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1. Inleiding 
 

We willen graag de vereniging blijven die we nu zijn. Een vereniging die een belangrijk onderdeel 

vormt binnen de lokale gemeenschap van Hengelo Gelderland. Een plek waar jongens en meisjes 

vriendschappen sluiten, samen overwinningen vieren en leren omgaan met teleurstellingen. Een 

vereniging die ‘prestatief’ is maar waar ook aandacht is voor de recreatieve voetballer. Bovenal zijn 

we een amateurvereniging waar onze leden plezier beleven aan het voetbalspel en samen hun 

hobby beoefenen.  

 

Voor iedere vereniging geldt ‘zonder jeugd, geen toekomst’. In ons geval, met een krimpende 

bevolking, geldt dit des te meer. Of we het nu leuk vinden of niet, het aantal leden zal op de 

langere termijn dalen. Tot nu toe hebben we de daling kunnen voorkomen dankzij een geweldige 

aanwas van meisjes en vrouwen die het plezier in voetbal hebben ontdekt. Dit zorgde niet alleen 

voor meer leden maar vooral voor een positieve invloed op de sfeer binnen onze vereniging. 

Voetbal is geen ‘mannending’ meer maar een sport van en voor het hele gezin. Deze ontwikkeling 

is bij Pax heel snel gegaan en positief verlopen. Daar zijn we trots op en we willen het aandeel van 

meisjes binnen de jeugdelftallen graag nog verder verhogen.  

 

Terug naar de ontwikkeling van ons ledenaantal. Die zal onherroepelijk dalen. Des te belangrijker 

om er voor te zorgen dat de jeugdleden die lid worden ook lid blijven. We moeten ‘binden en 

boeien’. Dat betekent jong beginnen bij de mini’s met leuke en uitdagende trainingen. Vervolgens 

gaan we kijken naar wat het beste bij het kind past: prestatief of recreatief sporten? In beide 

gevallen staat plezier voorop. Maar bij prestatief sporten staat de voetbalontwikkeling van het 

individu centraal, terwijl bij het kind dat liever recreatief sport het accent meer mag liggen op de 

spelbeleving (‘meedoen is belangrijker dan winnen’) en het sociale aspect van voetbal (‘samen met 

vriendjes en vriendinnetjes plezier maken’).  

 

In dit jeugdbeleidsplan borduren we voort op het plan van 2012-2016. We beschrijven eerst vanuit 

welke visie en ambitie we onze jeugdleden benaderen (2) en welke doelstellingen daar bij horen. 

Vervolgens beschrijven we de opleidings- en voetbalvisie voor de jeugdleden met talent (3). Tot 

slot gaan we in op de diverse onderdelen binnen de vereniging die ingezet worden om onze ambitie 

te realiseren (4).  
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2. Visie en ambitie 
 

Waar willen we met de jeugdafdeling van Pax staan in 2021? Dat is de vraag die we in dit 

hoofdstuk willen beantwoorden. Vanuit een gedeelde visie én ambitie beschrijven we aan het eind 

van dit hoofdstuk onze kernwaarden en hoofddoelstellingen.  

 

2.1 Blauwwitte draad 

 

In 2012 hebben we ‘de blauwwitte draad’ vastgesteld. Deze ‘draad’ onderschrijven we op 

hoofdlijnen nog steeds maar we scherpen hem in dit beleidsplan aan. We onderkennen vier 

elementen die samen onze ‘blauwwitte draad’ (lees: visie en ambitie) vormen: 

1. plezier en een positief sportklimaat 

2. prestatie én recreatie 

3. meer dan voetbal 

4. met elkaar 

 

Deze vier elementen worden hierna toegelicht: 

 

Ad 1 Plezier en een positief sportklimaat 

 

Plezier is de basis van elke sport. Als het plezier er niet meer is, zal een kind de sport niet blijven 

beoefenen. Als vereniging moeten we er dus voor zorgen dat de kinderen die bij ons voetballen 

plezier beleven. Dat kan door nog meer dan we nu al doen een ‘sportief sportklimaat’ na te 

streven. Met een sportief sportklimaat bedoelen we ten eerste een veilige omgeving. Dit is een 

omgeving waar kinderen zichzelf mogen zijn, durven uit te komen voor hun mening en fouten 

mogen maken. En waar je ‘open’ met elkaar in gesprek gaat als er meningsverschillen zijn, waar 

naar elkaar wordt geluisterd.  

 

Ten tweede willen we het principe van ‘positief coachen’ adopteren. We hebben, zeker bij sport, 

snel de neiging om te kijken naar wat er niet goed gaat. En een volwassene coacht al gauw vanuit 

zijn eigen, volwassen referentiekader. Maar dat sluit meestal niet aan bij het denken van onze 

kinderen. Dit betekent bijvoorbeeld heel concreet dat we bij de jongste jeugd niet kijken naar winst 

of verlies. Daar gaat het niet om. Het gaat om een mooie dribbel, een prachtig schot of een mooie 

tackle. En we willen af van de goedwillende ouders en trainers die de kinderen alles voorzeggen 

wat te moeten doen. Kinderen mogen (moeten) in het veld hun eigen keuzes maken.  

 

Wanneer we nog meer een veilig en positief sportklimaat kunnen realiseren, ontwikkelen onze 

spelers en speelsters zich beter, is de kans groter dat kinderen lid blijven en zijn de kinderen en/of 

de ouders eerder geneigd om actief te worden of te blijven.  

 

Ad 2 Prestatie én recreatie  

 

Alle kinderen hebben één of meerdere talenten. Maar niet alle kinderen zijn goed in voetbal. 

Wanneer we naar de kinderen bij Pax kijken zijn er per leeftijdsgroep van 30 à 40 kinderen 

ongeveer 5 talentvolle spelers of speelsters. Daarmee bedoelen we dat die het talent hebben om 

het eerste elftal van Pax te kunnen halen.  

 

In de praktijk zie je dat kinderen die veel talent hebben vaak ook fanatieker zijn en beter willen 

worden in voetbal. Die hebben een bepaalde ‘drive’ zoals we dat noemen. Die voetballen 

bijvoorbeeld ook veel in hun eigen tijd en willen zelfs oefenen in onderdelen die ze niet beheersen. 

Kinderen met minder talent gaat het vooral om het plezier. Waar zit dat plezier dan in? Niet in 

saaie oefeningen om de techniek te verbeteren of dingen te doen die ze te moeilijk vinden. Wel in 

leuke partijtjes, veel scoren en niks ‘moeten’. Die kinderen willen vooral voetballen zoals zij het 

leuk vinden. Dat betekent voor de één lekker ‘lui’ in de spits blijven loeren op een kansje en voor 

de ander juist achterin blijven want van dat heen en weer rennen word je alleen maar moe. Bij 

deze groep is het sociale aspect nog belangrijker. Waar een talentvolle voetballer kiest voor ‘zo 

hoog mogelijk’ kiest een minder talentvolle voetballer voor het samenspelen met een vriendje of 

vriendinnetje.   
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In de toekomst willen we onze inzet graag beter laten aansluiten bij de behoefte van de kinderen. 

Het is natuurlijk niet altijd zwart-wit, maar is het kind een prestatieve sporter of een recreatieve 

sporter? Al op vrij jonge leeftijd kun je dit vaak onderkennen.  

 

De kinderen met het meeste talent willen we een goede voetbalopleiding geven door het aanstellen 

van gediplomeerde trainers1 voor alle ‘1’ teams in de jeugd (vanaf 07 tot en met 019). Dit moet er 

toe leiden dat vanuit de jeugd jaarlijks één speler en één speelster doorstromen naar het eerste en 

tweede seniorenelftal van Pax (mannen en vrouwen). In het volgende hoofdstuk staan we 

uitgebreider stil bij onze voetbal- en opleidingsvisie van talenten binnen onze vereniging. 

 

Daarnaast hebben we een kleine ‘tussengroep’. Dit zijn kinderen die soms heel fanatiek zijn maar 

net niet goed genoeg zijn om in het 1e jeugdteam te spelen. Omdat de ontwikkeling van kinderen 

grillig verloopt en de pubertijd ook nog een hele grote invloed heeft op de uiteindelijke prestaties 

van het betreffende kind in de senioren, willen we deze kinderen meer betrekken bij de 1e 

jeugdteams.  

 

Ten slotte zijn er kinderen voor wie als snel duidelijk is dat ze recreatief bezig willen zijn. die 

kinderen willen we juist niet vermoeien met fanatieke en complexe trainingen. Ook de manier van 

begeleiden en coachen kan voor deze groep anders. De focus ligt vooral op spelbeleving en met 

vriendjes en vriendinnetjes plezier hebben. Wij willen de ouders die deze kinderen trainen en 

begeleiden hierin ondersteunen. Dit moet er toe leiden dat deze jeugdleden lid blijven van Pax, ook 

in de overstap naar de senioren. 

 

In onze voetbalvisie, in hoofdstuk 3, staan we expliciet stil bij het meisjesvoetbal. Meisjes zijn 

binnen onze vereniging al gemeengoed. Toch vraagt dit aspect extra aandacht. Na de pioniersfase 

is het de komende jaren van belang in te spelen op de toename van het aantal meisjes dat 

doorstroomt naar de senioren én op de stijging van het niveau dat de meisjes binnen Pax behalen.  

 

Ad 3 Meer dan voetbal 

 

Pax vormt een belangrijk onderdeel van de Hengelose samenleving. Bijna iedere familie in Hengelo 

heeft wel een ‘link’ met onze vereniging. Voetbal is wat ons bindt maar veel gezelligheid bij de 

jeugd vloeit voort uit allerlei andere activiteiten. Denk aan het jaarlijkse Sinterklaasfeest, 

gezamenlijke wedstrijden van de Graafschap bezoeken, samen zwemmen of het jeugdkamp. Op 

voetbalgebied is het NET-toernooi dat altijd met Pasen wordt georganiseerd, en waaraan 

verschillende buitenlandse jeugdteams meedoen, een jaarlijks hoogtepunt binnen onze vereniging. 

 

Graag zetten we deze activiteiten ook de komende jaren voort binnen onze vereniging zodat Pax 

voor onze jeugdleden en voor hun familie een fijne ontmoetingsplaats is, ook als er niet wordt 

gevoetbald.  

 

Ad 4 Met elkaar 

 

Het is een ‘open deur’ maar een vereniging zonder vrijwilligers heeft geen bestaansrecht. Om onze 

jeugdleden te kunnen laten voetballen moet er veel georganiseerd te worden. Van het onderhoud 

van de velden, tot en met de kantine en van het rijden van de kinderen naar de gezamenlijke 

zwemactiviteit tot het verzorgen van de trainingen.  

 

Het vrijwilligerswerk komt bij de (jongste) jeugd voor een aanzienlijk deel van de ouders. 

Naarmate de kinderen ouder worden, neemt de bereidheid bij ouders vaak af om nog 

vrijwilligerswerk te verrichten. Helaas heeft onze hele vereniging te maken met ‘krapte’ op 

vrijwilligersgebied. Vanuit het bestuur van Pax zal hier aandacht voor zijn om dit te verbeteren.  

 

Wij richten ons de komende jaren nog meer dan nu het geval is op het verhogen van het 

vrijwilligerswerk onder de jeugdleden. Dit doen wij bijvoorbeeld al via de scheidsrechter cursussen 

voor jeugdleden van rond de 12 jaar. En door jeugdleden van 12 tot 16 jaar te laten helpen bij het 

                                                                 
1 Of trainers met veel kennis en ervaring.  
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geven van de techniektrainingen aan de jongste pupillen. We willen vooral ouders van kinderen die 

lid worden actief benaderen en ‘meenemen’ in ons beleid dat we alleen met elkaar onze vereniging 

kunnen draaien.  

 

In onze ‘opvoeding’ aan de jeugdleden vanaf 12 jaar gaan we nog duidelijker maken dat wij, Pax, 

alleen bestaat als de leden zich daarvoor inzetten. Als je lid van een vereniging bent, ben je geen 

consument. Je wilt graag voetballen maar dat kan alleen als alles wat daarbij komt kijken goed is 

geregeld. De norm moet zijn dat ieder lid vrijwilligerswerk doet. En dat hoeven niet allemaal 

omvangrijke taken te zijn. Vele handen maken licht werk. Niets doen binnen je eigen vereniging is 

straks geen optie meer.   

 

2.2 Kernwaarden 

 

Vanuit deze vier hoofdelementen in onze visie stellen we drie kernwaarden vast. Dit is wat we zijn 

en uitdragen:  

 open; 

 sportief en  

 betrokken.  

 

Met open bedoelen we dat we naar elkaar luisteren en meningsverschillen bespreken met respect 

voor elkaars standpunten.  

 

Sportief zijn we zowel in als buiten het veld. Dat betekent ook dat je mag zijn wie je bent, we 

sluiten niemand buiten.  

 

Betrokken houdt in dat we een ‘blauw-wit’ hart hebben en er met elkaar voor zorgen dat alle 

taken binnen de vereniging worden uitgevoerd. 

 

Waarden zijn mooi maar uiteindelijk gaat het om het gedrag dat je laat zien. Vooral langs de kant, 

bij trainingen en wedstrijden, is het soms moeilijk om het gewenste gedrag te laten zien. Dat geldt 

voor zowel trainers, leiders, ouders en spelers of speelsters. Voor het begin van het seizoen 2017-

2018 werken we onze kernwaarden uit voor wat betreft ons gedrag ‘langs de lijn’.  

 

2.3 Hoofddoelstellingen 

 

De twee hoofddoelstellingen die wij nastreven zijn:  

 

1. Jeugdleden gaan met plezier naar Pax om hun hobby te beoefenen.   

 

 Het aantal jeugdleden dat stopt met voetballen bij Pax omdat het plezier ontbreekt, blijft 

tot een minimum beperkt. Om nog beter zicht te krijgen op de reden(en) waarom het 

lidmaatschap wordt opgezegd, zal Pax dit bij opzegging altijd uitvragen en vastleggen. 

 Een groot aantal jeugdleden zet zich vanaf het 12e jaar vrijwillig in op taken binnen onze 

vereniging.  Specifieke aandacht is er voor de leeftijdsgroep 015-019. 

 

2. Talentvolle jeugdleden krijgen een voetbalopleiding van gediplomeerde trainers. 

 

 Vanaf het seizoen 2021-2022 stroomt er ieder jaar tenminste één speler door naar het 

eerste en tenminste één speler naar het tweede heren seniorenteam van Pax.  

 Vanaf het seizoen 2021-2022 stroomt er ieder jaar tenminste één speelster door naar het 

eerste dames seniorenteam van Pax.  
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3. Opleidings- en voetbalvisie 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op onze opleidings- en voetbalvisie. De focus ligt hierbij met name op 

onze selectieteams, maar ook de groep die hier net buiten valt willen we beter bedienen. Het gaat 

daarmee wel om het ‘prestatieve’ deel van onze jeugdafdeling. Uiteraard kunnen de algemene 

uitgangspunten van onze voetbal- en opleidingsvisie ook van toepassing zijn op het ‘recreatieve’ 

deel van de jeugdteams. We beginnen met onze visie op opleiden.  

 

3.1 Opleiden van jeugdspelers 

 

Gediplomeerd kader 

Een belangrijk vertrekpunt is dat wij vinden dat het opleiden van jeugdspelers een vak is. Voor al 

onze jeugdselecties willen we dus een trainer die is opgeleid tot (jeugd)voetbaltrainer. Een man of 

vrouw die weet hoe het voetbalspel gespeeld moet worden én hoe jeugdspelers zich het beste 

kunnen ontwikkelen. Iedere jeugdtrainer wordt, aan de hand van onze voetbal- en opleidingsvisie, 

gevraagd een jaarplan op te stellen waarin beschreven staat aan welke leerdoelen (voor het team 

en per individu) wordt gewerkt en hoe dit gebeurt. Dit wordt bij de start van het seizoen, 

halverwege en aan het einde van het seizoen geëvalueerd met de technische commissie. Een 

andere belangrijkste taak van de aan te stellen jeugdtrainers is dat zij kennis overdragen aan de 

vrijwilligers die de lagere jeugdteams onder hun hoede hebben. Voor de positie van keeper zet Pax 

een gediplomeerde keeperstrainer in, die alle jeugdkeepers 1 keer per week specifieke 

keeperstraining geeft.  

 

Extra uitdaging voor talenten 

Met kundige trainers willen we onze talenten ontwikkelen tot goede spelers. Maar spelers 

ontwikkelen zich vooral ook door zich te meten met andere gelijkwaardige talenten. Helaas is bij 

Pax, met gemiddeld ongeveer 20 spelers per lichting (06, 07, 08, et cetera), het aantal talentvolle 

spelers gering. Dit zorgt er voor dat de op jonge leeftijd al talentvolle spelers weinig uitdaging 

krijgen door het trainen en spelen met hun minder talentvolle medespelers. Zeker als er 

gezamenlijk wordt getraind met de twee hoogste jeugdteams (zie paragraaf 3.2). Daarom willen 

we onderzoeken of onze talenvolle spelers periodiek kunnen trainen met talentvolle spelers uit de 

directe nabijheid. Zodat zij, net als de talenten bij die andere verenigingen, zich nog beter kunnen 

ontwikkelen. Alternatief kan zijn om binnen Pax zelf een extra training aan te bieden of deze 

talenten op regelmatige of zelfs structurele basis mee te laten trainen met een hogere 

leeftijdsgroep. 

 

Gelijke kansen voor alle spelers 

In de opleiding staat de individuele speler centraal. Dit betekent dat we in onze selectieteams 

trainen en spelen om beter te worden, niet sec om wedstrijden te winnen. Uiteraard hoort ‘willen 

winnen’ ook bij voetbal en zorgt ‘winnen’ voor motivatie en plezier. Maar we kiezen bijvoorbeeld 

niet voor de sterkste opstelling in een wedstrijd als het voor een speler beter is om op meer 

posities te voetballen. Deze visie zetten we door vanaf de 06/07 tot en met de 019. Dit betekent 

dus ook dat in de oudere jeugdteams altijd ‘op toerbeurt’ wordt gewisseld. Qua speeltijd is er dus 

geen verschil tussen de nummer 2 en de nummer 14 van de selectie. Iedereen krijgt daarmee 

evenveel ‘opleidingstijd’. Dat dit mogelijk ten koste gaat van het resultaat is een gegeven, het gaat 

ons om opleiden én om plezier. Spelers die nog volop in ontwikkeling zijn met voortdurende 

regelmaat op de bank plaatsen hoort daar niet bij.   

 

Techniek vormt de basis 

We kijken bij het ontwikkelen van onze talentvolle spelers en speelsters (lees: de spelers / 

speelsters die onderdeel zijn van de hoogste jeugdteams) naar de volgende vijf onderdelen: 

1. techniek (aannemen, passen, schieten, passeren); 

2. spelinzicht (ruimtes zien voor zichzelf en medespeler, zowel in balbezit als balbezit 

tegenstander); 

3. handelingssnelheid (aannemen en passen, passeren en passen, et cetera)  

4. fysiek (motoriek, kracht, snelheid) 

5. mentaliteit (wil om te trainen, beter te worden, wil om te winnen, coachbaarheid).   
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Vooral in de eerste jaren (t/m 012) wordt de nadruk op techniek gelegd. Dit onderdeel is niet 

alleen één van de belangrijkste onderdelen van voetbal, maar het is ook goed trainbaar. In de 

hogere leeftijdsjaren worden fysiek en mentaliteit belangrijker. De ontwikkeling van de 

geselecteerde spelers wordt in Talento vastgelegd.  

 

Scouting 

Pax is geen club met grote aantallen spelers en speelsters. Vanuit de Technische Commissie Jeugd 

wordt de ontwikkeling van de spelers en speelsters minimaal twee keer per jaar besproken. 

Daarnaast leveren de trainers van de teams input bij de samenstelling van de teams in het nieuwe 

seizoen. De ontwikkeling van de spelers en speelsters uit de selectieteams wordt daarnaast in 

Talento vastgelegd. Dit betekent dat Pax geen apart ‘scouting-apparaat’ nodig heeft.  

 

Meisjesvoetbal 

Bij Pax voetballen veel meisjes. Daar zijn we heel blij mee en willen we graag zo houden of zelfs 

nog uitbreiden. Ook al zijn de meisjes inmiddels een volledig geaccepteerde groep binnen onze 

vereniging, toch vraagt het specifieke aandacht. Ten eerste omdat er toch nog steeds duidelijk 

minder meisjes dan jongens voetballen. Ten tweede omdat het aantal meisjes dat over gaat naar 

de senioren steeds groter zal worden. En ten derde omdat het niveau van de meisjes nog steeds 

toeneemt. Waar de eerste generatie meisjes pas rond hun 12e of nog later begonnen met 

voetballen, beginnen de meisjes nu net als de jongens al enige jaren vanaf de mini’s. Hierdoor is 

de ‘nieuwe generatie’ beter opgeleid en heeft veel meer ‘voetbaluren’ gemaakt dan de eerste 

generatie. Deze aspecten vragen om een aanpak op maat:  

 Tot en met de 012 spelen de meisjes altijd samen met de jongens. Bij de selectie wordt er 

geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. De beste spelers / speelsters worden 

geselecteerd voor het hoogste jeugdteam.  

 Zolang een meisje bij de beste spelers hoort, blijft het meisje in de jeugd bij de jongens 

spelen. Dit kan tot en met 017. Uitzondering is als het betreffende meisje dit zelf niet wilt. 

Vanaf de 013 is er, bij voldoende speelsters, een meisjesteam.  

 Zoals gezegd stijgt het niveau van de meisjes de komende jaren naar verwachting in de 

breedte verder door. Steeds vaker spelen er één of twee meisjes in de hoogste jeugdteams. 

Mede omdat meisjes fysiologisch gezien eerder volwassen zijn, zullen deze talentvolle meisjes 

vanaf de 017 in één keer de stap naar het eerste dameselftal kunnen maken (uiteraard moet 

dit sociaal emotioneel ook de juiste stap zijn). Daarnaast zal het aantal seniorenteams, als de 

huidige senioren blijven voetballen, de komende jaren toenemen. Gelet op deze ontwikkelingen 

wil Pax een technisch coördinator vrouwenvoetbal aanstellen. Deze coördinator richt zich 

specifiek op: 

o het volgen van talentvolle meisjes vanaf de 013; 

o het bieden van voldoende ‘voetbaluitdaging’ voor talentvolle meisjes op het moment 

dat ze niet meer bij de jongens mogen meespelen; 

o de begeleiden van de overgang van meisjes vanuit de J017 of de M019 naar de 

senioren; 

o het ondersteunen van de trainers van de M013 tot en met M109 op voetbaltechnisch 

gebied.       

 

Overstap van J019 naar senioren 

De overstap van de J019 naar de senioren is een grote stap. Ineens speel je niet meer alleen met 

leeftijdsgenoten maar kunnen je medespelers 5, 10 of zelfs 15 jaar ouder zijn. Ook gaat het er bij 

de 1e en 2e selectie nog serieuzer aan toe dan je gewend bent. Wat verder een rol kan spelen is de 

persoonlijke situatie. Veel spelers beginnen bijvoorbeeld aan een vervolgopleiding buiten de regio. 

Daarmee valt het team waarmee je vaak jarenlang, soms zelfs je hele jeugd, hebt samengespeeld 

uit elkaar. Spelers worden verdeeld over meerdere elftallen of stoppen. Pax wil graag de komende 

jaren extra aandacht schenken aan deze overgang. Daarnaast willen we talentvolle spelers beter 

voorbereiden op de stap van de 019 naar het eerste en tweede elftal van Pax. Dit zullen we in 

overleg met de Technische Commissie van de senioren nader  uitwerken. Het gaat hoe dan ook om 

een goede samenwerking ‘in de driehoek’ van de trainers van de J019-1, het tweede en het eerste 

elftal van Pax.  
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3.2 Voetbalvisie 

 

In onze voetbalvisie gaan we in op 3 aspecten:  

1. ontwikkelfases; 

2. speelstijlen; 

3. spelopvatting.  

 

Ad 1 Ontwikkelfases 

 

We onderkennen, conform de indeling van de KNVB, in onze jeugdafdeling drie ‘fases’: 

 

Fase Toelichting 

06 t/m 011 In deze fase gaat het vooral om doelpunten maken. Daarnaast kunnen de 

kinderen zich ontwikkelen op het in het bezit houden van de bal, het pingelen, 

het spelen van de bal naar een medespeler en het schieten op doel. In de 

trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de bal in basisvormen, 

waarbij er veel met kleine aantallen wordt geoefend (bijv. 3 tegen 1, 3 tegen 2, 

1 tegen 1, 5 tegen 2 en allerlei variaties daarvan). Het partijspel dat zich het 

meest leent om het voetballen te ontwikkelen is 4 tegen 4. In verschillende 

variaties van het 4 tegen 4 kunnen verschillende accenten worden gelegd, 

waarin de handelingen van spelers met de bal benadrukt worden (zoals 

dribbelen-passeren, passen en schieten). 

012 t/m 015 Kinderen beheersen hun eigen bewegingen en willen samen met hun 

teamgenoten wedijveren met anderen. Ze ontwikkelen inzicht in het spel (vanaf 

013 11 tegen 11), leren omgaan met een groot speelveld, spelregels en het 

spelen in een opstelling. Dit betekent voor de training dat er meer aandacht 

komt voor de veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken die er 

per linie en per positie zijn. 

Tot en met 013 kan het voetballen nog vaak geoefend worden met kleine 

aantallen, waarbij accenten kunnen worden gelegd op het aanvallen of het 

verdedigen. Als de spelers ouder en vaardiger zijn, zal vaker gekozen kunnen 

worden voor meer complexe vormen. Het partijspel 4 tegen 4 blijft een goed 

leermiddel, maar in 7 tegen 7 of 8 tegen 8 kan meer aandacht worden besteed 

aan de samenwerking tussen de linies. 

016 t/m 019 In deze fase wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De 
afgelopen en de eerstkomende wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt 
van de training. Spelers moeten leren het rendement van hun taakuitvoering te 

verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in de teamtaken waarin 
ze het best zijn. Daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het 
teambelang en het leren omgaan met spanning en de druk van de wedstrijd.  
De trainingen zullen nog meer wedstrijdgericht zijn, waarbij het team en de 

spelers individueel zich stap-voor-stap ontwikkelen in het verbeteren van het 
aanvallen, verdedigen en omschakelen. Daarnaast wordt er gerichter gewerkt 
aan het verbeteren van de voetbalconditie van de spelers. 

 

Deze ontwikkelfases lopen niet gelijk met de nieuwe indeling in teams, maar dat hoeft ook niet. 

Wel moet Pax een goede invulling geven aan de nieuwe indeling in de eigen jeugdteams. Er is 

vanaf het seizoen 2017-2018 geen sprake meer van een F1, E1, et cetera maar van een indeling 

per leeftijd en van een andere indeling qua veld en aantal spelers (zie voor het totaaloverzicht 

bijlage 1). De nieuwe indeling wordt voor 06 tot en met 09 ingevoerd in het seizoen 2017-2018. 

Voor 010 tot en met 012 in het seizoen 2018-2019. Voor de jeugdteams vanaf 013 zijn er geen 

wijzigingen.  

 

Het belangrijkste dat verandert zijn de veldaanpassingen en het aantal spelers. Spelen vanuit één 

‘leeftijdsjaar’ (in plaats vanuit twee) klinkt mooi - omdat de verschillen tussen eerste en 

tweedejaars pupillen op deze leeftijd groot zijn - maar voor een voetbalvereniging als Pax zijn de 

aantallen waarschijnlijk te gering om per leeftijdscategorie meerdere teams te selecteren. Op 

grond van de ervaringen in de huidige praktijk en de nieuwe indeling brengt Pax de volgende 

‘bundeling’ aan in de leeftijdscategorieën: 
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 06, 07 en 08  08-1 wordt naar verwachting het selectieteam 

 09 en 010  010-1 wordt naar verwachting het selectieteam 

 011 en 012  012-1 wordt naar verwachting het selectieteam 

 

Onze jeugdleden delen we in deze drie categorieën in. 06 en 07 spelen daarbij net als nu 4 tegen 4 

binnen de eigen vereniging. De huidige opzet van de Champions League wordt voortgezet en de 06 

speelt dus geen 2 tegen 2. Op de jeugdleden die toebehoren tot de teams 06 tot en met 08 willen 

we één gediplomeerde jeugdtrainer aanstellen. De meest talentvolle spelers / speelsters kunnen in 

het team 08 al 6 tegen 6 spelen in een KNVB competitie. Talentvolle spelers / speelsters van 07 

kunnen eerder worden doorgeschoven naar 08.  

 

Ook op de leeftijdscategorieën 09 en 010 willen we een gediplomeerde jeugdtrainer aanstellen. Zij 

spelen 8 tegen 8 op een kwart veld. Deze jeugdtrainer ontfermt zich over de eerste twee teams, 

zodat we ‘breed’ zicht houden op de beste 16-20 spelers / speelsters in deze leeftijdsgroep. 

Talentvolle spelers / speelsters 010 kunnen worden doorgeschoven naar 011/012. 

 

De laatste leeftijdscategorieën die gebundeld worden zijn de 011 en 012. Deze spelers worden 

sterker en steeds vaardiger en worden voorbereid op de overgang naar het grotere veld en de 

competitie 11 tegen 11. Alleen als een speler / speelster geen uitdaging meer heeft in het spelen 

op een half veld wordt hij of zij overgeheveld naar de 013. Mocht een speler onvoldoende uitdaging 

hebben, dan wordt eerst gekeken of meetrainen met 013 en het periodiek mee laten spelen van 

bijvoorbeeld een halve wedstrijd van 013-1 een oplossing biedt. Ook op de groep 011-012 (teams 

1 en 2) willen we een gediplomeerde jeugdtrainer aanstellen.  

 

Afhankelijk van de regels van de KNVB betekent deze indeling dus dat, als er sprake is van een mix 

van spelers / speelsters van twee leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld 09 en 010), de betreffende 

teams dan worden ingedeeld in de hoogste leeftijdscategorie (010 bij 09-010 en 012 bij 011-012).  

 

Zoals aangegeven verandert er voor de leeftijdsgroepen 013 tot en met 019 niets. Hier willen we 

bij 013, 015, 017 en 019 één gediplomeerde jeugdtrainer aanstellen.  

 

Ad 2 Speelstijlen 

 

Zoals aangegeven ziet de opzet er binnen de jeugd vanaf het seizoen 2017-2018 anders uit. 

Volgens de KNVB moeten kinderen van zeven tot twaalf jaar wedstrijden gaan spelen op kleinere 

velden en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, 

samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk 

niveau. Deze nieuwe speelstijlen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Dit gebeurt 

stapsgewijs vanwege de vele nieuwe materialen die moeten worden aangeschaft, wat vooral voor 

de grotere verenigingen een grote impact heeft.  

 

Ook bij Pax gaan we het initiatief voor het nieuwe pupillenvoetbal van de KNVB opvolgen. Onze 

jongste generatie voetballers (de mini’s, 06 en 07) blijven onderling 4 tegen 4 spelen waarin 

kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier centraal staan. Hier hebben we het nog 

niet over een speelstijl.  

 

Vanaf het seizoen 2017-2018 gaan onze pupillen 08, 09 (010 volgt een jaar later met de 011 en 

012, zie hierna) partijtjes van 6 tegen 6 gaan spelen op een kwart voetbalveld. Als speelstijl 

hanteren we voor de 6 tegen 6 de speelstijl met twee verdedigers, één (centrale) middenvelder en 

twee aanvallers (en een keeper). Ze zijn verdeeld als de ‘vijf’ over de dobbelsteen waardoor we 

vanuit de basis ‘driehoekjes’ kunnen realiseren. Deze ‘driehoekjes’ komen ook terug bij de 011-012 

en bij de hogere jeugdteams.  

   

Vanaf het seizoen 2018-2019 starten onze pupillen van 011 en 012 jaar (en de 010 met ook 6 

tegen 6) met de nieuwe wedstrijdvormen. Zij gaan partijtjes spelen van 8 tegen 8 op een half 

voetbalveld. Bij deze partijtjes leggen we de focus op het spelen in een dubbele ruit. Je hebt 

daarmee een keeper, een laatste man, twee verdedigend ingestelde flankspelers, een centrale 

middenvelder, twee aanvallend ingestelde flankspelers en een centrale spits.  
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Bij de 013 tot en met 019 spelen de jeugdteams in beginsel 4-3-3 of 3-4-3. We gaan onderzoeken 

of we niet vanuit een vast systeem gaan spelen maar vanuit een aantal spelprincipes. Voorbeelden 

van spelprincipes zijn:  

 op eigen helft is er altijd druk op de bal; 

 hoe dichterbij de eigen zestien, hoe korter er wordt gedekt; 

 als de bal aan de ene kant is, ‘knijpen’ de spelers aan de andere kant naar binnen; 

 bij balverlies proberen de dichtstbijzijnde spelers druk op de bal te geven; 

 de opbouw gebeurt via de keeper over de grond richting middenveld en aanval; 

 als de bal vooruit wordt gespeeld, sluit de achterhoede op; 

 een pass vooruit heeft de voorkeur ten opzichte van een breedte pass; 

 er wordt geprobeerd in de combinatie de derde man in te spelen; 

 als de situatie erom vraagt wordt een ‘station’ overgeslagen.  

 

De spelprincipes worden voor het begin van het seizoen 2017-2018, in overleg met de 

jeugdtrainers, vastgesteld. Het voordeel van het werken met spelprincipes is dat die beter 

aangeleerd en onthouden kunnen worden door spelers en speelsters.  

 

Ad 3 Spelopvatting 

 

Onder de 6 en 7  (mini’s; partijtjes van 4 tegen 4)  

Van een tactische spelopvatting kunnen we niet spreken bij de mini’s, dit is niet de bedoeling. 

Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan centraal. De kinderen moeten het 

plezier in het spelletje ontdekken en dat gebeurt juist als de spelertjes lekker hun eigen gang 

kunnen gaan. Laat ze rennen met de bal, speel een wedstrijdje waarin ze proberen wat doelpunten 

te maken. Veel bewegen, sportief plezier met elkaar beleven, lekker actief zijn, leren omgaan met 

winst en verlies, blijdschap en teleurstelling.  

 

Onder de 8, 9 en 10 (partijtjes van 6 tegen 6) 

Zoals gezegd, vanaf het seizoen 2017-2018 voetballen deze pupillen op deze leeftijd in de 

vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 6. Spelen op een kleiner veld 

sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Het hebben van veel 

balcontacten wordt bevorderd door dat kleine veld. Verder kan qua speelstijl alvast de basis 

worden gelegd. Op deze leeftijd zijn we vooral bezig met een goede balaanname, zuiver passen en 

dribbelen. En dat je de bal niet zo maar moet wegschieten. Daarnaast kunnen we de kinderen leren 

dat je bij balbezit het veld groot/breed maakt en bij balverlies het veld klein. We proberen vanuit 

de keeper gericht naar voren te spelen en vervolgens kunnen de kinderen zelf ontdekken hoe ze 

kunnen gaan scoren.  

 

Onder de 11 en 12 (partijtjes van 8 tegen 8) 

In deze leeftijdscategorie kunnen we al wat meer aandacht schenken aan ‘tactiek’, alhoewel dit nog 

heel beperkt is. Het samenspelen komt centraler te staan. Wat doe je bij balbezit en wat bij 

balverlies. Qua spelopvatting blijft een goede opbouw van achteruit via de keeper een belangrijk 

vertrekpunt. We willen daarnaast graag de bal hebben en doelpunten maken. We proberen op de 

helft van de tegenstander te spelen.  

 

Onder de 13 tot en met 019 

Pax streeft naar verzorgd en aanvallend voetbal. Dat betekent een opbouw van achteruit, spelers 

die een ‘mannetje’ kunnen passeren, spelen op de helft van de tegenstander, goed positiespel en 

druk zetten bij balverlies.   
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4. De jeugdafdeling van Pax  
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de structuur van de jeugdafdeling van Pax. Voor de concrete 

invulling van de verschillende functies verwijzen we naar de website (www.paxhengelo.nl). Tot slot 

van dit hoofdstuk staan we stil bij de (noodzakelijke) begroting om de gestelde doelen te bereiken.  

 

4.1 Jeugdbestuur 

 

Het jeugdbestuur wordt gevormd door de volgende functies:  

 voorzitter;  

 secretaris / penningmeester; 

 wedstrijdcoördinator 06 t/m 013; 

 wedstrijdcoördinator 014 t/m 019; 

 coördinator jeugd evenementen commissie (zie paragraaf 4.4); 

 coördinator clubscheidsrechters; 

 coördinator kleding; 

 algemeen lid.  

 

4.2 Wedstrijdcommissie  

 

De wedstrijdcommissie draagt zorg voor een adequaat verloop van de wedstrijden (competitie en 

oefen) en ondersteunt hierbij zowel de spelers als de begeleiding. De wedstrijdcommissie bestaat 

uit de wedstrijdcoördinator 06 t/m 013, de wedstrijdcoördinator 014 t/m 019, de coördinator 

clubscheidsrechters en het wedstrijdsecretariaat   

  

Wedstrijdcoördinator: 

1. Coördineren van de wedstrijden. Verantwoordelijk voor de wedstrijden en zorg dragen voor een 

goed verloop van zowel de competitie- als oefenwedstrijden. 

2. Verzorgen van de inschrijving van de teams voor de veldcompetitie nadat de TCJ de 

klassenindeling van de teams heeft bepaald.   

3. Verzorgen van de inschrijvingen van de teams voor de toernooien en de zaalcompetitie.  

4. Onderhouden van contacten met de KNVB (regiobijeenkomsten) en andere voetbalverenigingen 

ten behoeve van de wedstrijden en competitie-indelingen.  

5. Opstellen van het wedstrijdprogramma van de veld- en zaalcompetitie en de oefenwedstrijden 

in samenspraak met de TCJ en de leiders/trainers van de teams.   

6. Zorg dragen voor het op tijd aanleveren van de wedstrijdinformatie aan de leiders/trainers.  

  

Coördinator clubscheidsrechters: 

1. Regelen van clubscheidsrechters bij alle thuiswedstrijden (07 t/m 019 voor zover deze niet zijn 

aangewezen door de KNVB).  

2. Aanspreekpunt zijn voor de clubscheidsrechters en bondsscheidsrechters voor alle zaken 

rondom het fluiten van de thuiswedstrijden.  

 

Wedstrijdsecretariaat2: 

1. Indelen van de kleedkamers en velden voor de wedstrijddagen voor alle teams.  

2. Voorafgaand aan de wedstrijden bereikbaar zijn betreffende afmeldingen en afgelastingen.  

3. Aanwezig zijn bij de thuiswedstrijden van de jeugdteams en verzorgen van de haldiensten bij 

zaalvoetbalwedstrijden.  

4. Aanspreekpunt/gastheer/gastvrouw zijn voor zowel eigen teams als bezoekende verenigingen 

en scheidsrechters tijdens de wedstrijddagen.  

5. Verwerken van de wedstrijdformulieren ten behoeve van de KNVB en deze doorgeven aan de 

KNVB. 

6. Doorgeven van de uitslagen aan de Pax Praat en de website van Pax.  

  

                                                                 
2 Dit gebeurt per toerbeurt door de leden van het jeugdbestuur. Dat betekent dat degene die dienst heeft 
ongeveer 1 keer in de 6-8 weken een zaterdag de uitvoering en afronding van de wedstrijden verricht (7.30 uur 
– 17.00 uur) zoals beschreven. 

http://www.paxhengelo.nl/
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4.3 Technische Commissie Jeugd (gewenste situatie) 

 

De TCJ draagt zorg voor de uitvoering van het technische beleid binnen de vereniging, zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 van dit beleidsplan.  

 

De technische commissie Jeugd is onderverdeeld in een onder- en bovenbouw. De gediplomeerde 

trainers van de hoogste jeugdteam hebben zitting in de commissie. De trainer van de J013-1 is op 

voetbaltechnisch gebied de verbinding tussen de commissies voor onder- en bovenbouw. 

Daarnaast neemt de coördinator vrouwenvoetbal (CVV) in beide commissies deel. Het 

meisjesvoetbal maakt integraal onderdeel uit van de technische commissie bovenbouw.  

 

Iedere technische commissie bestaat verder uit een algemeen coördinator en twee leden vanuit 

Pax (om de ‘’blauwwitte draad’ te waarborgen en de interne verbinding met de vereniging). De 

technische commissie voor de bovenbouw zorgt voor afstemming met de technische commissie 

senioren. Samenvattend ziet dit er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Jeugd Evenementen Commissie 

 

De jeugd evenementen commissie buigt zich over het organiseren van diverse activiteiten voor de 

gehele Pax-jeugd. Deze activiteiten hebben als doel het bij elkaar brengen van een zo groot 

mogelijk aantal jeugdleden om de interne verbondenheid te borgen en te vergroten. Zoals al 

gezegd in de inleiding willen we een vereniging zijn waar vriendschappen worden gesloten en waar 

plezier hoog in het vaandel staat. Gezamenlijke activiteiten, waar de gehele jeugd bij betrokken is, 

bevorderen deze waardes. Op deze manier zorgen we ervoor dat plezier niet alleen op het veld te 

vinden is, maar ook daarbuiten kan worden beleefd.  

 

Ook de komende jaren willen we een actieve jeugd evenementen commissie die diverse activiteiten 

gaan organiseren voor de gehele jeugd. We kunnen hierbij denken aan:  

 Sinterklaasavond  

 Bingo 

 Jeugdkamp  

 Vossenjacht  

 Dropping  

 

4.5 Kleding en materialen commissie  

 

De kleding- en materialen commissie houdt zich bezig met de uitgifte en inname van de kleding en 

materialen voor de Pax-jeugd, zodat alle jeugdleden zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Na elk 

seizoen controleren zij de staat er van en zorgen zij voor eventuele noodzakelijke vervangingen, dit 

kan ook gedurende het seizoen zijn.  

 

Taken kleding- en materialen commissie: 

 Zorg dragen dat kleding en materialen goed beheerd worden en dat ze worden aangeschaft bij 

sponsoren. 

 Inventariseren van de kleding- en materiaalinname en opstellen van een overzicht van de 

nieuw aan te schaffen kleding en materialen. 

 Dit overzicht ter fiattering voorleggen aan het hoofdbestuur en bespreken met de 

materiaalcommissie van het hoofdbestuur. 

TCJ onderbouw 
J06 t/m J012 

 
 Algemeen coördinator 
 Twee leden PAX 
 Trainers J06-08, J09-010 en 

J011-012 en J013 en CVV 
 

TCJ bovenbouw 
J/M 013 t/m J/M J019 

 
 Algemeen coördinator 
 Twee leden PAX 
 Trainers J013, J015, J017, 

J019 en CVV 
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 Zorgen voor inname en uitgifte van de sleutels van het materialen/ballenhok. 
 Toezien op de staat van de doeltjes, inclusief netten (jeugd) en aangeven wanneer vervanging 

nodig is. 
 

4.6 Begroting  

 

Gelukkig heeft Pax veel vrijwilligers die zich op allerlei gebied inzetten zodat de jeugd bij Pax kan 

voetballen. Om de jeugdleden een betere voetbalopleiding te kunnen geven, is het noodzakelijk dat 

we trainers hebben die zijn opgeleid tot (jeugd)voetbaltrainer. Zij weten hoe het voetbalspel 

gespeeld moet worden én hoe jeugdspelers zich het beste kunnen ontwikkelen.  

 

Het aanstellen van gediplomeerd kader vraagt een investering van de vereniging. In overleg met 

het bestuur van Pax zal getracht worden de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te 

stellen.  

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1 Nieuwe indeling pupillenvoetbal 

 

Het pupillenvoetbal gaat sterk veranderen vanaf het seizoen 2017-2018. In deze bijlage wordt deze 

verandering nog even in het kort uitgelegd.  

 

Pupillen O.6 en O.7 (2 tegen 2) 

 

Kenmerken:  

 2 tegen 2 

 Veld 20 x 15 m 

 3:1 doel 

 Geen keeper 

 

Spelplezier: 

 Spelplezier is hoog 

 Veel kunnen scoren 

 Juichen na een doelpunt 

 

Spelkenmerken:  

 Veel dribbels 

 Veel schieten 

 Hoge betrokkenheid 

 

Bij Pax zetten we echter de huidige opzet van de Champions League voort, wat betekent dat O.6 

en O.7 geen 2 tegen 2 gaan spelen maar 4 tegen 4 blijven spelen. Het veldformaat zal hierbij 

ongeveer 30 x 20 m zijn. Het plezier en de kenmerken die hierboven vermeld staan zullen ook van 

toepassing zijn op de 4 tegen 4 partijtjes, dit is immers ook het belangrijkste voor deze 

leeftijdsgroep.  

 

Pupillen O.8 , O.9 en O.10 (6 tegen 6)  

 

Kenmerken:  

 6 tegen 6 

 Veld 42.5 x 30 m 

 Pupillengoal 

 Met keeper 

 

Spelplezier: 

 Mogelijkheid tot samenspelen 

 Samen kunnen winnen 

 Kunnen op aanvallende en 

verdedigende posities gaan 

spelen 

 

Spelkenmerken: 

 Veel passes 

 Veel dribbels 

 Snel kunnen terugveroveren van de bal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pupillen O.11 en O.12 (8 tegen 8) 

 

Kenmerken: 

 8 tegen 8 

 Veld 64 x 42.5 m 

 Pupillengoal 

 Met keeper 

 

Spelplezier: 

 Ruimte om acties te maken 

 Mogelijkheid tot 

samenspelen 

 De spelers moedigen elkaar 

aan in het samenspelen  

 

Spelkenmerken: 

 Veel passes 

 Ruimtes met elkaar groot 

en klein maken 

 Hoge betrokkenheid 

 

 

 

 


