Aanvulling 3, juli 2017
1. Vervroegde plaatsing in hoger team
1. Mohamad Abdul
Eind november 2016 is JO17-speler Mohamad Abdulkader Hamad bij de TC-jeugd
aangemeld als talent dat conform het gestelde in paragraaf 9.8 van het TechnischBeleidsPlan
Jeugd 2016-2021 voor vervroegde plaatsing in een hoger team, in casu JO19, in aanmerking
zou kunnen komen.
De TC-jeugd heeft in haar vergadering van 28 december 2016 geoordeeld dat Mohamad
Abdul via het volgen van stagetrainingen en het spelen van (oefen)wedstrijden de kans moet
krijgen om vervroegde plaatsing bij JO19-1 af te dwingen.
De TC-jeugd heeft een en ander gecommuniceerd met het Jeugdbestuur, toestemming
gekregen voor het in te zetten traject en dit tijdens het periodiek overleg met Staf JO19 en
JO17 op 16 januari 2017 besproken.
Eind maart 2017 mochten we als TC-jeugd concluderen dat het ingezette traject voor
Mohamad Abdul positief is verlopen en hebben we het besluit genomen om Mohamad Abdul
definitief bij JO19 te plaatsen.
2. Van JO19 naar LHC1
Indien een talent conform het gestelde in paragraaf 9.8 van het TBP Jeugd voor vervroegde
plaatsing in de selectie LHC1 in aanmerking zou kunnen komen, meldt de Staf JO19 dat bij
de TC-Jeugd die daarover in contact treedt met de Manager Technische Zaken Senioren en de
trainerstaf van LHC1.
De TC-jeugd zal afspraken maken over deelname aan stagetrainingen, het spelen van
oefenwedstrijden, de beoordeling van het talent en het te volgen traject indien de stageperiode
positief verloopt.
2. Teamindelingen
De procedure rondom de teamindelingen, voor het eerst toegepast in het seizoen 2016/2017
ten behoeve van het seizoen 2017/2018, vindt plaats conform het gestelde in paragrafen 9.5 en
9.8 van het TBP Jeugd 2016-2021:
1. Stagetrainingen/oefenwedstrijden
In de loop van januari vinden voor de diverse leeftijdscategorieën stagetrainingen plaats
tijdens welke 2e jaars-spelers konden wennen aan de hogere leeftijdscategorie
Voor de JO11 die kwa leeftijd de overstap moeten maken naar de JO13 en daarbij
geconfronteerd worden met spelen als 11:11 op een groot veld, zijn/worden oefenwedstrijden
gepland;
2. Samenstellen Trainersstaf
De Technische Commissie Jeugd voert in de maanden maart/april/mei met de bestaande
trainersstaf gesprekken om te komen tot de trainersstaf voor het nieuwe seizoen;

3. Teamindeling
De Technische Commissie Jeugd voert in de maanden april/juni met de “oude” en de
“nieuwe” trainersstaf gesprekken om te komen tot de samenstelling van de nieuwe teams
waarbij rekening gehouden wordt met:
a. JO7 – JO11
• of spelers 1e of 2e jaars zijn;
• de sociale aspecten (vriendjes bij elkaar, teams zoveel mogelijk bij elkaar houden);
• geen indeling op basis van aanwezige kwaliteiten;
b. O13-O19 (jongens resp meisjes)
• of spelers 1e of 2e jaars zijn;
• de ervaringen van de “ oude” trainersstaf;
• de formulieren van het SpelersVolgSysteem;
• mogelijke dispensatie (spelen in een lagere leeftijdscategorie)
o op verzoek van de ouders, kenbaar te maken bij TC Jeugd of jeugdvoorzitter
o op advies van TC Jeugd, in overleg met ouders
4. Kennismakingstrainingen
Om de overgang naar een nieuwe leeftijdscategorie te vergemakkelijken geldt het volgende:
• vanaf begin juni trainen alle nieuwe groepen bij elkaar, dwz de spelers die “over”
moeten sluiten aan bij hun nieuwe leeftijdscategorie. Alle teams van een
leeftijdscategorie trainen samen onder leiding van de trainers van die leeftijdscategorie
van het bijna voorbij zijnde seizoen.
Voorbeeld: speler JO11-2 moet over, dus gaat meetrainen met JO13;
• na bekend worden van de teamindeling voor het nieuwe seizoen (zie onder 5.) trainen
de nieuwe teams met hun trainers voor het nieuwe seizoen, indien mogelijk tot medio
juli (begin zomervakantie);
• In principe blijft het vigerende trainingsschema van kracht, waarbij het aantal
trainingen per week in onderling overleg kan worden aangepast.
5. Bekendmaking
De Technische Commissie Jeugd heeft het voornemen om uiterlijk eind juni de nieuwe
teamindeling bekend te maken.
Aangetekend moet daarbij worden dat
• deze indeling nog wijzigingen kan ondergaan omdat in de loop van de maanden juni
t/m augustus nog mutaties in het ledenbestand kunnen plaatsvinden;
• de Technische Commissie Jeugd slechts bij uitzondering een wijziging in de
teamsamenstelling zal aanbrengen.
6. Klassenindeling
De Technische Commissie Jeugd bepaalt in overleg met de “oude” en “nieuwe” trainersstaf
op welk niveau de diverse teams zouden moeten worden ingedeeld.
Verzoek tot inschrijving/indeling moet uiterlijk 1 juni bij de KNVB zijn ingediend
3. Voetbalvisie en doelstellingen JO17 en JO19
In het TBP Jeugd 2016-2021 van LHC staat in hoofdstuk 6. Doelstellingen van de
jeugdopleiding onder meer
Kwaliteit van de LHC-jeugdvoetballers verbeteren door middel van een
gestructureerde voetbalopleiding volgens een aanpak die grotendeels gebaseerd is op de
KNVB-visie op beter leren voetballen. Bedoeling is uiteindelijk om zoveel mogelijk zelf
opgeleide spelers van een zo hoog mogelijk niveau af te kunnen leveren aan de
seniorenselectie.

Verder is in hoofdstuk 8 paragraaf 5 Teamorganisatie/speelsysteem en basistaken te lezen
De teamtaken, teamfuncties en voetbalhandelingen worden uitgevoerd in een bepaalde
teamorganisatie/speelsysteem. De teamorganisatie bepaald hoe de spelers verdeeld zijn over
het veld, de posities, bijvoorbeeld 1-3-3 (bij 7-7) of 1-4-3-3 (bij 11-11).
LHC geeft bij 11-tegen-11 de voorkeur aan de teamorganisatie 1-4-3-3.
Maar uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van de beschikbare spelers de teamorganisatie!
en

Vanuit een teamorganisatie kan aan alle spelers een individuele basistaak worden toegekend.
Deze basistaak heeft betrekking op hoe een bepaalde speelpositie ingevuld dient te worden.
Verder kunnen ook nog basistaken toegekend worden aan het team of aan een bepaalde linie.
Als een vaste teamorganisatie wordt voorgeschreven die de trainer/coach bij een bepaalde
categorie dient te gebruiken is dat vastgelegd in het leerplan van de betreffende categorie.
Mede op basis van deze citaten uit het TBP Jeugd definiëren we voor de speelwijze van de
JO17 en JO19:
van beide leeftijdscategorieën wordt verwacht dat zij vanuit een goed georganiseerde
verdediging met verzorgd voetbal in de opbouw komen tot kansen en scoren waarbij de
inbreng van het individu in de aanvalsfase voorop staat.
De inbreng van het individu op alle posities zal ervoor moeten zorgdragen dat de doelen van
het teambelang behaald worden.
Dit zal een win-win situatie creëren voor wat betreft spelplezier bij het individu en het team.
Daarbij geldt voor de verdediging/middenveld:
• coachen van de organisatie van de verdediging door de doelverdediger;
• coaching ”laatste man” aan verdedigers en middenvelders;
• zoneverdediging;
• duels winnen;
• linies dicht bij elkaar vooruit verdedigen;
• goede omschakeling van balbezit naar balbezit tegenstander;
• sterke bezetting in as van het veld;
Daarbij geldt voor de opbouw verdediging/middenveld:
• verzorgd spel zonder onnodige risico’s op eigen helft;
• opbouw op basis van balbezit en goed positiespel;
• aanspeelbaar zijn door slim vrij te lopen;
• intentie om vooruit te spelen (diep gaat voor breed, eerste pass zoveel mogelijk
vooruit);
• gebruik maken van vleugelspel;
• goede omschakeling van balbezit tegenstander naar balbezit;
• letten op “restverdediging”.
Daarbij geldt voor de aanval:
• aanspeelbaar zijn door slim vrij te lopen;
• anticiperen op mogelijke te ontstane situaties;
• bij balbezit op de helft van de tegenstander zijn de aanvallers vrij om acties te maken
als hier gelegenheid voor is, verplicht om initiatief te nemen;
• bij balverlies, voor zover mogelijk, vooruit verdedigen, een counter voorkomen.

Dat betekent voor de opleiding op basis van de LHC Leerplannen JO17 en JO19
voor de JO17: leren vanuit een georganiseerde verdediging verzorgd te voetballen met
aandacht voor de hierboven genoemde onderdelen voor verdediging/opbouw
en
voor de JO19: vanuit een verzorgde opbouw komen tot kansen en scoren zonder de
tegenstander ruimte voor een counter te geven met aandacht voor de hierboven genoemde
onderdelen voor opbouw/aanval.
Dat betekent voor de aan te stellen trainers JO17 en JO19 die conform TBP Jeugd hoofdstuk 9
paragraaf 16 dienen te beschikken over het diploma UEFA C resp. TCIII dat
de trainer JO17 (bij voorkeur) een achtergrond als keeper/verdediger heeft
en
de trainer JO19 (bij voorkeur) een achtergrond als middenvelder/aanvaller heeft.
Om aan de voornoemde opleidingseisen te kunnen voldoen wordt van de trainers van de JO15
verwacht dat zij de basisprincipes van verdedigen, omschakelen van balbezit naar balverlies
en omgekeerd, opbouwen en aanvallen alsmede de individuele taken per positie oefenen in
zowel training als wedstrijd.

