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Voor u ligt de jeugdbeleidsvisie (periode 2023 – 2027) 
van de voetbalvereniging DOS’37 uit Vriezenveen.

Deze jeugdbeleidsvisie is geschreven door de Jeugdcommissie en 

het doel van dit document is om meer duidelijkheid en structuur te 

verschaffen binnen de organisatie en om, mede hierdoor de geformuleerde 

doelstellingen te behalen.

In dit document ligt de nadruk op de organisatorische gang van  

zaken binnen de Jeugdcommissie en rondom de jeugdteams binnen de 

verschillende leeftijdscategorieën en geldt als aanvulling op het  

Technisch Opleidingsplan. 

Het Technisch Opleidingsplan is het voetbaltechnische (werk)plan binnen de 

jeugdopleiding van voetbalvereniging DOS ’37.

1. Organisatie en functieprofielen

Doel van de jeugdcommissie is dat zij alle organisatorische zaken betreffende de jeugd 
organiseren. Daarnaast is de Jeugdcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Jeugdbeleidsvisie en (in nauwe samenwerking met de Technische Commissie) voor de 
uitvoering van het Technisch Opleidingsplan en bestaat uit:

  Voorzitter jeugdcommissie, tevens afgevaardigde in het 

hoofdbestuur

  Hoofd Jeugdopleiding, tevens afgevaardigde in de 

technische commissie

  Jeugdcoördinator bovenbouw (JO17 - JO19), tevens 

afgevaardigde in de technische commissie

 Jeugdcoördinator middenbouw (JO13 - JO15)

 Jeugdcoördinator onderbouw (JO11 - JO12)

 Jeugdcoördinator Gelijke Kansen (Mini’s - JO8)

 Jeugdcoördinator meidenvoetbal

Taakomschrijving jeugdcommissie:
  Is verantwoordelijk voor de Jeugdbeleidsvisie en houdt 

toezicht op de uitvoering van het Technisch Opleidingsplan.

 Monitort de kwaliteit van de trainers.

  Vertegenwoordigt in jeugdzaken bij de KNVB en onderhoud 

contacten t.b.v. jeugdzaken.

 Agenderen en notuleren vergaderingen jeugdcommissie.

  Verricht de voorkomende administratieve taken t.b.v.  

de jeugdafdeling.

  Onderhouden contacten met ouders en jeugdleiders over 

organisatorische zaken.

  (Mede-) organiseren en begeleiden van jeugdtoernooien en 

evenementen voor de jeugd.

  Werven van de benodigde trainers en leiders voor de 

elftallen binnen de jeugdelftallen.

  Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie en 

niet-selectieteams.

  Organiseren van informatieve bijeenkomsten van leiders  

en/of ouders.

Voorwoord
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Voorzitter Jeugdcommissie:
  De voorzitter jeugdcommissie maakt deel uit van het 

hoofdbestuur en woont hiervan de vergaderingen bij en 

informeert tevens het hoofdbestuur over de stand van zaken 

in de jeugdafdeling.

  Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

jeugdbeleidsvisie en voor het goed en naar behoren 

functioneren van de jeugdopleiding.

  Vertegenwoordigt de jeugdopleiding van DOS’37 bij officiële 

gelegenheden.

  Coördineert de verschillende functieprofielen binnen de 

jeugdcommissie.

  Leidt de vergaderingen van de jeugdcommissie.

  Stelt agenda op bij vergaderingen. 

  Coördineert de jaarplanning van de jeugdcommissie.

  Notuleert tijdens vergadering en verspreid het verslag.

  Biedt op organisatorisch gebied ondersteuning aan de 

Hoofd Jeugdopleiding.

  Verzorgt de interne communicatie richting het jeugdkader. 

  Stelt de lijsten met team- en kaderindeling samen en houdt 

deze gedurende het seizoen bij.

  Adviserende rol bij teamindelingen (selecties en niet 

selecties) binnen de gehele jeugdopleiding.

  Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor invulling kader 

jeugdteams.

  Meldt nieuwe leden aan en geeft mutaties door aan de 

ledenadministratie.

  Ondersteunt bij diverse jeugdactiviteiten. 

Hoofd Jeugdopleiding:
  Maakt deel uit van de Technische Commissie 

en Jeugdcommissie en is vanuit die functie 

medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

Jeugdbeleidsvisie en het Technisch Opleidingsplan.

  Medeverantwoordelijk bij de aanstelling van alle 

jeugdtrainers en jeugdkeeperstrainer(s).

  Voert periodiek overleg met jeugdcoördinator, trainers 

selectieteams en groepshoofden (individueel en/of 

gezamenlijk) over voetbaltechnische zaken.

  Beoordeelt en voert evaluatiegesprekken met alle trainers, 

van zowel selectie- als niet selectieteams.

  Evalueert, actualiseert en bewaakt de uitvoering van het 

Technisch Opleidingsplan.

  Bepaalt het programma voor de interne voetbalschool. 

  Direct betrokken bij elftalindelingen van selectie en niet-

selectieteams in samenwerking met Jeugdcoördinatoren, 

trainers en jeugdleiders.

  Coördineert en maakt afspraken met het betrokken 

jeugdkader over het doorschuiven/ mee trainen van 

(talentvolle) spelers die het volgende seizoen over moeten.

  Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor invulling kader 

jeugdteams.

  Geeft toelichting op het technisch beleid binnen het bestuur 

van DOS ’37. Adviseert en informeert het bestuur, Technische 

Commissie en de Jeugdcommissie over ontwikkelingen op 

het technisch beleid.

  Ondersteunt bij diverse jeugdactiviteiten. 

Taken/verantwoordelijkheden per functie
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(Technisch) Jeugdcoördinator:
  Maakt onderdeel uit van de jeugdcommissie en is vanuit die 

functie medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

Jeugdbeleidsvisie en het Technisch Opleidingsplan.

  Aansturing door en samenwerking Hoofd Jeugdopleiding.

  Is het eerste aanspreekpunt voor trainers, jeugdleiders, 

ouders en mogelijk spelers in betreffende leeftijdscategorie.

  Contactpersoon naar ouders (informeert o.a. over 

wijzigingen in de teamindelingen, tussentijdse omzettingen, 

functioneren en handelen van trainers en begeleiders.

  Medeverantwoordelijk bij de evaluatie en aanstelling van de 

jeugdtrainers in betreffende leeftijdscategorie.

  Neemt deel aan de periodieke overleggen met trainers 

selectieteams in betreffende leeftijdscategorie over 

voetbaltechnische zaken.

 

  Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan leiders en 

trainers in betreffende leeftijdscategorie.

  Is samen met de Hoofd Jeugdopleiding verantwoordelijk 

voor het in kaart brengen van de spelers in betreffende 

leeftijdscategorie en bezoekt trainingen en wedstrijden van 

alle teams.

  Direct betrokken bij elftalindelingen van selectie en niet-

selectieteams in samenwerking met Hoofd Jeugdopleiding, 

trainers en jeugdleiders.

  Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor invulling kader 

jeugdteams.

  Ondersteunt bij diverse jeugdactiviteiten.
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We proberen met de Gelijke Kansen (O8 t/m O10) het 6 tegen 6 zo goed 

mogelijk te spelen. Dit trachten we te doen middels een verzorgde opbouw 

waarbij de verdedigers (2&3) proberen snel de flankspelers (4&5) of de 

centrale aanvaller (6) aan te spelen. Hier begint vaak de aanval. Door middel 

van het coachmapje wat gebruikt wordt, kunnen coaches spelers visueel 

maken wat hun posities in het veld zijn. Doordat deze speelwijze 3 jaar lang 

beoefend wordt, zullen de spelers aan het einde van de leeftijdscategorie de 

kwaliteiten ontwikkeld hebben om een partijvorm 6 tegen 6 te s pelen. 

Daarnaast is ook de veldbezetting ontzettend belangrijk. Het speelveld moet 

‘groot’ worden gemaakt bij balbezit en ‘klein’ bij balverlies. Groot betekent 

zowel breed als lang en klein betekent zowel klein als smal. Gedurende 

de Gelijke Kansen moet de focus ook liggen bij het gebruik maken van de 

wisselpass, aangezien er bij de O8 t/m O10 veel ruimte ligt aan de zijkanten 

en vleugelspelers gestimuleerd worden om acties te maken.

 

Bij de jeugdteams O11 & O12 wordt er 8 tegen 8 gespeeld op een half veld. 

Hierdoor worden de ruimtes groter en is er een voorkeur om 1:2:1:3:1 te 

spelen bij balbezit. Bij deze lichting trachten we de speelwijze die er bij de 

Gelijke Kansen hebben geleerd verder te ontwikkelen op een half veld, waar 

we ook meer van kunnen verwachten. 

Dat betekent dat we ook hier de opbouw zullen spelen, waarbij de 

verdediger/verdedigende middenvelder het eerste aanspeelpunt zal zijn. 

Verder wordt verwacht dat er hoog druk wordt gezet (door het hele team) 

en dat de intensiteit hierin maximaal is.  Voorin is er veel beweging en  

wordt verwacht dat de creatieve spelers dominant zijn in de 1:1. Er is ook  

oog voor combinatiespel.

In balverlies kan er omgeschakeld worden naar 1:3:3:1 om zo eenvoudig de 

vleugelaanvallers van de tegenstander op te vangen.

2.2 Onderbouw (O11 en O12)

2.1 Gelijke Kansen (O8, O9 en O10)

2. Speelwijze jeugdteams
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Vanaf de O13 wordt er gespeeld op een groot veld, waar 11:11 wordt 

gespeeld. Bij de lichting O13 & O14 wordt er vanuit 1:4:3:3 formatie  

gespeeld om zo de maximale veldbezetting te hebben.

Hierdoor kunnen de jeugdspelers de speelwijze die bij de onderbouw 

leidend was, verder ontwikkelen op een groot veld. En doordat het een 

grote stap is om van een half veld naar een groot veld te gaan, hebben 

jeugdspelers tijd nodig om de ruimtes te ontdekken/benutten in een voor 

hun herkenbaar systeem.

We spelen in 1:4:3:3 formatie, waarbij men het middenveld naar eigen 

inzicht ingevuld mag worden (vlak, roulerend, met een 10 of met een 6). 

Daarnaast trachten we om hoog druk te zetten en opbouw te spelen. 

Wanneer mogelijk kan een verdediger (back of centrale verdediger) 

inschuiven in het middenveld.

Dit alles moet er technisch verzorgd en creatief uitzien, waarbij de spelers 

initiatief nemen, lef tonen en hun techniek gebruiken. Daarnaast moeten 

spelers goed fysiek ontwikkeld zijn, zodat ze snel, explosief, wendbaar 

en krachtig zijn. Dit zijn essentiële eigenschappen om het bovenstaande 

voetbal te kunnen spelen.

Ook moeten de spelers gedisciplineerd samenwerken. Samen druk zetten, 

samen verdedigen, samen aanvallen en samen omschakelen. Ook moeten 

zij een goede houding tonen in het veld, hierbij refererend naar de normen 

en waarden van DOS ’37. 

Vanaf de O15 zullen spelprincipes leidend zijn, en niet meer de formatie.  

Dit is afhankelijk van de teambezetting, maar jeugdspelers zullen ook vanaf 

de O15 kennis maken met verschillende formaties. 

De spelprincipes & jaarplanning kan je vinden via het document 

Spelprincipes & Jaarplanning 2022 - 2023

2.3 Middenbouw (O13, O14 en O15)

2.4 Spelprincipes
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Bij het indelen van de teams in deze leeftijdscategorieën 

wordt er geen onderscheid gemaakt in ontwikkelingsniveau. 

De indeling wordt gemaakt op basis van gelijke verdeling van 

leeftijd. Elk team bevat ‘vroege’ (geboren in de eerste twee 

kwartalen) en ‘late’ (geboren in derde en vierde kwartaal). 

Bij de Gelijke Kansen-teams bestaat een team uit maximaal 8 

spelers (6 spelers + 2 wissels). 

Alle jeugdspelers zullen bij de Gelijke Kansen op minimaal twee 

posities worden ingezet, zodat ze kennismaken met meerdere 

posities in het veld. 

In deze leeftijdscategorie is winnen niet belangrijk. Het is de 

bedoeling dat de jeugdspelertjes beter worden.  

Voor het optimale leerproces is het noodzakelijk dat alle 

spelers evenveel speeltijd krijgen. Dit betekent dat, wanneer je 

over 8 spelers beschikt, elke speler één “blokje” langs de kant  

staat als wissel.

Mocht er tussentijds een aanmelding bijkomen, dan wordt er 

gekeken bij welk team we nog een speler nodig hebben. Als 

alle teams beschikken over 8 spelers, wordt de desbetreffende 

speler in de volgende competitiefase ingedeeld en kan hij/

zij in de tussentijd twee keer in de week trainen met de 

leeftijdsgroep. Hierbij geldt wel dat teams nooit uit meer dan 9 

spelers zullen bestaan, omdat er dan te veel wisselspelers zijn 

tijdens de wedstrijden.

Vanaf de O11 wordt er geselecteerd en komen de talentvolle 

spelers in een selectieteam. Het streven is om twee 

selectieteams te hebben in deze leeftijdsgroep. Na de O11 

zullen de meeste spelers overgaan naar de O12. 

Vanaf de O11 gaan jeugdspelers van een kwart, naar een half 

veld. Ook in de leeftijdsgroep O11 en O12 is het belangrijk dat 

alle jeugdspelers evenveel speeltijd krijgen, het uitgangspunt 

is dan ook om 10 spelers (8 veldspelers + 2 wisselspelers) per 

team te hebben. Door tussentijdse aanmeldingen kan hiervan 

afgeweken worden, waarbij 11 teamspelers maximaal is.

3.Selectiebeleid 

3.1 Gelijke Kansen (O8, O9 en O10)

3.2 Onderbouw (O11 en O12)

Vanaf de O13 wordt er op een heel veld 11 tegen 11 gespeeld. 

Hier wordt er bij elk team minimaal 14 spelers geselecteerd, 

met een maximum van 16 spelers. Bij de O13 & O14 is het 

streven om elke jeugdspeler nog evenveel speeltijd te geven 

ten opzichte van elkaar. Dit doordat de ontwikkeling nog boven 

het presteren valt.

Vanaf de O15 begint het presteren bij selectieteams en wordt 

hier minder op gewisseld. De jeugdspelers moeten verdienen 

om in de basis te spelen. Mocht een jeugdspeler twee keer 

achter elkaar op de bank beginnen, dan speelt hij de volgende 

wedstrijd sowieso een hele wedstrijd. Dit kan bij het huidige 

team, maar ook bij een team lager. Wel is het zo dat alle 

jeugdspelers voetballen zaterdag.

De breedteteams zijn de niet-selectieteams en zullen op een 

passend niveau gaan spelen. Voor alle breedteteams in alle 

categorieën geldt dat men voetbalgericht bezig is, met de 

nadruk op het hebben en houden van plezier in het voetballen. 

Het creëren van een goede sfeer binnen het team is leidend. 

Dat betekent ook dat alle spelers evenveel speeltijd zullen 

krijgen. Indien mogelijk worden persoonlijke voorkeuren 

meegenomen in de samenstelling van het team. Dit betekent 

niet dat deze spelers niet meer in beeld kunnen komen voor 

een selectieteam.

3.2 Midden- en bovenbouw (O13 tot en met O19) 

3.4 Breedteteams 
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4. Teamindeling & doorstroming

Gedurende het seizoen zijn er 3 momenten waarop er 

gesprekken worden gevoerd over de ontwikkeling van 

de jeugdspelers. Dit zal één keer voor- en twee keer 

na de winterstop gebeuren. Dit gesprek zal zijn tussen 

de desbetreffende trainers, jeugdcoördinator en Hoofd 

Jeugdopleiding en zal plaatsvinden bij spelers vanaf de O10.

Op 1 mei zullen de indelingen in conceptvorm klaar zijn, waarbij 

de resterende weken worden benut om deze definitief te 

maken. De definitieve teamindelingen worden vrijdags, voor de 

laatste competitieronde, gepubliceerd. Daardoor kan er voor de 

zomerstop, nog enkele weken worden getraind met de nieuwe 

teams zodat ze alvast aan elkaar kunnen wennen en de eerste 

stap kunnen zetten voor het nieuwe seizoen. 

 

 

Nadat de indelingen bekend zijn geworden, zullen er tot de 

winterstop geen wijzigingen meer gaan plaatsvinden. Reden 

hiervan is om iedere speler de kans te geven zich te kunnen 

manifesteren als lid van het team waarin hij/zij is ingedeeld. In 

de winterstop kunnen er enkele wijzigingen plaatsvinden. Dit 

kan gebeuren als een jeugdspeler moeite heeft met het niveau 

óf het niveau is ontstegen. Dit zal in samenspraak gaan met de 

desbetreffende speler, trainer, ouder(s) en jeugdcommissie. 

 

Mocht er gedurende het seizoen een nieuwe jeugdspeler 

bijkomen, wordt er in eerste instantie gekeken of er nog ruimte 

over is in de leeftijdsgroep waar/hij toebehoort. Mocht er nog 

een plek vrij zijn, wordt deze direct ingedeeld. Mochten we bij 

de desbetreffende leeftijdsgroep de selecties vol hebben, kan 

het nieuwe lid mee gaan trainen en wordt de jeugdspeler bij 

ingang van de volgende fase ingedeeld. 

Mocht een jeugdspeler duidelijk zichtbaar een voorsprong 

hebben in zijn of haar ontwikkeling ten opzichte van zijn 

leeftijdsgenoten, dan kan er in overleg worden besloten (tussen 

de trainer, jeugdcoördinator en Hoofd Jeugdopleiding) om de 

desbetreffende jeugdspeler door te schuiven. Dit gebeurt pas 

als de jeugdspeler zowel mentaal, fysiek, technisch en tactisch 

een voorsprong heeft op de teamgenoten. De voorwaarde 

is wel dat deze speler direct een volwaardig lid is van het 

team. DOS’37 zal hier wel terughoudend mee omgaan, omdat 

het streven is om een speler de jeugdcategorieën te laten 

doorlopen met zijn/haar leeftijdsgenoten. 

 

 

Omdat de ontwikkeling van jeugdspelers niet stopt als ze 18 

jaar zijn en het feit dat de stap naar de senioren nogal groot 

is, zullen de spelers die opgenomen zijn in de talentenpool en 

de overstap maken naar de senioren de eerste drie jaar nog 

begeleid worden door de leden van de Technische Commissie 

(Senioren).

4.1 Indeling teams

4.2  Geen wijzigingen tot  
de winterstop

4.3 Aanmelding nieuw lid

4.5 Overgang jeugdspelers 
naar senioren 

4.4  Doorstroming speler naar 
een hogere leeftijdscategorie 
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In de afgelopen jaren is het meidenvoetbal enorm gaan 
leven en ook binnen de jeugdopleiding van DOS’37 
hebben we te maken gekregen met een enorme groei 
van het aantal (jonge) vrouwelijke leden. 

Tot en met de leeftijdscategorie O12 volgen we de 
lijn vanuit de KNVB en spelen meiden en jongens in 
gemengde teams. Gemengd voetballen is leerzaam voor 
meiden en jongens van alle leeftijden. 

Tot en met 11 jaar zijn er namelijk nauwelijks verschillen 
die invloed hebben op het samen voetballen.  
De kleine verschillen die er wel zijn, bijvoorbeeld op 
fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel vlak, zorgen  
er juist voor dat kinderen van elkaar leren.  
Naarmate kinderen ouder worden zien we dat de 
verschillen groter worden, onder andere omdat jongens 
meer lichamelijke kracht ontwikkelen. 

Vanaf de O13 leeftijdscategorie streven we ernaar om 
de mogelijkheid aan te bieden om te spelen in een 
meidenteam, uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van het 
aantal vrouwelijke leden. 

Vanzelfsprekend is het ook dan van belang goed te 
kijken naar de ontwikkeling en de wensen van de 
individuele (talentvolle) speelsters en iedereen een 
passende plek te bieden.

We zijn verheugd dat we momenteel over twee 
meidenteams (MO13 & MO17) beschikken, waar we de 
ambitie hebben dat we in 2027 nog enkele meidenteams 
hebben kunnen toevoegen.

5. Meidenvoetbal
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