainer kent, weet en omarmt onze visie en levert een actieve bijdrage aan verbetering. 
 
⚽ Iedere speler is bekend met onze visie.  

Realiseren ⚽ Vanaf het seizoen 2021/2022 zal de hoofdtrainer van een leeftijdscategorie meer verantwoordelijk krijgen 
om voor binding te zorgen in desbetreffende leeftijdscategorie.  
⚽ Vanaf het seizoen 2021/2022 zal de interne scouting verder worden ontwikkelt en uitgerolt.  
⚽ In 2021/2022 een aantal bijscholingen organiseren voor onze trainers met als doel om trainers meer inhoud 
te laten geven in hun training.  

Doelstellingen (worden jaarlijks bijgesteld) 
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Bijlages (worden jaarlijks bijgesteld) 
 
Jaarplanning trainingshoud: 
 

Week: Aanvallen/Verdedigen/Omschakelen: Spelprincipe:  Basisvaardigheden:                            Fysiek: 
Onderbouw: Bovenbouw: 

33 & 34 Verdedigen helft tegenstander Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Afpakken van de 
bal 

Snelheid  Balans 

35 & 36 Aanvallen eigen helft Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Passen en 
meenemen v/d bal  

Balans  Uithoudingsvermogen 

37  Evaluatieweek  
Onderbouwselectie overleg: 
15-09-2021, 20:00, Groenoord 
Bovenbouwselectie overleg: 
16-09-2021, 21:15, Groenoord 

Evaluatieweek  Evaluatieweek Evaluatieweek Evaluatieweek 

38 & 39 Omschakelen van A/V Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Trainen op andere 
ondergrond!  
(Minimaal 1x)  

Wendbaarheid  Explosiviteit 

40 & 41 Verdedigen eigen helft  Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Verdedigende 
houding 
 
Standaardsituaties 
verdedigen 

Kracht Kracht 

43 Evaluatieweek  
Algemeen selectieoverleg: 
30-10-2021, 17:00, Groenoord 
 

Evaluatieweek  Evaluatieweek Evaluatieweek Evaluatieweek 

44 & 45 Aanvallen helft tegenstander Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Afwerken    Voetenwerk Voetenwerk 

46 & 47 Omschakelen van V/A  Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Trainen op andere 
ondergrond!  
(Minimaal 1x) 

Explosiviteit Wendbaarheid 

48 Evaluatieweek  
Onderbouwselectie overleg: 
01-12-2021, 20:00, Groenoord 
Bovenbouwselectie overleg: 
02-12-2021, 21:15, Groenoord 

Evaluatieweek  Evaluatieweek Evaluatieweek Evaluatieweek 
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49 & 50 Verdedigen helft tegenstander Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Momenten 
herkennen  

Uithoudingsver
mogen 

Snelheid 

51 & 2 Aanvallen eigen helft  Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Dribbelen/drijven 
en passeren  

Snelheid  Balans 

3 Evaluatieweek  
Onderbouwselectie overleg: 
19-01-2022, 20:00, Groenoord 
Bovenbouwselectie overleg: 
20-01-2022, 21:15, Groenoord 

Evaluatieweek  Evaluatieweek Evaluatieweek Evaluatieweek 

4 & 5 Omschakelen van A/V Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Trainen op andere 
ondergrond!  
(Minimaal 1x) 

Balans Uithoudingsvermogen 

6 & 7 Verdedigen eigen helft  Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

As beschermen 
(passlijnen 
dichtzetten)  

Wendbaarheid Explosiviteit 

9 Evaluatieweek  
Algemeen selectieoverleg: 
05-03-2022, 17:00, Groenoord 
 

Evaluatieweek  Evaluatieweek Evaluatieweek Evaluatieweek 

10 & 11 Aanvallen helft tegenstander  Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Steekpass geven 
 
Standaardsituaties 
aanvallen  

Kracht Kracht 

12 & 13 Omschakelen van V/A  Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Trainen op andere 
ondergrond!  
(Minimaal 1x) 

Voetenwerk Voetenwerk 

14 Evaluatieweek  
Onderbouwselectie overleg: 
06-04-2022, 20:00, Groenoord 
Bovenbouwselectie overleg: 
07-04-2022, 21:15, Groenoord 

Evaluatieweek  Evaluatieweek Evaluatieweek Evaluatieweek 

15 & 16 Verdedigen helft tegenstander Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Dwingen tot fouten  Explosiviteit Wendbaarheid 

17 & 19 Aanvallen eigen helft  Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Kaatsen van de bal 
en passlijn 
openzetten  

Uithoudings
vermogen 

Snelheid 
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20 Evaluatieweek  
Algemeen selectieoverleg: 
21-05-2022, 17:00, Groenoord 
 

Evaluatieweek  Evaluatieweek Evaluatieweek Evaluatieweek 

21 Omschakelen van A/V Zie spelprincipes per 
leeftijdscategorie 

Trainen op andere 
ondergrond!  
(Minimaal 1x) 

Snelheid  Balans 

22 t/m 
25 

Nieuwe groep Nieuwe groep Nieuwe groep Nieuwe 
groep 

Nieuwe groep 

26 Afsluiting van het seizoen Afsluiting van het 
seizoen 

Afsluiting van het 
seizoen 

Afsluiting 
van het 
seizoen 

Afsluiting van het 
seizoen 
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Jaarplanning technische inhoud:  
 

Week: Bestuur: Selectie- 
Trainers 
Keepers 

Coördinato
ren 

Recreatief Interne 
scouting 

Train de 
trainer 

HJO Overig 

AUG 
1&2 

        

AUG 
3&4 

  
 

  Overleg 
interne 
scouting 

   

SEP  
1&2 

Overleg 
technische 
driehoek 

Overleg 
selectie 
trainers 
 
Overleg 
keepers 

Overleg 
coördinator
en 

    Overleg 
B.B./herens
electie  

SEP 
3&4 

 1e SOP-
gesprekken 

 Overleg 
O.B 
 
Overleg B.B 

  Pupillen en 
juniorencur
sus in 
werking 
zetten 

Start 
zaalvoetbal 
seizoen 

OKT  
1&2 
 

 Straattoern
ooi  
(vakantie) 

  Overleg 
interne 
scouting 

1e train de 
trainer 
avond  
 

 O.23 
wedstrijd 

OKT 
3&4 

Overleg 
technische 
driehoek 

Overleg 
selectie 
trainers 

Overleg 
coördinator
en 

     

NOV 
1&2 

    Overleg 
interne 
scouting 

   

NOV 
3&4 

   Overleg 
O.B 
 
Overleg B.B 

  Start met 
trainers 
zoeken 
volgend 
seizoen 

 

DEC 
1&2 

Overleg 
technische 
driehoek 

Overleg 
selectie 
trainers 
 
Overleg 
keepers 

Overleg 
coördinator
en 

    O.23 
wedstrijd 

DEC 
3&4 

 2e SOP-
gesprekken 

  Overleg 
interne 
scouting 

2e train de 
trainer 
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JAN 
1&2 

 Zaalactivite
it 
(vakantie) 

    Starten 
met 1x 
meetrainen 
hoger team 

Overleg 
B.B./herens
electie 

Week: Bestuur: Selectie- 
Trainers 
Keepers 

Coördinato
ren 

Recreatief Interne 
scouting 

Train de 
trainer 

HJO Overig 

JAN 
3&4 

Overleg 
technische 
driehoek 

Overleg 
selectie 
trainers 
 

Overleg 
coördinator
en 

Overleg 
O.B 
 
Overleg B.B 

  Starten 
interne 
trainerscur
sus  

 

FEB 
1&2 

 Trainers 
starten met 
kijken 
nieuwe 
team/spele
rs 

  Overleg 
interne 
scouting 

   O.23 
wedstrijd 

FEB 
3&4 

     3e train de 
trainer 
 

Trainers 
volgend 
seizoen 
rond 
hebben 

Interne 
trainerscur
sus  

MAART 
1&2 

Overleg 
technische 
driehoek 

Overleg 
selectie 
trainers 
 

Overleg 
coördinator
en 

     

MAART 
3&4 

 Overleg 
keepers 

 Overleg 
O.B 
 
Overleg B.B 

   Overleg 
B.B./herens
electie 
 
Eind 
zaalvoetbal 
seizoen 

APR 
1&2 

 Gras 
activiteit  
(vakantie) 

  Overleg 
interne 
scouting 

4e train de 
trainer 
 

 Interne 
trainerscur
sus 
 
O.23 
wedstrijd 

APR 
3&4 

Overleg 
technische 
driehoek 

Overleg 
selectie 
trainers 
 
3e SOP-
gesprekken 
 

Overleg 
coördinator
en 

   Start 
teamindeli
ng 
procedure 

 

MEI 
1&2 

    Overleg 
interne 
scouting 

 Contact 
Scagha ’66 
i.v.m. 
volgend 
seizoen 

Interne 
trainerscur
sus 

MEI 
3&4 

 Selecties 
bekend 
maken 

Teamindeli
ng 
recreatief 
bekend 
maken 

Overleg 
O.B 
 
Overleg B.B 

 5e train de 
trainer 
 

Selecties 
bekendmak
en en 
teamindeli
ng 
recreatief 

O.23 
wedstrijd 
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JUN 
1&2 

Overleg 
technische 
driehoek 

Trainen 
voorl. 
Selectie.  
 
Overleg 
selectie 
trainers 

Overleg 
coördinator
en 

   Bekend 
maken 
teamindeli
ng selecties 

Overleg 
B.B./herens
electie 
 
 
 
 
 
 
 

Week: Bestuur: Selectie- 
Trainers 
Keepers 

Coördinato
ren 

Recreatief Interne 
scouting 

Train de 
trainer 

HJO Overig 

JUN 
3&4 

Alle 
contracten 
en 
overeenko
msten af 

     Alle 
contracten 
en 
overeenko
msten af 

Interne 
trainerscur
sus 
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Leeftijdskenmerken: 
 

 

Mini’s 
 CL t/m Onder 8  

Onderbouw 
Onder 9 t/m 12 

Middenbouw 
Onder 13 t/m 15 

Bovenbouw 
Onder 16 t/m 19 

1. Wil spelen  1.Is enthousiast en 
ongeduldig 

1. Groeispurt gaat een 
rol spelen  

1. Explosieve 
lichaamsgroei 

2.Wil de bal 
hebben 

2.Wil graag spelen 2. Geeft graag zijn 
mening 

2.Vergelijkt veel 

3. Houdt van 
avontuur 

3. Nadoen is 
belangrijk 

3.Is doelgericht  3.Veel fanatisme 
(kan leiden tot 
overmoedigheid) 

4. Is gericht op 
zichzelf 

4. Leert door 
herhalen 

4.Krijgt graag 
individuele aandacht 

4. Leert 
presteren/winnen 

5. Werkt niet 
samen 

5. Krijgt graag 
aandacht 

5.Speelt steeds liever 
op eigen positie  

5. is een teamspeler 

6. Is snel afgeleid 6. Houd van 
creativiteit 

6. Werkt meer samen  6. Wordt volwassen 
gesprekspartners 

7. Leert door 
herhalen  

7. Wil veel doen in 
weinig tijd 

7. Stelt eisen aan 
zichzelf  

7.Maakt graag 
keuzes 

8. Heeft weinig 
geduld 

8. Geeft graag zijn 
mening 

8. Is wedstrijdgericht: 
presteren is belangrijk 

8. Geestelijk 
evenwicht 

9. Is visueel 
ingesteld 

9. Is doelgericht 9. Houdt van 
verantwoordelijkheid 

9. Mannelijkheid 

10. Krijgt graag 
aandacht 

10. Zorgt voor 
positieve feedback 

10. Ontwikkelt kritiek 
en zelfkritiek 

10. Speelt in vaste 
posities  

11. Heeft behoefte 
aan geborgenheid 

11. Houdt van 
eerlijkheid 

11. Kan steeds meer 
spelen vanuit 
(basis)taken 

11. Heeft 
verantwoordelijkheid 

12. Houdt van 
routine en 
structuur 

12.Houdt van 
routine en structuur 

12.Houdt van routine 
en structuur 

12.Houdt van routine 
en structuur 
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Doelstellingen per leeftijdscategorie:  
 

Mini’s (CL t/m Onder 8) 
Doelstelling: 
Baas over de bal worden  
Richting leren 
Snelheid leren 
Nauwkeurigheid leren  
 
Speeltijd: 
Iedereen speelt even veel 
 
Posities en manier van spelen: 
Niet van toepassing 
 
Invulling in de praktijk: 
Spelvormen 

 
Onderbouw (Onder 9 t/m 12)  
Doelstelling: 
Leren van technische basisvaardigheden  
Leren van fysieke vaardigheden (andere sporten, uniek in de regio) 
Leren voetballen in richting (voorwaarts) 
Leren op basis van bijlage spelprincipes 
Gedrag op basis van kernwaardes 
 
Speeltijd: 
Iedereen speelt even veel 
 
Posities en manier van spelen: 
Er wordt algemeen gewerkt met aanvallers, middenvelders en verdedigers en een keeper. Spelers spelen op 
alle posities en wisselen hierbij door. Vooral richten op basisvaardigheden en ‘ons voetbal’.  
 
Invulling in de praktijk: 
Jaarplanning voetbalinhoud  

 
Middenbouw (Onder 13 t/m 15)  
Doelstelling: 
Leren voetballen in 11v11  
Leren spelen vanuit positie/linie  
Leren van fysieke vaardigheden  
Leren van inzichtelijke vaardigheden 
Leren op basis van bijlage spelprincipes 
Gedrag op basis van kernwaardes   
 
Speeltijd: 
Iedereen speelt evenveel (uitzondering zijn teams waarbij doorwisselen wegens de KNVB-spelregels niet meer is 
toegestaan).  
 
Posities en manier van spelen: 
Spelers gaan steeds meer op vaste posities spelen. Spelers blijven ontwikkelen op andere posities. Vooral richten 
op bovenstaande doelstellingen en ‘ons voetbal’.  
 
Inhoud: 
Jaarplanning voetbalinhoud 
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Bovenbouw (Onder 16 t/m 19)  
Doelstelling: 
Spelen vanuit teamverband 
Leren op basis van bijlage spelprincipes 
Leren presteren 
Presteren (winnen) 
Gedrag op basis van kernwaardes 
 
Speeltijd: 
Wisselende speeltijden. Speeltijd verdien je.  
 
Posities en manier van spelen: 
Spelers spelen op vaste posities. Er wordt gewerkt met structurele formaties. Vooral richten op 
bovenstaande doelstellingen en ‘ons voetbal’.  
 
Inhoud: 
Jaarplanning voetbalinhoud  
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Visie op keepers (samenwerking Schagerkeepersschool):  
Binnen onze jeugdopleiding hechten wij veel waarde aan goede training/opleiding voor onze 
keepers. Om die reden geven wij onze keepers ‘uit handen’ aan de Schagerskeepersschool.  
 
Al onze keepers zullen getraind worden door de Schagerkeepersschool. De trainingen zullen plaats 
vinden op vrijdag middag/avond en is terug te vinden in het trainingsschema.  
 
In samenwerking met de Schagerkeepersschool willen we keepers opleiden die aanvallend durven te 
keepen, ruimte voor het doel en achter de verdediging kunnen bespelen en technisch goed 
onderlegd zijn. We leiden keepers op die coachend en organisatorisch sterk zijn, de hele 16-meter 
bespelen, sterk zijn in het pakken van voorzetten en veel reddingen maken in 1 op 1 situaties. Onze 
keepers zijn instaat om een bijdrage te leveren aan de manier hoe wij graag willen voetballen. 
 
Binnen het opleiden van onze keepers richten we ons op twee onderdelen: 
 

- Basistechniek: vangen en duiken, voorzet + bal verplaatsen, passen, trappen, verwerken v/d 
bal, etc.  

 
- Wedstrijd training: 1 vs 1, ruimte bespelen, lezen van de wedstrijd, omschakel momenten, 

voor je goal keepen, etc.  
 

Planning: 
 

Week: Onderdeel: Vaardigheid: 
1 – 11 - 22 Basistechniek 0-meting 
2 – 12 - 24 Basistechniek Vangen en duiken 
3 – 13 - 26 Basistechniek Voorzet en bal verplaatsen 
4 – 14 - 28 Basistechniek Technische vaardigheden 1 op 1 
5 – 15 - 30 Basistechniek Evaluatie 
6 – 16 - 32 Wedstrijd training Voorzet en omschael moment 
7 – 17 - 34 Wedstrijd training 1 op 1 en reddingen 
8 – 18 - 36 Wedstrijd training Bal verplaatsen 
9 – 19 - 38 Wedstrijd training Ruimte bespelen 
10 – 20 - 40 Spelvorm Evaluatie + demo  

 
 
Wij streven ernaar om op keepersgebied zoveel mogelijk keepers op te leiden die een meerwaarde 
hebben voor het team op zowel korte termijn als lange termijn, waarin we in de basis uitgaan van de 
kwaliteit die nodig is voor de herenselectie. 
 
Wij bieden onze keepers juist iets extra’s. Wij zijn blij met goede keepers en het past bij onze visie 
om iedereen de mogelijkheid te geven om zichzelf te ontwikkelen en het plezier in de sport te 
behouden.  
 
 
 
 
 
 
 


