


AANLEIDING

Voor u ligt het TVC’28 Opleidingsplan (T.O.P.) 2018-2022 dat in de seizoenen 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018

is opgesteld. De aanleiding tot het schrijven van dit plan is onder meer de veranderende wedstrijdvormen van de

KNVB, de veranderingen binnen het nationale- en internationale voetbal, veranderende en digitaliserende

maatschappij en de vraagbehoefte van trainers, leiders en vrijwilligers voor een vernieuwing van het technische

beleid binnen de jeugdopleiding van TVC’28.

ROL JEUGDOPLEIDING TVC’28: TALENTENFABRIEK EN SOCIAAL BINDMIDDEL

De titel van het opleidingsplan 2018-2020 luidt: “TVC’28 jeugdopleiding als talentenfabriek en sociaal bindmiddel”.

TVC’28 kenmerkt zich aan het beleid om eigen opgeleide (prestatieve) spelers uit Tubbergen of spelers uit de

omgeving Tubbergen die zich aanmelden bij de club op te leiden voor het eerste of tweede elftal. Daarin is sinds

enkele seizoenen een herkenbare trend zichtbaar dat jeugdexponenten van de club na één of enkele seizoenen

in het eerst elftal elders op hoger niveau gaan spelen. Voor de recreatieve spelers biedt TVC’28 een plezierige,

veilige en sociale omgeving waarin jeugdspelers ongeacht hun (opleidings)niveau of culturele achtergrond zich

ook als persoon kunnen ontwikkelen. Daarnaast vervult de club een rol als ontmoetingsplek voor kinderen,

ouders en vrijwilligers.

ORGANISATIE TECHNISCHE COMMISSIE JEUGDOPLEIDING TVC’28

Het organogram van de Technische Commissie voor het seizoen 2018-2019 is hiernaast visueel weergegeven. De

bestuursorganisatie en overige commissies worden aan het einde van dit plan beschreven. Iedere

leeftijdscategorie beschikt over een (verantwoordelijke) coördinator die, naast leiders en trainers, ook kan

fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast is de coördinator een klankbord, in samenspraak met de

hoofd jeugdopleidingen en hoofd van de technische commissie, voor trainers en leiders.

AMBITIES: JEUGDOPLEIDING ALS TALENTENFABRIEK EN SOCIAAL BINDMIDDEL

Binnen de “voetbalpiramide” van TVC’28 zijn er diverse lange- en korte termijndoelstellingen geformuleerd.

Boven deze doelstellingen zijn twee ambities geformuleerd. De eerste ambitie is om de jeugdopleiding van

TVC’28 van een kwaliteitsimpuls te voorzien op voetbaltechnisch en organisatorisch vlak. Daarin is het

voetbaltechnisch vlak gespecificeerd op een herkenbare speelstijl die door de club breed wordt gedragen. De

tweede ambitie is om voetbal als een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding richting jeugdspelers, ouders en trainers

aan te bieden waarbij voetbal nog meer zorgt voor een maatschappelijk bindmiddel tussen jeugdspelers; een

ieder op zijn eigen niveau (prestatief en recreatief).

VOORZITTER TECHNISCHE COMISSIE

• Hans Rikhof

HOOFD JEUGDOPLEIDING

COÖRDINATOREN JEUGDOPLEIDING

• Stefan Huiskes

• Kelvin Stopel

• Thomas Wigger

Coördinator O.15

• Kevin Oosterlaken

Coördinator O.13

• Sander Leferink

Coördinator O.19

• Leo Hofste

Coördinator O.17

• Rogier Geerink

Coördinator O.10 / O.11

• Erwin Wentrup

Coördinator O.9

• Tom Koers

ONDERBOUW

• ONDER 10/11

• ONDER 9

• ONDER 6/7/8

MIDDENBOUW

• ONDER 15

• ONDER 13

BOVENBOUW

• ONDER 19

• ONDER 17

MEIDENVOETBAL

• ONDER 17/19

• ONDER 9/11/13/15

Coördinator O.6/O.7/O.8

• Ivo Boerrigter

Coördinator O.17 / O.19

• Janine Vissia

Coördinator O.9 / O.11 / 

O.13 / O.15

• Gaby Drees
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TVC’28 heeft gekozen om een aantal kernwaarden binnen haar jeugdopleiding op te stellen. De kernwaarden zijn

op basis van gesprekken met trainers, leiders, vrijwilligers en overige betrokkenen opgesteld. Daarbij streeft de

club ernaar om deze kernwaarden zowel intern als extern (contacten bij clubs) door spelers, trainers, leiders en

overige betrokken bij de jeugdopleiding uit te laten dragen. Deze kernwaarden zijn:

• Ambitieus

Binnen de kernwaarde ambitieus streeft TVC’28 ernaar jongens in een uitdagende omgeving te voorzien van

oefenstof. Spelers krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op zowel voetbalgebied als ook sociaal

maatschappelijk gebied: het ontwikkelen op sociale competenties.

• Initiatiefrijk en Maatschappelijk betrokken

Onder initiatiefrijk wordt het verantwoording nemen binnen de sport en het voetbal verstaan. TVC’28 is er zich

van bewust dat de vereniging binnen de Tubbergse gemeenschap een belangrijke rol vervult als bindmiddel voor

kinderen en ouders. Op verschillende aspecten waar kinderen/jongeren mee te maken krijgen, neemt de club

haar verantwoording om spelers te voorzien van diverse voorlichtingen. Binnen het voetbal streeft TVC’28 binnen

de jeugdopleiding naar het creëren van een initiatiefrijke omgeving waarin spelers op het veld in staat zijn om

(zelf) oplossingen te bedenken en beslissingen te maken.

• Individuele ontwikkeling

De individuele ontwikkeling wordt vanuit de teamsport gedragen. Voor iedere speler, trainer als ook

leiders/begeleiders is er de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op haar eigen voetbalniveau als ook de

persoonlijke interesse in de sport en het plezier.

• Samenwerken & Plezier als team en individu

Het samenwerken wordt binnen de jeugdopleiding als één van de belangrijkste kernwaarde beschouwd. Zowel

op het veld als buiten het veld streven we naar een samenwerking die bestaat uit verantwoording nemen, een

betere opleiding creëren waarin ieder individu (ongeacht het niveau of achtergrond) zichzelf kan ontplooien en

kan uitgroeien tot “de beste” op zijn of haar eigen competentie. Door samenwerking ontstaat er een groepssfeer

die het plezier binnen het team bevordert en ieder individu voetbal op haar eigen prestatieniveau kan beleven.

De verschillende korte- en lange termijndoelstellingen worden in de tabel hiernaast weergegeven. De invulling

en tijdlijn voor de invulling van deze doelstellingen zijn per leeftijdscategorie nader beschreven in het document:

“Technische Handleiding TVC’28 Jeugdopleiding”. Deze handleiding is alleen op aanvraag beschikbaar.

1. Actieve ondersteuning van jeugdtrainers en ondersteuning op het gebied van bijscholing

2. Ontwikkeling (prestatieve) trainersbijeenkomsten

3.  Leerlijn oefenstof database jeugdtrainers

4. Camerasysteem voor verbetering cognitieve vaardigheden van spelers

5. Kennisoverdracht per leeftijdscategorie

1. Multifunctioneel opleiden (uitblinken in “eigen categorie”) 

2. Herkenbare speelstijl uitgangspunten TVC’28 (creëren TVC’28 voetbalidentiteit prestatieve teams)

3. Basisprincipes recreatieve teams

4. Database opstellen per speler (Voetbalpaspoort TVC’28)



Kabouters

Onder 6 jaar 2 tegen 2 en 4 tegen 

4 als ook andere 

partijvormen

2 keer in de week
Pingelen, passeren, drijven, 

dribbelen

Onder 7 jaar 2 keer in de week
Pingelen, passeren, drijven, 

dribbelen, scoren

Onder-8 7 en 8 jaar
6 tegen 6 

(TwinGames)
2 keer in de week, 1 wedstrijd

Dribbelen, passen, 1-vs-1 aanvallen

en verdedigen (duelleren), scoren
Onder-9 8 jaar

6 tegen 6 

(TwinGames)

2 keer in de week, 1 wedstrijd

09-1 en 09-2 traint 3 keer in de 

week

Onder-10 9 jaar
6 tegen 6

(TwinGames)

2 keer in de week, 1 wedstrijd

O10-1 traint 3 keer in de week

Dribbelen, passen, 1-vs-1 aanvallen

en verdedigen (duelleren), scoren

Onder-11 10 en 11 jaar

8 tegen 8

(Aangepaste 

afmetingen)

2 keer in de week, 1 wedstrijd

011-1 traint 3 keer in de week

Dribbelen, passen (korte en lange 

afstanden), 1-vs-1 aanvallen en 

verdedigen, scoren

Onder-13 12 en 13 jaar 11 tegen 11
2 keer in de week, 1 wedstrijd

O13-1 traint 3 keer in de week

Dribbelen, passen (korte en lange 

afstanden), 1-vs-1 aanvallen en 

verdedigen, scoren

Onder-15 14 en 15 jaar 11 tegen 11

O15-1 3 traint 3 keer in de 

week; 

O-15-2 en O15-3 2 keer in de 

week, 1 wedstrijd

Passen (korte en lange afstanden), 

1-vs-1 aanvallen en verdedigen, 

kennis maken met tactiek

Onder-17 15 en 16 jaar 11 tegen 11 2 keer in de week, 1 wedstrijd

Uitvoeren tactiek (samenwerken 

linies), domineren in 1-vs-1 

aanvallen en verdedigen

Onder-19 17 en 18 jaar 11 tegen 11 2 keer in de week, 1 wedstrijd

Wedstrijden winnen, uitvoeren en 

beheersen tactiek(en), domineren 

in 1-vs-1 aanvallen en verdedigen

Binnen de jeugdopleidingsstructuur worden de verschillende leeftijdscategorieën, benamingen, wedstrijdvormen en

trainingsfrequentie weergegeven. In de tabel hiernaast is ook aangegeven wat de aangeleerde vaardigheden per

leeftijdscategorie zijn. Deze vaardigheden zijn in ruime zin beschreven, dat betekent dat iedere trainer/trainster

zijn/haar eigen accenten kan toevoegen. Binnen de tabel zijn alleen de voetbal (technische) vaardigheden beschreven.

De mentale-, fysieke- en cognitieve (creativiteit, kijkgedrag, omgaan met ruimtes) vaardigheden worden beschreven in

het uitgebreide document: “Technische Handleiding TVC’28 Jeugdopleiding” ¹.

In 2016 presenteerde de KNVB het onderzoeksrapport naar de optimale wedstrijdvormen voor pupillen en het rapport

“Winnaars van Morgen” (link). In het kort was de aanleiding tot deze hervormingen van het pupillenvoetbal dat het

voetbal toegankelijk en plezierig wordt gemaakt voor iedereen met als uiteindelijke gezamenlijke doelstelling: het

opleiden van spelers voor internationaal topniveau.

Ook de jeugdopleiding van TVC’28 dient binnen deze hervormingen haar opleidingsstructuur aan te passen. Deze

kleinere wedstrijdvormen betekenen voor spelers meer balcontacten, meer acties maken, een grotere betrokkenheid

en een verhoogde kans om te scoren. Deze aspecten dragen bij aan het spelplezier van de jeugdspelers. Daarin is het

“spelplezier” een element dat onderdeel maakt van de jeugdopleiding van TVC’28.

¹ De verschillende voetbalvaardigheden worden in de tabel beknopt beschreven. In het document “Technische

Handleiding TVC’28 Jeugdopleiding” worden deze vaardigheden nader uitgelicht. Dit document is voor trainers/leiders

van TVC’28 beschikbaar.

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4452/winnaars-van-morgen


Onder 7

“Kabouters” 
Teams trainen twee keer in de week

Trainingsgroep

Onder-8 8 spelers Onder 8-1 en 8-2 (trainen beiden twee keer in de week)

Onder-9 8 spelers
Onder 9-1 en Onder 9-2 (trainen drie keer in de week)

Onder 9-3 en Onder 9-4 (trainen twee keer in de week)

Onder-10 7 / 8 spelers
Onder-10-1 (traint drie keer in de week)

Onder 10-2 en Onder 10-3 (trainen twee keer in de week)

Onder-11 9 spelers
Onder 11-1 en Onder 11-2  (trainen beiden drie keer in de week)

Onder 13-3 (traint twee keer in de week)

Onder-13 14 spelers
Onder 13-1 (traint drie keer in de week)

Onder 13-2 en Onder 13-3 (trainen twee keer in de week)

Onder-15 14 spelers
Onder 15-1 (traint drie keer in de week)

Onder 15-2, Onder 15-3 en Onder 15-4 (trainen twee keer in de week)

Onder-17 14 spelers
Onder 17-1 (traint twee keer in de week)

Onder 17-2 en Onder 17-3 (trainen twee keer in de week)

Onder-19 14 spelers
Onder-19-1 (traint twee keer in de week)

Onder 19-2 en Onder 19-3 (trainen twee keer in de week)

In de jeugdopleiding van TVC’28 worden selecties samengesteld vanuit een aantal richtlijnen die onderdeel maken van het

technische beleid. Bij de jongste jeugdselecties (“Kabouters”) worden selecties op basis van leeftijdscategorieën ingedeeld. Daarbij

worden grotere trainingsgroepen gehanteerd waaruit de verschillende elftallen (wekelijks) worden geselecteerd. Bij de onder 8,

onder 9, onder 10 en onder 11 bestaan de teams (bij voorkeur) uit 7 tot 9 spelers. Dit is inclusief één keeper. Bij de onder 13 bestaat

de selectie uit 14 spelers inclusief één keeper. Bij de selecties van onder 15, onder 17 en onder 19 wordt gestreefd naar een team

bestaande uit 14 spelers inclusief één keeper. Daarbij kunnen selecties uit (1) meer spelers bestaan door een overschot van spelers in

de desbetreffende leeftijdscategorie of (2) extreme blessuregevallen (langdurig geblesseerd). Bij twijfel wordt er in samenspraak

tussen de TC Jeugd en de trainers van het desbetreffende team vastgesteld welke beslissing omtrent het aantal spelers wordt

gemaakt.

TVC’28 SPELERSPASPOORT

Binnen de prestatieve teams zullen “de beste spelers”, waarbij wordt gekeken naar het potentieel van de speler, worden

geselecteerd. Het potentieel van de speler wordt in overleg met de trainer van het desbetreffende team en scouting besproken en

wordt tevens binnen een “TVC’28-Spelerspaspoort” bijgehouden. Dit houdt in dat wanneer spelers ‘’even goed’’ zijn, er gekozen

wordt voor de jongste speler (wanneer het om eerste- of tweedejaars speler gaat). Deze speler heeft op die manier een extra jaar

om zich binnen een leeftijdscategorie onder hogere weerstand te ontwikkelen. Vanaf het seizoen 2018-2019 zullen technische

gegevens (ontwikkeling van de vaardigheden) worden bijgehouden van alle prestatieve spelers. Op deze manier wordt de

ontwikkeling van de speler op zowel fysiek als ook technisch gebied gemonitord.

VERVROEGDE OVERGANG

Wanneer een speler binnen zijn/haar leeftijdscategorie in wedstrijden als ook tijdens trainingen onder te weinig weerstand speelt,

komt de speler in aanmerking voor een vervroegde overgang naar een volgende leeftijdsgroep. In samenspraak met de

betrokkenen en trainers van beide elftallen is TVC “leading” in het proces of de speler vervroegd over zal gaan. Dit geldt alleen voor

“exceptionele” talenten die qua vaardigheden uitgeleerd zijn binnen hun eigen leeftijdsgroep. Het talent dient in principe niet ter

aanvulling/opvulling van een selectie te zijn. Voor recreatieve teams wordt iedere situatie individueel behandeld en kan dus

afwijken van bovenstaande omschrijving.

SPEELMINUTEN

Het aantal speelminuten van spelers wordt tot aan de onder 17 over een heel voetbalseizoen evenredig verdeeld. Vanaf de onder 17

worden deze keuzes in principe gemaakt op basis van kwaliteit. De trainer/coach van alle teams bewaakt daarin het groepsproces.

Een ontwikkeling die binnen de jeugdopleiding van TVC’28 gaande is dat jeugdspelers van andere (gemeente)verenigingen

instromen. Onder deze “instroom van spelers” hangen strikte voorwaarden en wordt in overleg met de TC Jeugd beslist. Spelers van

buiten de Gemeente Tubbergen die zich aanmelden worden in principe niet ingedeeld in een prestatief team.



Binnen de jeugdopleiding van TVC’28 staan normen en waarden hoog in het vaandel. Als speler en/of begeleider van deze

voetbalclub vervul je een voorbeeldfunctie en wordt elk gedrag dat de goede naam van deze club in het diskrediet kan

brengen afgekeurd.

De belangrijkste normen en waarden worden hieronder weergegeven:

• Respect voor de tegenstander en scheidsrechter voor, tijdens en na de wedstrijd.

• Samenwerken als team, helpen van ieder individu.

• Respecteer dat iedereen de sport op haar eigen (weerstands)niveau beoefent.

• Spelplezier.

• Ouders hebben een belangrijke motiverende en stimulerende rol in de wijze waarop de speler zijn of haar sport beleeft.

• Begeleiders hebben een rol in het informeren/vragen naar leerervaringen van zowel trainers als spelers. Leg de nadruk

op leerervaringen (het proces om tot plezier te komen en spelers te ontwikkelen) in plaats van het resultaat.

• Stimuleren, helpen en volgen van de ontwikkeling van de speler.

Hoe deze normen en waarden te vervullen?

Iedere begeleider van het elftal ontvangt bij aanvang van het seizoen een

uitnodiging van de presentatie over het begeleiden van het voetbalproces.

Daarin worden onder meer naast de belangrijkste taken voor de leider, de

verschillende uitgangspunten die TVC’28 nastreeft voor het opleiden van zowel

jeugdspelers als trainers duidelijk vermeld. Ook worden de belangrijkste

voetbalkenmerken van de desbetreffende leeftijdscategorie aangegeven.

Voor de (jeugd)trainers is er een trainershandleiding die voor zowel startende als

“ervaren” trainers bruikbaar kan zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en

evalueren van trainingen en wedstrijden. Op deze wijze worden trainers, leiders

en overige begeleiders geïnformeerd over de belangrijkste voetbalaspecten,

normen en waarden die TVC’28 als club wil uitdragen.



Voorzitter Jeugdbestuur

(Lid van het Algemene Bestuur)
Paul olde Dubbelink jeugdbestuur@tvc28.nl

Overige jeugdbestuursleden

Hans Rikhof

Mark Mensink

André Letteboer

Eric Werger

Marleen Pegge

Tom Snijders

jeugdbestuur@tvc28.nl

Wedstrijdsecretariaat Jeugd Eric Werger wedstrijdsecretariaat@tvc28.nl

Activiteitencommissie

Lotte Hendriksen

Thijs Olde Hampsink

Bart Leemhuis

Tim Semmekrot

Robbin Kiers

Tom Snijders

Gerard Loman

activiteiten@tvc28.nl

Kampcommissie Jeugd Lotte Hendriksen activiteiten@tvc28.nl

Vertrouwenscommissie

Rolf Dijkamp

Henk Hamhuis

Janine Vissia

tcsenioren@tvc28.nl

Coördinator Kleding Jeugd
André Letteboer

Paul olde Dubbelink
jeugdbestuur@tvc28.nl

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste gegevens van de meest voor de hand liggende contactpersonen binnen de jeugdopleiding van TVC’28 weergegeven.

Iedere commissie kent een eigen algemeen emailadres waar informatie wordt verzameld en richting de juiste persoon gecommuniceerd.

Voorzitter Technische Commissie Jeugd Hans Rikhof

tcjeugd@tvc28.nl

Coördinator Jeugdopleiding Kelvin Stopel

Coördinator Jeugdopleiding Stefan Huiskes

Coördinator Jeugdopleiding Thomas Wigger

Coördinator Meisjesvoetbal
Janine Vissia

Gaby Drees

Coördinator onder 19 jaar Leo Hofsté

Coördinator onder 17 jaar Rogier Geerink

Coördinator onder 15 jaar Kevin Oosterlaken

Coördinator onder 13 jaar Sander Leferink

Coördinator onder 10/11 jaar Erwin Wentrup

Coördinator onder 9 jaar Tom Koers

Coördinator onder 6/7/8/ jaar Ivo Boerrigter
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VRAGEN/OPMERKINGEN? 

EMAIL: TCJEUGD@TVC28.NL

https://www.facebook.com/tvc28tubbergen/?fref=ts
https://twitter.com/tvc28
https://www.linkedin.com/groups/2930164

