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Kroning
Geef ze een bal

Geef ze een veldje

Laat ze spelen
Laat ze scoren

‘Heit, Mem, heb je me gezien?’

Bij Be Quick is een ieder bestemd
Al is het maar even

Koning of Koningin te zijn

Manfred Borstelmans
Be Quick dichter



LEESWIJZER

Voorliggend Jeugdvoetbalbeleidsplan is in 2021 door een werkgroep binnen Be Quick (zie Colofon) 
opgesteld met als doel om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de status Lokale Opleiding 
van het programma Kwaliteit en Performance (K&P). K&P is een programma van de KNVB waarbij on-
dersteuning wordt geboden aan clubs die een kwaliteitsimpuls willen van hun jeugdopleiding. De manier 
van werken is gericht op het systematisch evalueren en verbeteren van de jeugdopleiding op een voor-
uitstrevende manier. Dat gaat dus niet alleen over dit beleidsplan maar met name ook om het waarma-
ken ervan en de uitvoering op en rond het voetbalveld.

Mede omdat we aan bovengenoemde eisen moeten voldoen is het een omvangrijk document gewor-
den. Voordeel daarvan is dat werkwijze e.d. vastligt en voor iedereen is terug te vinden. Het heeft ook 
de functie van een naslagwerk. Een goede leeswijzer voor de verschillende lezersdoelgroepen is daarbij 
handig:

Hoofdstuk 1: waar staan we als Be Quick Dokkum voor; wat is ons DNA? Welke doelen hebben we
voor de jeugdafdeling?

Hoofdstuk 2: hoe leiden we op bij Be Quick en hoe spelen we voetbal? Hier is de speelstijl van Be 
Quick ook uitgewerkt in spelprincipes en is de jaarplanning voor de trainingen opgenomen.

Hoofdstuk 3: hoe begeleiden we spelers en trainers? Hoe beoordelen we spelers en herkennen we 
talent en hoe komen we tot de teamindeling bij de jeugd?

Hoofdstuk 4: hoe zijn we georganiseerd en welke werkwijze volgen we om onze doelen en ambities te 
halen? Welke overleggen en afstemmingsmomenten zijn er? Wanneer doen we wat in het 
seizoen (kalender)

Hoofdstuk 5: hoe komen we elk jaar tot een jaaractieplan en wat komt daarin te staan?

In de bijlage zijn taakomschrijvingen opgenomen van de vrijwilligersfuncties binnen de jeugd en tevens 
zijn hier de formulieren opgenomen die gebruikt worden voor de uitvoering van het beleid.
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1.1 MISSIE BE QUICK DOKKUM

De missie van Be Quick Dokkum hebben we vastgelegd in ons clubbeleid “Samen Presteren Met Ple-
zier”. Be Quick Dokkum is een complete club: jongens, meiden, vrouwen en heren kunnen in zowel pres-
tatie- als breedteteams de voetbalsport beoefenen. Be Quick Dokkum is een ambitieuze en warme club.
 
De missie van Be Quick Dokkum is als volgt omschreven:

- Wij bieden een podium en de faciliteiten voor de beoefening van de voetbalsport voor 
 (top)amateurs en recreanten uit de regio Noordoost Fryslân.
- Wij zorgen voor de optimale mogelijkheden om de voetbalvaardigheden te ontwikkelen en 
 bieden een positief en gezond voetbalklimaat voor de leden.
- Wij staan midden in de samenleving, voelen ons daar verantwoordelijk voor en wij dragen bij 
 aan de ontwikkeling van de regio.
- Wij maken ontmoetingen mogelijk en stimuleren dit door leden te verbinden en activiteiten 
 voor en door leden en voetballiefhebbers te organiseren.
- Wij bieden een thuis- en saamhorigheidsgevoel voor onze leden.

Be Quick Dokkum staat voor: AMBITIE, PLEZIER, SAMEN, ONTWIKKELING, BELEVING, RESPECT 
EN OPENHEID. Dit zijn de kernwaarden van de club.

De jeugd als levensader van de club
Be Quick Dokkum is een vereniging waar de jeugd altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Al in de jaren 
’70 pakte Be Quick Dokkum het jeugdvoetbal zeer serieus aan en investeerde de club veel energie en 
tijd in het jeugdvoetbal. Begin jaren ’80 speelden de standaard jeugdteams allemaal al op het hoogst 
haalbare niveau. Het aantal jeugdteams groeide en daarmee de club ook. 
Opleiden en met zelf opgeleide jeugd spelen zit in het DNA van Be Quick. De successen in het verleden 
van zowel het heren- als het vrouwenvoetbal zijn behaald met grotendeels zelf opgeleide spelers. Het is 
de filosofie van de club. Op het niveau van de 1ste of 2de Klasse KNVB waar Be Quick Dokkum de laat-
ste seizoenen speelt is het aandeel zelf opgeleide spelers van Be Quick vrij uniek. Ook het grote aantal 
seniorenteams (heren en vrouwen) met voormalige jeugdleden zegt veel over onze jeugdopleiding en de 
binding met de club. 

Sinds begin jaren ’80 zijn ook meiden actief bij de club. Mede door de omvang van de jeugdafdeling is 
Be Quick Dokkum ook één van de grotere verenigingen van Fryslân. Een voetbalclub die zijn goede 
naam ook mede te danken heeft aan de prestaties en het goede werk bij de jeugd. 
Bovenstaande traditie zetten wij voort. De toekomst en het verleden van de club blijven verbonden. Dan 
moeten we blijven werken aan en investeren in de kwaliteit van de gehele opleiding, van alle spelers en 
teams. Met voorliggend Jeugdvoetbalbeleidsplan geven we daaraan een impuls.

1. MISSIE EN DOELSTELLINGEN 
JEUGOPLEIDING
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1.2 DOELSTELLINGEN JEUGDVOETBAL BE QUICK DOKKUM

Be Quick Dokkum wil maximaal ondersteunen om de persoonlijke doelen van jeugdspelers en -trainers 
te realiseren. Voor de één is dit plezier, voor de ander is dit het bereiken van een zo hoog mogelijk voet-
balniveau. Kwalitatief en qua omvang streven we naar de top 10 van Fryslân.

Spelers moeten zich ‘thuis’ en veilig voelen bij Be Quick Dokkum en een sociaal netwerk kunnen opbou-
wen en kunnen groeien in hun spelplezier en de vaardigheden die men in de toekomst nodig heeft. Ook 
willen we ouders, begeleiders en andere betrokkenen van spelers het thuisgevoel bieden en hen nauw 
betrekken bij de club en de ontwikkeling van speler, team en club. We staan als open club middenin in 
de regio en werken samen met verscheidene (sport)verenigingen, gemeente en andere organisaties. 

De doelstellingen van de jeugdopleiding zijn onderverdeeld in vijf onderwerpen:

1. Tevredenheid leden
2. Kwaliteit van de opleiding
3. Omvang van jeugdopleiding
4. Doorstroming naar senioren
5. Samenwerking met verenigingen en organisaties

Voor de periode 2022-2026 streven we voor deze onderwerpen naar het volgende 
(dit zijn onze KPI’s; Kritieke Prestatie Indicatoren):

1. De tevredenheid van jeugdleden over de club wordt beoordeeld met minimaal een 7,5 
 (op basis van ledenenquête).
2. Voor kwaliteit hanteren we twee maatstaven:
 a. We voldoen aan de eisen van het Kwaliteit en Performance programma 
  (lokale jeugdopleiding);
 b. De standaardteams JO spelen minimaal op niveau Hoofdklasse en één jeugdteam 
  op divisieniveau; de standaardteams MO spelen minimaal 1ste Klasse.
3. Het ledenaantal van de jeugdafdeling blijft minimaal gelijk.
4. Er stromen jaarlijks minimaal 4 spelers door naar de A- en B-selectie Heren, bij de Vrouwen zijn  
 dat 3 spelers. De aanwas naar andere seniorenteams zorgt voor minimaal 7 Herenteams 
 en 2 Vrouwenteams op zaterdag.
5. We werken structureel samen met minimaal twee verenigingen op het Tolhuispark, een 
 onderwijsinstelling en een Betaald Voetbal Organisatie (BVO).
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2. OPLEIDINGSVISIE BE QUICK DOKKUM
Onze opleidingsvisie bestaat uit algemene uitgangspunten en onze visie op voetbal. De voetbalvisie is 
geformuleerd vanuit de missie van de club en het DNA van Be Quick Dokkum en vormt de voetbaltechni-
sche rode draad. De visie is vertaald naar een jaarplanning en een uitwerking voor 
elke leeftijdscategorie.

2.1 ONZE UITGANGSPUNTEN VAN HET OPLEIDEN

SAMEN PRESTEREN MET PLEZIER
Ons clubbeleid draagt al tien jaar deze naam. Bij uitstek in de jeugd moet dit gelden en voeren we dit 
door. Presteren doe je samen: samen haal je het maximale eruit en vooral met plezier. Dit geldt voor alle 
leeftijden: voetballen en trainen bij Be Quick is fun. Daarvoor kom je naar het Tolhuispark. Elke speler, 
elke begeleider zet zich ervoor in om te zorgen dat je samen met plezier speelt. Samen presteren met 
plezier betekent ook dat we rond het veld en team voor een gezonde teamspirit zorgen: samen maken 
we het voetbal leuk! Er is op het complex, op en rond de velden, sprake van een sterke voetbalbeleving. 
Met samen bedoelen we: spelers, ouders/verzorgers, begeleiding en de rest van de club. We betrekken 
actief ouders bij de club, bijvoorbeeld via clubbijeenkomsten over een actueel onderwerp, gerichte com-
municatie aan ouders en ouderbijeenkomsten voor elk team. 

EEN POSITIEF LEERKLIMAAT GERICHT OP ONTWIKKELING
We creëren een klimaat waar de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen. De jeugd leert vooral door te ont-
dekken. De coaching en begeleiding is positief en stimulerend. Fouten maken mag, we moeten ervoor 
zorgen dat we ervan leren. We stimuleren de spelers om voetballend zelf de goede keuzes te maken en 
altijd inzet te tonen, ook voor het team. Trainers en leiders maken het eigenbelang ondergeschikt aan 
het clubbelang en aan het belang van de individuele speler. 
Bij ontwikkeling denken we ook nadrukkelijk aan de ontwikkeling van trainers en begeleiders van de 
teams. Zij krijgen begeleiding en mogelijkheden door te groeien: samen maken we een ontwikkelplan 
voor elke trainer. We stimuleren het ‘leren van elkaar’. Vanuit Be Quick worden handreikingen gegeven 
aan trainers en coaches, bijvoorbeeld oefenstof, maar we faciliteren ook om er met elkaar over te pra-
ten: over het voetbalspelletje, spelsituaties, hoe je bepaalde zaken kunt oplossen en ook over de sociale 
aspecten.

RESPECT VOOR ELKAAR
Bij opleiden en opgroeien horen normen en waarden. Vanuit de identiteit van de club hebben we een 
statuut Waarden & Normen opgesteld. Dit is geen wetboek maar een stimulans om ons zo goed mogelijk 
te gedragen en ook om excessen te voorkomen: respect voor elkaar! We letten op elkaars gedrag dat 
hierbij hoort en ook op gedrag dat hier niet bij hoort. 

EEN VEILIG SPORTKLIMAAT VOOR IEDEREEN
Voetballen en alles erom heen op het Tolhuispark bij Be Quick Dokkum moet voor iedereen veilig en 
vertrouwd zijn. We dragen dat uit als club en treden op als het moet. We committeren ons aan de ‘Ge-
dragsregels ter preventie van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie in de sport’ opgesteld door de 
NOC*NSF.
Alle volwassenen die een vrijwilligerstaak uitoefenen bij Be Quick Dokkum (bijvoorbeeld trainer, lei-
der, verzorger, Hoofd Jeugdopleiding) en met kinderen werken, dienen te beschikken over een actuele 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We hebben bij Be Quik Dokkum een vertrouwenspersoon. Hij is het 
eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met iedere vorm van ongewenst gedrag. Op 
onze site is nadere informatie te vinden en de contactgegevens.
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WE ZIJN ÉÉN CLUB: VERSCHEIDENHEID IS GOED, ONGELIJKHEID NIET
Be Quick Dokkum heeft als uitgangspunt dat we één club zijn. Meiden, jongens, vrouwen en heren kun-
nen allemaal op recreatief niveau en prestatiegericht bij Be Quick de voetbalsport beoefenen. Daarmee 
is Be Quick Dokkum één van de meest complete clubs in het Noorden. Het is een kwaliteit die we koes-
teren. We werken niet met verschillende afdelingen, maar zijn één club. Verschil mag er echter wel zijn 
tussen teams en spelers; we juichen dit toe. Verschillen mogen geen gevoel van ongelijkheid geven. 

VOETBALLEN LEER JE DOOR HET VEEL TE DOEN
Door veel te voetballen leer je bijvoorbeeld spelsituaties herkennen en leer je meer en sneller. Kinderen 
voetballen tegenwoordig minder op straat en op veldjes in de wijken. Daarom willen we de jeugd maxi-
male ruimte geven op het Tolhuispark. Tweemaal trainen is standaard. Teams en spelers die dat willen, 
krijgen de ruimte vaker te trainen of te spelen op het Tolhuispark. Een Be Quick team heeft een goed 
gevulde agenda. Als vereniging organiseert Be Quick ook verscheidene toernooien voor de jeugd.

OPLEIDEN IS UITDAGING BIEDEN
Spelplezier staat voorop: daarom moet de jeugd voldoende uitgedaagd worden op het juiste niveau. Een 
training en wedstrijd is daarom in de eerste plaats voldoende intensief. Trainers benutten de maximale 
trainingstijd: zo veel mogelijk bezig zijn en zo weinig mogelijk stil staan: ‘mei reade kopkes fan it fjild’. 
Teams proberen we zo in te delen dat ze op de goede manier weerstand hebben.  
Uitdaging betekent ook dat we talenten voldoende moeten uitdagen. Meetrainen bij een oudere catego-
rie hoort daarbij, extra trainingen, maar ook het vervroegd ‘overgaan’. Voor sommige meiden is het voor 
de ontwikkeling beter om lang bij de jongens te voetballen. Uitdaging bieden kan ook betekenen dat we 
voor een speler dispensatie vragen, zodat een speler wat langer in een passender categorie blijft. Kort-
om: uitdaging bieden is maatwerk.

DOELEN EN WERKWIJZE PER LEEFTIJD: PLANMATIG WERKEN
Onze jeugdopleiding hebben we qua benadering en aanpak ingedeeld in onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. Zo kunnen we afgestemd op leeftijd trainingen en begeleiding aanbieden en tegelijkertijd de 
rode draad of leerlijn bewaken, zodat onze beoogde speelstijl en spelprincipes1 er worden ingeslepen. 
Kortgezegd is de benadering:

 1. Onderbouw (O7 tot en met O12) – De Voetbalschool: het begint bij ontdekken en daar-
na ontwikkelt voetbal zich van spel van dribbelen en schieten naar een passing game op een klein veld. 
Spelers laten we in principe op alle posities spelen. We streven naar het perfect beheersen van basis-
technieken (de basisvormen zo veel mogelijk met linker- en rechterbeen oefenen) en een brede motori-
sche ontwikkeling (algemene coördinatie en snelheid). 
In het laatste deel van de Voetbalschool werken we toe naar het spelen op een groot veld en 11 vs. 11. 
De speelstijl van Be Quick wordt erin geslepen. We laten deze leeftijd kennismaken met spelprincipes 
(niet overvoeren met tactiek; nadruk bij de spelprincipes ligt op het samen uitvoeren en niet op het per-
fect uitvoeren). De Voetbalschool wordt voor de O12 spelers feestelijk afgesloten met een diploma.
 
 2. Middenbouw (O13 tot en met O15): we leren de voetballers spelen op een groot veld 
(11 vs. 11). Er worden meer mentale aspecten toegevoegd en we gaan werken met spelprincipes. 
Teams en spelers gaan steeds meer zelfstandiger werken: spelers leren te spelen vanuit een taak en 
zelf te coachen. Aan breed motorische ontwikkeling van de onderbouw voegen we nu ook lenigheid en 
uithoudingsvermogen toe.
 
 3. Bovenbouw (O16 tot en met O19): in de eindfase van de opleiding gaan we spelers 
en teams helpen ontwikkelen naar het seniorenvoetbal. Spelprincipes moeten worden beheerst. Spe-
cifieke krachtoefeningen en coördinatie voegen we toe aan de fysieke component. Ontwikkelen staat 
nog steeds voorop maar winnen gaat steeds belangrijker worden: eerst leren spelen als team dan leren 
winnen als team. Spelers worden meer specialist en worden ook zo begeleid.

1In het hoofdstuk ‘Onze voetbalvisie’ zijn onze speelstijl en spelprincipes beschreven.
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Voor elke leeftijdscategorie hebben we Opleidingskaarten waar bovenstaande verder is uitgewerkt. 
Hierop zijn de leeftijdskenmerken van de betreffende categorie omschreven waar rekening mee moet 
worden gehouden. Tevens zijn per leeftijdscategorie doelstellingen omschreven (hoofddoel voor de 
ontwikkeling en wat moet een speler en team uit deze categorie specifiek kunnen aan het einde van het 
seizoen?), de spelprincipes en tips voor trainers en coaches. De begeleiding door de trainers en coa-
ches is erop gericht om deze doelen te halen en trainingen en wedstrijd conform deze werkwijze uit te 
voeren. Daartoe is in dit Jeugdvoetbalbeleidsplan voor de onder-, midden- en bovenbouw een jaarplan-
ning opgenomen waarin we de verschillende aspecten van de speelstijl en spelprincipes 
periodiek gaan trainen.
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2.2 ONZE VOETBALVISIE

WELKE ELEMENTEN ZITTEN IN DE VOETBALVISIE?
Onze voetbalvisie bestaat uit een speelstijl, spelprincipes en teamorganisatie. Daarmee omschrijven we 
hoe we (willen) voetballen bij Be Quick Dokkum. De speelstijl is gebaseerd op de hiervoor omschreven 
missie en DNA van de club. Deze speelstijl hebben we als club samen geformuleerd en reeds ingevoerd 
in de club via het Heren- en Vrouwenbeleidsplan en de uitvoering daarvan.

Deze speelstijl is uitgewerkt in specifieke spelprincipes voor Be Quick Dokkum per teamfunctie. Deze 
spelprincipes gelden voor de gehele jeugdopleiding. Per leeftijdscategorie is in de Opleidingskaarten 
omschreven hoe we de speelstijl en spelprincipes in de betreffende leeftijdscategorie hanteren en hoe ze 
terugkomen in wedstrijd en trainingen. Ook is op de Opleidingskaart aangegeven met welke
teamorganisatie de betreffende leeftijdscategorie speelt.

Op de figuur en de toelichting op de volgende twee bladzijden wordt gevisuali-
seerd en uitgelegd wat deze begrippen, zoals speelstijl en spelprincipes, inhou-
den en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Daarna is de uitwerking voor Be Quick 
omschreven: wat is onze speelstijl, voor welke spelprincipes hebben wij 
gekozen en hoe gaan we deze trainen en terug laten komen in wedstrijden? 
En met welke teamorganisatie spelen we?

VOORDELEN VAN DEZE WERKWIJZE
Het doel van deze voetbalvisie is dat we volgens een voetbaltechnische ‘rode draad’ gaan werken en 
spelers en teams het voetballen leren op een manier die past bij onze missie en kernwaarden. Het 
ontwikkelen en doorgroeien, naar uiteindelijk de senioren, moet op deze wijze soepeler en succesvoller 
worden. Voor coaches en trainer biedt het structuur voor de trainingen en wedstrijden; wedstrijdpraatjes 
en teamafspraken kunnen gemaakt worden op basis van onze speelstijl en spelprincipes. Het begelei-
den door de trainers en het ontwikkelen van de spelers moet zo een impuls krijgen.

Door met dezelfde uitgangspunten en begrippen te werken willen we ook ‘het praten over het spelletje’ 
leuker en gemakkelijker maken. We werken dan samen gestructureerd aan het opleiden van spelers en 
teams: samen presteren met plezier!
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DEFINITIES

Speelstijl:
in grote lijnen omschreven manier van spelen van Be Quick Dokkum die we samen hebben  gekozen 
en past bij onze missie en kernwaarden. Alle teams van Be Quick (jeugd en senioren) streven ernaar 
volgens deze speelstijl te voetballen.

Teamfunctie:
de verschillende functies die een team in een wedstrijd heeft afhankelijk van de situatie of een team de 
bal wel of niet in zijn bezit heeft. We onderscheiden de volgende teamfuncties; aanvallen, verdedigen en 
omschakelen. De teamfunctie omschakelen heeft twee varianten: omschakelen van aanval naar verdedi-
gen (bij balverlies) en omschakelen van verdedigen naar aanvallen (bij balverovering).

Spelprincipes: 
de intenties waarmee een team speelt binnen de verschillende teamfuncties (aanvallen, verdedigen en 
omschakelen). De principes geven duidelijk aan wat er van spelers en het team wordt verwacht en zijn 
daarmee een praktisch handvat voor de training en coaching: het zijn handelingsrichtlijnen of opdrachten 
voor spelers om uit te voeren tijdens wedstrijden en trainingen.

Formatie of teamorganisatie:
de manier waarop bijvoorbeeld spelers zich op het veld tot elkaar verhouden. Voorbeelden van formaties 
zijn 1:4:3:3 en 1:4:4:2.. Vaak wordt dit nog specifieker gemaakt voor het middenveld, zoals ‘met de punt 
naar voren’ of ‘in een ruit’. 

Spelpatroon (*):
specifieke, gestandaardiseerde situaties op een specifiek moment in een wedstrijd. Een spelpatroon is 
een concrete afspraak over de uitvoering van een spelprincipe. Een spelpatroon kan mogelijk niet voor-
komen in een wedstrijd omdat de situatie zich niet voordat, bijvoorbeeld omdat de tegenstander iets heel 
anders doet. Voorbeelden van spelpatronen zijn: de spits inspelen en eronder komen, het doorstappen 
met de aanvallende middenvelder op een centrale verdediger van de tegenstander, de back die buite-
nom komt als de buitenspeler wordt ingespeeld (overlap), maar ook bijvoorbeeld afspraken over stan-
daardsituaties vallen hieronder.

(*) Spelpatronen worden niet door de club in voorliggend Jeugdvoetbalbeleidsplan omschreven, maar zijn ter 
invulling van de trainer samen met het Hoofd Jeugdopleiding. Spelpatronen moeten altijd passen binnen de spel-
principes die we bij Be Quick Dokkum hanteren. We adviseren niet eerder met spelpatronen te beginnen dan vanaf 
JO11 (in beperkte mate). Spelpatronen kunnen zeker helpen maar overdrijf niet bij de jongste jeugd. Belangrijk 
uitgangspunt voor Be Quick Dokkum blijft om spelers genoeg ruimte te geven voor eigen keuzes (“Laat ze spelen. 
Laat ze scoren”: zie gedicht voorin dit Jeugdvoetbalbeleidsplan).
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SPEELSTIJL BE QUICK DOKKUM 

BE QUICK VOETBAL: VERZORGD, PASSIEVOL EN CREATIEF (VPC)
Be Quick Dokkum speelt om te winnen en niet om niet te verliezen. We hebben de speelstijl van Be 
Quick samen geformuleerd en elke wedstrijd zetten we ons in om zo te spelen. Dit betekent:
 1. Verzorgd: zo veel mogelijk opbouw van achteruit, goed positiespel, goede basistechniek;
 2. Passievol: volle beleving, plezier, teaminzet en enthousiasme, ongeacht de stand; veel   
  beweging en dynamiek;
 3. Creatief: het initiatief nemen als het kan, spelers en teams hebben spelinzicht, maken zelf  
  keuzes en kunnen anticiperen op nieuwe situaties.

Naarmate de jeugd ouder wordt, hanteren we deze begrippen meer competitief: Verzorgder, Passievoller 
en Creatiever. Je probeert dit altijd net iets beter te doen dan de tegenstander.
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SPELPRINCIPES BE QUICK DOKKUM

Bij Be Quick Dokkum hanteren we ter uitvoering van de gekozen speelstijl de volgende spelprincipes per 
teamfunctie.

AANVALLEN (DOEL: KANSEN CREËREN EN SCOREN)
- Er is altijd dreiging aan de bal met variatie in dribbelen en passen
- Diepte gaat voor breedte
- We willen een overtal creëren en uitspelen in de opbouw
- We stellen de tegenstander voor keuzes via een dynamische veldbezetting; er is altijd een 
 diepgaande speler
- We hanteren een hoog baltempo bij het voorbereiden van kansen

OMSCHAKELEN NA BALVERLIES (DOEL: GEVAAR ERUIT HALEN EN BAL HEROVEREN)
- We zetten meteen druk als we minimaal gelijke aantallen hebben in de buurt van de bal.
- We houden de tegenstander op en bewegen terug met het team als we in ondertal staan

VERDEDIGEN (DOEL: TEGENDOELPUNT VOORKOMEN EN BAL VEROVEREN)
- We zetten druk, variërend in hoogte
- We houden de as dicht en dwingen de tegenstander naar de zijkant
- We bewegen als team in de richting van de bal mee
- We spelen compact, zowel in de lengte als de breedte
- Staan we in ondertal, dan houden we de tegenstander op

OMSCHAKELEN NA BALVEROVERING (DOEL: KANSEN CREËREN EN SCOREN)
- We zorgen voor dreiging in de diepte met loopacties van minimaal twee spelers
- We spelen de bal uit de drukte weg richting de vrije ruimte; waar mogelijk meteen diepte

Zoals hiervoor toegelicht bij ‘Onze uitgangspunten van het opleiden’ gaan we het voetballen met spel-
principes gefaseerd leren: de jongste jeugd werkt niet met spelprincipes (veel aandacht voor basisvaar-
digheden) en vanaf de O12 wordt kennisgemaakt met de spelprincipes en vervolgens wordt het steeds 
verder geïntensiveerd en uitgebreid richting de O19. Zie hiervoor het schema op de volgende bladzijde. 

De spelprincipes zijn per leeftijdscategorie in interne documenten (Opleidingskaarten) uitgewerkt. Deze 
Opleidingskaarten worden binnen de club als richtlijn gebruikt voor trainingen en wedstrijden. De Op-
leidingskaarten zijn in beheer bij onze Hoofden Jeugdopleiding en worden jaarlijks beschikbaar gesteld 
aan de betreffende trainers en coaches per leeftijdscategorie.
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SPELPRINCIPES PER LEEFTIJDSCATEGORIE

In de onderbouw (Voetbalschool: tot en met O12) is de rode draad gericht op onze speelstijl en op de 
technische vaardigheden, zodat de basis is gelegd. In de oudste categorieën van de onderbouw (O11 en 
O12) wordt kennisgemaakt met teamfuncties en spelprincipes. Zie ook hiervoor de jaarplanning van de 
onderbouw en de Opleidingskaarten.

07 - 
010

011 012 013 014 015 016 017 018 019

Aanvallen
Er is altijd dreiging aan de bal met 
variatie in dribbelen en passen

x x x x x x x x x

Diepte gaat voor breedte x x x x x x x
We willen een overtal creëren en 
uitspelen in de opbouw

x x x x x x x x x

We stellen de tegenstander voor 
keuzes via een dynamische veld-
bezetting; altijd een diepgaande 
speler

x x x x

We hanteren een hoog baltempo 
bij het voorbereiden van kansen

x x x x

Omschakelen na balverlies
We zetten meteen druk als we 
minimaal gelijke aantallen hebben 
in de buurt van de bal

x x x x x x x x x

We houden de tegenstander op en 
bewegen terug met team als we in 
ondertal staan

x x x x x x x

Verdedigen
We zetten druk, variërend in 
hoogte

x x x x x x x

We houden de as dicht en dwin-
gen de tegenstander naar de 
zijkant

x x x x x x x x x

We bewegen als team in de rich-
ting van de bal mee

x x x x

We spelen compact, zowel in de 
lengte als de breedte

x x x x x x x x x

Staan we in ondertal, dan houden 
we de tegenstander op

x x x x

Omschakelen na balverovering
We zorgen voor dreiging in de 
diepte met loopacties van mini-
maal twee spelers

x x x x x x x

We spelen de bal uit drukte weg 
richting de vrije ruimte; waar mo-
gelijke meteen diepte

x x x x x x x x x
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JAARPLANNING 

Het principe is dat dat we planmatig opleiden (trainingscyclus). Dat betekent dat we bij trainingen en 
wedstrijden de genoemde onderwerpen (speelstijl en spelprincipe) van de jaarplanning centraal stellen. 
Wat er in de afgelopen week is getraind, wil je als trainer/coach vervolgens in wedstrijden terugzien en 
daar coach je op. Daarmee focussen we met de kinderen in een afgebakende periode op één of twee 
onderdelen, waarin in zowel trainingen als wedstrijden aandacht voor is. Dat versnelt het leerproces. 
Voordeel is ook dat alle Be Quick teams uit de dezelfde leeftijdsgroepen op hetzelfde moment met het-
zelfde onderwerp bezig zijn en kennisuitwisseling tussen trainers en tussen HJO en trainers veel gerich-
ter en effectiever kan plaatsvinden. Praktisch biedt dit ook veel voordelen, bijvoorbeeld voor het toepas-
sen van circuittrainingen met meerdere teams en uitwisseling van trainers en spelers tussen teams, als 
dat nodig is.

Voor onder-, midden- en bovenbouw is de seizoensplanning op de volgende bladzijden weergegeven.

Voorwaarden voor een goede Be Quick jeugdtraining2:
Een Be Quick training moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Intensiteit (veel herhalingen, veel schakelmomenten, hoge zuivere tijd: niet teveel stilstaan);
- Techniektraining is altijd een onderdeel;
- Succesbeleving (loopt het? lukt het? leert het?);
- Creativiteit (ruimte voor eigen keuzes/oplossingen);
- Aanpassingen spelregels (bewust en onbewust leren).

Op de Opleidingskaarten zijn verdere aandachtspunten en tips voor de trainingen per leeftijdscategorie 
benoemd. 
Met behulp van de Rinus applicatie van de KNVB kun je voor de verschillende doelstellingen en spel-
principes geschikte trainingen vinden. De Hoofden Jeugdopleiding reiken deze oefenvormen specifiek 
aan bij de trainers. De HJO’s kunnen trainers ook helpen om trainingen licht aan te passen als het niet 
helemaal loopt of als het juist te gemakkelijk gaat. De applicatie Rinus geeft hier ook tips en suggesties 
voor. Voor techniekvormen (snel voetenwerk, passeerbewegingen, kappen, aannemen e.d.): zie ook 
YouTube met vele oefenvormen van Cock van Dijk.

2Deze elementen zijn op basis van onze speelstijl (Verzorgd, Passievol en Creatief) geformuleerd
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JAARPLANNING ONDERBOUW O7-O10

Bij de jongste groepen gaat het om ontdekken en ontdekken! In de onderbouw wordt nog niet met spel-
principes gewerkt maar wordt na de eerste jaren wel aandacht besteed aan teamfuncties. De nadruk in 
de onderbouw ligt op het beheersen van basistechnieken en te zorgen voor een goede breed motorische 
ontwikkeling (algemene coördinatie en snelheid). Voor de trainers is op de Opleidingskaarten oefenstof 
aangegeven en de Hoofden Jeugdopleiding hebben aanvullende oefenstof.
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Maand Teamfunctie Doel Organisatie
Augustus Aanvallen Balbeheersing Techniekvormen. Zie voor vormen YouTube 

Cock van Dijk (Balgevoel)
Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
YouTube Cock van Dijk

Septem-
ber

Aanvallen Tegenstander uitspelen Partijspelen,  1 vs. 1 

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Oktober Aanvallen Overtalsituaties Partijspelen, 2 vs. 1
Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Novem-
ber

Verdedigen Tegenstander uitschakelen/ onder-
talsituaties

Partijspelen,
1 vs. 1 en 1 vs. 2

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Decem-
ber

Aanvallen Passeer-, schijn- en kapbewegin-
gen

YouTube Cock van Dijk passeerbewegingen

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Januari Aanvallen Passeer-, schijn- en kapbewegin-
gen

Magic five of seven

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Februari Aanvallen Tegenstander uitspelen Partijspelen, 
1 vs. 1 en 2 vs. 2

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Maart Aanvallen Overtalsituatie Partijspelen, 
2 vs. 1

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

April Verdedigen Tegensander uitschakelen/ onder-
talsituaties

Partijspelen,
1 vs. 1 en 1 vs. 2

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Mei Aanvallen Passeer-, schijn- en kapbewegin-
gen

Magic five of seven

Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen

Juni Aanvallen en/
of verdedigen

Vrije invulling (herhaling, funspelen, 
partijen en/of teamspelen)
Ontwikkelen technische basisvaar-
digheden

Dribbelen, schieten, passen en aannemen: 
linker- en rechterbeen
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JAARPLANNING ONDERBOUW O11-012

In het tweede deel van de onderbouw gaan we van het ‘kennismaken en ontdekken’ meer naar de per-
fecte beheersing van de basistechnieken (linker- en rechterbeen).  Dus de trainers gaan scherp letten op 
de beheersing van alle technieken. We laten deze leeftijdscategorieën kennismaken met spelprincipes 
en gaan toewerken naar spelen op een groot veld. Dus ook meer nadruk op het spelen vanuit positie en 
de teamfunctie. Oefenvormen staan voor de trainers op de Opleidingskaart aangegeven en tevens is er 
aanvullende oefenstof beschikbaar via de Hoofden Jeugdopleiding.
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Maand Speelstijl Teamfunctie Spelprinci-
pes

Doel Organisatie

Augus-
tus

Verzorgd
Creatief

Aanvallen Dreiging aan 
de bal

Balbeheersing Techniekvormen. Zie YouTu-
be Cock van Dijk

Ontwikkelen techni-
sche basisvaardig-
heden

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Septem-
ber

Verzorgd
Passievol

Verdedigen Compact 
spelen

Veld klein maken Partijspelen

Ontwikkelen techni-
sche basisvaardig-
heden

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Oktober Creatief Aanvallen Overtal cre-
eren

Uitspelen van een 
man meer situatie. 
Ruimte vinden

Positiespelen,
2 vs. 1 en 3 vs. 2. Breed veld 
en 2 doelen per team

Ontwikkelen techni-
sche basisvaardig-
heden

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Novem-
ber

Passievol
Verzorgd

Omschakelen na 
balverlies

Meteen druk Herovering van de 
bal

Partijspelen, 1 vs. 1

Ontwikkelen techni-
sche basisvaardig-
heden

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Decem-
ber

Verzorgd
Passievol

Verdedigen As dicht Veld klein maken 
en tegenstander 
naar de buitenkant 
dwingen

Partijspelen, 
4 vs. 3 en 5 vs. 4

Ontwikkelen techni-
sche basisvaardig-
heden

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Januari Verzorgd 
Creatief

Verdedigen As dicht Veld klein maken 
en tegenstander 
naar de buitenkant 
dwingen

Partijspelen,
4 vs. 3 en 5 vs.4

Ontwikkelen techni-
sche basisvaardig-
heden

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Febru-
ari

Verzorgd
Passievol

Aanvallen Overtal cre-
eren

Uitspelen van een 
man meer situatie

Positiespelen, partijspelen,
2 vs. 1 en 3 vs.2

Ontwikkelen techni-
sche basisvaardig-
heden

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen
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Maand Speelstijl Teamfunctie Spelprincipes Doel Organisatie
Maart Creatief

Passievol
Omschakelen na 
balverovering

Bal naar vrije 
ruimte

Tegenstander 
zo snel mogelijk 
uitspelen

Partijspelen,
van even aantal naar overtal 
situaties

Ontwikkelen 
technische 
basisvaardighe-
den

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

April Creatief Aanvallen Dreiging aan de 
bal

Keuze maken 
individuele actie 
of overspelen

Partijspelen

Ontwikkelen 
technische 
basisvaardighe-
den

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Mei Verzorgd
Passievol

Verdedigen As dicht Bal proberen te 
veroveren aan 
de zijkant

Partijspelen,
4 vs.3 en 5 vs. 4

Ontwikkelen 
technische 
basisvaardighe-
den

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn- 
en kapbewegingen

Juni Verzorgd
Creatief

Aanvallen, 
omschakelen 
na balverlies, 
verdedigen of 
omschakelen na 
balverovering

Vrije invulling 
(herhaling, fun-
spelen, partijen 
en/of teamspe-
len)

Ontwikkelen 
technische 
basisvaardighe-
den

Dribbelen, schieten, passen, 
aannemen, passeer-, schijn - 
en kapbewegingen
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JAARPLANNING MIDDENBOUW O13-O15 EN BOVENBOUW O16-O19

Leidend bij de midden- en bovenbouw is het trainen van de speelstijl en spelprincipes. In de midden-
bouw moeten spelers en teams dat onder de knie krijgen. Deze staan in het schema ook centraal. Op de 
Opleidingskaarten staan oefenvormen aangegeven. Maar belangrijk in de ontwikkeling in deze fase wor-
den ook de mentale en fysieke componenten: in de middenbouw voegen we uithoudingsvermogen en 
lenigheid toe aan de trainingen. De Hoofden Jeugdopleiding reiken de trainers hiervoor oefeningen aan. 
In de bovenbouw gaan we toewerken naar volwassen voetbal met uiteindelijk in de O19 naar het samen 
willen winnen van wedstrijden. Voetballen vanuit teamfunctie en spelprincipes wordt fijn geslepen en 
naast conditie en lenigheid worden ook kracht- en coördinatie-oefeningen toegevoegd aan de trainingen. 
De oefenvormen staan op de Opleidingskaarten en ook de Hoofden Jeugdopleiding reiken de trainers 
oefenvormen aan. 
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Maand Week Speelstijl Teamfunctie Spelprincipe Doel Organisatie
Augus-
tus

1 Verzorgd Aanvallen Overtal creëren Positiespel in de 
opbouw

4+K tegen 3, 
uitbouwen naar 
grotere aantallen

2 Creatief Aanvallen Dreiging aan de 
bal in dribbelen 
en passen

Tegenstander tot 
keuzes dwingen

1 tegen 1 / 2 tegen 
2 / 3 tegen 3

3 Passievol Verdedigen Druk zetten vari-
erend in hoogte

Het storen van de 
opbouw

Partijvormen vanuit 
formatie

4 Passievol Verdedigen Wij houden de 
as dicht

Voorkomen aan-
vallen door de as

Partijvormen vanuit 
formatie

Sep-
tember

1 Passievol Omschakelen na 
balverlies

Meteen druk 
zetten bij gelijke 
aantallen

Snelle omschake-
ling naar verde-
digen

1 tegen 1 / 2 tegen 
2 / 3 tegen 3

2 Verzorgd Aanvallen Diepte gaat voor 
breedte

Snel kansen cre-
eren/scoren

Partijvormen op 
lang smal veld

3 Creatief

Verzorgd

Aanvallen Dynamische 
veldbezetting en 
min. 1 diep-
gaande speler 
(O16-O19)

Overtal creëren 
(O13-O15)

Tegenstander 
voor keuzes 
stellen

Positiespel in de 
opbouw

Partijvorm / posi-
tiespel met veel 
positiewisselingen

4+K tegen 3, 
uitbouwen naar 
grotere aantallen

4 Passievol Verdedigen Als team be-
wegen in de  
richting van de 
bal (O16-O19)

Druk zetten vari-
erend in hoogte 
(O13- O15)

Linies gesloten 
houden

Het storen van de 
opbouw

Partijvormen vanuit 
formatie, evt. vor-
men in ondertalsi-
tuaties

Partijvormen vanuit 
formatie, evt. vor-
men in ondertalsi-
tuaties

Oktober 1 Verzorgd Verdedigen Compact spelen Speelveld klein 
maken

Partijvormen vanuit 
formatie

2 Creatief Omschakelen na 
balverovering

Bal uit de drukte 
spelen

Spel verplaatsen 
naar kant waar 
ruimte is

4 tegen 4 met 4 
kleine doeltjes, 
partijvormen vanuit 
formatie

3 Verzorgd, 
Creatief & 
passievol

VRIJ VRIJ VRIJ Keuze jeugdtrainer
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Maand Week Speelstijl Teamfunctie Spelprincipe Doel Organisatie
4 Creatief Aanvallen Hoog baltempo 

bij voorberei-
den kansen 
(O16-O19)

Dreiging aan de 
bal in dribbe-
len en pas-
sen(O13-O15)

Ruimtes creëren 
om tot kansen 
te komen en te 
scoren

Tegenstander tot 
keuzes dwingen

Positiespel / partij 
vormen in overtal

Partijvormen met 
bijvoorbeeld lijndrib-
bel

Novem-
ber

1 Verzorgd Aanvallen Overtal creëren Positiespel in de 
opbouw

4+K tegen 3, 
uitbouwen naar 
grotere aantallen

2 Passievol Verdedigen In ondertal 
houden wij de 
tegenstander op 
(O16-O19)

Wij houden 
de as dicht 
(O13-O15)

Tegenstander 
beletten kansen 
te creëren en te 
scoren

Voorkomen aan-
vallen door de as

Partijvormen in 
ondertal

Partijvormen of 
positiespel (smal 
veld) 

3 Passievol Verdedigen Druk zetten vari-
erend in hoogte

Het storen van de 
opbouw

Partijvormen vanuit 
formatie

4 Creatief Omschakelen na 
balverlies

Wij houden de 
tegenstander op

Tijd winnen om 
weer in de verde-
digende organisa-
tie te komen

Partijvormen in  
ondertalsituaties

Decem-
ber

1 Creatief Aanvallen Dreiging aan de 
bal in dribbelen 
en passen

Tegenstander tot 
keuzes dwingen

1 tegen 1 / 2 tegen 
2 / 3 tegen 3

2 Verzorgd Aanvallen Diepte gaat voor 
breedte

Snel kansen cre-
eren/scoren

Partijvormen op 
lang smal veld

3 Passievol Verdedigen Wij houden de 
as dicht

Voorkomen aan-
vallen door de as

Partijvormen vanuit 
formatie

Januari 1 VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ Keuze jeugdtrainer
2 VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ Keuze jeugdtrainer

Januari 3 Passievol

Verzorgd

Verdedigen Als team be-
wegen in de  
richting van de 
bal (O16-O19)

Compact spelen  
(O13- O15)

Linies gesloten 
houden

Speelveld klein 
maken

Partijvormen vanuit 
formatie, evt. vor-
men in ondertalsi-
tuaties

Partijvormen vanuit 
formatie

 

4 Creatief Omschakelen na 
balverovering

Dreiging in de 
diepte dmv loop-
acties van min. 
1 speler

Snel kansen cre-
eren/snel scoren

Positiespelen/
partijvormen met 
gelijke aantallen en 
neutrale spelers bij 
balbezittende partij
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Maand Week Speelstijl Teamfunctie Spelprincipe Doel Organisatie
Febru-
ari

1 Verzorgd Aanvallen Dynamische 
veldbezetting en 
min. 1 diep-
gaande speler 
(O16-O19)

Overtal creëren 
(O13-O15)

Tegenstander 
voor keuzes 
stellen

Positiespel in de 
opbouw

Partijvorm / posi-
tiespel met veel 
positiewisselingen

4+K tegen 3, 
uitbouwen naar 
grotere aantallen

2 Creatief

Verzorgd

Aanvallen Hoog baltempo 
bij voorbereiden 
kansen

Diepte gaat 
voor breedte 
(O13-O15)

Ruimtes creëren 
om tot kansen 
te komen en te 
scoren

Snel kansen cre-
eren/scoren

Positiespel / partij 
vormen in overtal

Partijvormen op 
lang smal veld

3 Passievol Verdedigen Compact spelen Speelveld klein 
maken

Partijvormen vanuit 
formatie

4 Passievol

Verzorgd

Verdedigen In ondertal 
houden wij de 
tegenstander op 
(O16-O19)

Compact spelen  
(O13- O15)

Tegenstander 
beletten kansen 
te creëren en te 
scoren

Speelveld klein 
maken

Partijvormen in 
ondertal

Partijvormen vanuit 
formatie

Maart 1 Passievol Omschakelen na 
balverlies

Meteen druk 
zetten bij gelijke 
aantallen

Snelle omschake-
ling naar verde-
digen

1 tegen 1 / 2 tegen 
2 / 3 tegen 3

2 Verzorgd Verdedigen Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrainer

3 Passievol Omschakelen na 
balverovering

Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrainer

4 Creatief Aanvallen Dreiging aan de 
bal in dribbelen 
en passen

Tegenstander tot 
keuzes dwingen

1 tegen 1 / 2 tegen 
2 / 3 tegen 3

April 1 Verzorgd Aanvallen Overtal creëren Positiespel in de 
opbouw

4+K tegen 3, 
uitbouwen naar 
grotere aantallen

2 Passievol Verdedigen Druk zetten vari-
erend in hoogte

Het storen van de 
opbouw

Partijvormen vanuit 
formatie

3 Passievol Verdedigen Wij houden de 
as dicht

Voorkomen aan-
vallen door de as

Partijvormen vanuit 
formatie

4 Creatief Omschakelen na 
balverovering

Bal uit de drukte 
spelen

Spel verplaatsen 
naar kant waar 
ruimte is

4 tegen 4 met 4 
kleine doeltjes, 
partijvormen vanuit 
formatie

Mei 1 VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ Keuze jeugdtrainer
2 Verzorgd & 

Creatief
Aanvallen Keuze jeugdtrai-

ner
Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrainer
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Maand Week Speelstijl Teamfunctie Spelprincipe Doel Organisatie
3 Passievol Verdedigen Keuze jeugdtrai-

ner
Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrainer

4 Passievol Omschakelen 
na balverlies en 
balverovering

Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrai-
ner

Keuze jeugdtrainer

JUNI VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ Keuze jeugdtrainer
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TEAMORGANISATIE

VANUIT JE EIGEN POSITIE SAMENWERKEN
Een goede en slimme veldbezetting is essentieel om goed te voetballen en te kunnen werken met spel-
principes. Daarom werken we met een teamorganisatie ofwel formatie. We spelen bij Be Quick Dokkum 
georganiseerd voetbal vanuit de eigen positie van de speler, zowel bij balbezit als balverlies. Iedereen 
leert spelen vanuit zijn of haar positie. Dat zorgt ervoor dat je de opbouw goed kunt verzorgen en tot 
goede aanvallen kunt komen, maar verdedigend ook goed staat en goed kunt omschakelen. We spe-
len met veel beweging, dus er zijn regelmatig positiewisselingen. Spelers moeten leren posities over te 
nemen (werken vanuit teamfunctie en spelprincipes). Op de Opleidingskaarten is per leeftijdscategorie 
aangegeven hoe we dat doen. Een jeugdspeler van Be Quick willen we leren voetballen op verschillende 
posities. 

De jeugd in elftallen speelt als basis in K:4:3:3. De achttallen spelen K:3:1:3 en de zestallen K:2:1:2. 
Voor het voetbal in acht- en zestallen zijn de posities aan de hand van nummers ‘gekoppeld’ aan posities 
in een elftal (zie Opleidingskaarten). 
Nuances kun je in de opstelling aanbrengen in overleg met het Hoofd Jeugdopleiding. Oudere teams 
leren ook in een andere formaties te spelen, als de situatie daarom vraagt. De speelstijl van Be Quick 
(Verzorgd, Passievol en Creatief) passen we echter niet aan, we treden tegenstanders hiermee met ver-
trouwen tegemoet en zijn herkenbaar door deze stijl.
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3.1 ONTWIKKELING TEAMS EN SPELERS

Ontwikkelen doe je samen, doe je regelmatig en met betrokkenheid. De trainers/leiders bespreken 
regelmatig samen de ontwikkeling van het team. Maar ook vooral met het team. Een gesprek betekent: 
praten en luisteren. Dit kan voorafgaand aan een training of een wedstrijd. De trainer bespreekt daar-
naast in individuele gesprekken met elke speler zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, voetbalontwikkeling, 
wensen en doelen (zie hieronder bij voortgangsgesprek). 

TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN
Het is simpel: voetballen leer je door het veel te doen! De techniek en vaardigheden van de jonge speler 
ontwikkelen zich snel zich door veel te voetballen. En door veel te voetballen leer je bijvoorbeeld spelsi-
tuaties herkennen. De trainer en leider zorgen ervoor dat elk Be Quick team een goed gevulde jaaragen-
da heeft: competitie, beker, zaalvoetbal, oefenwedstrijden, toernooien en ook leuke (sociale) teamactivi-
teiten.

Het beleid op het gebied van trainen, wedstrijden en toernooien spelen is daarom bij Be Quick als volgt:

TRAINING
- Trainingen vinden tweemaal per week volgens de jaarplanningen plaats
- Ruimte voor extra training wordt aan spelers of teams geboden, op    zowel veld als andere   
 ondergronden (bijvoorbeeld pannakooi)
- Extra training kan voetbaltraining zijn, maar ook looptraining of andere ontwikkeling
- Doel training: aan einde seizoen beheersen van vaardigheden die per leeftijdscategorie zijn   
 beschreven in Opleidingskaart

WEDSTRIJD
- Zorgen voor stimulerende wedstrijdbespreking. In de rust en na de wedstrijd benoemen wat   
 goed ging en wat het team heeft geleerd 
- Het toepassen van hetgeen is geleerd op de training in de week ervoor   
- Wisselbeleid tijdens wedstrijden dient evenwichtig te zijn
- Achterstanden in speelminuten van specifieke spelers, worden in weken na achterstand    
 gecompenseerd door langer laten spelen
- Afwijken van wisselbeleid gebeurt alleen i.o.m. de HJO van de categorie

TOERNOOIEN
- Be Quick Dokkum organiseert zelf toernooien als de Voetbaldagen, Girlsday, Schoolvoetbal en   
 Bonifatiuscup (zie verder Seizoenskalender in hoofdstuk 4)
- Trainer/leider dienen voor jaarplan te overwegen toernooien bij andere clubs (in binnen- én   
 buitenland) te spelen. Deelname aan toernooien is een prachtige belevenis voor kinderen.   
 Een andere omgeving, veel wedstrijden, andere tegenstanders en een hoop plezier. Voor de   
 voetbalontwikkeling is het ook goed elders te voetballen. Het is leerzaam en leuk     
 je te meten met teams uit een andere regio of met een andere spelopvatting.

VOORTGANGSGESPREKKEN

Gedurende het seizoen worden met spelers voortgangsgesprekken gehouden. Het doel is spelers te 
stimuleren en hen te helpen bij de ontwikkeling. Het is dus geen beoordelingsgesprek. In onderstaand 
schema is aangegeven hoe we dit doen per leeftijdscategorie. 

3. ONTWIKKELING SPELERS EN 
BEGELEIDING
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Voor de O10-O12 zijn het korte gesprekken tijdens de training langs het veld. Dan worden bijvoorbeeld 
besproken:
- Waar ben je goed in (aanvallen, verdedigen)?
- Welke positie vind je leuk?
- Wat maakt voetballen leuk?
- Waar wil je beter in worden?

Voor de trainers is het van belang om de gesprekken luchtig en laagdrempelig te houden en rekening 
te houden met het karakter van de spelers. Veroordelen en geforceerd doorvragen is niet aan de orde. 
Belangrijk is een positieve insteek en het gesprek te focussen op het voetbal en de ontwikkeling van de 
speler. Als er weinig reactie komt van een speler, dan is het eerst prima. Het voeren van deze gesprek-
ken is soms ook wennen.

Leeftijd Wie Hoe Wanneer
O7 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

O8 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

O9 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

O10 Trainer Tijdens trainen 
een speler kort eruit halen
om mee te praten

Oktober
Maart

O11 Trainer Tijdens trainen 
een speler kort eruit halen
om mee te praten

Oktober
Maart

O12 Trainer Tijdens trainen 
een speler kort eruit halen
om mee te praten

Oktober
Maart

O13 Trainer Buiten training aan de hand van 
‘Formulier Voortgangsgesprek jeugd-
spelers’

Oktober
Maart

O14 Trainer Buiten training aan de hand van 
‘Formulier Voortgangsgesprek jeugd-
spelers’

Oktober
Maart

O15 Trainer Buiten training aan de hand van 
‘Formulier Voortgangsgesprek jeugd-
spelers’

Oktober
Maart

O16 Trainer Buiten training aan de hand van 
‘Formulier Voortgangsgesprek jeugd-
speler’

Oktober
Maart

O17 Trainer Buiten training aan de hand van 
‘Formulier Voortgangsgesprek jeugd-
spelers’

Augustus
December
April

O18 Trainer Buiten training aan de hand van 
‘Formulier Voortgangsgesprek jeugd-
spelers’

Augustus
December
April

O19 Trainer Buiten training aan de hand van 
‘Formulier Voortgangsgesprek jeugd-
spelers’

Augustus
December
April
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GESPREKKEN VANAF O13
Vanaf de O13 wordt het voortgangsgesprek buiten de training gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van het ontwikkelde ‘Formulier Voortgangsgesprek jeugdspelers’ (zie bijlage Formulieren). Voor deze 
gesprekken vragen we aandacht voor een veilige omgeving  en de Gedragsregels ter preventie van on-
gewenst gedrag/seksuele intimidatie in de sport’ opgesteld door de NOC*NSF.

Het is in principe een 1 op 1 gesprek. Voor gesprekken met meiden geldt dat er een derde persoon bij 
aanwezig moet zijn.  De insteek is (uiteraard) ook voor deze leeftijdsgroepen een waarderend en motive-
rend gesprek. Een trainer kan eventuele ontwikkelpunten of aspecten over inzet en gedrag 
bespreekbaar maken bij deze oudere leeftijdscategorieën.

SPELERSVOLGSYSTEEM
Het doel van de spelersbeoordelingen is om de prestatie en progressie van de jeugdspelers te beoorde-
len, te monitoren en te analyseren. Met de resultaten kan gericht aandacht worden gegeven aan de ont-
wikkeling van deze spelers in het vervolg van het seizoen en komend seizoen. Hiervoor is het ‘Formulier 
Spelersbeoordeling’ ontwikkeld (zie bijlage). De HJO beheert de jaarlijkse formulieren per speler. De trai-
ner vult het formulier in. Mogelijk gaan we het spelersvolgsysteem de komende jaren verder uitbouwen.

BEGELEIDING TALENTEN
Voldoende uitdaging en spelplezier is essentieel. Voor talenten3 kan daarom gekozen worden om een 
traject aan te bieden met bijvoorbeeld het meetrainen bij een oudere categorie, extra trainingen te vol-
gen, maar ook het vervroegd ‘overgaan’ naar een oudere categorie:

- Het initiatief voor een dergelijk traject ligt hiervoor bij het Hoofd Jeugdopleiding. Hij zorgt ook voor  
 goede afstemming en communicatie met de betreffende trainers, de speler in kwestie en   
 eventueel de ouders. Het clubbelang en het belang van de ontwikkeling van de speler staan hier  
 boven belangen van een team of trainer. 
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MEETRAIN WEKEN
In het kader van de ontwikkeling en als onderdeel van het selectiebeleid gaan in een kort tijdsbestek in 
het voorjaar meerdere spelers uit verschillende teams tijdelijk meetrainen met andere teams. In deze 
gevallen blijft de betreffende speler volwaardig lid van zijn ‘eigen’ team maar traint tijdelijk (en niet beide 
trainingen in de week) mee met een hoger selectieteam of een hogere leeftijdscategorie.

EENMALIG MEESPELEN BIJ EEN ANDER TEAM; ‘LENEN’ VAN SPELERS
Het komt regelmatig voor dat voor de bezetting noodzakelijk is dat een jeugdteam aangevuld moet 
worden vanuit een ander team. Er kan dan aangeklopt worden bij andere teams. In principe worden dan 
spelers gevraagd uit het ‘volgende’ team, bijvoorbeeld JO13-1 vraagt speler uit JO13-2; JO13-2 vraagt 
speler uit JO13-3, etc. Ook is het mogelijk een talentvolle spelers uit een jongere lichting mee te laten 
spelen, bijvoorbeeld een speler van JO15-1 die dan met JO17-1 meedoet. De regels van de KNVB om-
trent het meespelen in andere teams worden in acht genomen.

Met het meespelen bij een ander team help je ander team, maar het is ook goed voor de ontwikkeling 
van spelers dat ze tijdens een seizoen soms ook in andere teams spelen.

Hoofdregel bij het ‘lenen van spelers’ is dat we elkaar helpen en dat het in ‘goed overleg’ wordt geregeld 
tussen de teams en teamleiding en dat er meegedacht wordt. Zorg dat het tijdig in gang wordt gezet als 
je in nood zit of graag om een andere reden een speler uit een ander team wilt laten meespelen. Er is 
altijd eerst contact tussen de teamleiding van de betrokken teams voordat een speler wordt benaderd.
De twee belangrijkste aspecten waarnaar gekeken wordt is: de ontwikkeling van de speler (en spel-
plezier) en het clubbelang. Of een team eventueel om het kampioenschap of degradatie speelt, wordt 
daarbij meegewogen maar hoeft niet doorslaggevend te zijn. Als er echt veel geschoven moet worden 
dan is de inzet dat zo weinig mogelijk teams ‘last’ hebben van het ‘lenen’. Ook het laten spelen van twee 
wedstrijden (of twee halve wedstrijden) door een speler in één weekend of op één dag behoort tot de 
mogelijkheden. De coördinator van de betreffende lettergroep en de Hoofd Jeugdopleiding worden op de 
hoogte gesteld van de uitwisseling. Ook wordt gezorgd voor zorgvuldige communicatie met betreffende 
speler (en ouder).
Als het gaat om (een) selectieteam(s) en de betrokken teams niet (snel genoeg) tot een oplossing kun-
nen komen, dan neemt de Hoofd Jeugdopleiding een beslissing hierin. Het bestuurslid Voetbaltechni-
sche Zaken wordt op de hoogte gesteld.
Bovenstaande is ook van toepassing als seniorenteams een beroep willen doen op een jeugdspeler, 
behalve als het gaat om A- en B-selectie van de Senioren (zie onder).

- Een dergelijk traject of overgang kan ook gelden voor meiden door ze tijdelijk of structureel in JO  
 teams te laten voetballen. De visie van Be Quick Dokkum is dat het voor de voetbalontwikkeling  
 van de meiden beter is zo lang mogelijk in JO-teams te spelen.

- Voor de oudere jeugd geldt dat talenten in aanmerking kunnen komen om voor langere tijd mee   
 te trainen en/of te spelen met A- of B-selectie. In dat geval wordt er in overleg tussen de speler,   
 Hoofdtrainer, Hoofd Jeugdopleiding en eventueel trainer B-selectie      
 een traject afgesproken. Het Hoofd Jeugdopleiding stemt dit af met de betrokken Jeugdtrainer en  
 stelt het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken op de hoogte. Ook ingeval een talent meetraint bij  
 KNVB of een BVO maakt het Hoofd Jeugdopleiding afspraken over de trainingen en wedstrijden  
 bij Be Quick Dokkum van de betreffende speler.

3In onze visie is een talentvolle voetballer iemand die de vaardigheden uit het profiel van de Opleidings-
kaart significant beter beheerst dan zijn leeftijdsgenoten; hij of zij in staat wordt geacht zich staande te 
houden in een hogere leeftijdscategorie.
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UITWISSELING SPELERS JEUGD MET A- EN B-SELECTIE
Talentvolle jeugdspelers kunnen worden gevraagd (een) wedstrijd(en) mee te spelen met de A- en 
B-selectie. Hoofdregel is hier ook dat het in ‘goed’ overleg wordt geregeld. De trainer van A- of B-selectie 
en de Hoofd Jeugdopleiding initiëren dit overleg en betrekken de betreffende Jeugdtrainer hierbij. Het 
bestuurslid Voetbaltechnische Zaken en de coördinator van de betreffende lettergroep worden op de 
hoogte gesteld. 
De ontwikkeling van de speler en het clubbelang zijn de twee belangrijkste criteria. Of een team even-
tueel om het kampioenschap of degradatie speelt, wordt daarbij meegewogen maar hoeft niet doorslag-
gevend te zijn. Ook het laten spelen van twee wedstrijden (of twee halve wedstrijden) door een speler in 
één weekend of op één dag behoort tot de mogelijkheden.

KEEPERS
We geven aan de ontwikkeling van keepers specifieke aandacht binnen de jeugdopleiding. Het is een 
specifieke positie die ook specifieke kwaliteiten en training vraagt. Van keepers worden andere zaken 
verwacht dan vroeger en de tijd dat de minst getalenteerde voetballer automatisch keeper werd, ligt ach-
ter ons. Van keepers verwachten wij ook dat ze goed mee kunnen voetballen en belangrijk zijn bij
de opbouw.
Be Quick Dokkum kiest ervoor tot en met de O10 zo veel mogelijk te werken met een roulerende keeper, 
zodat iedereen een keer op doel komt te staan. Dit heeft drie voordelen:

- Elke speler krijgt op deze wijze ervaring in het keepen. Hiermee wordt voorkomen dat een   
 potentieel talent onopgemerkt blijft. Het gebeurt eigenlijk nog te vaak dat iemand op latere leeftijd  
 bij toeval keeper wordt.

- Voetbalvaardigheden zijn belangrijk voor een keeper. Omdat bekend is dat de kinderen tussen 8  
 en 12 jaar gemakkelijk nieuwe bewegingen aanleren is het belangrijk om hen juist dan zoveel   
 mogelijk aan te reiken.

- Mocht blijken dat een keeper een jaar later genoeg heeft van het keepen, kan hij zonder veel   
 problemen een positie in het veld innemen. 
 Vanaf O11 hebben teams een vaste keeper en wordt een keeper de mogelijkheid geboden om   
 specifieke keepers trainingen te volgen. Deze training wordt één keer per week verzorgd, naast   
 de bestaande teamtrainingen.

BETROKKENHEID OUDERS
Het positief betrekken van de ouders bij het team en het spel van hun kind is belangrijk. Het stimuleert 
de jeugd en zorgt voor een goede spirit en ontwikkelklimaat rond het team. En het is leuk! Daarnaast 
kunnen zo de taken rond het team, zoals wassen, vlaggen en rijden goed worden verdeeld. 
Met het oog op een goede betrokkenheid en goede afspraken zorgen de trainer en leider(s) van elk 
team dat voor de aftrap van het seizoen een ouderbijeenkomst wordt georganiseerd. Eventueel kan dit 
halverwege het seizoen worden herhaald. Er is een formulier als hulpmiddel voor te bespreken onder-
werpen (zie bijlage voor ‘Formulier Bespreekpunten ouderbijeenkomst’). De coördinator uit het Jeugdbe-
stuur kan hierbij ondersteunen. Maak sowieso afspraken over de rollen tijdens wedstrijden: de trainer en 
leider doen de coaching en tactische aanwijzingen. De ouders dus niet.

VERTROUWENSPERSOON
Zoals aangegeven bij onze Opleidingsvisie geldt het veilig sportklimaat voor iedereen.  De vertrouwens-
persoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met iedere vorm van ongewenst 
gedrag. Zie ook de opleidingsvisie in dit document en onze site voor nadere informatie en contactgege-
vens.
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3.2 SELECTIEBELEID EN TALENTHERKENNING

Om spelers te ontwikkelen is het belangrijk om op basis van de opleidingsvisie spelers concreet te kun-
nen begeleiden om beter te leren voetballen. Hiertoe zijn criteria nodig waarop elke speler beoordeeld 
kan worden, zodat elke speler heel gericht kan werken aan zijn/haar ontwikkeling. Ieder op zijn niveau 
en op zijn tempo. Een gedegen selectiebeleid is  noodzakelijk om ieders talent de kans te geven zich 
optimaal te ontwikkelen. 
Met deze criteria kunnen talent ook herkend en ontwikkeld worden. Deze talentherkenning en -ontwikke-
ling is nodig om de prestatieteams en spelers naar een hoger niveau te brengen. Be Quick Dokkum wil 
graag zo hoog mogelijk spelen met zo veel mogelijk zelf opgeleide spelers. Dit maakt het noodzakelijk 
om vanaf de O9 met één of meer prestatiegerichte teams en een selectiebeleid te werken.

SPELERSBEOORDELING
De kernwaarden van Be Quick Dokkum (ambitie, plezier, samen, ontwikkeling, beleving, respect en 
openheid), de speelstijl (Verzorgd, Passievol en Creatief) en de spelprincipes hebben wij vertaald naar 
criteria waarmee we de jeugdspelers beoordelen. Deze beoordeling heeft als belangrijkste doel de 
spelers helpen verder te ontwikkelen.
We onderscheiden de volgende onderdelen:
- Gedrag (Is het conform kernwaarden? Hoe gaat de speler om met anderen en bijvoorbeeld met  
 tegenslag?)
- Inzicht (Hoe omgaan met spelprincipes? Hoe creatief is de speler?)
- Fysiek (In staat om dynamisch te spelen? Heeft de speler voldoende snelheid? Hoe staat het   
 met de duelkracht?)
- Techniek (In staat om verzorgd te voetballen? Wat is snelheid van handelen?)
 Bovengenoemde punten zijn uitgewerkt op het ‘Formulier Spelersbeoordeling’. Daarnaast kijken  
 we bij de beoordeling naar de specifieke doelstellingen die voor de betreffende categorie zijn   
 geformuleerd op de Opleidingskaart.

INDELEN TEAMS PER CATEGORIE
De opzet is dat we, als het qua beschikbaarheid van de lichtingen kan, voor alle KNVB-leeftijdscatego-
rieën teams samenstellen. Dit is wel afhankelijk van het aanbod van spelers bij Be Quick Dokkum en of 
er voor onze club in deze categorie een interessante competitie wordt aangeboden door de KNVB. De 
Hoofden Jeugdopleiding en het Jeugdbestuur nemen per categorie hier een besluit over na overleg met 
de KNVB.

Eindverantwoordelijk voor de teamindeling zijn de coördinator uit het Jeugdbestuur van de betreffende 
leeftijdscategorie en het Hoofd Jeugdopleiding. Voor de selectieteams is dat de betreffende selectietrai-
ner en het Hoofd Jeugdopleiding van de betreffende leeftijdscategorie.
Vanaf de leeftijdscategorie O9 en ouder zijn er selectieteams, mits het aanbod van spelers groot genoeg 
is. Dit betekent dat we in die betreffende leeftijdscategorie minimaal één team samenstellen met talent-
volle spelers, dus indelen op sterkte. 

O7
Bij deze leeftijdscategorie is er geen vaste teamindeling. Er wordt elke speeldag veel gemixt bij de 
samenstelling van de teams. De O7 speelt geen competitie, maar onderlinge wedstrijden of toernooien, 
eventueel met verenigingen uit de buurt (4 tegen 4). 

O8
Vanaf O8 doen Be Quick teams mee aan de KNVB-competitie. Bij O8 zijn er geen selectieteams maar 
wel een vaste teamindeling. Als we meerdere teams kunnen samenstellen wordt er bij de indeling pri-
mair gekeken naar sociale factoren, zoals vriendjes/vriendinnetjes, school, buurt en wijk. 
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O9 tot en met O12
Het eerste team per categorie wordt een selectieteam met de talentvolle spelers. De overige teams in 
de categorie worden qua sterkte gelijkwaardig ingedeeld. We proberen rekening te houden met vriend-
schaps- en schoolrelaties.

O13 tot en met O19
Als er meerdere teams zijn per categorie dan is er minimaal een selectieteam per categorie. Als er veel 
spelers in een lichting zitten en het kan qua aanbod van talentvolle spelers, dan kan worden besloten om 
twee selectieteams te maken. 
De overige teams worden aflopend op basis van sterkte ingedeeld. Zo mogelijk wordt rekening gehou-
den met vriendschaps- en schoolrelaties.

WERKWIJZE INDELING SELECTIETEAMS
Bij het maken van selectieteams bij de verschillende leeftijdscategorieën en het indelen op sterkte 
baseren we ons op de volgende beoordelingen en waarnemingen:

1. Trainer(s) en leider(s) vullen tweemaal per seizoen een beoordeling in: de globalere    
 tussenbeoordeling in de winterstop op het ‘Formulier Tussentijdse beoordeling jeugdspelers’ en   
 het uitgebreidere ‘Formulier Spelersbeoordeling’ eind april. 

2. Er zijn gedurende het seizoen interne scouts aanwezig bij wedstrijden die ook beoordelingen   
 maken.

3. Hoofden Jeugdopleiding bekijken af en toe ook spelers bij wedstrijden en trainingen (ook in   
 meetrainweken) om zich een beeld te vormen. Ze betrekken bij hun waarnemingen ook    
 het inzicht van de selectietrainer van komend seizoen.

INTERNE SCOUTING
Doelstelling van het scoutingteam is het Jeugdbestuur, Hoofd Jeugdopleiding en de selectietrainers te 
assisteren bij het indelen van alle jeugdspelers in een team op een passend niveau, door desgevraagd 
of op eigen initiatief spelers te beoordelen. 
Daarnaast heeft het scoutingteam een rol bij het naar een kwalitatief hoger niveau brengen van de se-
lectieteams door gericht te scouten en actief te zoeken naar getalenteerde spelers die (op termijn) voor 
een plaats in een selectieteam in aanmerking komen.

De taken zijn in het kort:
- Beoordelen van spelers op verzoek van HJO door het bekijken van wedstrijden.
- Vastleggen van de bevindingen op het ‘Formulier Spelersbeoordeling’ en desgewenst bespreken.
- Actief speuren naar talentvolle jeugdspelers en de selectietrainers en Hoofd Jeugdopleiding   
 daarover informeren.
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3.3 ONTWIKKELING TRAINERS / COACHES EN SCHEIDSRECHTERS

Ontwikkelen en opleiden zit in de genen bij Be Quick en met voorliggend Jeugdvoetbalbeleidsplan willen 
we dat nadrukkelijk verder uitbouwen en borgen. Dit geldt voor spelers maar zeker ook voor trainers/
coaches. Je kunt bij Be Quick Dokkum als ambitieus jeugdtrainer opgeleid worden en doorgroeien naar 
een gediplomeerd jeugd- of seniorentrainer. Maar ook trainers zonder deze ambities ondersteunen we 
nadrukkelijk bij hun ontwikkeling. Hieronder is weergegeven waar de begeleiding en facilitering uit be-
staat.

BEGELEIDING DOOR HOOFDEN JEUGDOPLEIDING
Onze Hoofden Jeugdopleiding (HJO’s) hebben de primaire taak om de trainers en coaches voetbaltech-
nisch te ondersteunen, zodat ze zo goed mogelijk volgens onze visie de teams en spelers begeleiden. 
De begeleiding van de HJO’s bestaat bijvoorbeeld uit het aanreiken van oefenstof, het bekijken van 
trainingen en wedstrijden en het geven van feedback en tips. Belangrijke leidraad bij hun ondersteuning 
zijn de Opleidingskaarten die we per leeftijdscategorie hebben. 
HJO’s zoeken de trainers individueel op, maar trainers hebben altijd de gelegenheid om aan te kloppen 
bij hun Hoofd Jeugdopleiding als ze een specifieke hulpvraag of behoefte hebben, bijvoorbeeld over 
een voetbaltechnische kwestie, over de coaching, de oefenstof of specifieke spelsituaties. HJO’s zijn op 
trainingsavonden en op zaterdagen aanwezig op het Tolhuispark of kunnen per mail of telefoon worden 
benaderd.
Elke HJO heeft elke zaterdag een team van de week. Dit team wordt dan ‘volledig’ begeleid rond de 
wedstrijden: van wedstrijdpraatje, warming up, coaching, bespreking in rust tot nabespreking. Er wordt 
gezorgd dat elk jeugdteam minimaal een maal per seizoen ‘team van de week’ is.

THEMABIJEENKOMSTEN
We organiseren regelmatig themabijeenkomsten over teamfuncties, spelprincipes en andere aspec-
ten van het trainen en coachen. Tijdens de bijeenkomsten worden korte inleidingen verzorgd over een 
specifiek aspect en gaan de trainers en eventueel leiders (in de rol van coach) met elkaar in gesprek. 
De HJO’s plannen de bijeenkomsten in en deze worden op site gezet en via Sportlink in de clubplanning 
opgenomen.
De bijeenkomsten duren circa een uur en worden voorbereid voor de HJO’s, ook met gebruik van bij-
voorbeeld beamer, video (opnamen wedstrijden of voorbeelden uit Betaald Voetbal) en flipover. Het is 
prima om het een keer digitaal te organiseren, bijvoorbeeld via Teams of Zoom. 
Op de seizoenskalender (zie hoofdstuk ‘Organisatie en werkwijze’ van dit beleidsplan )is aangegeven in 
welke weken welk onderwerp wordt besproken. De themabijeenkomsten worden normaalgesproken per 
onder-, midden- en bovenbouw georganiseerd. In principe gelden de volgende dagen voor de themabij-
eenkomsten:
- Onderbouw: maandag of dinsdag
- Middenbouw: maandag of woensdag
- Bovenbouw: vrijdag

Twee of drie maal per jaar zijn de bijeenkomsten uitgebreider met bijvoorbeeld een bijdrage van de 
hoofdtrainer of een externe. Dat laatste kan bijvoorbeeld via onze partnerships met een BVO, uit het net-
werk van trainers of via uitgestroomde spelers en trainers die elders werkzaam zijn. Ook kennisuitwisse-
ling met andere sporten, bijvoorbeeld atletiek, hockey of judo behoort hier tot de mogelijkheden. 
Er kan gekozen om deze Themabijeenkomsten XL voor alle jeugdtrainers en -coaches te organiseren, 
zonder opdeling in onder-, midden- en bovenbouw. 
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TRAINERSRUIMTE 
Het delen van kennis met elkaar, trainers onderling, is erg belangrijk en wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld 
bij de hierboven genoemde themabijeenkomsten. 
Er is voor onderling overleg naast het hoofdveld een trainersruimte ingericht waar trainers samen kun-
nen overleggen of bijvoorbeeld een nabespreking doen van de wedstrijd met hun HJO. Er is documen-
tatie met bijvoorbeeld oefenstof in de ruimte aanwezig en ook een tactiekbord. Ook in alle thuiskleedka-
mers zijn tactiekborden opgehangen om tactische zaken met het team te bespreken.

VOORTGANGSGESPREKKEN EN OPLEIDINGSAFSPRAKEN
Twee keer per jaar vindt met elke trainer een voortgangsgesprek plaats met de HJO: in de maanden de-
cember/januari en in de maand mei. In het voortgangsgesprek gaat het in ieder geval over sterke punten 
en ontwikkelpunten, het volgen van de Opleidingskaart en jaarplanning, de ambitie van de trainer en 
afspraken over het volgende seizoen. Houding en gedrag zijn belangrijke indicatoren voor de beoorde-
ling van de voortgang. Hiermee leggen we een duidelijke relatie met de kernwaarden en opleidingsvisie 
van de club. 
Aan het eind van een voortgangsgesprek worden afspraken gemaakt tussen de trainer en de HJO over 
de aandachtspunten en eventuele afspraken over verdere ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van 
het ‘Formulier Voortgangsgesprek Jeugdtrainers’ (zie bijlage). 

FACILITERING BIJ OPLEIDINGEN
Be Quick Dokkum biedt aan jeugdtrainers de mogelijkheid een aantal vakinhoudelijke opleidingen (zoals 
de opleidingen Pupillentrainer, UEFA C en Hoofd Opleiding C) te vergoeden. Als tegenprestatie wordt 
dan een aantal jaren commitment gevraagd als trainer. Voorwaarde is in ieder geval dat de opleiding 
past in de ontwikkeling zoals besproken in het voortgangsgesprek en wordt vastgelegd. Deze facilitering 
wordt individueel met de betreffende trainer vastgelegd in een opleidingsovereenkomst.  

ORGANISATORISCHE ONDERSTEUNING
Voor vragen op organisatorisch en facilitair vlak, zoals over trainingsmateriaal, kleiding en ook bijvoor-
beeld voor organisatorische zaken zoals het organiseren van ouderbijeenkomsten kunnen trainers en 
coaches terecht bij de coördinator uit het Jeugdbestuur. Elke leeftijdscategorie heeft vanuit het Jeugdbe-
stuur een coördinator als aanspreekpunt.
Er is voor trainers en coaches alle ruimte om het Jeugdbestuur of Algemeen Bestuur te benaderen om te 
klankborden, advies in te winnen of voor overige verzoeken.

INTRODUCTIE NIEUWE VRIJWILLIGERS
We willen nieuwe vrijwilligers (ook stagiairs) op een goede manier welkom heten, zodat zich snel thuis 
voelen en wegwijs worden binnen de club. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt hiertoe een introductiegesprek 
waarbij beleid, contactpersonen, werkwijze binnen de club e.d. worden toegelicht. Hiervoor is een check-
list ontwikkeld (zie bijlage voor ‘Formulier Introductie nieuwe vrijwilliger jeugd’).

STAGES EN OPDRACHTEN: ERKEND LEERBEDRIJF
Vrijwel elk seizoen lopen MBO- of HBO-studenten stage bij Be Quick Dokkum, bijvoorbeeld als assis-
tent-trainer, zelfstandig trainer of (mede-)organisator van een evenement. Of studenten doen een on-
derzoek naar bijvoorbeeld een bepaald onderdeel van onze vereniging. Het gaat bijvoorbeeld om de 
opleidingen CIOS, Sport en Bewegen, Coördinator Sportinstructie, ALO en Sportkunde. Verschillende 
jeugdtrainers hebben UEFA C of UEFA B gehaald bij Be Quick Dokkum. Ook scholieren van het Voortge-
zet Onderwijs kunnen (praktijk)opdrachten uitvoeren bij Be Quick Dokkum
Het bieden van stagemogelijkheden past goed bij onze functie als opleidingsclub en er dan ook is goede 
begeleiding vanuit de club. Voor voetbaltechnische opdrachten en stages ligt de rol als praktijkbegeleider 
bij het Hoofd Jeugdopleiding. 
Van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben wij de erkenning een 
leerbedrijf te zijn voor het beroepsonderwijs, zodat studenten bij ons een stage of leerbaan kunnen doen. 
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ONTWIKKELING EN BEGELEIDING SCHEIDSRECHTERS
De scheidsrechter is een essentieel onderdeel van het voetbal en hij of zij speelt een belangrijke rol op 
én buiten het veld. De scheidsrechter draagt bij aan een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. Dit 
betekent meer plezier bij alle deelnemers aan het voetbal.
Be Quick Dokkum investeert daarom in de ontwikkeling van verenigingsscheidsrechters. De doelgroep 
voor het opleiden van de verenigingsscheidsrechter is de leeftijd O15 tot en met de O19. Begeleiding is 
cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Onder leiding van onze praktijkopleider zul je geschoold 
worden in een stukje theorie en zal er een veldtraining plaatsvinden.  Onderdelen die zowel in de theorie 
als in de veldtraining aan bod komen zijn: 

- Hoe om te gaan met de spelers op het veld;
- Het toepassen van de spelregels;
- Positie kiezen in het veld;
- Spelhervattingen en straffen.

Vervolgens zal de beginnende scheidsrechter onder begeleiding van de praktijkopleider een aantal wed-
strijden fluiten. 
Het is ook mogelijk extern een opleiding te volgen, bijvoorbeeld bij scheidsrechtervereniging NWF of via 
de COVS. Ook meer ervaren jeugdscheidsrechters bieden wij de mogelijkheid voor begeleiding om zo 
verder te groeien. Het Jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van de jeugd-
scheidsrechters.

VERTROUWENSPERSOON
Zoals aangegeven bij onze Opleidingsvisie geldt het veilig sportklimaat voor iedereen. Uiteraard kunnen 
ook trainers, coaches en scheidsrechters een beroep doen op onze vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met iedere vorm 
van ongewenst gedrag. Zie ook de opleidingsvisie in dit document en onze site voor nadere informatie 
en contactgegevens.
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4.1 ORGANISATIE EN TAKEN
De organisatie van Be Quick Dokkum, toegespitst op de jeugd, is schematisch als volgt weer te geven.

De Jeugdafdeling van Be Quick Dokkum wordt langs twee lijnen aangestuurd:
1. Voetbaltechnische aansturing
2. Voetbalorganisatorische aansturing

4. ORGANISATIE EN WERKWIJZE
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1. Voetbaltechnische aansturing jeugd
De voetbaltechnische aansturing wordt verzorgd door de Hoofden Jeugdopleidingen en de trainers. Zie 
bijlage 2 voor de taakomschrijvingen. Het bestuurslid VoetbalTechnische Zaken is bestuurlijk eindverant-
woordelijk. 

Onder voetbaltechnische zaken vallen: indeling selectieteams, aansturing trainers/technisch kader, oe-
fenstof, bewaking rode draad, scouting.

2. Voetbalorganisatorische aansturing jeugd
De voetbalorganisatorische aansturing wordt verzorgd door het Jeugdbestuur. Het Jeugdbestuur bestaat 
uit een voorzitter, secretaris en de coördinatoren van de leeftijdscategorieën. De dagelijkse uitvoering 
ligt bij de coördinatoren van de lettergroepen. Zie bijlage 2 voor de taakomschrijvingen. Het bestuurslid 
Jeugdbestuur is bestuurlijk eindverantwoordelijk. 

Onder voetbalorganisatorische zaken vallen: indeling niet-selectieteams, communicatie leiders en 
ouders, werving trainers/leiders, werving en begeleiding scheidsrechters, introductie en wegwijs maken 
vrijwilligers, uitgifte materiaal, organisatie jeugdevenementen.

In bijlage 2 staan de taakomschrijvingen weergegeven van alle bij de Jeugdafdeling betrokken 
functionarissen.

4.2 SEIZOENSKALENDER

AUGUSTUS
Augustus Start trainingen en oefenwedstrijden

Augustus Bijeenkomst aftrap seizoen voor trainers en leiders (eventueel opsplitsen)

Augustus Elk team organiseert ouderbijeenkomst

Augustus Uitgifte materiaal aan trainers en leiders en presentatiepakken aan spelers

Augustus Vastleggen toernooien en trainingstijden zaal in winterperiode

Augustus Gesprekken met spelers categorie O17-O19

SEPTEMBER
September Start competitie KNVB

September Startbijeenkomst interne scouting

September Themabijeenkomst trainers en coaches (3e week) over Verdedigen

September Start najaarreeks techniektrainingen voor jongste categorieën

September Beoordelen niveau competitie-indeling alle teams + eventuele actie

OKTOBER
Oktober Regelen ondersteuning van teams die extra ondersteuning nodig hebben

Oktober Themabijeenkomst trainers en coaches (3e week) over Aanvallen

Oktober Bespreken eerste indrukken scouting 

NOVEMBER
November Themabijeenkomst trainers en coaches (3e week) over Omschakelen na balverlies

November Opgave veldtoernooien winterstop en regelen oefenwedstrijden
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DECEMBER
December Start zaaltrainingen

December Tussenbeoordelingen door trainers en leiders

December Voortgangsgesprekken met trainers 

December Voortgangsgesprekken met spelers

December Deelname KNVB Kerstzaalvoetbaltoernooi en overige zaaltoernooien

JANUARI
Januari Voortgangsgesprekken met trainers

Januari Beoordelen of teams aan opleidingsniveau voldoen en acties formuleren

Januari Eerste schets selectieteams komend seizoen

Januari Eerste inventarisatie aantallen teams komend seizoen

Januari Meetrainregeling opstarten en eventueel doorschuiven talentvolle spelers 

Januari Deelname zaaltoernooien

Januari Themabijeenkomst trainers en coaches (3e week) over Aanvallen

Januari Aanmelden teams voor toernooien in mei en juni

Januari Clubactiviteit jonge trainers en vrijwilligers

FEBRUARI
Februari Organisatie wintertoernooi veld

Februari Themabijeenkomst trainers en coaches (3e week) over Verdedigen

Februari Start voorjaarreeks techniektrainingen voor jongste categorieën

MAART
Maart Start meetrainen

Maart Themabijeenkomst trainers en coaches (3e week) over Omschakelen na balverovering

APRIL
April Start werving trainers komend seizoen

April Voortgangsgesprekken spelers O13-O19

April Themabijeenkomst trainers en coaches (3e week) over nader in te vullen spelprincipe of teamfunc-
tie

April Scoutingsoverleg

April Trainers werven voor komend seizoen

April Aanmelden stageplekken bij scholen en opleidingen

MEI
Mei Organisatie jeugdtoernooien 

Mei Elk team neemt deel aan toernooi(en) elders

Mei Uitreiking diploma voor afronding Voetbalschool voor O12 lichting

Mei Eindbeoordelingen door trainer en leiders

Mei Inventarisatie aantallen spelers per categorie volgend seizoen

Mei Einde competitie KNVB

Mei Indien nodig: selectietrainingen 

Mei Innemen materiaal teams en presentatiepakken spelers
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Mei Overleg teamindeling

Mei Aanmelden teams bij KNVB en voorkeuren

Mei Eventueel overschrijven spelers

JUNI
Juni Bekendmaking teamindelingen komend seizoen

Juni Eventuele trainingen en oefenwedstrijden nieuwe teams

Juni Trainingsschema maken komend seizoen

Juni Leiders werven voor komend seizoen 

Juni Schema voorbereiding (oefenwedstrijden en extra trainingen)
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4.3 AFSTEMMINGSMOMENTEN EN OVERLEG

Ten behoeve van een goede invulling en uitvoering van het Jeugdvoetbalbeleidsplan worden de volgen-
de afstemmingsmomenten en overleggen gevoerd. Hieronder worden ze opgesomd met daarbij aange-
geven:
 a. Frequentie
 b. Aanwezigen
 c. Bespreekpunten van het Jeugdvoetbalbeleidsplan

1. Bestuur
 a. Twee maal per seizoen
 b. Alle bestuursleden
 c. 1 maal per jaar voortgang doelstellingen Jeugdvoetbalbeleidsplan en eenmaal per 
  jaar bespreking audit
2. Jeugdbestuur
 a. Drie maal per seizoen
 b. Alle leden Jeugdbestuur
 c. 1 maal per jaar voortgang doelstellingen en 2 maal per jaar voortgang jaaractieplan en   
  overige voetbalorganisatorische aspecten
3. HJO overleg
 a. Maandelijks
 b. Alle HJO’s
 c. Voortgang van de jaarplanning, speelwijze en spelprincipes. Afstemming uitvoering 
  Opleidingskaarten. Ondersteuningscapaciteit richting teams verdelen. Ontwikkelbehoefte 
  trainers. Afstemmen invulling themabijeenkomsten.
4. Bestuur- HJO overleg
 a. Vier maal per jaar
 b. Alle HJO’s en bestuursleden Voetbaltechnisch en Voetbalorganisatorisch Jeugd
 c. Voortgang jaarplanning en werken Opleidingskaarten (eventuele actualisatie), 
  uitvoering en bemensing komend seizoen (januari)
5. Themabijeenkomsten
 a. Maandelijks conform seizoenskalender (zeven maal per seizoen) 4
 b. Alle trainers en coaches (in te delen door HJO’s)
 c. Kennisuitwisseling over voetbalspecifiek item (zie seizoenskalender)
6. Overleg teamindeling
 a. Jaarlijks (mei)
 b. Per categorie betrokken coördinator, trainers en HJO
 c. Voorlopige indeling voor volgend seizoen
7. Scoutingsoverleg
 a. Twee maal per jaar
 b. HJO met betreffende scouts voor boven-, midden- en onderbouw
 c. Bevindingen scouting bespreken en planning voor komende maanden
8. Voorgangsgesprekken trainers  
 a. Twee maal per jaar (dec/jan en mei)
 b. HJO met trainer
 c. Sterke punten en ontwikkelpunten, het volgen van de Opleidingskaart en jaarplanning, 
  de ambitie van de trainer en afspraken over het volgende seizoen (zie ‘Formulier    
  Voortgangsgesprek jeugdtrainers’ en zie hoofdstuk ‘Ontwikkeling spelers en begeleiding’)
9. Voorgangsgesprekken spelers 
 a. Tot en met O12 één maal (dec); vanaf O13 twee maal (dec en april) en vanaf O17 drie   
  maal per seizoen (aug, dec en april) 
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 b. Trainer
 c. Ontwikkeling speler, basis leggen voor plezier, doelen van speler, verbeterpunten. Zie   
  ‘Formulier Voortgangsgesprek jeugdspelers’ en let o.a. op gedragsregels NOC*NSF (zie   
  hoofdstuk ‘Ontwikkeling spelers en begeleiding’)
10. Afstemming trainer - leider5

 a. Wekelijks
 b. Trainer en leider(s), indien de trainer niet bij wedstrijden is
 c. Bevindingen training (met name t.a.v. de onderwerpen (teamfuncties en spelprincipes)   
  van de jaarplanning) om mee te nemen in wedstrijden en coachpunten om te 
  benadrukken
11. Audits
 a. Jaarlijks (intern), eenmaal per drie jaar (extern)
 b. Samen te stellen auditteam. Extern adviesbureau eenmaal in drie jaar.
 c. Review in hoeverre Jeugdvoetbalbeleidsplan wordt gevolgd, wat zijn de     
  verbeterpunten? Per drie jaar: nodig voor certificering
 
4Zie ook toelichting over themabijeenkomsten hoofdstuk ‘Ontwikkeling spelers en begeleiding’. Het gaat 
om kennisuitwisseling en belangrijk is op de tijdsbesteding te letten van de betrokkenen (niet zeven maal 
een avondvullend programma).

5Bij voorkeur is de trainer altijd aanwezig bij de wedstrijd (als coach) maar de praktijk leert dat dat niet 
voor alle teams altijd mogelijk is. In die gevallen stemmen trainer en de leider (in dit geval de coach) de 
bevindingen van de training af en worden de belangrijkste aspecten voor de coaching van de wedstrijd 
doorgenomen. Dit is essentieel in de opleidingsvisie van Be Quick: een goede koppeling tussen training 
en wedstrijd levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding en ontwikkeling van spelers.
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Jaarlijks beoordelen we hoe we ten opzichte van onze visie en doelstellingen van het Jeugdvoetbalbe-
leidsplan ervoor staan. Ook maken we gebruik van de uitkomsten van de meest recente ledenenquête. 
Op basis daarvan formuleren we een jaaractieplan met acties, inclusief budget en verantwoordelijke. Het 
jaarplan wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur en aan de leden gepresenteerd in de najaarsver-
gadering. De bestuursleden Voetbaltechnisch en Voetbalorganisatorisch Jeugd zijn bestuurlijk verant-
woordelijk.

Naar aanleiding van een analyse en clubbrede peiling in 2021 hebben we de volgende speerpunten 
geformuleerd voor 2022:
 1. Aantrekkelijkheid van de club uitstralen
 2. Inzetten op kwaliteit spelers en begeleiders
 3. Sociale functie van club benutten en vergroten
 4. Extra aandacht voor O15-O19
 5. Binding ouders bij de club vergroten

Deze speerpunten zijn uitgewerkt in maatregelen/acties in het Jaaractieplan 2022. Jaarlijks wordt aan de 
hand van geactualiseerde speerpunten een nieuw jaaractieplan geformuleerd. 

5. JAARACTIEPLAN
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BIJLAGE 1 TAAKBESCHRIJVINGEN

1. Hoofd Jeugdopleiding
Het Hoofd JeugdOpleiding (HJO) is verantwoordelijk voor het technische gedeelte van de jeugdopleiding 
vanaf de O7 tot en met de O19. De leeftijdscategorieën kunnen worden verdeeld over meerdere HJO’s 
(bovenbouw en onderbouw en eventueel middenbouw). De HJO richt zich primair op de trainers en coa-
ches en dus niet direct op de spelers. De taakomschrijving van het Hoofd Jeugdopleiding:
- Waarborgt de samenhang op technisch gebied (‘de rode draad’) binnen de volledige 
 jeugdafdeling: de HJO bewaakt dat we trainen, voetballen en opleiden conform de kernwaarden,  
 speelstijl, spelprincipes en wijze van opleiden zoals geformuleerd in het 
 Jeugdvoetbalbeleidsplan.
- Begeleidt en ondersteunt actief trainers en coaches om zo goed mogelijk invulling te geven aan   
 het Jeugdvoetbalbeleidsplan
- Is verantwoordelijk voor de werving, selectie en functioneren van alle jeugdtrainers, geeft hier   
 leiding aan en voert periodiek overleg met deze trainers
- Biedt oefenstof aan alle trainers aan passend bij jaarplanning en is voor hen adviseur en   
 vraagbaak
- Speelt een actieve rol op de velden door het beoordelen van trainingen en volgen van    
 wedstrijden
- Is verantwoordelijk voor de interne scouting, het selectiebeleid en het spelersvolgsysteem.
- Bezoekt een aantal malen per jaar vergaderingen van het Jeugdbestuur en Technische    
 Commissie Heren en Vrouwen
- Begeleidt cursisten en stagiaires van en onderhoudt contacten met de opleidingen
- Initieert tweemaal per seizoen techniektrainingen voor de jeugd tot en met O13 en is    
 verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan
- Stimuleert scholing van vrijwillig kader zowel intern als extern
- Is het aanspreekpunt voor de KNVB en BVO’s bij belangstelling voor jeugdspelers
- Bepaalt in goed overleg met de wedstrijdsecretaris het samenstellen van het 
 (seizoen) trainingsschema

2. Coördinator leeftijdscategorie (tevens lid Jeugdbestuur)
Het Jeugdbestuur bestaat, naast een secretaris en voorzitter, uit een aantal coördinatoren die de ver-
schillende leeftijdscategorieën onderling verdelen. Op de site is de verdeling weergegeven. De taakom-
schrijving voor elke coördinator:
- Eerste aanspreekpunt voor leiders en ouders over organisatorische zaken voor de betreffende   
 leeftijdscategorieën en verantwoordelijk voor de communicatie richting teams, leiders en ouders  
 vanuit (jeugd)bestuur.
- Zorgt dat alle teams binnen zijn/haar categorie goed gefaciliteerd zijn met materiaal en basisin  
 formatie
- Organiseert en begeleidt mede toernooien en evenementen voor de jeugd
- Werft de leiders voor de teams binnen zijn/haar leeftijdscategorie
- Werft de trainers voor de niet-selectieteams (in afstemming met Hoofd Jeugdopleiding)
- Introduceert nieuwe trainers/leiders in hun categorie met behulp van het daarvoor beschikbare   
 ‘Formulier Introductie nieuwe vrijwilliger jeugd’
- Assisteert zo nodig trainers en Hoofden Jeugdopleiding bij het samenstellen van selectieteams
- Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de niet-selectieteams
- Organiseert minimaal 1 maal per seizoen een bijeenkomst van leiders en/of ouders per leeftijds  
 categorie of een aantal categorieën samen

BIJLAGEN
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- Zorgt ervoor dat de trainers en/of leiders de periodieke beoordeling van de spelers (december en  
 april ) tijdig uitvoeren

3. Taakomschrijving secretaris Jeugdbestuur
- Agenderen en notuleren vergaderingen Jeugdbestuur
- Ondersteunen van coördinatoren uit het Jeugdbestuur bij hun werkzaamheden
- Behandeling van ingekomen stukken
- Onderhoudt contacten met de KNVB
- Verricht de voorkomende administratieve taken t.b.v. de jeugdafdeling

4. Taakomschrijving bestuurslid Voetbaltechnische Zaken
- Is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische aansturing binnen de vereniging voor zowel jeugd,  
 heren als vrouwen. 
- Geeft sturing aan en zorgt voor continuïteit van de technische commissies (vrouwen, heren) en   
 Hoofden Jeugdopleiding, maar is er geen onderdeel van. 
- Draagt zorg voor een optimale afstemming tussen jeugd en senioren waarbij het optimaal   
 presteren van de selectieteams en het  bevorderen van het spelplezier van alle teams    
 centraal staan. 
- Draagt samen met het bestuursleden Voetbalorganisatorische Zaken zorg voor het opstellen en   
 actueel houden van de beleidsplannen en is samen met hem/haar bestuurlijk verantwoordelijk   
 voor de uitvoering. 
- Is bestuurlijk verantwoordelijk voor de werving, beoordeling, begeleiding en aanstelling van   
 (selectie) trainers. De uitvoering ligt bij Hoofden Jeugdopleiding en Technische Commissies.
- Bevordert en coördineert de deelname aan cursussen door trainers  en begeleiders. 
- Levert bijdrage het trainingstijdenrooster (met bestuursleden Voetbalorganisatorische Zaken   
 en wedstrijdsecretariaat).
- Is contactpersoon vanuit het bestuur voor de selectietrainers.
- Levert inbreng voor de begroting m.b.t. trainerslasten en trainingsmaterialen. 

5. Taakomschrijving bestuurslid Voetbalorganisatorische Zaken Jeugd (tevens voorzitter   
 Jeugdbestuur)
- Is verantwoordelijk voor het organisatorische gedeelte van het Jeugdvoetbalbeleidsplan,   
 zoals communicatie naar jeugdteams en ouders, werving en begeleiding jeugdscheidsrechters,   
 functioneren teams, organisatie evenementen, materiaal, scheidsrechterzaken.
- Is eindverantwoordelijk voor de communicatie vanuit het bestuur richting teams, leiders, ouders
- Leidt de vergaderingen van het Jeugdbestuur
- Treedt zo nodig op als gastheer/-vrouw van de jeugdafdeling op wedstrijd- en/of toernooidagen
- Vertegenwoordigt in jeugdzaken de vereniging bij de KNVB
- Draagt samen met het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken zorg voor het opstellen en actueel   
 houden van het Jeugdvoetbalbeleidsplan en is samen met hem/haar bestuurlijk verantwoordelijk  
 voor de uitvoering. 
- Maakt met het wedstrijdsecretariaat en de Hoofden Jeugdopleiding (en in overleg met    
 het bestuurslid Voetbaltechnische Zaken) het trainingstijdenrooster en zorgt voor een    
 goede communicatie daarvan. 
- Stelt indien nodig in overleg met het bestuurslid Financiën een begroting op m.b.t. trainerslasten  
 en trainingsmaterialen. 

6. Interne scouts
De scout heeft de volgende taken:
- Bezoeken van wedstrijden van de leeftijdscategorie waarbinnen zij scouten
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- Beoordeelt spelers op verzoek van HJO door het bekijken van wedstrijden.
- Legt de bevindingen vast op het ‘Formulier Spelersbeoordeling’ en bespreekt deze desgewenst
- Speurt actief naar talentvolle jeugdspelers en informeert de selectietrainers en Hoofd Jeugdoplei 
 ding daarover.
- Scouten conform de uitgangspunten elders in dit plan beschreven

7. Jeugdtrainer (selectie)
De jeugdtrainer van een selectieteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individu-
eel, maar ook als team. De jeugdtrainer van een selectieteam is in staat om te zorgen voor een pres-
tatiesfeer (met plezier) en aan de hand van het Jeugdvoetbalbeleidsplan brengt hij of zij de spelers de 
technieken en de tactische, fysieke en mentale aspecten van het voetbal bij. De selectietrainer beschikt 
over de vereiste diploma’s conform de eisen van het Kwaliteit en Performance programma en zorgt dat 
de licenties geldig blijven. De taken van de selectietrainer zijn:
- Het verzorgen van twee trainingen per week
- Coachen van het team op wedstrijddagen
- Zorgt voor een evenwichtig wisselbeleid (uitgangspunt is dat alle spelers wekelijks  voldoende   
 minuten maken; daar waar dit door uitzonderlijke situatie niet kan, wordt dit de weken    
 erna ‘gecompenseerd’; van voorstaande kan alleen worden afgeweken na overleg met de HJO).
- Stelt team samen voor elke wedstrijd en houdt een wedstrijdbespreking
- Uitvoering geven aan het Jeugdvoetbalbeleidsplan van Be Quick Dokkum en trainen en    
 voetballen volgens de voor zijn of haar categorie geldende Opleidingskaart.
- Levert maximale inspanning om te zorgen dat spelers en teams aan het einde van seizoen   
 voldoen aan de geformuleerde doelstellingen en vaardigheden van de Opleidingskaart van de   
 betreffende leeftijdscategorie.
- Verzorgt de trainingen op basis van door de HJO aangereikte oefenstof en conform de    
 jaarplanning uit het Jeugdvoetbalbeleidsplan
- Onderhoudt contact met de keeperstrainer over de vorderingen of aandachtspunten van zijn   
 keeper zodat de keeperstrainer de training eventueel aan kan passen.
- Woont vergaderingen over de nieuwe teamindeling bij en is samen met Hoofd Jeugdopleiding   
 verantwoordelijk voor de indeling van zijn selectieteam
- Zorgt richting andere trainers, voor in ieder geval binnen zijn leeftijdscategorie, voor    
 kennisoverdracht en tips en suggesties 
- Woont alle bijeenkomsten bij welke door de HJO’s wordt georganiseerd en waar allerlei    
 voorkomende zaken aan de orde komen.
- Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op trainingsgebied
- Houdt trainingsopkomst van elke speler bij

8. Jeugdtrainer breedteteams
De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar ook als team. 
De jeugdtrainer is in staat om te zorgen voor een prestatiesfeer (met plezier) en aan de hand van het 
Jeugdvoetbalbeleidsplan brengt hij of zij de spelers de technieken en de tactische, fysieke en mentale 
aspecten van het voetbal bij. Indien de trainer over trainersdiploma’s beschikt, zorgt de trainer ervoor dat 
de licentie geldig blijft. De taken zijn:
- Het verzorgen van twee trainingen per week
- Verzorgt de coaching op wedstrijddagen en indien niet mogelijk het wekelijks afstemmen van   
 training en wedstrijd met de Teamleider 
- Zorgt voor een evenwichtig wisselbeleid 
- Uitvoering geven aan het Jeugdvoetbalbeleidsplan van Be Quick Dokkum en trainen en    
 voetballen volgens de voor zijn of haar categorie geldende Opleidingskaart.
- Levert maximale inspanning om te zorgen dat spelers en teams aan het einde van seizoen   
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 voldoen aan de geformuleerde doelstellingen en vaardigheden van de Opleidingskaart van de   
 betreffende leeftijdscategorie.
- Verzorgt de trainingen op basis van door de HJO aangereikte oefenstof en conform de    
 jaarplanning uit het Jeugdvoetbalbeleidsplan
- Onderhoudt contact met de keeperstrainer over de vorderingen of aandachtspunten van zijn   
 keeper zodat de keeperstrainer de training eventueel aan kan passen.
- Woont vergaderingen over de nieuwe teamindeling bij
- Woont alle bijeenkomsten bij welke door de HJO’s wordt georganiseerd en waar allerlei    
 voorkomende zaken aan de orde komen

9. Keeperstrainer
- Verzorgt de trainingen van de toegewezen keepers
- Oefenstof en inzetbaarheid van de keepers overlegt hij met het Hoofd Jeugdopleiding 
- Werkt binnen de afspraken van het Jeugdvoetbalbeleidsplan.
- Communiceert met de trainers van de teams, keepers en eventueel ouders.

10.  Teamleider
Als Teamleider ben je manager van het team. De Teamleider is de contactpersoon tussen de spelers, de 
trainer, ouders en Be Quick Dokkum. Tevens begeleidt de Teamleider het team rond wedstrijddagen en 
toernooien. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
- Regelt vervoer uitwedstrijden
- Bewaakt naleving afgesproken gedragsregels
- Informeert spelers, trainers, grensrechter en verzorger over activiteiten
- Regelt vroegtijdig oefenwedstrijden in de voorbereiding, tijdens het seizoen, winterstop en uitloop  
 van het seizoen
- Draagt zorg voor de ter beschikking gestelde kleding
- Draagt zorg voor de wedstrijdmaterialen
- Verzorgt de administratie in Sportlink
- Woont waar nodig de wedstrijdbespreking bij of doet dit zelf
- Is bij thuiswedstrijden een goede gastheer/-vrouw voor de tegenpartij en maakt hen waar nodig   
 wegwijs op het complex
- Regelt dat beide teams drinken krijgen in de rust
- Bewaakt en draagt bij aan een positieve teamgeest/teamspirit
- Houdt oog voor eventuele (sociale) problemen bij individuele spelers (ziek, thuissituatie,    
 afzondering van de groep, agressief gedrag enz.)
- Coacht het team op wedstrijddagen indien er geen trainer aanwezig is
- Zorgt voor een evenwichtig wisselbeleid 
- Is klankbord voor de spelers 
- Onderhoudt contact met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie
- Zorgt voor de waardevolle spullen van de spelers tijdens de wedstrijden
- Draagt zorg voor een scheidsrechter indien deze niet is aangewezen
- Neemt in de week voorafgaand aan de wedstrijd contact op met de aangewezen scheidsrechter.
- Organiseert lief- en leedattenties 
- Neemt deel aan vergaderingen op uitnodiging van het Jeugdbestuur en/of HJO’s
- Houdt zich aan de kaders en afspraken van dit Jeugdvoetbalbeleidsplan

11.  Medische begeleiding
- De verzorger is aanwezig tijdens een trainingsavond van de A-selectie en alle wedstrijddagen.
- De verzorger staat ter beschikking aan alle spelers van de vereniging.
- Draagt zorg voor een acute verzorging en de preventieve voorzorgsmaatregelen en geeft   
 adviezen voor hersteltrainingen of doorverwijzingen naar specialisten zoals een fysiotherapeut.
- Is verantwoordelijk voor de juiste informatie m.b.t. de status van blessures aan speler en trainer   
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 en leider.
- Beschikt over EHBO-diploma en kan defibrillator hanteren.
- Houdt zich aan de kaders en afspraken van dit Jeugdvoetbalbeleidsplan.
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FORMULIER
SPELERSBEOORDELING / SPELERSVOLGSYSTEEM

Doel: spelers op juiste niveau indelen en zo beter kunnen laten ontwikkelen, talenten herkennen Verant-
woordelijk: Hoofd Jeugdopleiding en Jeugdbestuur. Beoordeling door trainers, scouts en HJO.

Toelichting:
Dit formulier wordt gebruikt voor scouting, beoordeling ten behoeve van teamindeling en voor de vulling 
van het spelersvolgsysteem.
Hanteer bij beoordeling de spelers uit dezelfde leeftijdscategorie bij Be Quick Dokkum als meetlat. In-
geval van scouting: altijd een cijfer geven op de hoofdcriteria (gedrag, inzicht, fysiek, techniek en eisen 
opleidingskaart) en waar mogelijk op de deelcriteria.
In andere gevallen (bijvoorbeeld beoordeling door trainer t.b.v. teamindeling) wordt alle onderdelen inge-
vuld.

Geef bij ‘Wedstrijd/training/periode’ aan of je de speler bij een specifieke wedstrijd of training beoordeelt 
of over een periode (bijvoorbeeld seizoen) en geef in het laatste geval aan bij ‘Periode van beoordeling’ 
welke periode het betreft, bijvoorbeeld seizoen 2021-2022.

Voor de eisen uit de opleidingskaart: neem deze zelf over uit de opleidingskaart van de betreffende cate-
gorie en geef beoordeling

BIJLAGE 2 FORMULIEREN

Onderstaande formulieren worden gebruikt in het kader van het Jeugdvoetbalbeleidsplan en zijn hierna 
bijgevoegd:
Formulier Spelersbeoordeling / spelersvolgsysteem jeugd
Formulier Tussentijdse beoordeling jeugdspelers
Formulier Voortgangsgesprek jeugdspelers
Formulier Voortgangsgesprek jeugdtrainers
Formulier Introductie nieuwe vrijwilliger jeugd
Formulier Bespreekpunten ouderbijeenkomst
 
De bijgevoegde formulieren zijn de 1.0 versies. Aan de hand van het gebruik worden de formulieren 
mogelijk in de loop van de tijd aangepast / geactualiseerd. De formulieren worden beheerd door een aan 
te wijzen persoon in het Jeugdbestuur (eindverantwoordelijk: bestuurslid Voetbalorganisatorische Zaken 
Jeugd). Neem voor de meest actuele versies contact op met het Jeugdbestuur.



57

BE QUICK DOKKUM -  SPELERSBEOORDELING
Naam speler: Geboortedatum:

Rechts-/linksbenig: Team:

Positie in team 
(meest voorkomend):

Datum van beoordeling:

Wedstrijd/training/periode Periode van beoordeling:

Beoordelaar 
(naam en functie):
Criteria Voorbeelden Cijfer  

(0-10)
Opmerkingen /
aanvullingen

Gedrag

Wedstrijd / trainingsin-
stelling

Inzet, beleving, opkomst

Initiatief Aan de bal en zonder 
bal, maakt zelf keuzes

Leerhouding Luisteren, omgaan met 
coachopmerkingen, snel 
afgeleid

Omgang met teamgeno-
ten en tegenstanders

Respect, sociaal, aan-
wezig, rustig

Omgaan met tegenslag Doorzetten, opgeven
Inzicht
Creatief en anticiperen Ziet ruimte en oplossin-

gen, vooruit denken
Teamfunctie aanvallen Eigen acties, dreiging, 

vrijlopen, overspelen, 
afronden

Teamfunctie verdedigen Loopt wel/niet mee, zet 
goed druk, tegenstander 
ophouden

Teamfunctie omschake-
len

Doet goed mee, blijft 
wachten

Fysiek
Snelheid
Conditie
Duelkracht Gewonnen duels, fel-

heid
Motoriek Lenigheid, beweeglijk-

heid
Techniek
Handelingssnelheid
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Balaanname Controle, voet, borst, 
dij en vervolg geven na 
aanname

Passing en schot Zuiverheid, kracht, links 
en rechts

Kappen, draaien, dribbe-
len en passeren

Wendbaarheid, uitvoe-
ring van technieken

Eisen opleidingskaart

Opvallende punten

Toelichting
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FORMULIER
TUSSENTIJDSE BEOORDELING JEUGDSPELERS

Doel: het doel van deze tussentijdse ‘meting’ halverwege het seizoen is om tijdig alle spelers in kaart te 
hebben. Op basis van de ingevulde formulieren kunnen we gerichter gaan kijken en scouting opdrachten 
na de winterstop ten behoeve van de teamindeling van het volgend seizoen. En kunnen we indien nodig 
andere acties ondernemen ten behoeve van de ontwikkeling van de spelers.

Verantwoordelijk: Hoofd Jeugdopleiding en Jeugdbestuur. Beoordeling door trainers en leiders

Toelichting:
Graag per speler de gevraagde gegevens invoeren. Bij veldpositie invullen op welke positie de speler in 
de meeste gevallen staat opgesteld. Elke speler een cijfer geven van 1-4:

1: speler heeft veel moeite met het niveau, wellicht lager indelen
2:  speler heeft hier goede mogelijkheden tot ontwikkeling en zit op de juiste plaats
3:  speler is verder dan het niveau waar hij nu op speelt
4:  speler is veel verder dan het niveau waar hij nu op speelt en zal direct meer uitgedaagd 
 moeten worden

Zijn er bijzonderheden bijvoorbeeld m.b.t. blessures, trainingsopkomst of mentaliteit, dan graag vermel-
den in vakje “bijzonderheden”.
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Team: Beoordelaar:

Naam speler Veldpositie Geboorte-
jaar

Cijfer Bijzonderheden
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FORMULIER
VOORTGANGSGESPREK JEUGDSPELER (VANAF O13)

Doel: spelers stimuleren en helpen bij ontwikkeling
Verantwoordelijk: trainer

Naam trainer:
Naam speler:
Team:

Datum gesprek:

1. Waar beleeft speler het meeste plezier aan? Zijn er zaken bij het team en bij club die minder leuk  
 zijn? (Als er aandachtspunten zijn: deze bespreken en kijken wat je er samen aan kunt doen)

2. Wat ziet de speler als zijn grootste kwaliteit?

3. Waar wil de speler beter in worden?

4. Wat vindt de trainer goede punten voetbalinhoudelijk en waar ziet de trainer ontwikkelpunten?   
 (Ga ook in op de punten Verzorgd (techniek), Passievol (inzet en plezier) en Creatief (spelinzicht)  
 en spelprincipes van de leeftijdscategorie)

5. Eventueel: vraag ook naar persoonlijk gedrag van speler en persoonlijke ontwikkeling en   
 eventueel wat jij als trainer ziet daarin (Waar is zij/hij trots op, rol en gedrag in team,    
 samenwerken, anderen helpen, ga ook in op de kernwaarden van Be Quick: ambitie, plezier,   
 samen, ontwikkeling, beleving, respect en openheid) 

6. Wat wil speler graag in het vervolg van het seizoen bereiken?

7. Wat is ambitie van speler, bijvoorbeeld over positie of over vervolg in jeugd?

8. Overige opmerkingen:
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FORMULIER
VOORTGANGSPGESPREK JEUGDTRAINERS

Doel: trainers ondersteunen bij ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding en stimuleren 
doorontwikkeling
Verantwoordelijk: Hoofd Jeugdopleiding 

 
Naam trainer:
Naam gesprekspartner (HJO of begeleider):

Datum gesprek:

1. Teams (welke teams train/coach je): 

2. Korte weergave hoe het loopt (trainer doet eerst zijn verhaal, wat gaat goed, wat vindt    
 trainer lastig?):

3. Reflectie door HJO/begeleider (wat ziet hij of zij? Niet oordelend maar constaterend, ook ingaan  
 op speelstijl, jaarplanning, de opleidingskaarten, taken van trainer, houding en gedrag.    
 Belangrijke vraag is: levert de trainer maximale inspanning om te zorgen dat de spelers en het   
 team de geformuleerde doelen en vaardigheden gaan beheersen aan het einde van het seizoen):

4. Wat is ambitie over het trainerschap (hoe zie je dat zelf als trainer):

5. Sterke punten van trainer (gezamenlijk formuleren):

6. Verbeterpunten van trainer (gezamenlijk formuleren):

7. Mening van de trainer over begeleiding:

8. Afspraken over ontwikkeling van trainer (gericht op sterke punten en verbeterpunten (en ambitie),  
 bijvoorbeeld begeleiding, cursussen, stages, meelooptraject, ed.):

9. Overige afspraken (bijv. praktische zaken, over voorbeeldgedrag, hoe kan trainer zijn sterke   
 punten nog meer inzetten bij de club?):

10. Overige opmerkingen:

Voor akkoord (ondertekening door trainer en HJO):
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FORMULIER
INTRODUCTIE NIEUWE VRIJWILLIGER JEUGD

Doel: nieuwe medewerkers wegwijs maken en op gang helpen
Verantwoordelijk: coördinator uit Jeugdbestuur van de betreffende leeftijdscategorie

In het introductiegesprek worden de volgende zaken doorgenomen:

- Benoemen rol coördinator o.a. als aanspreekpunt voor vrijwilliger
- Clubbeleid, kernwaarden en Jeugdvoetbalbeleidsplan: vrijwilliger dient kennis te nemen en   
 conform te handelen 
- Statuut Normen en Waarden: vrijwilliger dient kennis te nemen en conform te handelen
- ‘Gedragsregels ter preventie van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie in de sport’    
 opgesteld door de NOC*NSF: vrijwilliger dient kennis te nemen en conform te handelen
- Doornemen taken van vrijwilliger (zie bijlage Jeugdvoetbalbeleidsplan)
- Ingeval van een functie met vergoeding: wijzen op contract (inseinen betreffend bestuurslid voor  
 opmaken en ondertekening contract)
- Ingeval van stage/afstuderen/leerplek: afspraken over begeleiding, contract, aanspreekpunt en   
 wijze van contact met school
- Verplichting voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en procedure hoe te verkrijgen
- Aanspreekpunten jeugdbestuur, HJO, bestuur, materiaal en kantine
- Uitgifte en gebruik materiaal
- Uitleg alles rond trainingen en alles rond wedstrijden (materiaal, openen en afsluiten complex,   
 openingstijden, verlichting, thee, eventueel uitreiken sleutel, etc)
- Gesprek arrangeren voor kennismaking met Hoofd Jeugdopleiding voor o.a. toelichting    
 speelwijze, spelprincipes en de opleidingskaart
- Wijzen op en uitnodigen voor Aftrapbijeenkomst voor trainers en leiders
- Uitreiken clubgids en wijzen op contactpagina op site

- En bovenal meegeven en uitstralen: met plezier en enthousiasme werken! 
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FORMULIER
BESPREEKPUNTEN OUDERBIJEENKOMST

Doel: afspraken maken, ouders betrekken bij team(taken), zorgen voor positieve spirit
Verantwoordelijk: trainer en leider

Gebruik onderstaande als checklist en maak het persoonlijk. Pas het aan op de situatie van je team, 
leeftijden en je stijl/werkwijze

1.  Communicatie
   o elke week mail/app over komende zaterdag
   o mochten er andere zaken zijn, graag even mondeling
2.  Training
   o maandag, woensdag 
   o vrijdag: techniektraining
3.  Afmelden
   o tijdig (niet uur van te voren een mailtje) en telefonisch bij trainer
   o ingeval blessures:  in overleg, niet zelf beslissingen nemen
4.  Instelling en gedrag
   o Discipline, positief, ambitieus, teamspirit, zelfvertrouwen
5.  Betrokkenheid  ouders
   o steun het team! het helpt echt
   o geen tactische aanwijzingen voor en tijdens wedstrijd
   o hou het verder (ook thuis) eenvoudig: trots, stimuleren en positief
6.  Speelwijze en werkwijze Be Quick
   o Belangrijke punten uit jeugdvoetbalbeleidsplan (kernwaarden, speelwijze ed)
   o toelichting opleidingskaart
7.  Opstelling en wissels
   o inzet en trainingsopkomst heeft invloed
   o iedereen maakt elke zaterdag minuten 
8.  Voortgangsgesprekken met spelers
9.  Presentatiepak
   o we hebben ze in bruikleen, zelf verantwoordelijk om netjes/schoon te houden en   
      defecten te herstellen
   o alleen voor wedstrijddagen (in trainingspak op sportpark komen (ook bij     
      uitwedstrijden) en na de wedstrijd ook)
10. Douchen en corvee
   o na elke training en wedstrijd douchen
   o er komt schema voor corvee: kleedkamer netjes achterlaten
11. Gezondheid
   o geen snoep, te zoete dranken; gezond eten mee
12. Seizoensoverzicht
   o competitie, beker, zaal, toernooien, teamavond/middag, sinterklaas ed
   o evt kalender maken
13. Schema vervoer, wassen/corvee en vlaggen
   o we doen het samen
   o zie jaarkalender, iedereen om de beurt
   o vlaggen afwisselend door ouders
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