
Technische Commissie 

TC Plan van Aanpak “

TC PB Programma "Lerend Voetballen, 

Presteren met Plezier, START SEIZOEN"
9 weken = maandag 

doelgroep = spelers, teamstaf en ouders van

Beste teambegeleiders (trainers/coaches/leiders),

De TC heeft voetbaltechnisch meerjaren beleidsplan
van jeugdteams. Voor de niet-selectieteams 
dit seizoen iets speciaals geregeld, onder de naam “project13

Hoe organiseer je je team? Wat zijn de teamregels? Hoe maak je een evenwichtige positieverdeling? Wat doe je 
met doorwisselen? Welke oefenstof gebruik je het meest effectief bij de trainingen?

Het zijn sleutelvragen die vaak het hele seizoen door spelen
waaier aan kennis & ervaring om de antwoorden te vinden, speciaal voor jouw tea
zijn er nog andere vragen die je hebt. Hoe hou je de teamsfeer vrolijk en tegelijkertijd spelgericht? Hoe doe je 
baloefeningen voor, als je zelf niet van nature een voetballer bent? Hoe betrek je optimaal de ouders bij het
team? 

Het programma is als volgt. Bestaat uit 4 hoofdonderdelen. Hieronder de planning.
1. info sessies met alleen de begeleiders week 34

a. JO14 teams maandagavond 21 augustus 19:30 
b. JO13 teams dinsdagavond 22 augustus 19:30 

2. goalmaster clinic – 8 spelonderdelen 
a. JO13 teams spelers + begeleiders zaterdagochtend 
b. JO14 teams spelers + begeleiders zaterdagmiddag 26 augustus 14:00 
c. inloopsessie begeleiders nav goalmaster clinic 

i. op maandagavond 28 augustus 19:30
ii. op dinsdagavond 29 augustus 19:30

3. Team Kick-Off ouderbijeenkomsten per team in week 36
a. maandagavond 4 september 19:30 
b. dinsdagavond 5 september 19:30 
c. woensdagavond 6 september 19:30 

4. Praktijkbegeleiding op het veld tijdens de tr
bekerwedstrijden) 

Uiteraard is er geen verplichting om hieraan deel te nemen. Zie het als een extra mogelijkheid om er een geweldig 
leuk seizoen van te maken met je team. 

Wil je meer weten over het programma? Bel of mail de TC Praktijkbegeleider Basjan Mol op 
BMoVoetbal@kpnmail.nl en 0346 35 05 78. 
Trainingsaccenten. 

Praktijkbegeleiding D.O.S.C. Jeugdvoetbaltrainers = onderdeel  

contact BMoVOETBAL@kpnmail.nl en 
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spelers, teamstaf en ouders van O14-1, O14-2 en O14-3 en van O13

Beste teambegeleiders (trainers/coaches/leiders),

TC heeft voetbaltechnisch meerjaren beleidsplan. Vandaar uit biedt zij  kennis & ervaring aan de begeleiders 
selectieteams JO14-1, JO14-2, JO14-3, JO13-2, JO13-3 en JO13

dit seizoen iets speciaals geregeld, onder de naam “project1314”.  

Hoe organiseer je je team? Wat zijn de teamregels? Hoe maak je een evenwichtige positieverdeling? Wat doe je 
? Welke oefenstof gebruik je het meest effectief bij de trainingen?

Het zijn sleutelvragen die vaak het hele seizoen door spelen. De TC biedt geen pasklare antwoorden. Wel een 
waaier aan kennis & ervaring om de antwoorden te vinden, speciaal voor jouw team, door jullie zelf. Ongetwijfeld 
zijn er nog andere vragen die je hebt. Hoe hou je de teamsfeer vrolijk en tegelijkertijd spelgericht? Hoe doe je 

oefeningen voor, als je zelf niet van nature een voetballer bent? Hoe betrek je optimaal de ouders bij het

Het programma is als volgt. Bestaat uit 4 hoofdonderdelen. Hieronder de planning.
met alleen de begeleiders week 34

JO14 teams maandagavond 21 augustus 19:30 – 21:00 kantine = infosessie
JO13 teams dinsdagavond 22 augustus 19:30 – 21:00 kantine = infosessie

8 spelonderdelen – 40 spelers – 8 teams van 4 + 1 spelers 
JO13 teams spelers + begeleiders zaterdagochtend 26 augustus 10:00 -13:00 veld 1
JO14 teams spelers + begeleiders zaterdagmiddag 26 augustus 14:00 – 17:00 
inloopsessie begeleiders nav goalmaster clinic – oefenstof + evaluatie + vragen

op maandagavond 28 augustus 19:30 – 20:30 
op dinsdagavond 29 augustus 19:30 – 20:30  

Off ouderbijeenkomsten per team in week 36
maandagavond 4 september 19:30 – 21:30 voor JO14-2 en JO14-3 (gescheiden ruimtes)
dinsdagavond 5 september 19:30 – 21:30 voor JO14-1 + JO13-2 (gescheiden ruimtes)
woensdagavond 6 september 19:30 – 21:30 voor JO13-3 en JO13-4 (gescheiden ruimtes)

Praktijkbegeleiding op het veld tijdens de trainingen in week 37 (en begeleiding op alle 3 de 

Uiteraard is er geen verplichting om hieraan deel te nemen. Zie het als een extra mogelijkheid om er een geweldig 
leuk seizoen van te maken met je team. 

mma? Bel of mail de TC Praktijkbegeleider Basjan Mol op 
en 0346 35 05 78. Teamorganisatie. Teamregels. Positieverdeling. D

= onderdeel  DOSC-TC-PlanPB-Goalmaster O13O14
en blog http://www.basjanmol.com/voetbal
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van O13-2, O13-3, O13-4. 

kennis & ervaring aan de begeleiders 
3 en JO13-4  is bij de start van 

Hoe organiseer je je team? Wat zijn de teamregels? Hoe maak je een evenwichtige positieverdeling? Wat doe je 
? Welke oefenstof gebruik je het meest effectief bij de trainingen?

. De TC biedt geen pasklare antwoorden. Wel een 
m, door jullie zelf. Ongetwijfeld 

zijn er nog andere vragen die je hebt. Hoe hou je de teamsfeer vrolijk en tegelijkertijd spelgericht? Hoe doe je 
oefeningen voor, als je zelf niet van nature een voetballer bent? Hoe betrek je optimaal de ouders bij het

21:00 kantine = infosessie
0 kantine = infosessie

13:00 veld 1
17:00 veld 1 

oefenstof + evaluatie + vragen

3 (gescheiden ruimtes)
2 (gescheiden ruimtes)

4 (gescheiden ruimtes)
ainingen in week 37 (en begeleiding op alle 3 de 

Uiteraard is er geen verplichting om hieraan deel te nemen. Zie het als een extra mogelijkheid om er een geweldig 

mma? Bel of mail de TC Praktijkbegeleider Basjan Mol op 
Teamorganisatie. Teamregels. Positieverdeling. Doorwisselen. 


