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InleidingInhoudsopgave

Voor u ligt het Technisch Opleidingsplan (TOP) 
van DOS’37. Onze vereniging wil graag een zo 
herkenbaar mogelijk eerste elftal met daarin 
zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers. Om dit 
te bereiken is dit TOP geschreven. 

Dit opleidingsplan wordt in zes verschillende hoofdstukken 

onderverdeeld, namelijk:

 Spelprincipes

 Trainers

 Gelijke Kansen

 Onderbouw

 Middenbouw

 Bovenbouw 

Deze onderwerpen staan centraal in de TOP, waarbij de huidige 

situatie, de accenten voor komend seizoen en de situatie in 2027 

wordt beschreven. Zo blijft dit een levend document, waarbij er elk 

jaar aan het eind van het seizoen een evaluatie plaatsvindt. Ook 

zullen er elk seizoen nieuwe accenten worden geformuleerd, waarbij 

we gezamenlijk als doel hebben dat we elk jaar stappen maken om 

de jeugdopleiding in de bovengenoemde 6 hoofdstukken kwalitatief 

te verbeteren.

DOS’37 hoopt zicht te onderscheiden van andere verenigingen en 

haar doel, om een kwalitatief goede jeugdopleiding na te streven, 

te verwezenlijken, waarbij aan zowel prestatieve en recreatieve 

jeugdspelers een goed toekomstperspectief wordt geboden. Onze 

kernwoorden Sfeer, Binding en Voetbal staan hierbij centraal.

Sfeer: DOS ’37 staat bekend om haar unieke sfeer. Het is altijd 

gezellig in en rondom de kantine en er wordt met vrijwilligers veel 

samengewerkt. Al deze vrijwilligers zijn loyaal aan de club en aan 

elkaar (kameraadschap). 

Door een goede sfeer te creëren rondom teams en de club kunnen 

we samen doelen nastreven en behalen. Dit moet er uiteindelijk voor 

gaan zorgen dat we ons kader en de organisatie verder kunnen, 

moeten en willen ontwikkelen.

Binding: DOS’37 fungeert als sociale broedplaats voor iedereen, 

van jong tot oud. Hierbij willen wij met zowel de prestatieve als 

recreatieve teams herkenbaar en attractief voetbal spelen. 

De vereniging wil een klimaat ontwikkelen, waarbij zowel prestatieve 

als recreatieve spelers het maximale uit zichzelf kunnen halen en 

bovendien iedereen zich welkom en veilig voelt.



Voetbalvisie/DNA DOS’37
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Voetbal: de jeugdopleiding van DOS ’37 heeft een positieve 

uitstraling naar de regio toe. Dit komt doordat de normen en 

waarden hoog in het vaandel staan. Een uniforme speelstijl en 

uitstraling draagt hier ook aan bij.

Hoge intensiteit: We spelen in een hoge intensiteit, zodat 

de tegenstander zich continut aan ons spel en tempo moet 

aanpassen. De tegenstander zal door onze hoge intensiteit 

overrompelt worden en ongeorganiseerd raken, waardoor er 

gaten in de organisatie van de tegenstander ontstaan die wij 

kunnen benutten.

Hecht collectief: We zijn een goed samenwerkend team, die 

denkt in het collectief en met elkaar bezig is om het team 

te ontwikkelen/presteren. Daarin kennen onze spelers hun 

verantwoordelijkheden en hun rol binnen het team. Ze maken 

gebruik van elkaars kwaliteiten. Een hecht collectief is sterker 

dan een groep individuen en lastiger te bespelen.

Uitgaan van eigen kracht: Uitgaan van eigen kracht betekent 

handelen uit eigen beweging. Je signaleert kansen en 

wacht niet op anderen, maar onderneemt actie vanuit jezelf. 

Hierdoor zijn we de tegenstander een stap voor en kunnen we 

wedstrijden domineren. 

Zodoende creëren we zelf ruimtes en mogelijkheden en 

bepalen we wat en waar op het veld gebeurt. 

Teamfuncties

Aanvallen: We hanteren een hoog baltempo bij het 

voorbereiden van kansen. Daarbij is er zowel beweging rondom 

de bal als in de diepte. Hierdoor willen we spelers zo snel 

mogelijk voor de goal van de tegenstander vrij spelen om op 

deze manier kansen te creëren en doelpunten te maken.

Verdedigen: We willen in verschillende situaties de momenten 

herkennen om de bal af te pakken en weer over te gaan op 

aanvallen.

Omschakelen V-A: We willen na balverovering zo snel mogelijk 

een kans creëren of de bal naar de vrije ruimte te spelen.

Omschakelen A-V: We willen na balverlies direct met de 

dichtstbijzijnde speler druk op de bal zetten. De rest van het 

team komt z.s.m. in de organisatie om vanuit een blo weer het 

moment te kiezen om druk te zetten en de bal te veroveren.

Onze spelers (speler eigenschappen):

  Zijn trots om voor DOS’37 te spelen 
 Maken plezier 
 Werken altijd samen 
 Zijn topfit (mentaal en fysiek) 
 Stralen een winnaarsmentaliteit uit

 Leergierig 
  Comfortabel aan de bal / technisch vaardig 
 Tactisch flexibel  
 Hebben een voorbeeldfunctie 
 Gebonden aan de club 



1. Spelprincipes 

Huidige situatie 2022 Situatie 2027 Accenten seizoen 22-23

Spelprincipes zijn geïntroduceerd per 

leeftijdscategorie en kenbaar gemaakt 

binnen de vereniging.

Spelprincipes zijn volledig ingebed in 

de werkwijze van elke trainer en elke 

leeftijdscategorie per teamfunctie:

Spelers sluiten moeiteloos aan 

bij spelprincipes van een hogere 

leeftijdscategorie en herkennen ze 

direct. De oefenstof is ingericht op de 

spelprincipes en alle spelers kunnen de 

spelprincipes opnoemen als ze erop 

worden bevraagd.

Er is een draaiboek met oefenstof 

ontwikkeld, die voor alle 

leeftijdsgroepen gebruikt kunnen 

worden aan de hand van spelprincipes 

binnen de jeugdopleiding van DOS’37. 

Per leeftijdscategorie 2 tot 7 

(afhankelijk van leeftijdscategorie) 

spelprincipes uitwerken binnen een 

jaarplan met specifieke oefenstof in 

gezamenlijkheid met de trainers en deze 

te implementeren in de jeugdopleiding. 

Spelprincipes vormen het uitgangspunt 

voor het nieuw te ontwikkelen 

spelersvolgsysteem.

Zie bijlage Spelprincipes & Jaarplanning voor de uitwerking per leeftijdsgroep voor het seizoen 2022 - 2023. 
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2. Trainers (begeleiding en beoordeling)
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Elke team heeft een eigen trainer. Voor 

een selectieteam (vanaf O13) is dit een 

gekwalificeerde trainer. Elke trainer 

heeft vrijheid van handelen waarbij dit 

3 maal per jaar wordt gemonitord door 

de hoofd jeugd opleiding.

Er worden 2 momenten ingepland 

(december, juni) waarin we, in een 

persoonlijk gesprek, de ontwikkeling 

van de trainers bespreken. Dit wordt 

beoordeeld aan de hand van 5 criteria; 

1.   Geven van trainingen aan de hand  

 van spelprincipes

2.  Coachen van wedstrijden  

3.  Ontwikkelen/begeleiden van spelers  

4.  Wedstrijdbespreking  

5.  Empathie met spelersgroep

Uitgangspunten van een goede  
DOS-training:

  Intensiteit (veel herhalingen, veel 

schakelmomenten, hogere 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)

Alle trainers beschikken over een 

diploma dat hen kwalificeert voor de 

leeftijdscategorie en het niveau waarop 

zij training geven. DOS’37 investeert  

via cursussen, opleidingen en 

kwalitatief goede begeleiding veel in 

haar jeugdtrainers. 

De organisatie van de jeugdafdeling 

wordt aangepast. Zo worden 

coördinatoren aangesteld voor wie 

het begeleiden en ontwikkelen van 

jeugdtrainers de belangrijkste taak 

is. Het hebben van goede en goed 

begeleide trainers is uiteindelijk een 

belangrijke randvoorwaarde om de 

jeugdopleiding als geheel naar een 

hoger niveau te tillen.

Vanuit de vereniging organiseren we 

4 thema’s bijeenkomsten per seizoen. 

Alle (selectie)trainers zijn hierbij 

aanwezig en hebben een actieve 

deelname. 

Met elke trainer wordt bij de start 

van het seizoen een begeleidings- en 

beoordelingskader gedeeld. Deze 

wordt gebruikt bij de gesprekken die 

elke trainer heeft op jaarbasis met een 

lid van de TC (Voorstel gesprekken; 

eind september/ begin oktober - 

december/januari - maart/april).

Vanuit de vereniging werken we met 

een vast plan qua periodisering van 

oefenstof en thema’s. Dit geeft kaders 

voor elke trainer maar ook ruimte 

binnen de kaders afgestemd op het 

team.

Er worden 3 momenten ingepland met 

de selectie-trainers per leeftijdsbouw 

om met elkaar te sparren en ideeën uit 

te wisselen over de spelprincipes die 

vanaf dit seizoen leidend zijn.

 Onze trainers (trainer eigenschappen):

 Zijn trots om trainer te zijn van DOS’37 
  Werken binnen de spelprincipes van de 

jeugdopleiding 
Zijn eerlijk en betrouwbaar 
Zijn gedreven 
Zorgt voor een hecht collectief

 Maakt spelers individueel beter 
 Zijn pedagogisch onderlegd 
 Zijn didactisch onderlegd 
 Ademen voetbal 
 Denken creatief 
 Zijn gebonden aan de club
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3. Gelijke kansen
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Sinds het seizoen 2019-2020 biedt 

DOS’37 ‘Gelijke Kansen’ aan alle 

jeugdspelers tot en met de O10. Hierbij 

krijgen alle jeugdspelers dezelfde 

trainingsfaciliteiten aangeboden. Dat 

betekent dat er gezamenlijk wordt 

getraind, alle spelers per leeftijdsgroep 

dezelfde oefenstof krijgen aangeboden 

en er wordt gerouleerd met de trainers, 

zodat iedereen binnen de leeftijdsgroep 

dezelfde (kwalitatief goede) training 

krijgt aangeboden. 

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 zowel ‘vroeg 

geboren’ (geboren in de eerste twee 

kwartalen) als ‘laat geboren’ (geboren in 

derde en vierde kwartaal) spelers.

Deze teams trainen twee keer in 

de week, waarbij tijdens het eerste 

trainingsmoment ‘gemixt’ wordt 

getraind. Deze indeling wordt gemaakt 

op basis van hoever de jeugdspeler 

is qua ontwikkeling. Het tweede 

trainingsmoment wordt er getraind in 

teamverband waar ze ook zaterdag 

ook de wedstrijden mee afwerken. Op 

de vrijdagmiddag bieden we voor de 

jeugdspelers een extra trainingsmoment 

aan tijdens de DOS’37 Voetbalschool.

Qua oefenstof wordt er gebruik 

gemaakt van een interne draaiboek 

binnen DOS’37, waar ‘baas zijn over de 

bal’ centraal staat tijdens de trainingen. 

Het project staat goed en er is veel 

tevredenheid over, maar we willen het 

proces in de komende jaren ook door 

ontwikkelen.

 Alle O10 teams spelen in de 2e klasse

 In de 2e helft van het seizoen zullen de 

jeugdspelers van O10 doorgeschoven 

worden richting de O11, om zo alvast te 

wennen aan een half veld. 

 De jeugdtrainers hebben een goede 

pedagogische basis, zodat ze precies 

weten hoe ze met deze leeftijdsgroepen 

om moeten gaan.

 Algeheel draaiboek voor oefenstof per 

leeftijdsgroep (gefaciliteerd middels een 

eigen app voor smartphone).

Tom Braakhuis wordt toegevoegd aan 

de werkgroep Gelijke Kansen. Hierin 

zal hij iedere maandagavond aanwezig 

zijn op de trainingen om de jonge 

trainersgroep te begeleiden en zal hij 

twee keer in het jaar een voortgangs- 

en een beoordelingsgesprek voeren met 

deze jeugdtrainers.

Er wordt gewerkt met een jaarplanning, 

waarbij de oefeningen o.a. gehaald 

worden uit de app VTON en het huidige 

draaiboek van de Gelijke Kansen. 

Na elke competitiefase wordt er 

met de trainers geëvalueerd over de 

trainingen en de wedstrijden die hebben 

plaatsgevonden.

Er wordt een cursus ‘Themagericht 

coachen van 6-12 jarigen’ aangeboden 

om zo de jeugdtrainers te ontwikkelen 

in hun pedagogische coaching. 

Door ontwikkelen van het project 

Gelijke Kansen binnen onze werkgroep.
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4. Onderbouw
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Vanaf de O11 wordt er geselecteerd 

en de jeugdspelers trainen twee 

keer in de week, bij voorkeur op 

dezelfde trainingsavonden/-tijden. 

Op de vrijdagmiddag is er een extra 

trainingsmoment tijdens de DOS’37 

Voetbalschool.

De onderbouw-teams spelen tijdens de 

wedstrijden (8:8) in dezelfde formatie, 

waarbij de spelprincipes leidend zijn.

Er wordt elke training ook aandacht 

besteedt aan de motorische 

vaardigheden, waarbij de training begint 

met een warming-up met gebruik van 

loopladders.

Er wordt getraind op 4 aspecten; 

technisch, tactisch, fysiek en mentaal 

aanleren.

 

Structureel 3 O11-teams binnen de 

jeugdopleiding van DOS’37, waarbij de 

O11-1 en O11-2 onze selectieteams zijn.

De jeugdtrainers hebben een goede 

pedagogische basis, zodat ze precies 

weten hoe ze met deze leeftijdsgroepen 

om moeten gaan.

Algeheel draaiboek voor oefenstof per 

leeftijdsgroep (gefaciliteerd middels een 

eigen app voor smartphone).

Aan het begin van het seizoen wordt 

door de trainer met de desbetreffende 

jeugdspeler (in bijzijn van ouders) 

zijn persoonlijke voetbalontwikkeling 

geëvalueerd. Dan worden ook de 

leerdoelen geformuleerd voor het 

vervolg van het seizoen. Uitvoering 

van deze POP (Persoonlijke 

ontwikkelingsplan) wordt geïnitieerd en 

gecontroleerd door de Jeugdcommissie.

Met ons selectieteam O11-1 streven we 

er naar om in de hoofdklasse te spelen. 

Bij de O11-2 streven we ernaar om uit te 

komen in de 1e klasse. 

Structureel een O12-1 als selectieteam. 

De intensiteit van de trainingen wordt 

verhoogd t.o.v. afgelopen seizoen, 

zodat er gedurende het seizoen ook 

stappen gemaakt worden in de fysieke 

ontwikkeling van de jeugdspelers. 

Er wordt gewerkt met een jaarplanning, 

waarbij naast het ontwikkelen van 

de technische vaardigheden ook 

getraind wordt op de spelprincipes die 

toebehoren aan deze leeftijdsgroep. 

Minstens 60% van de oefenstof wordt 

aankomend seizoen gebruikt vanuit de 

app VTON. 

Er wordt een cursus ‘Themagericht 

coachen van 6-12 jarigen’ aangeboden 

om zo de jeugdtrainers te ontwikkelen 

in hun pedagogische coaching.
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Momenteel hebben we 2 O13-teams en 

2 O15-teams. Zowel de O13-1 als de  

O15-1 spelen de 1e fase in de 2e klasse. 

De talenten van de O15, die de potentie 

hebben om het 1e/2e te halen, zitten in 

de DOS’37 Talentenpool. Hierin worden 

jeugdspelers persoonlijk begeleid door 

een lid van de TC. Dit vindt 3 keer per  

jaar plaats.

De O15-spelers krijgen hierin een derde 

trainingsmoment, om zo de spelers te 

blijven uitdagen en de ontwikkeling te 

blijven stimuleren. In totaal 12 trainingen; 

6 voor en 6 na de winterstop. 

Structureel O14-1 team als selectieteam.

We streven we ernaar om met de O13-1 

en O15-1 in de hoofdklasse te spelen.

Innovatie jeugdkader door bijwonen 

van cursussen, webinars en lezen van 

vakliteratuur 

Aan het begin van het seizoen wordt 

door de trainer met de desbetreffende 

jeugdspeler (in bijzijn van ouders 

tot en met O13) zijn persoonlijke 

voetbalontwikkeling geëvalueerd. Dan 

worden ook de leerdoelen geformuleerd 

voor het vervolg van het seizoen. 

Uitvoering van deze POP (Persoonlijke 

ontwikkelingsplan) wordt geïnitieerd 

en gecontroleerd door de Technische 

Commissie.

De intensiteit van de trainingen wordt 

verhoogd t.o.v. afgelopen seizoen, 

zodat er gedurende het seizoen ook 

stappen gemaakt worden in de fysieke 

ontwikkeling van de jeugdspelers. 

Er wordt gewerkt met een 

jaarplanning, waarbij elke maand op 

vier spelprincipes wordt getraind. Bij 

zowel de O13 als O15 zijn er een vijftal 

spelprincipes die de rode draad vormen 

gedurende het seizoen en waar de 

spelers ook op worden getoetst.

Intensiever overleg met de selectie-

trainers, waarin de speelstijl / 

spelprincipes / trainingen centraal 

staan. Minimaal 3 momenten per 

seizoen om gezamenlijk (!) met de 

selectie-trainers te sparren / casussen 

te behandelen. 

Het organiseren van minimaal 3 thema-

avonden met alle trainers binnen 

DOS’37. 

5. Middenbouw
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Momenteel hebben we 1 O19-team en  

2 O17-teams. De O17-1 speelt as seizoen 

tijdens de 1e fase in de 1e klasse en de 

O19-1 in de 2e klasse. 

De talenten van de O17 en O19, die de 

potentie hebben om het 1e/2e te halen, 

zitten in de DOS’37 Talentenpool. 

Hierin worden jeugdspelers persoonlijk 

begeleid door een lid van de TC. Dit zal 

jaarlijks op 3 momenten plaatsvinden. 

Om de jeugdspelers uit de talentenpool 

te blijven uitdagen en hun ontwikkeling 

te stimuleren, zal er een derde 

trainingsmoment worden gecreëerd. 

De O17-spelers en de eerstejaars O19-

spelers zullen in totaal 12 trainingen 

afwerken gedurende het seizoen, dat 

zal worden gecoördineerd door John 

Fraterman. De tweedejaars O19-spelers 

zullen een extra trainingsmoment 

aangeboden krijgen, door mee te 

trainen met het 2e. 

Structureel (minimaal) 2 O17 en  

2 O19-teams 

We streven we ernaar om met de O17-1 

en O19-1 structureel in de hoofdklasse 

te spelen

Alle spelprincipes zijn erin geslepen, 

zodat de bovenbouw speelt in een  

hoge intensiteit, waarbij de 

tegenstander zich continu aan ons  

spel en tempo moet aanpassen. 

We zijn een hecht collectief, waarin we 

goed samenwerken en met elkaar bezig 

zijn om te presteren/winnen. 

We gaan ten allen tijden uit van  

eigen kracht, dus handelen uit  

eigen beweging. 

Innovatie jeugdkader door bijwonen 

van cursussen, webinars en lezen van 

vakliteratuur

Intensiever overleg met de selectie-

trainers, waarin de speelstijl / 

spelprincipes / trainingen centraal 

staan. Minimaal 3 momenten per 

seizoen om gezamenlijk (!) met de 

selectie-trainers te sparren / casussen 

te behandelen. 

De trainingen moeten worden  

afgewerkt op een hogere intensiteit, 

waardoor spelers zich sneller 

ontwikkelen, ook fysiek. 

Winnaarsmentaliteit creëren en 

acceptatievermogen moet omhoog. 

6. Bovenbouw
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