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MVC'19 procedure/werkwijzen 
jeugdopleiding



MVC’19 vindt het heel belangrijk dat iedere jeugdspeler met veel plezier kan 
voetballen!

Om dit te verwezenlijken vindt de Technische Commissie MVC’19-jeugd het heel 
belangrijk dat elke jeugdspeler op zijn of haar niveau kan voetballen en daar de 
juiste begeleiding bij krijgt. Ook willen we onze jonge spelers niet alleen 
resultaatgericht laten voetballen, maar de betere en mindere spelers meer 
spelvreugde laten beleven door ze op het niveau te laten voetballen dat op dat 
moment het beste past bij de ontwikkeling van de individuele speler.

Om alle ouders, verzorgers en spelers juist te informeren hoe MVC’19 de indeling 
van haar jeugdteams regelt hebben we de procedure/werkwijze jeugdopleiding 
MVC’19 opgesteld. De procedure wordt in het nieuwe jeugdbeleidsplan 
opgenomen worden!

Uitgangspunt werkwijzen



INHOUDSOPGAVE

- De jeugdteams
- Selectieteams
- Breedteteams
- Teamsamenstelling
- Werkwijzen trainingen

MVC'19 procedure/werkwijzen 
jeugdopleiding



Binnen het jeugdbeleidsplan spreken we over een onderverdeling in 
leeftijdscategorieën:

• Onderbouw; 
JO12 - JO11 - JO10 - JO9 - JO8 - JO7 - JO6

• Bovenbouw; 
- JO19 - MO19 - JO17 - JO15 - JO13

Plezier staat voorop, maar prestatie telt ook!

MVC'19 werkt daarom met selectieteams en recreatieve teams.

De jeugd teams



Selectieteams:
Dit zijn de 1e en 2e teams per leeftijdscategorie.
Hierin spelen de spelers met het meeste voetbaltalent en inzet. 
De sportieve prestatie is belangrijk.

Doel: 
- de kwaliteit van individuele spelers/ het team vergroten. 

Kenmerken:
- Sterkst mogelijke opstelling.
- Kwaliteit spelers en team staat voorop. 
- Speeltijd varieert per speler (compensatietijd via het 2e team).

De trainer/technische commissie bepaalt wie speelt en hoe lang. Hierbij geldt: 
hoe ouder de speler, hoe kritischer de beoordeling, indeling en speeltijd.

Selectie teams



Breedte teams: Plezier staat voorop. 
Winnen is ondergeschikt.

Doel: 
- elke speler op zijn niveau ontwikkelen en plezier laten beleven aan 

voetbal. 

Kenmerken:
- Sportieve prestatie is ondergeschikt aan speelplezier.
- Elke speler krijgt evenveel speeltijd. 
- Spelers worden gelijkmatig verdeeld over de teams

De breedte teams



- Breedte teams worden op gelijkmatig sterkte ingedeeld.
- Evaluatie na elk half jaar tussen technisch coördinator, leiders en 

trainers.
- Naast de spelers en het team, wordt ook besproken of leiders/trainer 

hun werk voorzetten.
- Alle nieuwe leden onder de 7 jaar gaan spelen in de JO6/JO7.
- Nieuwe leden (ouder 7 jaar) worden gelijkmatig verdeeld over de 

breedte teams.
- Aanbod van trainingen is aantrekkelijk en afwisselend.
- Eind juni wordt de teamindeling bekendgemaakt.

Teamsamenstelling

Onderbouw



- Bij elftallen bestaat de selectie uit 28 tot 30 spelers en het 1e team 
heeft bij voorkeur maximaal 14 spelers. 

- Teamsamenstelling kan wisselen bij onvoldoende prestatie of 
vorderingen.

- Evaluatiemoment/spelerswisselingen vinden plaatst met de 
winterstop en na elk seizoen

- Het systeem waarin de teams gaan spelen, is van belang. 
- Leiders, trainers en technisch coördinator evalueren samen.
- Ouders kunnen na elke seizoen een gesprek aanvragen met de TC.
- Bij recreatieve teams wordt de indeling eind juni bekendgemaakt.
- De selectieteams worden voor de start van de competitie bekend 

gemaakt.

Teamsamenstelling

Bovenbouw



- Teams trainen zoveel mogelijk op één avond.
- De circuittrainer is verantwoordelijk voor de opbouw in trainingsstof 

en het verstrekken van de trainingen.
- De circuittrainer en/of technisch coördinator houden wekelijks 

contact met de leiders/trainers van alle teams. Doel: De 
ontwikkelingen van alle teams te kunnen volgen en betrokken te 
blijven bij de gehele groep.

- Indien gewenst kan er een maandelijks overleg ingelast worden, met 
als doel even met zijn allen bij elkaar gaan zitten om vorderingen 
en/of tekortkomingen te evalueren. 

Werkwijze trainingen

Onderbouw



- De selectieteams trainen zoveel mogelijk op één avond met de 
aangeleverde oefenstof besproken door de hoofdtrainers. De tweede 
training in de week blijft gericht op de eerstvolgende wedstrijd. 

- Het systeem waarin de teams gaan spelen is basis voor de training. 
- Wekelijks is er een overleg  tussen trainers, leiders en de technisch 

coördinator.

Werkwijze trainingen

Bovenbouw



Breedte teams:
Recreatieve teams: Plezier staat voorop. 
Winnen is ondergeschikt.

Doel: 
- elke speler op zijn niveau ontwikkelen en plezier laten beleven aan 
voetbal. 

Kenmerken:
- Sportieve prestatie is ondergeschikt aan speelplezier.
- Elke speler krijgt evenveel speeltijd. 
- Spelers worden gelijkmatig verdeeld over de teams

Meiden teams

De ambitie van de dames- en meisjesafdeling van MVC'19 is om een 
voorbeeldclub te zijn en te blijven voor de regio.

Het plezier in het voetbal staat voorop. Iedereen kan op haar eigen niveau 
voetballen. 

In de onderbouw spelen de meisjes in gemengde teams tussen de jongens. 
Vanaf JO13 kunnen meisjes kiezen voor een meisjesteam. Vanaf JO17 en JO19 
spelen de meisjes in meisjesteams.

Stimuleren van talentvolle speelsters door ze bijv. te plaatsen in oudere teams.

Evaluatie na elk half jaar.



De technische commissie jeugd MVC’19, seizoen 2020/2021

- TC coördinator JO19-JO17 : Vacant
- TC coördinator JO15- JO13 : Vacant
- TC coördinator JO11-JO10 : Vacant
- TC coördinator JO9-JO8 : Vacant
- TC coördinator JO7-JO6 : Vacant
- TC coördinator Meiden MO19 : Vacant
- TC Jeugdcommissie MVC’19 : Peter Heuvelmans 
- TC Jeugdcoördinator MVC’19 : Peter Peeters

Organisatie Technische Commissie 
jeugd MVC’19


