
TVJO-workshop 

Inzoomen op de 15 sleutels 

17-02-2014 



Programma 

• 19.00 u – 19.40 u: info vanuit VFV 

– Vernieuwde sporttechnische clubsupport (5’) 

– Round-up trainersschool (5’) 

– Platform “Coach Education” en licentieaanvragen (5’) 

– Provinciale jeugdopleiding (5’) 

– Round-up grassroots (5’) 

– Edufoot en topsportscholen (5’) 

• 19.40 u – 22 u: hervorming van het jeugdvoetbal 

– Indeling jeugdcompetitie 

– Inzoomen op de 15 sleutels  

 



Inleiding 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 

Beleidsplan VFV  

2013 - 2016 

Groeien en winnen  

visie KBVB 2012 - 2016 

FO Jeugdsport 

subsidiëring clubs  

sinds 2010  

KBVB-opleidingsvisie 

September 2006 

Panathlonverklaring 

24 september 2004 



Inleiding 

Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 



Inleiding 

Kinderen beleven meer voetbalplezier 

Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 



Inleiding 

Kinderen beleven meer voetbalplezier 
Kinderen en clubs kunnen meer doen 

wat ze echt willen doen 

Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 



Inleiding 

Kinderen beleven meer voetbalplezier 
Kinderen en clubs kunnen meer doen 

wat ze echt willen doen 

Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 



15 sleutels voor een jeugdcompetitie op 

maat van het kind en de club 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 



15 sleutels voor een 

jeugdcompetitie op maat van 

het kind en de club 
Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 



Sleutel 1 

Algemene motorische vaardigheden als basis voor een sportieve levensstijl… 

Ontwikkel ze op zeer jonge leeftijd! 



Sleutel 

Algemene motorische vaardigheden als basis voor een sportieve levensstijl… 

Ontwikkel ze op zeer jonge leeftijd! 

Geen minimum leeftijd voor aansluiting 

1 



Kinderen leren beter 

voetballen 

1. Geen minimum leeftijd voor aansluiting 



Opdracht 

1. In groepjes/individueel:  

Minstens 5 leuke spelvormen voor een 4-jarige kleuter noteren 

(10’) 

2. Plenair bespreken (5’) 

3. Filmpjes VFV (5’) 

- Multimove 

- Bijscholing opleiders 4- tot 6- jarigen 

KRC Gent Zeehaven U8.mp4
Biijscholing voor trainers van 4- tot... - Voetbalfederatie Vlaanderen _ Facebook.mp4
Biijscholing voor trainers van 4- tot... - Voetbalfederatie Vlaanderen _ Facebook.mp4
Biijscholing voor trainers van 4- tot... - Voetbalfederatie Vlaanderen _ Facebook.mp4
Biijscholing voor trainers van 4- tot... - Voetbalfederatie Vlaanderen _ Facebook.mp4
Biijscholing voor trainers van 4- tot... - Voetbalfederatie Vlaanderen _ Facebook.mp4
Biijscholing voor trainers van 4- tot... - Voetbalfederatie Vlaanderen _ Facebook.mp4
Biijscholing voor trainers van 4- tot... - Voetbalfederatie Vlaanderen _ Facebook.mp4


Leuke spelvormen voor 4-jarigen 

- Tikspelen 

- Estafettespelen zonder lange wachtrijen 

- Overloopspelen 

- Evenwichtspelen 

- Parcours 

- Leefwereld van de kinderen 

- Ballonspelletjes 

 



 

 

 

 

 
 

Waarom bieden we kinderen een spelformat aan waar ze niet klaar voor zijn? 

 

 

In een 5v5 wedstrijd is de spelsituatie voor een U6-speler veel te complex 

 

Bovendien bestaat het risico dat de spelers te veel passes geven. Bal weg = leermoment 

weg! 

 

 

Sleutel 2 

http://www.youtube.com/watch?v=Ccd2DfmVlKg
http://www.youtube.com/watch?v=Ccd2DfmVlKg


Sleutel 2 



Sleutel 2 



Sleutel 2 



• Enquête tijdens de TVJO-workshops 
om de spelregels (bv. indribbelen)  
en de ideale afmetingen (bv. grootte  
terrein en doeltjes) te bepalen 

Sleutel 

U6 spelen enkel 2v2 (geen 5v5 meer) 

2 



• Enquête tijdens de TVJO-workshops 
om de spelregels (bv. indribbelen)  
en de ideale afmetingen (bv. grootte  
terrein en doeltjes) te bepalen 

• Werkingssubsidies kunnen gebruikt worden voor 
aanschaf van aangepaste doeltjes. 
 

Sleutel 

U6 spelen enkel 2v2 (geen 5v5 meer) 

2 



• Enquête tijdens de TVJO-workshops 
om de spelregels (bv. indribbelen)  
en de ideale afmetingen (bv. grootte  
terrein en doeltjes) te bepalen 

• Werkingssubsidies kunnen gebruikt worden voor 
aanschaf van aangepaste doeltjes. 

• Geen kalender met wekelijkse wedstrijden maar 
footfestivals (verschillende clubinitiatieven + VFV-
draaiboek). 
 
 

Sleutel 

U6 spelen enkel 2v2 (geen 5v5 meer) 

2 



Kinderen leren beter 

voetballen 

1. Geen minimum leeftijd voor aansluiting 

2. U6 spelen enkel 2v2 (geen 5v5 meer) 



Hoe gaan we 2v2 

voetballen? (20’) 

Terrein 

– 10-12,5m breed; 16,5m-18m lang 

– terrein in de lengte verdeeld in  

 3 even grote zones 

– doelen 3m op 1,5m bij voorkeur 

1 

2 

3 

4 



Hoe gaan we 2v2 

voetballen? (20’) 

Speelduur :  

2x3min en maximum 6 wedstrijden (tijd tussen w1-w2-w3 en w4-w5-w6 is max. 

2 minuten en tussen w3-w4 is 10 minuten)  totale duur = 54 minuten. 

Vaste doelman mag handen gebruiken in eigen zone (+/- 6m) 

Geen hoekschop 

 

Indribbelen bij ‘bal over zijlijn’ en bij spelfout  tegenstander op 3m 

 

Indribbelen bij ‘doelpunt tegen, bij bal over doellijn tegenpartij en bij aftrap’ start 

op eigen doellijn  tegenstander naast eigen doel 



Hoe gaan we 2v2 

voetballen? (20’) 

• Try-out 2v2 

• 2v2 demoavonden! Schrijf je nu in: https://docs.google.com/forms/d/16hob-

7yZzoBjXEKtmLo9TuaUaBnSyfedTJXGQ7BNZCk/viewform  

Demoavonden 2v2 - start telkens om 18 uur 

14 maart 2014 Genker VV 

17 maart 2014 Diegem Sport 

18 maart 2014 Dosko Beveren 

24 maart 2014 KRC Gent-Zeehaven 

26 maart 2014 OG Vorselaar 

2v2 try-out_Wedstrijd 1.mp4
2v2 try-out_Wedstrijd 1.mp4
2v2 try-out_Wedstrijd 1.mp4
https://docs.google.com/forms/d/16hob-7yZzoBjXEKtmLo9TuaUaBnSyfedTJXGQ7BNZCk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16hob-7yZzoBjXEKtmLo9TuaUaBnSyfedTJXGQ7BNZCk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16hob-7yZzoBjXEKtmLo9TuaUaBnSyfedTJXGQ7BNZCk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16hob-7yZzoBjXEKtmLo9TuaUaBnSyfedTJXGQ7BNZCk/viewform


Sleutel 3 

Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport 

 

Alle kinderen hebben het recht om: 

• Sport te beoefenen 

• Zich te vermaken en te spelen 

• In een gezonde omgeving te leven 

• Waardig behandeld te worden 

• Getraind en begeleid te worden door  

competente mensen  

• Deel te nemen aan training die aangepast  

is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden 

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 

• In veilige omstandigheden aan sport te doen 

• Te rusten 

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 



Sleutel 

Elke jeugdvoetballer 
speelt op zijn of haar 

niveau 
(Panathlonverklaring) 

Normale 
talentdetectiepiramide 

zonder de clubs van 
lager niveau leeg te 

plunderen 

3 



Elite 1 

Elite 2 

Interprovinciaal 

Provinciaal 

Gewestelijk +++ 

Gewestelijk ++ 

Gewestelijk + 

BV 

AV 

Sleutel 3 



Sleutel 

U7 enkel gewestelijke competitie, U8/U9 gewestelijke en provinciale competitie en vanaf U10 gewestelijke, 

provinciale en interprovinciale competitie (geen bijzondere reeksen) 

Interprovinciaal Provinciaal Gewestelijk 

W
ed

strijd
fo

rm
at 

11v11 

 

U19 (1) 

- 

U17 (1) 

U16 (1) 

U15 (1) 

U14 (1) 

U21 / BEL 

- 

- 

U17 (1) 

- 

U15 (1) 

- 

U21 / BEL 

- 

- 

U17 

- 

U15 

- 

8v8 

U13 (2) 

U12 (2) 

U11 (1) 

U10 (1) 

U13 (1) 

U12 (1) 

U11 (1) 

U10 (1) 

U13 

U12 

U11 

U10 

5v5 

- 

- 

- 

U9 (2) 

U8 (2) 

- 

U9 

U8 

U7 

2v2 - - U6 

3 



Kinderen leren beter 

voetballen 

1. Geen minimum leeftijd voor aansluiting 

2. U6 spelen enkel 2v2 (geen 5v5 meer) 

3. U7 enkel gewestelijke competitie, U8/U9 gewestelijke en provinciale competitie en vanaf 

U10 gewestelijke, provinciale en interprovinciale competitie (geen bijzondere reeksen) 



U12 spelregels bij 11v11  er klopt iets niet. 

Waarom laten we de U12 geen hoekschop (corner)  

trappen van waar het normaal zou moeten? 

Sleutel 4 



Sleutel 

U12 keeper in groot doel bij 11v11  Leuk ?  

4 



U12 (elf jaar) 21-jarige man  Verschil % 

40,6 kilogram 71 kilogram 74,87 % meer volume 

4,59 m verspringen 8,01 m verspringen 74,50 % verder 

Sleutel 

Bron: http://www.hcoostende.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=36 

4 

http://www.hcoostende.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=36


Sleutel 

Welke volwassen speler vindt het leuk om op dergelijke 
speeloppervlakte te voetballen ?  

175m 

105m 4,27m op 12,81m 

4 



Sleutel 

• U10, U11, U12 en U13  4 jaar 8v8 

• Pedagogische progressie in passafstanden bv centrale verdediger naar flankverdediger 

– U7 - U9 : max 15m (bij breedte terrein 25m)  

– U10 - U11 : max 20m (bij breedte terrein 35m) 

– U12 - U13 : max 25m  (bij breedte terrein 45m) 

• Geen buitenspel 

– Nadeel buitenspel  ruimte in de rug bevoordeelt de lopers  

• Geen probleem om op te bouwen bij doeltrap want geen 16m-gebied 

4 



Sleutel 

U10 en U11 U12 en U13 

8v8 bij U12 en U13 waarbij breedte terrein bij U10/U11 35m is en bij U12/U13 45m. 

+/- 45m 

+/-  50m 
+/-  60m 

+/- 35m 

4 



Kinderen leren beter 

voetballen 

1. Geen minimum leeftijd voor aansluiting 

2. U6 spelen enkel 2v2 (geen 5v5 meer) 

3. U7 enkel gewestelijke competitie, U8/U9 gewestelijke en provinciale competitie en vanaf 

U10 gewestelijke, provinciale en interprovinciale competitie (geen bijzondere reeksen) 

4. 8v8 bij U12 en U13 waarbij breedte terrein bij U10/U11 35m is en bij U12/U13 45m. 



Korte opbouw naar loshakende flankspeler 

Opbouwen via doelman 

5v5 



Korte opbouw naar loshakende flankspeler 

Opbouwen via doelman 

5v5 



Korte opbouw naar diagonaal loshakende centrale verdediger 

Opbouwen via doelman 

5v5 



Korte opbouw naar diagonaal loshakende centrale verdediger 

Opbouwen via doelman 

5v5 



Korte opbouw naar vertikaal loshakende aanvaller 

Opbouwen via doelman 

5v5 



Korte opbouw naar diagonaal/vertikaal loshakende aanvaller 

Opbouwen via doelman 

5v5 



Korte opbouw naar diagonaal/vertikaal loshakende aanvaller 

Opbouwen via doelman 

5v5 
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Opbouwen via doelman 
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Opbouwen via doelman 

5v5 



Korte opbouw naar diagonaal loshakende centrale verdediger 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Korte opbouw naar diagonaal loshakende centrale verdediger 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Korte opbouw naar loshakende flankverdediger 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Korte opbouw naar loshakende flankverdediger 

Opbouwen via doelman 

8v8 



1.4.3 Korte opbouw naar diagonaal loshakende centrale middenvelder 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Korte opbouw naar diagonaal loshakende centrale middenvelder 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Korte opbouw naar diagonaal loshakende centrale middenvelder 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Halflange opbouw naar loshakende flankaanvaller 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Halflange opbouw naar loshakende flankaanvaller 

Opbouwen via doelman 

8v8 



Situering leerplan 

Brede 
motorische 

basisvorming 

3-5 jaar 

Ik en de bal 
(exploratie) 

5 – 7 jaar 

Collectief 
spel 

“dichtbij” 

7 – 9 jaar 

Collectief 
spel “2e 
graad” 

9 – 13 jaar 

Collectief 
spel “veraf” 

> 13 jaar 



Situering leerplan 

Leren is cumulatief 

11/11 

8/8 

5/5 

2/2 



Situering leerplan 

VERVOLMAKING 

5       6       7       8      9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21 

TEAMTACTICS 

BASICS 

E

X

P

L

O

R

A

T

I

E

 

Technisch-tactische ontwikkelingsdoelen 

Speldimensies / ontwikkelingsfases 



Kinderen beleven meer voetbalplezier 

Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 

15 sleutels voor een 

jeugdcompetitie op maat van 

het kind en de club 



Sleutel 5 

Dit zijn bankzitters. Ze vinden dit leuk. 



Sleutel 

Ik wil ook 
sjotten! 

Dit zijn ook bankzitters.  

Ze vinden dit niet leuk. 

5 



Sleutel 

Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport 

 

Alle kinderen hebben het recht om: 

• Sport te beoefenen 

• Zich te vermaken en te spelen 

• In een gezonde omgeving te leven 

• Waardig behandeld te worden 

• Getraind en begeleid te worden door  

competente mensen  

• Deel te nemen aan training die aangepast  

is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden 

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 

• In veilige omstandigheden aan sport te doen 

• Te rusten 

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 

5 



“Er heeft nog nooit iemand leren voetballen door 

niet te voetballen.” 

50 % speelgelegenheid is een must! 

Sleutel 5 



Sleutel 

Verplicht inbrengen van wisselspelers  bij 11v11 (t.e.m. U17) tijdens time-out (halverwege 

1ste en 2de helft). 
 

  Géén vliegende vervangingen meer! 

  Gekwetste speler kan wel vervangen worden maar kan niet meer terug invallen (in het voordeel 

van de gekwetste speler) 

  Opgehitste speler laten afkoelen langs de zijlijn 

  Uitgetest tijdens Jeugdcup Het Nieuwsblad 

Aangezien hier bij 5v5 en 8v8 nog geen officiële scheidsrechters aan te pas komen, wordt dit op 

reglementair vlak enkel bij 11v11 toegepast.  Uiteraard geldt het principe speelgelegenheid ook voor 

deze leeftijdsgroepen. 

 

5 



Kinderen beleven meer 

voetbalplezier 

5. Minstens 50% speeltijd bij 11v11 (t.e.m. U17) door verplicht inbrengen van wisselspelers na 

1ste en 3de quarter 



Speelgelegenheid in de 

praktijk (20’) 

- 50 % … of iedereen evenveel? 

- Starten aan de wedstrijd? 

- Hoe speelgelegenheid in de praktijk toepassen? 

• Bij 5v5 

• Bij 8v8  

• Bij 11v11 met de nieuwe reglementering 

- Wat met spelers die niet hebben getraind? 

- Bespreken van de relatie tussen posities van de spelers, het doorschuifsysteem en de 

speelgelegenheid.  



Sleutel 6 

Kinderen 
geraken snel 
vermoeid 

Kinderen 
recupereren 
snel 



Totale speeltijd 4x15' bij 5v5 /8v8  

en 4x20' bij 11v11 t.e.m. U17  

(time-out 2’ en rust halftime maximum 10’). 

 

Sleutel 

• Tijdens een time-out heeft de jeugdopleider de kans om op een rustige manier 

richtlijnen te geven 

 

• Duur van een quarter : 15 en 20 minuten 

 herkenbaarheid (en niet 4x12’30” of 4x17’30”).  

6 



Kinderen hebben meer 

voetbalplezier 

5. Minstens 50% speeltijd bij 11v11 (t.e.m. U17) door verplicht inbrengen van wisselspelers na 

1ste en 3de kwarter 

6. Totale speeltijd 4x15' bij 5v5 en 8v8 en 4x20' bij 11v11 t.e.m. U17 



Sleutel 7 

Fun- en leermomenten beleven kinderen op het voetbalterrein en niet thuis 



Sleutel 

Maximaal aantal spelers op het scheidsrechtersblad: 

- 5v5  max. 8 spelers 

- 8v8  max. 12 spelers 

- 11v11  max. 16 spelers 

Maak de spelerskernen niet te groot zodat alle spelers aan de wedstrijd 

kunnen deelnemen 

7 



Kinderen beleven meer 

voetbalplezier 

5. Minstens 50% speeltijd bij 11v11 (t.e.m. U17) door verplicht inbrengen van wisselspelers na 

1ste en 3de kwarter 

6. Totale speeltijd 4x15' bij 5v5 en 8v8 en 4x20' bij 11v11 t.e.m. U17 

7. 5v5 max. 8 spelers, 8v8 max. 12 spelers en 11v11 max. 16 spelers op scheidsrechtersblad 



Afdeling : U12 Nationaal A - Reeks 2 

Sleutel 8 

Nationaal voetbal vanaf U11 (seizoen 

2011-2012) 



Afdeling : U12 Nationaal A - Reeks 2 

Sleutel 

Bijzondere reeks U9 (seizoen 2012-2013) 

8 



Sleutel 

Regel  totale verplaatsingstijd is minder dan 

speeltijd 

8 



Sleutel 

Reeksen van 8 

 • Kan indien organisatorisch nodig ook 6/7 of 9/10 zijn 

• Kortere verplaatsingen  geen buskosten meer voor de clubs 

• Reeksaanpassing mogelijk 2de ronde bij grote uitslagen op basis van niveaucode (zie verder) en bij algemeen forfait 

van een team 

• Reeds van toepassing  in seizoen 2013-2014 

 Nationaal voetbal (9 reeksen van 8) 

 Oost-Vlaanderen (gewestelijk, provinciaal en bijzonder  

tot U21), West-Vlaanderen (tot en met U11) en Limburg  

(tot en met gewestelijk U11) 

 

8 



Kinderen beleven meer 

voetbalplezier 

5. Minstens 50% speeltijd bij 11v11 (t.e.m. U17) door verplicht inbrengen van wisselspelers na 

1ste en 3de kwarter 

6. Totale speeltijd 4x15' bij 5v5 en 8v8 en 4x20' bij 11v11 t.e.m. U17 

7. 5v5 max. 8 spelers, 8v8 max. 12 spelers en 11v11 max. 16 spelers op scheidsrechtersblad 

8. Reeksen van 8 ploegen 



Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport 

 

Alle kinderen hebben het recht om: 

• Sport te beoefenen 

• Zich te vermaken en te spelen 

• In een gezonde omgeving te leven 

• Waardig behandeld te worden 

• Getraind en begeleid te worden door  

competente mensen  

• Deel te nemen aan training die aangepast  

is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden 

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 

• In veilige omstandigheden aan sport te doen 

• Te rusten 

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 

Sleutel 9 



Sleutel 
 

Recent onderzoek van de Football Association:  

 

• Kinderen die voetballen doen dat vooral om vriendjes te zien en om bij te leren.  

• Winnen van medailles is voor hen bijkomstig. 

• Veel ouders en trainers willen vooral graag winnen. Kinderen willen dat van nature ook.  

• Het is niet nodig om hen extra onder druk te zetten. 

• Jeugdvoetbal draait om OPLEIDEN, niet om winnen.  

9 



Klassementen enkel vanaf 11v11  

 vanaf U14/U15 

Sleutel 

“Championitis” is de ziekte waaraan trainers lijden 

die willen winnen om hun CV op te smukken… of om 

aan de toog te kunnen uitleggen hoe goed ze als 

trainer wel zijn! 

Gevaren van een klassement bij jeugdvoetbal ? 

9 



Kinderen beleven meer 

voetbalplezier 

5. Minstens 50% speeltijd bij 11v11 (t.e.m. U17) door verplicht inbrengen van wisselspelers na 

1ste en 3de kwarter 

6. Totale speeltijd 4x15' bij 5v5 en 8v8 en 4x20' bij 11v11 t.e.m. U17 

7. 5v5 max. 8 spelers, 8v8 max. 12 spelers en 11v11 max. 16 spelers op scheidsrechtersblad 

8. Reeksen van 8 ploegen 

9. Enkel klassement bij 11v11 



Opleidingsgerichte 

club? (10’) 

vraagt aan zijn/haar jeugdspelers zaken die ze nog niet kunnen (want pas dan leren ze!)  dit kost 

punten in het klassement 

Een goede jeugdtrainer: 



geeft aan alle spelers evenveel ontwikkelingskansen, dus ook de minder getalenteerden, de laatrijpe spelers en de 

spelers geboren op het einde van het jaar  dit kost punten in het klassement 

Een goede jeugdtrainer: 

Opleidingsgerichte 

club? (10’) 



Leiden we dan wel winnaars op ? 

Opleidingsgerichte 

club? (10’)  

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.helderester.nl/webdesign/plaatjes/3d-poppetjes/attachment/vraagteken-groot2&ei=PrrwUuCONuSS7QaB-4CACw&usg=AFQjCNEbDfVCvG2RSaSCnpc-Hqv2YpTMdg&bvm=bv.60444564,d.ZGU


Winnen in jeugdvoetbal ? 

 winst boeken 

 vooruitgang maken (= leren) 

Opleidingsgerichte 

club? (10’)  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=s7efzZjq_PNJYM&tbnid=I6Gr1M8Rwn2EGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bclrealestate.nl/&ei=58zwUsGpBcPv0gXFlYD4Bg&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNEs-4AtL0KzV23mYwednKiDD3Gr7Q&ust=1391598960446129
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Opleidingsgerichte 

club? (10’)  

Waarom geen klassementen bij jeugd tot en met 8v8? Waarom is resultaat 

van geen belang bij jeugd?  

 

 Minstens 5 tips/ideeën/activiteiten bespreken om de ouders te 

sensibiliseren. 



Datum Thuis Uit T U 

08-09-2012 FC JUVE MAASMECHELEN B REAL NEEROETEREN-
MAASEIK 

0 20 

13-10-2012 SCHELLE  VERBR. ZWIJNDRECHT  0 20 

01-09-2012  NAZARETH-EKE B ZINGEM 14 0 

08-09-2012  K. DOSKO SINT-KRUIS JONG MALE  15 0 

10-11-2012 KCS. MACHELEN VK VILVOORDE 0 14 

12-01-2013 SP.VILVOORDE-KONINGSLO ST.MEERBEEK 0 15 

10-11-2012 ST.VIVERSEL VV LUMMEN 0 17 

06-01-2013 KFC BRASSCHAAT B MERKSEM-ANTW.NOORD B 12 1 

Sleutel 10 

Uitslagen U13 seizoen 2012 - 2013 

Hoe gelijkwaardige reeksen samenstellen ? 



Sleutel 10 



• Een goede jeugdtrainer: 

 Vraagt aan zijn/haar jeugdspelers zaken die ze nog niet kunnen (want pas dan leren ze!)  dit kost 

punten in het klassement 

 Geeft aan alle spelers evenveel ontwikkelingskansen, dus ook de minder getalenteerden, de laatrijpe en 

de spelers geboren op het einde van het jaar  dit kost punten in het klassement 

 Wordt op het einde van het seizoen niet beoordeeld op zijn plaats in het klassement maar op de som van 

de gemaakte vooruitgang van iedere speler 

 

Sleutel 

Klassement als criterium bij de indeling van gelijkwaardige reeksen ???   

10 



Meer gelijkwaardige reeksen kunnen samengesteld worden door invoeren 

van niveaucode (niet door klassement) 

 

 

Sleutel 

• Niveaucode enkel op gewestelijk niveau (1, 2 en 3) en per ingeschreven ploeg (geen bijzondere 

reeksen meer nodig) 

 2 = gemiddeld niveau 

 3 = beter dan het gemiddelde niveau 

 1 = minder dan het gemiddelde niveau 

 

• Vermijden dat 1 tegen 3 speelt  

 Reeksen met 1-2 en reeksen met 2-3  

 Reeksen met allemaal 1, allemaal 2 en allemaal 3 op voorwaarde dat de verplaatsingen niet te groot worden 

10 



Kinderen beleven meer 

voetbalplezier 

5. Minstens 50% speeltijd bij 11v11 (t.e.m. U17) door verplicht inbrengen van wisselspelers na 

1ste en 3de kwarter 

6. Totale speeltijd 4x15' bij 5v5 en 8v8 en 4x20' bij 11v11 t.e.m. U17 

7. 5v5 max. 8 spelers, 8v8 max. 12 spelers en 11v11 max. 16 spelers op scheidsrechtersblad 

8. Reeksen van 8 ploegen 

9. Enkel klassement bij 11v11 

10. Reeksindeling op gewestelijk niveau die rekening  

houdt met niveau (1-2-3) 



Toelichting en debat 

Met welke factoren hou je als trainer rekening om een bepaalde 

niveaucode toe te kennen? 



Kinderen beleven meer voetbalplezier 
Kinderen en clubs kunnen meer doen 

wat ze echt willen 

Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 

15 sleutels voor een 

jeugdcompetitie op maat van 

het kind en de club 



Sleutel 

Probleem voor de clubs van voldoende aantal spelers bij overgang van 8v8 

naar11v11 in combinatie met drop-out vanaf 12 jaar 

 

Kleine clubs moeten de kans krijgen om de spelers bij zich te houden 

Spelers moeten de kans krijgen om bij hun geliefde club hun jeugdopleiding 

verder te zetten  

11 



Sleutel 

Vanaf 11v11 spelen gewestelijk en provinciaal met 2 

geboortejaren samen. 

11 



Kinderen en clubs 

kunnen meer doen wat ze 

echt willen 

11. Vanaf 11v11 ploegen van 2 geboortejaren voor gewestelijk en provinciaal niveau 



Voordelen van 5v5 en 8v8 voetbal ? 

Meer LEERMOMENTEN en meer FUN voor de speler 

Meer doelpogingen en doelpunten 

Meer balcontacten, meer dribbels, meer passes 

Meer decision making 

 

Praktischer voor de club 

 2 of 4 wedstrijden op 1 veld 

Minder spelers nodig 

 De clubs kunnen de spelertjes gemakkelijker in de club houden  minder drop-out 

Sleutel 12 



Case : Een voetbalclub heeft zestien U10 spelertjes. Te veel voor één 

8v8 ploeg en te weinig voor twee 8v8 ploegen.  

 

Oplossing: de club schrijft zich met één ploeg in voor 5v5 en met één 

ploeg voor 8v8.  

Sleutel 12 



Sleutel 

Een facultatieve competitie 5v5 vanaf U10 + 5v5 en 8v8 vanaf 

U14.  

12 



Kinderen en clubs 

kunnen meer doen wat ze 

echt willen doen 

11. Vanaf 11v11 ploegen van 2 geboortejaren voor gewestelijk en provinciaal niveau 

12. Een facultatieve  competitie 5v5 vanaf U10 + 5v5 en 8v8 vanaf U14  



Sleutel 13 

“Sommige meisjes willen graag onder 

elkaar spelen, anderen vinden het dan weer 

leuker om zich te meten met de jongens. 

Ideaal zou zijn als ze zelf die keuze konden 

maken.” 

(trainster van meisjes U13, 39 j.) 



Sleutel 

Afzonderlijke bijkomende competitie 5v5 en 8v8 enkel 

voor meisjes U11, U13 en U16. 

13 



Kinderen en clubs 

kunnen meer doen wat ze 

echt willen doen 

11. Vanaf 11v11 ploegen van 2 geboortejaren voor gewestelijk en provinciaal niveau 

12. Een facultatieve  competitie 5v5 vanaf U10 + 5v5 en 8v8 vanaf U14  

13. Afzonderlijke bijkomende competitie 5v5 en 8v8 enkel voor meisjes U11, U13 en U16 



Sleutel 

“Sommige meisjes willen graag onder elkaar 

spelen, anderen vinden het dan weer leuker om 

zich te meten met de jongens. Ideaal zou zijn als 

ze zelf die keuze konden maken.” 

(trainster van meisjes U13, 39 j.) 

Samenspelen  hierdoor mogelijk (net) voldoende spelers om een 11v11 ploeg in 

competitie te brengen!  

14 



Sleutel 

Meisjes U18 kunnen met jongens meespelen t.e.m. U17. 

14 



Kinderen en clubs 

kunnen meer doen wat ze 

echt willen doen 

11. Vanaf 11v11 ploegen van 2 geboortejaren voor gewestelijk en provinciaal niveau 

12. Een facultatieve  competitie 5v5 vanaf U10 + 5v5 en 8v8 vanaf U14  

13. Afzonderlijke bijkomende competitie 5v5 en 8v8 enkel voor meisjes (vanaf U10) 

14. Meisjes kunnen met jongens tot en met de leeftijd van U18 meespelen 



(sleutel 14) 

Een meisje kan tot 
en met U18 

deelnemen aan de 
competitie met de 
jongens U17 (één 
jaar dispensatie) 

Exclusieve 
meisjescompetitie 

11v11  voor: 

 U16 en U21  

(sleutel 13) 

Vriendenwedstrijden, 
tornooien of recreatieve 
competitie exclusief voor 

meisjes. Vrij te kiezen: 
• 5v5 (vanaf U7) 

• 5v5 of 8v8 (vanaf U10) 
• 5v5, 8v8 of 11v11 (vanaf 

U14) 
 

Meisjes mogen 
deelnemen aan 
wedstrijden van het 
eerste elftal: 
• U15: provinciaal 
• U16: nationaal 
• U17: BeNe 



De toekomst van onze 

voetbalsters… (5’) 

De toekomst van onze voetbalsters: 

 

 Waar komen ze terecht als ze wat ouder 

 worden (> U19)? 

 Mogelijk in de eigen club? Wat zijn de succesfactoren? 

 Hoe indien nodig begeleiden naar andere clubs? 

 Welke rol kunnen ze in de club (blijven) opnemen? 



Sleutel 

 

AFGELAST AFGELAST AFGELAST AFGELAST 
 

15 
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Sleutel 

Facultatief 5v5 tijdens de winter in zaal of op kunstgrasveld 

(t.e.m. U12). 

15 

• FUTSAL-pilootprojecten in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen  VFV-

draaiboek  

 

• Tot U12 want dit is lager onderwijs (geen probleem examens). 

 

• Promotie FUTSAL  EURO 2014 (Antwerpen) 



Kinderen en clubs 

kunnen meer doen wat ze 

echt willen doen 

11. Vanaf 11v11 ploegen van 2 geboortejaren voor gewestelijk en provinciaal niveau 

12. Een facultatieve  competitie 5v5 vanaf U10 + 5v5 en 8v8 vanaf U14  

13. Afzonderlijke bijkomende competitie 5v5 en 8v8 enkel voor meisjes (vanaf U10) 

14. Meisjes kunnen met jongens tot en met de leeftijd van U18 meespelen 

15. 5v5 competitie in de winterperiode (december - januari) in de zaal of op kunstgrasveld 

(t.e.m. U12) 



15 sleutels voor een 

jeugdcompetitie op maat van 

het kind en de club 

Kinderen beleven meer voetbalplezier 
Kinderen en clubs kunnen meer doen 

wat ze echt willen doen 

Kinderen leren beter voetballen 

Hervorming 

jeugdcompetitie 

2014-2015 


