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Voorwoord 

Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het nieuwe Technische Beleidsplan Jeugd van AZC. 
 
Dit Technisch Beleidsplan is geen plan met pasklare antwoorden op elke vraag of probleem dat zich 
voordoet binnen ons jeugdvoetbal. 
Het beoogt wel een leidraad te zijn en houvast te bieden aan alle personen die op welke manier dan ook 
verbonden zijn met het opleiden van onze AZC jeugd. 
 
Dit plan is geschreven vanuit het gedachtegoed van de Total Soccer Method (TSM) en toegespitst op de 
specifieke wensen en omstandigheden van AZC, zoals die op een speciale bijeenkomst zijn verwoord en 
uitgesproken door veel betrokken leden van AZC. 
 
TSM is een opleidingsmethode waaraan AZC zich voor een langere periode heeft verbonden en mag 
zich, in die hoedanigheid, officieel partner noemen van Total Soccer Method. 
 
TSM is een methode die verder gaat dan onze club te voorzien in de aanvoer van geschikte oefenstof. 
TSM heeft een eigen filosofie die staat voor gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen. Elk kind kan, in 
elke fase van zijn of haar voetballeven, iets bereiken en zich ontwikkelen mits het de juiste aandacht en 
de gelegenheid daartoe krijgt. 
De leermethodiek, volgens de piramide ”Body-Ball-Game-Competition”, behelst alle voetbaleigen 
aspecten op het gebied van training en coaching. Dit in een plezier verhogende en uitdagende 
leeromgeving. 
 
We wensen alle trainers, leiders en verdere betrokkenen bij dit plan, veel sportief plezier bij het lezen, 
meedenken en uitvoeren van het Technisch Beleidsplan. 
 
Tenslotte: 
Daar waar in dit plan gerefereerd wordt naar ‘speler(s)’ bedoelen wij per definitie jongens én meisjes 
Elk goed plan hoort flexibel te zijn en open te staan voor kritiek. 
Dus kom ermee als je het nodig vindt! Samen maken we het dan nog beter. 
 
 
De Commissie Voetbal van AZC 



	  
	  

	  

copyright Total Soccer Network 2018 

Visie 

Het is de visie van A.Z.C. Zutphen om een veilige leeromgeving te realiseren waarbinnen alle 
spelers gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen.  Fair Play staat bij onze vereniging hoog in 
het vaandel en willen we in alle aspecten van de jeugdopleiding uitdragen. Naast het ontwikkelen 
van kinderen als voetballers, willen wij hun zelfbewustzijn en zelfleerzaamheid ontwikkelen met 
ruimte voor eigen inbreng. Onze vereniging vindt het belangrijk dat onze leden (en hun ouders) 
zich verbonden voelen met elkaar; het echte verenigingsgevoel.	  
 

Missie 

De missie van A.Z.C. Zutphen behelst: 
 
- Het verschaffen van spel- en sportplezier in het algemeen en voetbalplezier in het bijzonder voor 
alle spelers; 
- Het opleiden en begeleiden van spelers op technisch, tactisch en mentaal niveau, waarbij we oog 
hebben voor de individuele verschillen; 
- Een goede en voldoende doorstroming van jeugdspelers naar de senioren zowel op prestatief als 
op recreatief niveau. 
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Kernwaarden 

KINDVRIENDELIJKE LEEROMGEVING 

Binnen A.Z.C. Zutphen creëren onze trainers en leiders voor iedere speler (m/v) een 
kindvriendelijke leeromgeving. Dit betekent dat we spelers plezier willen geven, veilig willen laten 
voelen en willen uitdagen op zijn/haar eigen niveau. Binnen deze omgeving zijn fouten maken 
toegestaan en motiveren we spelers eigen keuzes te maken.  

PROCES VOOR PRODUCT 

Binnen A.Z.C. Zutphen streven we ernaar spelers op te leiden, met als resultaat dat zij lang lid zijn 
en daar waar mogelijk doorstromen naar de selectie. Dit is voor ons belangrijker dan resultaat op 
korte termijn (de wedstrijd). 

GELIJKE KANSEN VOOR IEDERE SPELER 

Iedere jeugdspeler binnen A.Z.C. Zutphen heeft evenveel recht op aandacht en begeleiding van 
trainers/leiders. Op deze manier kan iedere speler zichzelf tot zijn/haar maximum ontwikkelen. Op 
jonge leeftijd betekent dit ook dat iedereen gemiddeld evenveel speeltijd krijgt. 
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Individuele Skills Box 
 
De ideale speler van A.Z.C. Zutphen… 

-‐ heeft plezier is zijn/haar sport 
-‐ is technisch vaardig; 
-‐ kan op meerdere posities uit de voeten; 
-‐ hanteert en respecteert medespelers, kaderleden, tegenstanders, scheidsrechters en 

accommodaties en representeert onze vereniging op zijn/haar best; 
-‐ is een teamspeler binnen zijn/haar eigen en binnen een ander team; 
-‐ is een harde werker; 
-‐ is sociaal vaardig; 
-‐ is leergierig en ambitieus; 
-‐ is onderdeel van de vereniging en helpt daar waar nodig, binnen én buiten het veld; 

 
Team Skills Box 
 
Het ideale team van A.Z.C. Zutphen… 

-‐ werkt samen, binnen en buiten het veld; 
-‐ speelt attractief, aanvallend voetbal met winst als inzet; 
-‐ speelt in herkenbare systemen; 
-‐ speelt tactisch slim op latere leeftijd; 
-‐ straalt eenheid uit. 

 
Kader Skills Box 
 
Het ideale kaderlid van A.Z.C. Zutphen… 

-‐ vertegenwoordigt onze vereniging in alle gevallen uitmuntend; 
-‐ is loyaal aan de vereniging en het team; 
-‐ conformeert zich aan de door de vereniging opgestelde regels, normen, waarden en 

Fair Play; 
-‐ staat open voor vernieuwingen, denkt mee; 
-‐ durft anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden; 
-‐ overziet het grotere geheel dat het eigen team overstijgt en heeft aandacht voor de 

individuele speler. 
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Selectie- en indelingsbeleid 

Indeling spelers 
 
Indeling vindt plaats op geboortejaar en vervolgens op aanleg en gevorderdheid. Dit vanuit de 
gedachte dat elke speler wordt ingedeeld in een team waar hij of zij qua ontwikkeling het best tot 
zijn/haar recht komt. 

Deze	  uitgangspunten	  gaan	  uit	  van	  aantallen	  die	  het	  mogelijk	  maken	  om	  teams	  te	  voorzien	  van	  
voldoende	  spelers.	  Wanneer,	  voor	  het	  formeren	  van	  een	  team	  in	  een	  bepaalde	  leeftijdscategorie,	  de	  
aantallen	  ongunstig	  uitpakken,	  kan	  ervoor	  worden	  gekozen	  om	  spelers	  in	  te	  delen	  in	  een	  andere	  
leeftijdscategorie.	  In	  zo’n	  geval	  is	  er	  vooraf	  overleg	  met	  de	  ouders	  en	  wordt	  er	  duidelijk	  afgesproken	  
hoe	  er	  in	  het	  verloop	  van	  het	  voetbalseizoen	  mee	  zal	  worden	  omgegaan.	  
	  
Spelers	  worden	  in	  principe	  ingedeeld	  op	  geboortejaar	  en	  kwaliteit.	  Alleen	  als	  het	  aantoonbaar	  en	  
breed	  gedragen	  duidelijk	  is	  dat	  deze	  indeling	  de	  ontwikkeling	  of	  het	  spelplezier	  in	  de	  weg	  staat,	  
wordt	  hiervan	  in	  goed	  overleg	  met	  alle	  betrokkenen	  afgeweken.	  

Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  spelen	  bij	  bovengemiddeld	  getalenteerde	  spelers	  of	  bij	  spelers	  met	  (te	  grote)	  
fysieke	  tekortkomingen	  ten	  opzichte	  van	  zijn/haar	  leeftijdsgenoten.	  

Wanneer	  spelers	  om	  deze	  reden(en)	  worden	  ingedeeld	  in	  een	  ander	  leeftijdscategorie,	  is	  er	  altijd	  
overleg	  met	  de	  ouders	  en	  wordt	  duidelijk	  afgesproken	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn	  gedurende	  het	  
voetbalseizoen.	  
	  

Indeling	  kaderleden	  
	  
Kaderleden	  worden	  op	  basis	  van	  de	  volgende	  criteria	  geselecteerd	  en	  ingedeeld:	  

-‐ Affiniteit	  en	  betrokkenheid	  met	  en	  bij	  het	  jeugdvoetbal;	  
-‐ Verantwoordelijkheidsgevoel;	  
-‐ Kennis	  en	  kunde	  op	  voetbalinhoudelijk	  en	  pedagogisch	  gebied;	  
-‐ Betrouwbaarheid	  en	  integriteit;	  
-‐ Communicatieve	  vaardigheid;	  
-‐ Besef	  dat	  vrijwilligheid	  geen	  vrijblijvendheid	  inhoudt;	  
-‐ Bereidheid	  om	  cursussen/opleidingen	  te	  volgen	  (zowel	  intern	  als	  extern).	  
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TSM Periodisering 

Binnen de TSM Periodisering worden leerlijnen geschetst op voetbalinhoudelijk, fysiek en 
mentaal/cognitief gebied. 

Voor de jeugdopleiding van A.Z.C. Zutphen hebben we hieronder wat belangrijke kenmerken en 
elementen benoemd. In bijlage 1 treft u meer specifieke zaken per leeftijdsgroep aan. 

 
ONTWIKKELINGSFASE | <6 JAAR | FUN START 

Spelers in deze leeftijdsgroep hebben een zeer kortdurende concentratie en zijn volledig op 
zichzelf gericht en gaan graag op ontdekkingstocht. Het breed aanbieden van algemene 
motorische vaardigheden in combinatie met basisvaardigheden van voetbal is van belang. Voor 
deze spelers werkt het zeer goed om zo veel als mogelijk in spelvorm te doen.  

ONTWIKKELINGSFASE |  6-9 JAAR | SOCCER FUNDAMENTALS 

Spelers in deze leeftijdsgroep hebben over het algemeen een kortdurende concentratie en zijn 
veelal op zichzelf gericht. Kort en krachtig uitleggen binnen hun belevingswereld en 
spelelementen toevoegen werkt goed. Zorg voor veel balcontacten, zodat spelers de baas worden 
over de combinatie lichaam + bal. Train met name volgens de bouwstenen voetbalcoördinatie, 
balbeheersing en complexiteit. 

GROEIFASE | 9-12 JAAR | LEARNING TO TRAIN 

Deze spelers hebben in de regel een betere concentratie, zijn vaak enthousiast en erg leergierig. 
Coördinatief gezien zou gezegd mogen worden dat dit de beste leeftijd is, dus de ideale leerleeftijd 
als het gaat om technische voetbalhandelingen. Aan de andere kant zie je bij oudere spelers in 
deze fase aak wat zelfoverschatting. Spelers in deze leeftijd kijken erg op tegen rolmodellen, zoals 
ouders, leerkrachten en trainers. Laat spelers zelf ontdekken hoe ze in situaties kunnen handelen, 
bied hen veel herhalingsmogelijkheden en zorg dat functionaliteit een kernpunt is voor wat betreft 
coaching binnen met name de bouwsteen balbeheersing en de tussenfase complexiteit. 

 
GROEIFASE | 12-14 JAAR | TRAINING TO RETAIN 

Door de ontwikkeling van hun lichaam (groeispurt) en geest (puberteit doet zijn intrede) is het van 
belang spelers individueel te monitoren. Men is vaak eigenwijs en blessuregevoelig.  Zoek de 
uitdaging in het verder functioneel maken van het geleerde en koppel dit zoveel mogelijk naar 
wedstrijdsituaties. Motorische problemen kunnen zich voordoen, geef hier dan aandacht aan door 
middel van trainingen uit de bouwsteen lichaamsbeheersing. 
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GROEIFASE | 14-17 JAAR | TRAINING TO TRAIN 

Hoewel de puberteit nog aanwezig is bij spelers in deze fase zijn ze zich wel bewuster van hun 
eigen verantwoordelijkheid en zijn ze vaak zelfkritisch. Het lichaam daarentegen raakt naarmate ze 
ouder worden beter in evenwicht. Het is goed om spelers positiespecifiek te benaderen en te 
ondersteunen binnen trainingen die zich veelal richten op de fase spelbeheersing. 

 
PRESTATIEFASE | 17-21 JAAR | LEARNING TO COMPETE 

Door de verdere ontwikkeling van hun lichaam (groeispurt) en geest (puberteit doet zijn intrede) is 
het nog steeds van belang spelers individueel te monitoren. Aandacht voor het groepsproces in 
ook belangrijk. Cognitief zijn spelers dusdanig ontwikkeld dat zij complexere situaties beter 
kunnen herkennen en bijbehorende keuzes kunnen maken. Het belang van de wedstrijd mag 
toenemen. 

 

OVERIGE FASES VAN DE PERIODISERING 

De fases die hier niet zijn toegelicht willen we wel even kort benoemen, dit zijn: 

PRESTATIEFASE |  21-26 JAAR | TRAINING TO PERFORM 

PRESTATIEFASE |  >26 JAAR | PERFORMANCE 

Alle gekoppelde leeftijden aan fases dienen ter indicatie, er is immers altijd overlap tussen fases en 
sommige spelers zijn verder of minder ver dan anderen. Uiteindelijk gaat het bij opleiden om 
niveau en niet om leeftijd. 
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TSM Piramide 
 
De Piramide is de onderlegger van het methodisch werken binnen A.Z.C. Zutphen. Alle 
trainingen zijn terug te leiden naar de piramide. 
 

 

Lichaamsbeheersing 
 
Deze bouwsteen richt zich op de basis van kunnen voetballen. We 
verstaan hier onder: Coördinatie, Lenigheid, Uithoudingsvermogen, 
Kracht en Snelheid. Alles in de breedste zin van het woord. 

 

Voetbalcoördinatie 
 
In deze tussenlaag maken we de vertaalslag van algemene coördinatie 
naar voetbalspecifieke coördinatie mét bal. We doelen dan op dribbelen, 
drijven, snelvoetenwerk en jongleren. Oftewel de speler + de bal. 

 

Balbeheersing 
 
Deze bouwsteen richt zich op de ontwikkeling van functionele technische 
vaardigheden; zowel bij het Passen/Trappen/Aannemen als bij het Duel 
1-tegen-1. Alles trainen we in relatie tot de wedstrijd. 

 

Complexiteit 
 
In deze tussenlaag koppelen we de vaardigheden uit de bouwsteen 
balbeheersing aan inzicht. Het gaat hierbij om keuzes maken (door de 
spelers zelf). Dit doen we vooral in kleine partij- en positiespelen. Alles 
trainen we in relatie tot de wedstrijd. 
 

 

Spelbeheersing 
 
Deze bouwsteen is wedstrijdspecifiek, hier trainen we tactisch; Speelwijze 
ontwikkelen, Voetbalproblemen, Scenario’s en Sjablonen. 

 

Competitiebeheersing 
 
De top van de piramide is het spelen van wedstrijden in competitie- of 
toernooivorm. Het gaat hierbij om de vertaalslag van al het getrainde 
naar de wedstrijd en ultiem om het presteren. 
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Praktijk - Trainingen 

 

De TSM Voetballeercyclus biedt structuur in het  (aan)leren van voetbalhandelingen en 
vaardigheden. Elke stap leidt tot het opdoen van nieuwe ervaringen en feedback. De 
voetballeeryclus wordt telkens opnieuw ingezet en voltooid, na elke nieuwe ervaring en feedback.  
Dit is een continue proces en kan worden toegepast op zowel individuele als teamontwikkeling. 

Een training van A.Z.C. Zutphen kent altijd één centraal thema (technisch, tactisch, conditioneel) en 
wordt aan de hand van de TSM Voetballeercyclus opgebouwd: 

Warming Up: Algemeen 
Ervaren: Kennismaken met het centrale thema onder relatief lage weerstand. 
Bewustworden: Herkennen en leren onder verhoogde en/of gemanipuleerde weerstand. 
Toepassen: Toepassen onder hoogst mogelijke weerstand in training. 
 
In deze verstaan we onder Presteren het toepassen in de wedstrijd. 

A.Z.C.	  Zutphen	  stelt	  spelers	  van	  elke	  leeftijdscategorie	  in	  staat	  om	  twee	  keer	  per	  week	  te	  trainen.	  
Getraind	  wordt	  met	  leeftijdseigen	  oefenvormen	  en,	  afhankelijk	  van	  aanleg	  en	  gevorderde	  
ontwikkeling,	  plooibaar	  van	  laagdrempelig	  naar	  moeilijk.	  Eveneens	  afhankelijk	  van	  leeftijd	  en	  de	  
gevorderde	  ontwikkeling	  zal	  worden	  getraind	  op	  technische,	  tactische,	  fysieke	  en	  mentale	  
vaardigheden.	  
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Praktijk - Wedstrijden 

 

Bij de jongste jeugd, tot en met O.11 jeugd wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de 
speelwijze. Bij deze leeftijdsgroep vormt de speelwijze een kapstok, wat wil zeggen dat er niet op 
speelwijze wordt getraind maar dat de spelers vanuit algemene en individuele uitgangspunten 
getraind en gecoacht worden. Binnen deze leeftijden wordt er gewerkt volgens het “positieloos” 
principe. Dit houdt in dat alle spelers op alle posities spelen en breed opgeleid worden. Vanaf de 
O.13 zal er meer gekeken worden naar de kwaliteiten en eigenheid van spelers, individuele 
ontwikkeling en binnen linies of flank/as. Ook bij deze leeftijden geldt de speelwijze als kapstok. Bij 
alle leeftijden blijft het individuele ontwikkeltraject leidend maar zullen de competenties en eisen 
m.b.t. prestatieve elftallen uitgebreider en strenger worden (in alle aspecten van individuele en 
persoonlijke ontwikkeling, in combinatie met teamontwikkeling). 

 
A.Z.C. Zutphen kiest bewust voor een duidelijk herkenbare speelwijze en onderscheidt zich even 
bewust in de benadering van de positiebepaling van spelers tijdens wedstrijden. 
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Positie toewijzen 
4-tallen  1 2 1 Posities bezetten zonder spelers op vaste posities te houden. 
6-tallen 1 3 0 2 Posities toewijzen en bezetten, spelers alle posities in wedstrijden 

laten ervaren. 8-tallen 1 3 3 1 
11-tallen 1 4 3 3 O.13: Posities naar eigenheid en kwaliteiten toewijzen, maar laten 

rouleren binnen linie en/of flank. Vanaf O.15 toegroeien naar één vaste 
en één schaduwpositie. 

 
 

 


