Opleidingsplan

Welkom bij AFC’34
AFC’34 is de vereniging in groot Alkmaar die het hoogste speelt in het amateurvoetbal. Een ambitieuze, sportieve en
gezellige vereniging met 700 leden en een 1e elftal op zondag dat acteert in de KNVB 1e klasse. Onderscheidend door een
jeugdopleiding op het hoogste niveau, alle eerste elftallen per leeftĳdscategorie spelen in de landelĳke divisies van de
KNVB. AFC’34 is een dynamische club waar ideeën welkom zĳn en ingepast worden in het clubbeleid.
De ambitie is om met AFC’34 zondag 1, met inzet van 75% zelf opgeleide spelers, op minimaal hoofdklasse niveau te
acteren. Ook voor spelers van omringende clubs geldt AFC’34 als een toonaangevende vereniging, vanwege de gedegen
voetbalopleiding. In mei 2019 werd dit feit onderstreept door het binnenhalen van de regionale voetbalstatus.
Door onze uitstekende faciliteiten en de professionele organisatie heeft AFC’34 een
grote aantrekkingskracht op voetballers uit de gehele provincie. De vereniging telt
momenteel +/-700 leden en is nog steeds groeiende. Jaarlĳks begroeten we ongeveer
52.000 bezoekers op ons complex voor wedstrĳden, toernooien en andere activiteiten
van onze voetballers. We zĳn een club waar ambitie, prestatie en plezier hand in hand
gaan. Een club waar je bĳ wilt horen, een club waar vele leden en betrokkenen in elkaar
investeren om onze ambities gezamenlĳk waar te maken.
Kĳk voor meer informatie over ons en onze geschiedenis op de website van AFC’34
(www.afc34.nl) en volg ons op Facebook, Instagram en Twitter.
Veel voetbalplezier toegewenst.
Michel Robert,
Voorzitter AFC’34

Visie vijfluik
Visie

Waarden

Het is onze ambitie dat AFC’34 in 2027 een stabiele
en inspirerende vereniging is waar…

- Ontwikkelen;
- Winnen;
- Meedoen;

…. voetbaldromen waar gemaakt worden;

- Erbij horen.

…. een gastvrije omgeving beleeft wordt;
…. de financiën structureel gezond zijn;
…. ouders en spelers meedoen en zich inzetten
binnen de vereniging.

Missie
Een toonaangevende
amateur voetbalvereniging
in de regio Alkmaar e.o.
Mijn club waar je bij
wilt horen!

Kernkwaliteiten

Strategische pijlers

- Stapje extra is de norm;

- Voetbaldromen waarmaken;

- Niet alleen bedenken, maar ook uitvoeren;

- Financieel structureel gezond;

- Gewone dingen, buitengewoon goed doen;

- Gastvrije omgeving;

- Altijd gedreven om te groeien en te verbeteren;

- Betrokken leden;

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken

Voetbaldromen waarmaken

Ambitie 2020-2027
‘’ Onze ambitie is om je de voetbalopleiding te laten
beleven waar je van droomt’’

Altijd voetballen
- Trainingsfrequentie vergroten;
- Extra voetbalactiviteiten
organiseren.

Gericht opleiden

Kwaliteit als kenmerk

- Gericht werken aan het
eindproduct;

- Opleidingsvisie verder
ontwikkelen;

- Voetballen op uitdagend
niveau;

- Versterken van de organisatie;

- Verbreden van de
voetbalpiramide;

- Opleiding en kwalificatie
technisch kader op hoog
niveau.

- Doorstroom creëren .

Opleidingsvisie

Gemak in opleiden
- Begeleiding op orde;
- Praktische hulpmiddelen ter
ondersteuning.

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen
Doelstellingen 2020-2027

1 tot 2
seizoenen

Afgerond

2 seizoenen
of langer

Altijd voetballen
Trainingsfrequentie vergroten
- Trainingsfrequentie van O23 naar 2x trainen per week
- Trainingsfrequentie van de O18-1 naar 3x trainen per week
- Trainingsfrequentie van de O16-2 naar 3x trainen per week
- Trainingsfrequentie van de O14-2 naar 3x trainen per week
- Trainingsfrequentie van alle niet-selectie teams uit de O15 naar 2x per week trainen
- Trainingsfrequentie van alle niet-selectie teams uit de O14 naar 2x per week trainen
- Trainingsfrequentie van alle niet-selectie teams uit de onderbouw fase 1 (O8 t/m O10) vergroten naar een mogelijkheid om 3x per week te kunnen trainen
- Minimaal 1x per week keeperstraining voor alle niet selectie-keepers uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Extra voetbalactiviteiten organiseren
- Minimaal 2 extra (voetbal)activiteiten per seizoen in schoolvakanties voor de midden-, en onderbouw teams
- Minimaal 3 toernooien per seizoen per team voor de midden-, en onderbouw teams
- Minimaal 2 toernooien per seizoen per team voor de bovenbouw teams
- Minimaal 1 thuis-toernooi per seizoen per team

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen
Doelstellingen 2020-2027

Afgerond

1 tot 2
seizoenen

2 seizoenen
of langer

Gericht opleiden (1)
Gericht werken aan het eindproduct
- 90% van de spelers in zondag 1, O23 komen uit de eigen jeugdopleiding
- 75% van de overige senioren komen uit de eigen jeugdopleiding
- Structureel minimaal 5 jeugdspelers per seizoen afleveren aan een van de Betaald Voetbal Organisaties
- Structureel minimaal 15 jeugdspelers per seizoen op stage bij een van de Betaald Voetbal Organisaties
Voetballen op uitdagend niveau
- Competitie niveau O23 minimaal divisie 1 of 2
- Competitie niveau O18-1 minimaal divisie 5
- Competitie niveau O17-2 minimaal hoofdklasse
- Competitie niveau O16-2 minimaal hoofdklasse
- Competitie niveau O15-2 minimaal divisie
- Competitie niveau O14-2 minimaal divisie
- Competitie niveau O13-2 minimaal divisie
- Zie doelstellingen t.a.v. niveau voor het gewenste competitieniveau per team

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen
Eindproduct
Overige Senioren

Zondag 1

Externe Scouting

Onder 23

Bovenbouw (fase 4)
Zij-instroom

Bovenbouw (fase 4)

Niet-selectie

Selectie

Top amateur
2e/3e Divisie

Uitstroom
Secundair

Middenbouw (fase 3)
Niet-selectie

Middenbouw (fase 3)
Selectie

Eigen initiatief

Betaald voetbal organisaties

Onderbouw (fase 2)
O11 t/m O12

Onderbouw (fase 1)
O8 t/m O10

Instroom & Doorstroom
Primair

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen
Doelstellingen t.a.v. niveau

Senioren

Bovenbouw

Middenbouw

Onderbouw

Zondag 1:
Hoofdklasse

Onder 19-1
Minimaal divisie 2

Onder 15-1
Minimaal divisie 4

Onder 12-1
Hoogst beschikbare klasse

Onder 23:
Minimaal divisie 2

Onder 18-1
Minimaal divisie 4

Onder 15-2
Divisie

Onder 11-1
Hoogst beschikbare klasse

Onder 17-1
Minimaal divisie 4

Onder 14-1
Divisie 1

Onder 11-2
Hoogst beschikbare klasse

Onder 17-2
Minimaal Hoofdklasse

Onder 14-2
Divisie

Onder 10-1
Hoogst beschikbare klasse

Onder 16-1
Minimaal divisie 4

Onder 13-1
Divisie 1

Onder 10-2
Hoogst beschikbare klasse

Onder 16-2
Minimaal Hoofdklasse

Onder 13-2
Divisie

Onder 9-1
Hoogst beschikbare klasse

Onder 13-3 (O12)
Minimaal Hoofdklasse
Overige teams: Uitdagen op het niveau dat bĳ het team past

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen
Doelstellingen 2020-2027

1 tot 2
seizoenen

Afgerond

2 seizoenen
of langer

Gericht opleiden (2)
Verbreden van de voetbalpiramide
- Selectie: instroom van O23, als selectieteam, in de KNVB voetbalpiramide
- Selectie: Instroom van O18-1, als selectieteam, in de KNVB voetbalpiramide
- Selectie: Instroom van O17-2, als selectieteam, in de KNVB voetbalpiramide
- Selectie: Instroom van O16-2, als selectieteam, in de KNVB voetbalpiramide
- Selectie: Instroom van O14-2, als selectieteam, in de KNVB voetbalpiramide
- Niet-selectie: Realiseren van twee extra senioren teams op de zaterdag of zondag
- Niet selectie: Realiseren van structureel twee O12 teams
- Niet selectie: Realiseren van structureel twee O11 teams
- Niet selectie: Realiseren van structureel drie O10 teams
- Niet selectie: Realiseren van structureel drie O9 teams
- Niet selectie: Realiseren van structureel drie O8 teams
Doorstroom creëren
- Structureel 2 ‘high’ potentials uit de O19-1 maken per seizoen hun debuut in zondag 1
- Structureel 2 ‘high’ potentials uit de O19-1 stromen direct na de O19 door naar de zondag 1

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen
Doelstellingen 2020-2027

Afgerond

1 tot 2
seizoenen

2 seizoenen
of langer

Gericht opleiden (3)
Doorstroom creëren (vervolg)
- 75% van de O19-spelers die doorstromen naar de senioren worden behouden voor de vereniging
- Structureel minimaal 5 niet selectie spelers per seizoen, uit O8 t/m O15, laten doorstromen naar het 1e of 2e team van een leeftijdscategorie
- 80% van spelers (vanaf O14) uit niet-selectieteams bij elkaar in een team houden met als einddoel samen doorstromen naar de overige senioren
- Structureel minimaal 25 geselecteerde jeugdspelers per seizoen bij de JPN-activiteiten van de KNVB
- Structureel minimaal 20 individuele jeugdspelers per seizoen die een stage bij een BVO afdwingen

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen

Kwaliteit als kenmerk
Opleidingsvisie verder ontwikkelen
- Jaarlijks evalueren opleidingsvisie en evt. aanscherpingen/aanpassingen maken (kwalitatief oordeel hoofdopleidingen)
- Gerichter wegzetten van onze uitgangspunten binnen de opleidingsvisie; één AFC’34, één boodschap! (kwalitatief oordeel hoofdopleidingen)
- .
Versterken van de organisatie
- .
- Creëren van hergedefinieerde functies: hoofdopleidingen operationele zaken & beleid en hoofdopleidingen technische zaken
- .
- Aanstellen technisch coördinator
- .
- Aanstellen hoofd scouting
Opleiding en kwalificatie trainers op een hoog niveau
- 50% van de trainers worden intern opgeleid
- .
- Een intern opgeleide trainer A voor zondag 1 met UEFA
- .
- Licentie eisen: Hoofdopleidingen HO A
- .
- Licentie eisen: O23 minimaal UEFA B
- .
- Licentie eisen: O19-1 minimaal UEFA B
- .
- Licentie eisen: O18-1 minimaal UEFA B en indien noodzakelijk m.b.t. licentie-eisen van de KNVB UEFA A
- .
- Licentie eisen: O17-1 minimaal UEFA B en indien noodzakelijk m.b.t. licentie-eisen van de KNVB UEFA A

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen

Kwaliteit als kenmerk
Opleiding en kwalificatie trainers op een hoog niveau (vervolg 1)
- Licentie eisen: O17-2 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O16-1 minimaal UEFA B en indien noodzakelijk m.b.t. licentie-eisen van de KNVB UEFA A
- Licentie eisen: O16-2 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O15-1 minimaal UEFA B en indien noodzakelijk m.b.t. licentie-eisen van de KNVB UEFA A
- Licentie eisen: O15-2 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O14-1 minimaal UEFA B
- Licentie eisen: O14-2 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O13-1 minimaal UEFA B
- Licentie eisen: O13-2 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O13-3 (O12) minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O12-1 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O11-1 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O11-2 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O10-1 minimaal UEFA C

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen

Kwaliteit als kenmerk
Opleiding en kwalificatie trainers op een hoog niveau (vervolg 2)
- Licentie eisen: O10-2 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: O9-1 minimaal UEFA C
- Licentie eisen: Trainers niet selectie teams midden-, en bovenbouw, in het bezit van JVTC en minimaal twee trainers met UEFA C
- Licentie eisen: Voetbalschool coördinatoren minimaal in het bezit van JVTC en minimaal 1 persoon met UEFA C
- Licentie eisen: Voetbalschool trainers minimaal in het bezit van JVTC

Strategische pijler
Voetbaldromen waarmaken: doelstellingen

Gemak in opleiden
Begeleiding op orde
- Partnerschap met een partij ten aanzien van de fysieke begeleiding
- Op dinsdag-, en donderdagavond op de club een fysiotherapeut aanwezig voor verzorging en hersteltraining
- Op zaterdag een (sport)masseur aanwezig op de club
- Mogelijkheid tot fysiotherapie op locatie van de partner
- Realiseren van een krachthonk op de club
- Partnerschap tot stand brengen met een partij die gespecialiseerd is in (gezonde) sportvoeding;
Hulpmiddelen ter ondersteuning
- Partnerschap tot stand brengen met een partij die een digitaal spelervolgsysteem aanbiedt;
- Partnerschap tot stand brengen met een partij die hoogwaardige video-analyse aanbiedt;
- Realiseren van extra traininigingsmaterialen
- Ballenkarren voor alle teams
- Extra voetbaldoelen: 12x mini goals, 4x pupillen goals en 2x senioren goals

Opleidingsvisie

Opleidingsvisie

Voetbalvisie/DNA

Spelintenties

Spelprincipes

De AFC’34 speler

Visie op ontwikkelen

Fase van ontwikkeling
Leeftijdstypische kenmerken

Talentontwikkeling

Selecteren

Structuur voetbalopleiding

Beeldverhalen: door de ogen van….

Structuur voetbalopleiding
In het bijlage overzicht zijn de verschillende functieprofielen te vinden.

Bestuur

Hoofdopleidingen

Hoofdopleidingen
Operationele zaken & beleid

Hoofdopleidingen
Technische zaken

Technisch
Coördinator

Operationele
Focusgebieden

Focusgebied
Wedstrijdzaken

Hoofd Scouting

Fysieke begeleiding

Trainers

Technisch coördinator
Voetbalschool

Assistent trainers

Trainers
Voetbalschool

Focusgebied
Voetbalevenementen

Teammanagers

Scouts

Wedstrijden
Voetbalvisie/DNA (1)

Ons voetbal …
… wordt in een hoge intensiteit
uitgevoerd

… wordt vanuit een hecht collectief
gespeeld

… is gevarieerd en dynamisch

… gaat uit van eigen kracht

• Hoge intensiteit: Spelen in een hoge intensiteit, zodat de tegenstander zich continu aan ons spel en tempo moet aanpassen. De
tegenstander zal door onze hoge intensiteit overrompelt worden en ongeorganiseerd raken, waardoor er gaten in de organisatie
van de tegenstander ontstaan die wij kunnen benutten.
• Hecht collectief: Een goed samenwerkend team, die denkt in het collectief en met elkaar bezig is om te presteren. Daarin
kennen onze spelers hun verantwoordelijkheden en hun rol binnen het team. Ze maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Een hecht
collectief is sterker dan een groep individuen en lastiger te bespelen.
• Gevarieerd en dynamisch: Wanneer we gevarieerd en dynamisch voetballen wordt ons spel voor de tegenstander
onvoorspelbaar. Doordat we continu op verschillende manieren oplossingen zoeken en in beweging zijn ontregelen we de
organisatie van de tegenstander. De tegenstander moet op ons reageren en wij niet op hun.
• Uitgaan van eigen kracht: Uitgaan van eigen kracht betekent handelen uit eigen beweging. Je signaleert kansen en wacht niet
op anderen, maar onderneemt actie vanuit jezelf. Hierdoor zijn we de tegenstander altijd een stap voor en kunnen we wedstrijden
domineren. Zodoende creëren we zelf nieuwe ruimtes en mogelijkheden en bepalen we wat er waar op het veld gebeurt.
In het bijlage overzicht zijn verschillende beeldverhalen opgenomen die ons voetbalvisie verder verduidelijken.

Spelintenties
In het bĳlage overzicht zĳn de
basistaken per positie te vinden.

Aanvallen:
We willen spelers zo snel mogelijk voor de
goal van de tegenstander vrij spelen om
op deze manier kansen te creëren en
doelpunten te maken.

Omschakelen V-A
We willen na balverovering zo snel
mogelijk een kans creëren of de bal naar
de vrije ruimte spelen.

Omschakelen A-V

Op de helft van
de tegenstander
Rondom de
middenlijn
Op de eigen helft

Verdedigen
Balverovering

Balverlies

We willen in verschillende situaties de
momenten herkennen om de bal af te
pakken en weer over te gaan op
aanvallen.

We willen na balverlies direct met de
dichtstbijzijnde speler druk op bal zetten.
De rest van het team komt z.s.m in de
organisatie om vanuit een blok weer het
moment te kiezen om druk te zetten en de
bal te veroveren.

Spelprincipes (1)

Spelprincipes: aanvallen en omschakelen naar verdedigen

Aanvallen

Omschakelen
naar
verdedigen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We spelen de bal hoog/laag en kort/lang met een gevarieerd baltempo;
We bouwen gevarieerd op in overtal met stabiliteit in de restverdediging;
We maken diepte loopacties om aanspeelbaar te komen of om ruimte te creëren;
We herkennen het moment om diep te spelen, een overtal uit te spelen of een 1:1 uit te spelen;
We domineren 1:1 situaties onder verschillende omstandigheden en onder verschillende soorten druk;
We staan open richting de vrije ruimtes tussen de linies door verrassend positie te kiezen;
We vallen bij voorkeur aan door de as, omdat we daar de meeste afspeelmogelijkheden hebben;
We zoeken naar een mogelijkheid om een medespeler vrij te spelen voor de goal door de as of via de zijkant;
We zorgen ervoor dat een teamgenoot met de bal altijd meerdere afspeelmogelijkheden heeft via het 3e man principe;
We benutten de vrije ruimtes met het verplaatsen van het spel;
We lokken de tegenstander met lokpasses en loopacties om de tegenstander te binden.

•

5 seconden regel
• We zijn direct in een hoog ritme betrokken bij het spel;
• We zetten met de dichtstbijzijnde speler(s) direct agressief druk op de bal;
• We halen diepte eruit en lokken de tegenstander naar de zijkant;
• We creëren als collectief een overtal rondom de bal;
• We stappen af op het moment dat we in een te grote ruimte moeten verdedigen.

Spelprincipes (2)

Spelprincipes: verdedigen en omschakelen naar aanvallen
•
•
•
•
•
•

Verdedigen
•

•

Omschakelen
naar
aanvallen

We maken het speelveld compact en zorgen voor optimale onderlinge afstanden richting de bal;
We dwingen de bal naar de zwaktes van de tegenstander en onze eigen kwaliteiten en spelen daarop in;
We verdedigen rondom eigen strafschopgebied man tegen man en dwingen de tegenstander terug;
We domineren 1:1 situaties onder verschillende soorten druk en onder verschillende omstandigheden;
We verdedigen agressief vooruit en dekken door op de tegenstander en nemen daarbij elkaar positie over;
We verdedigen met killer instinct:
• We dekken kort en agressief in de buurt van de bal;
• We jagen de laatste twee meter van de press de tegenstander in hoog tempo op en spelen het duel en winnen deze.
We zetten als collectief druk op de bal aan de hand van pressingtriggers;
• We zetten druk als de tegenstander die de bal krijgt in een gesloten houding staat;
• We zetten druk op de tegenstander die de bal ontvangt in ons verdedigende blok;
• We zetten druk op het moment dat er een slechte pass wordt gegeven;
• We zetten druk op de tegenstander als de bal los is van de voet;
• We dwingen de tegenstander naar het ‘zwakke’ been en doen een aanval op de bal.

5 seconden regel
• We zijn direct in een hoog ritme betrokken bij het spel;
• We proberen direct een scoringskans te creëren;
• We creëren loopacties in de diepte uit de rug van de tegenstander;
• We komen tot een goede opbouw door de bal te verplaatsen indien we niet direct een scoringskans kunnen creëren;
• We maken gebruik van treurmomenten bij de tegenstander.

De AFC’34 speler
Onze spelers…
… zijn actief betrokken bij het spel

… zijn bereid om samen te werken

… zijn oplossingsgericht en creatief

… zijn overtuigd van eigen kracht

Om het voetbal te kunnen spelen wat we bij AFC’34 graag willen zien, hebben we spelers nodig die kunnen voldoen aan onze eisen. Dit
gaat in de basis om een combinatie van aanleg (talent), het vermogen om te ontwikkelen en iemands karakter. Daarbij is het belangrijk dat
iemand in technisch en fysiek opzicht in orde is en vooral veel plezier beleeft aan het spelen van voetbal. Dit zijn voor ons de
basisvoorwaarden om het spel te kunnen spelen.
Verder speelt een AFC’34-speler altijd met veel beleving en strijdlust. Hij is iedere dag bezig met beter willen worden. Dit betekent dat hij
naast dat hij alles geeft in de reguliere wedstrijden en trainingen ook tijdens de vrije uren bezig is met het beter willen worden in voetbal. De
AFC’34-speler is overtuigd van zijn eigen kracht, maar dit slaat niet door in arrogantie of passiviteit op de training en/of in de wedstrijd.
Doordat de AFC’34-speler overtuigd is van zijn eigen kracht, straalt hij onoverwinnelijkheid uit en is hij zijn tegenstander de baas. De
AFC’34-speler durft in de wedstrijd keuzes te maken waarvoor lef nodig is. Ook als het even tegenzit houdt de AFC’34-speler zijn ‘koppie’
omhoog en probeert er alsnog het maximale resultaat uit te slepen. De AFC’34-speler maakt eigen keuzes doordat hij oplossingsgericht
en creatief is. Hij pakt zelf de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen en ontdekt zelf de beste mogelijkheden binnen spelsituaties. Daarbij is de
AFC’34 speler actief betrokken bij het spel. Dit zie je terug in het hoge ritme waarmee hij aanvalt, verdedigt en omschakelt, maar ook in de
passie, strijdlust en energie die in een wedstrijd en/of training wordt gestopt. Tot slot is de AFC’34 speler bereid om binnen een hecht
collectief samen te werken. De AFC’34 speler voelt zich onderdeel van een team dat een bepaalde prestatie met elkaar wilt leveren. De
spelers zijn op de hoogte van elkaars kwaliteiten en beperkingen en maken daar gebruik van.
Binnen de ontwikkelgesprekken met de spelers maken we gebruik van het spelersportfolio in het spelervolgsysteem.

Visie op ontwikkelen
Intern (1)

De club

De hoofdleidingen

Basis voorwaarden creëren voor een goed leerklimaat

Ontwikkelingsmogelĳkheden creëren voor het technisch kader

- Samen sturen vanuit dezelfde opleidingsvisie;
- Het voetbalseizoen zo optimaal mogelijk gebruiken met
wedstrijden, trainingen en overige (voetbal)activiteiten;
- Zorgen voor de juiste (wedstrijd)begeleiding en faciliteiten om te
kunnen voetballen en trainen;
- Aanbieden van (technische) hulpmiddelen om het bekwamen in
voetbal te verbeteren en te vergemakkelijken (spelervolgsysteem,
video-analyse, etc);
- Stimuleren van spelers en trainers om zich naast het eigen team
ook in te zetten voor de vereniging als vrijwilliger;
- Stimuleren om naast voetbal ook andere sporten te beoefenen;
- Aanbieden van bijscholing op het gebied van coachen van
kinderen en omgaan met ouders;
- 1x per 8 weken overleg tussen bestuur en de hoofdopleidingen.

- Een veilige omgeving creëren waarin het technisch kader kan
leren door te doen;
- Leren volgens het 70%-20%-10% principe. (70% = leren door te
doen, 20% = leren van anderen en 10% = leren d.m.v. cursussen
en opleidingen);
- Het hoofdopleidingen is voor de ontwikkeling ("coaching on the
job") van de trainers aanwezig op de trainings-, en
wedstrijddagen en voert 2x per jaar een coachingsgesprek met
de trainer (nov-jan en apr-jun);
- Aanbieden van interne scholing voor (beginnende) trainers en het
aanbieden van externe opleidingen (voor de meer gevorderde)
trainers;
- Minimaal 2x per jaar een interactieve bijeenkomst organiseren
voor het technisch kader op het gebied van sportpsychologische en/of pedagogische/didactische thema’s
(minimaal 1 bijeenkomst heeft betrekking tot het ouderbeleid;
- Minimaal 2x per jaar een interactieve bijeenkomst organiseren
voor het technisch kader, waarbij de competenties als trainer
verbetert kunnen worden;
- Het bijwonen van externe bijeenkomsten.

Visie op ontwikkelen
Intern (2)

De trainer

De speler

Optimaal leerklimaat creëren voor de spelers

Speler ziet zelf mogelijkheden om te kunnen leren

• Leerbaarheid vergroten door het vereenvoudigen van het spel;
• Coachen in relatie tot de fase van ontwikkeling en het creëeren
van plezier en succesbeleving tijdens wedstrijden en trainingen;
• Spelers uitdagen om zelf keuzes te maken door het stellen van
open- en neutrale vragen;

• Het bekwamen in het spelen van voetbal, waarbij een goede
techniek en fysiek conditie de basis zijn;
• Basis van leervermogen: De speler moet zelf geloven en de
overtuiging hebben dat vaardigheden echt te ontwikkelen zijn:
• Doelen stellen: Gericht op ontwikkelen;

• Spelers uitdagen door te coachen op wat goed gaat en door het
geven van complimenten op de ontwikkeling die gezien is;

• Uitdagingen: Gaat uitdagingen aan en wilt nieuwe dingen
leren;

• Spelers zoveel mogelijk zelf laten voetballen en zo min mogelijk
bemoeien met het spel op het veld;

• Fouten maken: Ziet fouten als essentieel onderdeel van het
leerproces;

• Spelers een veilige leeromgeving bieden waarin zonder
consequenties fouten gemaakt kunnen worden;

• Omgaan met kritiek: Staat open om zijn verbeterpunten te
zien;

• Structuur bieden: afspraken houden en handhaven;

• Hard werken: Geeft alles wat hij heeft en wilt zich
ontwikkelen;

• Verantwoordelijkheid geven: geef elke speler aandacht en
verantwoordelijkheid;
• Gebruik maken van (technische) hulpmiddelen, zoals bv: het
spelervolgsysteem en videoanalyse,
• Het houden van twee ontwikkelgesprekken per jaar (begin
oktober/eind november en begin maart/eind april).

• Vragen om hulp: Ziet vragen als tips om beter te ontwikkelen;
• Vergelijken met anderen: Haalt inspiratie uit betere spelers;
• Verantwoordelijkheid nemen: Leert van fouten.

Visie op ontwikkelen
Extern

✓

AFC’34 voelt zich verantwoordelijk voor het algehele voetbalniveau in de regio Alkmaar
e.o;

✓

Als regionale voetbalopleiding wilt AFC’34 graag een bijdrage leveren aan de
voetbalontwikkeling binnen de regio Alkmaar e.o;

✓

AFC’34 is bereid kennis te delen en/of te ondersteuning te bieden aan
amateurverenigingen met een hulpvraag;

✓

AFC’34 is aanwezig tijdens bijeenkomsten van externe partijen, met als doel kennisdelen;

✓

‘Menukaart’ voor verenigingen uit de regio Alkmaar e.o beschikbaar ter ondersteuning van
hun (voetbal)beleid. Meer informatie bij in het bijlagenoverzicht.

Talentontwikkeling
Fases van ontwikkeling
In het bĳlage overzicht zĳn de leeftijdstypische kenmerken te vinden

Fase 1: Van O8 t/m O10
• Te ontwikkelen: Het ervaren en aanleren van basis inzichtelijke en technische
situaties:

Fase 2: Van O11 t/m O13
• Te ontwikkelen: Het ervaren en aanleren van basis inzichtelijke en technische
situaties:

• O8/O9: Meester over de bal worden;

• O11/O12: Samen voetballen in 1 richting.

• O9/O10: Voetballen in 1 richting.

• O13: Voetballen vanuit de positie en linie;

• Speelwijze: Spelers globaal indelen als verdedigers en aanvallers en daarna zelf
laten voetballen en zo min mogelijk mee bemoeien.
• Posities: Spelers uitdagen op alle posities.
• Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel.
• Accenten tijdens de training:
• O8-O10: Basisvaardigheden

• Speelwijze: Minimaal 3 linies en geen dwingend karakter. Spelers globaal
indelen als verdedigers, middenvelders en aanvallers en daarna zelf laten
voetballen en zo min mogelijk mee bemoeien (O11/O12).
• Posities: Spelers uitdagen op een aantal posities (O13). Bij O11/O12 op alle
posities.
• Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel.
• Accenten tijdens de training:
• O11-O12: Basisvaardigheden
• O12-O13: Basisvaardigheden/ Hoe te trainen/ Hoe te spelen (O13)

Fase 3: Van O14 t/m O16
• Te ontwikkelen: Het leren en ervaren van 11:11:

Fase 4: Van O17 t/m Senioren
• Te ontwikkelen: Het perfectioneren van een speelwijze:

• O14/O15: Voetballen vanuit linie(s);

• O16/O17: Voetballen als team en winnen van de wedstrijd;

• O15/O16: Samen voetballen vanuit linie(s) en winnen van de wedstrijd;

• > O18: Voetballen als team en winnen van wedstrijden en competitie(s).

• Speelwijze: Minimaal 3 linies. Geef spelers voldoende bewegings-, ruimte om te
ontdekken en te leren handelen vanuit een positie.

• Speelwijze: Minimaal 3 linies. Geef spelers voldoende bewegingsruimte om
vanuit een positie oplossingsgericht en creatief te zijn.

• Posities: Werken naar vaste posities, spelers uitdagen op 2/3 posities.

• Posities: Vaste posities, spelers opleiden tot specialist.

• Speeltijd: Alle spelers spelen gedurende een seizoen evenveel.

• Speeltijd: Er kan verschil in speeltijd ontstaan.

• Accenten tijdens de training:

• Accenten tijdens de training:

• O14-O15: Hoe te spelen/ Hoe te presteren.

• O17-O18: Hoe te winnen/ Winnen;

• O15-O16: Hoe te presteren/ Hoe te winnen

• > O19: Winnen.

Talentontwikkeling
Trainen

✓

Iedereen is actief betrokken met een hoge trainingsintensiteit;

✓

Trainingen sluiten aan bij doelstellingen die passen in het verder ontwikkelen van de
spelintenties/spelprincipes;

✓

Uitdagende, gevarieerde en bij voorkeur ongeorganiseerde trainingen binnen een vast
opleidingsplan, zie bijlage overzicht;

✓

Logische opbouw van trainingen, waarbij de training is afgestemd op de fase van
ontwikkeling;

✓

Trainingsvoorwaarden: randzaken zijn in orde, er worden vaardigheden aangeleerd, er
wordt een spelprobleem opgelost, de spelers moeten de voetbalvorm als spel beleven en
de voetbalvorm moet relatie hebben tot de wedstrijd;

✓

Variatie in het gebruik van: trainingsmaterialen, trainingsondergronden, ‘’scenario’’ kaartjes
binnen partijen en ‘’persoonlijke’’ kaartjes voor de individuele spelers.

Talentontwikkeling
Fysiek, conditie en motoriek (1)

✓

Intensieve samenwerking met een professionele partner m.b.t. fysieke begeleiding. De
partner is verantwoordelijk voor de fysieke begeleiding binnen AFC’34;

✓

Fysiotherapeut(en), oefentherapeut(en), loop- en conditietrainer(s), hersteltrainer(s) zijn 4x
per week op de club of in de praktijk van de partner aanwezig;

✓

Mogelijkheden om op locatie bij de partner behandeld te worden.

✓

Alle spelers van onder 15 en ouder krijgen minimaal 2x per seizoen een fitheidstest.
Aanvullend op de fitheidstesten en ter ondersteuning van het selecteren worden de
geboortemaand-eﬀecten en de biologische leeftijden in kaart gebracht;

✓

Fitheidshuiswerk voor blessures, schorsingen, voetballoze periodes en vakanties;

✓

Informatieve bijeenkomsten m.b.t. gezonde sportvoeding en voedingsschema’s voor
individuele spelers.

Talentontwikkeling
Fysiek, conditie en motoriek (2)

✓

Voetbalconditie is een fysieke basisvoorwaarde om de spelintenties/spelprincipes van
AFC’34 te kunnen spelen;

✓

Voetbalconditietraining gaat in essentie om: beter handelen, beter handelen volhouden,
vaker handelen en vaker handelen volhouden;

✓

Voetbalconditietraining doen we door te voetballen en zijn een afgeleide van de analyse
vanuit de wedstrijden;

✓

De voetbalconditietraining (periodiseren) wordt in het jaarplan opgenomen;

✓

Binnen het jaarplan hebben we wisselende accenten mb.t. bewegingsscholing (sprong,
voetenwerk, snelheid, wendbaarheid en kracht of spelvormen);

✓

Voetbalconditietraining en krachttraining worden pas toegepast na de groeispurt.

Talentontwikkeling
Vrouwenvoetbal

✓

De volledige opleidingsvisie is ook van toepassing op het vrouwenvoetbal;

✓

Er wordt binnen de (jeugd)opleiding geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht;

✓

Meiden stimuleren om zo lang mogelijk tussen en met jongens te voetballen;

✓

Talentvolle meiden stimuleren en de kans geven om op een hoger niveau tussen de
jongens te spelen;

✓

Daar waar een verwijzing wordt gebruikt naar een man (hij, zijn, etc.), kan men 'zij' 'haar',
etc. lezen.

Talentontwikkeling
Keepers (1)

✓

De volledige opleidingsvisie is ook van toepassing op de keepers;

✓

Intensieve samenwerking met een professionele partner op het gebied van keepers.

✓

De partner is, in samenspraak met AFC’34, verantwoordelijk voor de leerlijn van de
keepers (ook voor onze eigen keeperstrainers);

✓

Alle keepers hebben de mogelijkheid om 1x per week keeperstraining te volgen bij
Keepersworld of op de club bij een van onze eigen keepertrainers. Keepersworld komt 1x
per 4 weken bij AFC’34 voor een extra trainingsmoment voor een aantal teams;

✓

Beoordelen van de keepers gebeurt in overleg tussen de de trainer en de keeperstrainer
(geldt ook voor de SOP gesprekken);

✓

De keeperstrainer heeft een adviserende rol m.b.t. de ontwikkeling van de keepers. De
beslissingen liggen bij de HJO en de trainers.

Talentontwikkeling
Keepers (2)

✓

Coaching tijdens keeperstraining richt zich op de individuele keeper;

✓

Er is een methodische opbouw van trainingen (jaarplan) voor de verschillende fases van
ontwikkeling, zie bijlage overzicht;

✓

Er zijn eindtermen voor de keepers per fase van ontwikkeling;

✓

Er zijn principes omschreven m.b.t. coaching en de uitgangshouding;

✓

Keepers altijd stimuleren om zoveel mogelijk actief mee te voetballen tijdens trainingen en
wedstrijden;

✓

Tot en met O10 stimuleren we geen vaste keepers bij teams.

Talentontwikkeling
Technische hulpmiddelen

Video-analyse
• Doel: meer inzicht geven in het eigen spel door het
bekijken van videobeelden van wedstrijden en
trainingen;
• De selectie teams uit de boven-, en middenbouw
filmen minimaal 1x per 8 weken een wedstrijd en/of
een training. Deze wordt nabesproken met de spelers.
De overige teams kunnen vrijblijvend gebruik maken
van video-analyse;
• Trainers kunnen er aanvullend voor kiezen om ook
beelden van externe partijen te laten zien met als doel
onze spelintenties/spelprincipes duidelijk naar voren te
laten komen;
• Het nabespreken van de videobeelden heeft altijd
relatie tot onze spelintenties/spelprincipes.

Spelervolgsysteem
• Doel: meer inzicht krijgen in diverse statistieken op het
gebied van trainingen, wedstrijden, het fysiek en de
algehele ontwikkeling. De statistieken helpen het
technisch kader om betere beslissingen te maken op
korte en langere termijn;
• De trainers van de selectieteams werken verplicht met
het door de club beschikbaar gestelde
spelervolgsysteem. De overige teams mogen een
eigen afweging maken of ze gebruik willen maken van
het spelervolgsysteem;
• In het spelervolgsysteem wordt minimaal het volgende
gearchiveerd:
• Bijhouden van statistieken m.b.t. trainingen,
wedstrijden en fysieke gesteldheid;
• Bijhouden van de persoonlijke ontwikkeling van de
speler.

Selecteren
Scouting

Algemeen
• AFC’34 scout actief binnen de eigen
vereniging en de regio Alkmaar e.o naar
voetbaltalent;
• Het hoofd scouting is verantwoordelijk voor
het externe scoutingsbeleid. Bij afwezigheid
van een hoofd scouting neemt de
hoofdopleidingen technische zaken de
portefeuille over;
• Het hoofdopleidingen is verantwoordelijk
voor de interne scouting;
• Het hoofd scouting heeft geen
beslissingsbevoegdheden als het gaat om
selecteren, aannemen, etc. Het hoofd
scouting adviseert en opereert op de
achtergrond.

Externe scouting

Interne scouting

• AFC’34 scout actief naar voetbaltalent in
de regio Alkmaar e.o. Het hoofd scouting
stuurt e.a aan en houdt zich daarbij aan
de richtlijnen van de KNVB;

• AFC’34 scout binnen de eigen
voetbalopleiding actief naar voetbaltalent;

• Het hoofdopleidingen kan spelers (in
overleg met ouder(s) bij spelers onder de
16 jaar) van andere verenigingen
uitnodigen voor een aantal
stageactiviteiten;
• Het hoofdscouting neemt, na afstemming
het hoofdopleidingen, initiatief tot contact
met de betreﬀende speler/ouder(s).
• Spelers van andere verenigingen kunnen
zichzelf aanmelden voor een aantal
stageactiviteiten bij AFC’34;
• Jeugdspelers vanuit de externe scouting
dienen meerwaarde te hebben t.o.v. de
huidige spelers;
• (Jeugd)spelers vanuit de externe scouting
krijgen een eerlijk oordeel m.b.t. hun
kansen en het team waar ze inkomen;
• De huidige vereniging ontvangt een brief
conform de richtlijnen van de KNVB.

• AFC’34 biedt spelers een extra uitdaging
of juist een tussenstap voor de verdere
ontwikkeling van de speler. We proberen
zoveel mogelijk maatwerk te leveren;
• Voorgenomen aanpassingen tot maatwerk
worden, door het hoofdopleidingen, met
de speler, de ouder(s) en de huidige
trainer/leider vooraf besproken;
• Een complete herindeling van teams
gebeurt uitsluitend in de zomer- en
winterstop (O8 t/m O12).
• 1x per kwartaal is er overleg tussen het
hoofd jeugdopleidingen, de technisch
jeugdcoördinatoren en de trainers met de
interne scouting als agendapunt

Selecteren
Beoordelingscriteria

✓

De beoordeling gaat over de bijdrage die de speler individueel levert en over de bijdrage
die de speler levert in relatie tot zijn medespelers binnen de structuur van voetbal.

✓

Beoordelen van de individuele bijdrage van een speler gebeurt binnen de vier
teamfuncties, de teamtaken, de voetbalhandelingen, het inzicht en de mate van
communicatie (zo specifiek mogelijk);

✓

Beoordelen van de individuele bijdrage van een speler binnen onze voetbalvisie en onze
spelerskenmerken;

✓

Beoordelen van de individuele bijdrage van een speler binnen onze spelintenties en onze
spelprincipes;

✓

Beoordelen van het onderscheidend vermogen van een speler;

✓

Er is, indien noodzakelijk, inzicht in het geboortemaand-eﬀect en de biologische leeftijd.
Indien noodzakelijk wordt hiermee rekening gehouden.

Selecteren
Teamindelingen

✓

Selecteren en (team)indelen gebeurt op basis van de beoordelingscriteria. Dit gebeurt op
basis van de ontwikkeling in het gehele seizoen en is een continue proces;

✓

Het hoofdopleidingen is verantwoordelijk voor het samenstellen van (jeugd)elftallen. De
technisch jeugdcoördinatoren en de trainers zijn adviserend en ondersteunend;

✓

Alle teams worden op niveau en het te bereiken eindproduct ingedeeld, waarbij rekening
gehouden wordt met kwaliteiten, leeftijden en wensen van individuele spelers. Eventuele
wensen moeten voor 15 juni bij het hoofdopleidingen ingediend zijn;

✓

In de winterstop heroverwegen we de teamindelingen en is het mogelijk dat we alle O8 tot
en met O12 teams opnieuw indelen;

✓

De teamindeling van de selectieteams zijn eind mei bekend en de overige teams worden
voor 1 juli bekend gemaakt.

✓

Er wordt bij het selecteren geen onderscheid gemaakt in geslacht.

Wall of Fame (1)
Overstap van AFC’34 (vanaf 2006) naar een Betaald Voetbal Organisatie of jeugdinternational (brons)

Nick Kuipers
2006-2007

Mo Ajnane
2006-2007

Giovanni Siem a Joe
2007-2008

Roy Pistoor
2007-2008

Joey Wiese
2009-2010

Mick Leijdeckers
2009-2010

Raymond de Waard
2009-2010

Stefan Smal
2010-2011

Diego Coret
2011-2012

Syl de Jong
2011-2012

Noah Affolter
2011-2012

Jan Willem Tesselaar
2011-2012

Gile Tadic
2011-2012

Joep Hulskes
2011-2012

Nick Plomper
2013-2014

Levi de Wilde
2013-2014

Bram van Driel
2013-2014

Teun Cools
2013-2014

Amir Hemedi
2013-2014

Ilias Boudini
2014-2015

Sem Ooteman
2015-2016

Jasper Hartog
2015-2016

Jort Kos
2015-2016

David Petrovic
2015-2016

Ties Kramer
2015-2016

Nikita Tromp
2015-2016

Niels Buijs
2007-2008

Bilali Mohammed
2010-2011

Nick Zeijlmans
2007-2008

Boris Zanoli
2010-2011

Milan Hoek
2008-2009

Daryll Osborne
2010-2011

Coen Filet
2011-2012

Jeffrey van der Heijden
2014-2015

Freek Entius
2016-2017

Indy Groothuizen
2008-2009

Joost Meenderingen
2009-2010

Gijs Smal
2011-2012

Rodney Smorenberg
2011-2012

Ozair Dahi
2012-2013

Gijs Brouwer
2012-2013

Nino Klaver
2012-2013

Aimane Ouamar
2014-2015

Thomas Brandt
2014-2015

Misha Engel
2014-2015

Julian Oerip
2016-2017

Rovien Lauffer
2016-2017

Jayden Wilson
2016-2017

Flynn Jochems
2008-2009

Mohammed Ouamar
2010-2011

Wall of Fame (2)
Overstap van AFC’34 (vanaf 2006) naar een Betaald Voetbal Organisatie of jeugdinternational (brons)

Melle Roede
2016-2017

Hamza Rahaoui
2016-2017

Djen van der Struis
2016-2017

Enoch Mastoras
2016-2017

Youssef Blel
2016-2017

Piet Halman
2016-2017

Aimane Ouamar
2017-2018

Giandro Sambo
2017-2018

Mees Adrichem
2017-2018

Boy Boerefijn
2017-2018

Keano Triest
2017-2018

Cameron Fernie
2017-2018

Reinier van Kleef
2017-2018

Sander van Westbroek
2017-2018

Justen van Kranthove
2017-2018

Jordi Broersma
2017-2018

Mo Fuaad Mahammed
2018-2019

Damian Dickhaut
2018-2019

Ignat Trusov
2018-2019

Nick Perez Mutsaers
2018-2019

Wensley Pereira
2018-2019

Bodhy van de Gisen
2018-2019

Jordy Meijer
2018-2019

Laurens van Kleef
2018-2019

Boaz Bol
2018-2019

Joran Telleman
2019-2020

Jermaine Rijssel
2019-2020

Dash Volkerink
2019-2020

Just Huisman
2019-2020

Wall of Fame (3)
Debuut Betaald Voetbal (zilver) en International (goud + vlag)

Philip Cocu

Haris Mendujanin

Jan Willem Tesselaar

Roy Pistoor

John Beelen

Nick Zeijlmans

Milan Hoek

Marc de Wilde

Andre Krul

Joost Meenderingen

Tim Cornelisse

Arnold Oosterveer

Alex Pastoor

Marc Castelijn

Arjen van Langen

Mark van Wonderen

Dennis Klein

Hans Visser

Mark Snijders

Yuri Cornelisse

Bas du Mortier

Henk Tijm

Siem Tijm

Ab Vreeker

Jos Cornelisse

Jose Fortes Rodriquez

Beau Moolenaar

Robbert Maranuaya

Indy Groothuizen

Stanley van Kesteren

Mo Ajnane

Gijs Smal

Nick Kuipers

Jan Kooge

Alim Öztürk

Regionale voetbalopleiding
https://www.nmcbright.nl/kwaliteit-performance-programma/

AFC Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, FC Utrecht en Vitesse

ADO Den Haag, FC Groningen, sc Heerenveen, NAC Breda, PEC Zwolle, Willem II, NEC Nijmegen,
RODA JC, Sparta Rotterdam, FC Twente, De Graafschap en FC Volendam

o.a: AFC’34, FC Emmen, SBV Excelsior, Fortuna Sittard, VVV Venlo, Almere City, sc Cambuur,
FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, MVV Maastricht, AFC BVV Barendrecht,
De Treﬀers, Excelsior Maassluis, HHC Hardenberg, Ijsselmeervogels, Koninklijke HFC, Achilles’29,
VV De Meern, VV DOVO, DVS’33, Excelsior ’31, HBS Crayenhout, HV & CV Quick, FC Lisse, OJC Rosmalen,
USV Hercules, VV UNA, VVOG, RKVV Westlandia, Alphense Boys, FC ’s Gravenzande, VV Spijkenisse,
UDI’19, Be Quick 1887, VV Bennekom, DZC’68, VV d’ Olde Veste, SV Oranje Wit, AVV Zeeburgia, BFC,
Sportclub Irene, WSV Apeldoorn en JVOZ

o.a: GVVV Veenendaal, VV Katwijk, Kozakken Boys, ONS Sneek, Rijnsburgse Boys, VVSB, ASV De Dijk,
Blauw Geel 1938, VV Dongen, Harkemase Boys, VV SJC Noordwijk, SV TEC, KVV Quick’20, MVV Alcides,
Purmersteijn, RKAV Volendam, VV Zwaluwen, DOS’37, VV Hooglanderveen, RKHVV, SV ARC, SV Argon,
ACV Assen, HZVV, SV Juliana ’31, V.O.C. Rotterdam, HVV Tubantia, HC & FC Victoria, FC Winterswijk, AVV
SDZ, Blauw-wit ’34, SV Orion, VV OWIOS, ASC Waterwijk, SC Buitenboys, UVV, en VV Zeewolde

Bijlage overzicht

Beeldverhaal
Voetbalvisie

Basistaken

Functieprofielen

Leeftijdstypische
kenmerken

Scan de QR-code voor
het bijlage overzicht
Keepers

Menukaart

Technisch jaarplan

Waarden &
Veilig (sport)klimaat

