
U I T N O D I G I N G 

 
voor je deelname aan 

het D.O.S.C. JV-TC Programma 2018 
JeugdVoetbal-Trainer/Coach 

 
 
Je bent al enige tijd actief als  vrijwilliger voor of als  positief opvallende juniorenspeler mét je 
D.O.S.C. jeugdvoetbalteam. Dat waarderen wij als Bestuur & TC enorm. We willen je langer binden aan 
onze voetbalvereniging. Die waardering zetten we bij deze om in iets concreets. We nodigen je van harte 
uit om deel te nemen aan het D.O.S.C. JV-TC Programma 2018, letterlijk powered by the KNVB. 
 
Het langjarig D.O.S.C. Voetbal Technisch Beleidsplan is opgebouwd rondom vijf thema’s: Speler (centraal); 
Plezier (maken en bevorderen); Ontwikkeling (nastreven); Respect (voordoen en tonen); Trouw (blijven). 
Komend seizoen willen we een volgende stap maken in de ontwikkeling bij onze jeugd. Jij speelt daar wat 
ons betreft een belangrijke rol in. 
Op de volgende pagina lees je het programma en de planning. Het is niet alleen leerzaam, maar ook 
inspirerend om samen al lerend met jeugdvoetbal bezig te zijn. Daarbij: het is niet alleen de leukste sport 
ter wereld, maar het is ook één van de moeilijkste balsporten. Als speler, zeker, maar wat te denken als 
jeugdtrainer/coach? En de rol van jeugdvoetbal t/c kan ook enorm “aantrekken”. Altijd bezig om je 
jeugdvoetbalteam, een linie, een jeugdvoetbalspeler beter te maken. Op zoek naar de perfecte 
jeugdvoetbalwedstrijd op de zaterdag. Dat proces, dat streven, in één woord: G-e-W-e-l-D-i-g! 
 
Ga mee met ons op de reis naar het verder bouwen aan de mooiste jeugdvoetbal opleiding in de regio Den 
Dolder & Bilthoven (met een beetje Zeist en een beetje De Bilt)! 
 
Namens het voltallige D.O.S.C. Voetbalbestuur, de Leeftijdscoördinatoren & de Technische Commissie, 
met een enthousiaste voetbalgroet. 

 

 

Contact over het D.O.S.C. JV-TC Programma 2018? 
 
Paul Rondeel op 06 28 26 78 57 rondeel@casema.nl  
 
of Basjan Mol op 06 520 55 333 BMoVOETBAL@kpnmail.nl   

D.O.S.C. Jeugdvoetbal impressie GoalMaster Clinic aug17 
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Planning & thema’s van de bijeenkomsten 

Het cursusprogramma wordt op de vier bijeenkomsten verzorgd door de KNVB. Onze toegewezen ervaren 
KNVB docent is Herman van Plateringen. Elke bijeenkomst heeft ook D.O.S.C. TC deel met 
voetbaltechnische eigen zaken en ook de sportpedagogische aspecten. O.a. doorwisselen, rituelen, 
positieverdeling. 
 
De weken tussen de bijeenkomsten en erna,is een D.O.S.C. TC praktijkbegeleider beschikbaar voor je. Op 
het veld, tijdens wedstrijden, gesprekjes, telefoon/mail. 
 
De bijeenkomsten bestaan uit een binnen- en buitengedeelte (=praktijk op het veld met D.O.S.C. 
jeugdteams en/of oefengroepen).De jeugdteams die aanwezig gaan zijn bepalen we in overleg. Uiteraard 
houden we rekening met leeftijd, aanvangstijd en de cursusdeelnemers teams. 
 

maandag 10-dec-17 begin uitnodigingsfase naar onze deelnemers 

woensdag 10-jan-18 uiterste inschrijfdatum deelnemers bij de KNVB  

vrijdag 19 januari 2018 
18:30 – 21:30 uur 
 
 

B1 = Bijeenkomst 1 – Kick-Off & de 4 
Kwaliteiten van de Jeugdvoetbal 
Trainer/Coach. Coachen en Begeleiden van 
jeugdspelers binnen een jeugdteam. 

we gaan een wedstrijd 
“observeren” tussen twee 
teams uit onze DOSC JO11 
afdeling 

zat20jan2018 tot-
don8feb2018 

Praktijkwerk: bezoek een wedstrijd of training 
van een andere D.O.S.C. cursist  

details volgen 

vrijdag 9 februari 2018 
19:00 – 21:30 uur 
(reservedatum i.v.m. 
mogelijk winters weer 
vr16-feb-2018) 
 
 

B2 = Bijeenkomst 2 – Coachen en Begeleiden 
van jeugdspelers tijdens wedstrijden. 
 
We geven op deze bijeenkomst ook aandacht 
aan de 6 tegen 6 spelvorm bij de JO9 en JO8 
teams. 
https://www.knvb.nl/info/38319/vragen-en-antwoorden-over-het-nieuwe-pupillenvoetbal 

 

vrijdag 9 maart 2018 
19:00 – 21:30 uur 

B3 = Bijeenkomst 3 - – Coachen en Begeleiden 
van jeugdspelers tijdens trainingen I 

details volgen  

vrijdag 23 maart 2018 
19:00 – 22:30 uur. 

B4 = Bijeenkomst 4 Coachen en Begeleiden 
van jeugdspelers tijdens trainingen II met 
zelfscan competenties 

Inclusief feestelijke afsluiting 

 
Praktische informatie over je deelname. 
Het KNVB certificaat wordt uitgereikt als je vier bijeenkomsten aanwezig bent geweest en afsluit met een 
positief resultaat. Dit certificaat is onderdeel van de KNVB Academie opleidingspiramide. Zie laatste pagina. 
Verder ben je lid van D.O.S.C. en daarmee van de KNVB. Geen lid? Dan verzorgen (en betalen) wij dat als 
D.O.S.C.. Er zijn sowieso kosten verbonden aan dit programma. Echter deze worden gehaald uit het budget 
van de D.O.S.C. TC. Op onze beurt vragen wij van je (a) een tijdsinvestering als deelnemer aan dit 
programma (b) je VOG bewijs Geen Bezwaar (c) ...De bijeenkomsten gaan door bij minimaal 10 deelnemers. 
Hier kun je lezen wat de KNVB zelf schrijft over het KNVB JVTC programma: 
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/39484/8606-geslaagden-aan-de-knvb-academie  

https://www.knvb.nl/info/38319/vragen-en-antwoorden-over-het-nieuwe-pupillenvoetbal
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/39484/8606-geslaagden-aan-de-knvb-academie
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Kennisbronnen, aanbevolen door D.O.S.C. TC 

 

Het D.O.S.C. Voetbal Technisch Beleidsplan 2016 – 2020: 
 https://www.dosc.nl/voetbalbeleidsplan  
 
 
De jeugdtrainer/coach oefenvormen en het bijbehorende planningstool: 
 https://www.knvb.nl/assist-trainers 
 
 
Het online D.O.S.C. Jeugdspelervolgsysteem: 
 keuze is gemaakt, informatie volgt eind januari 2018 
 
 
Het interne D.O.S.C. Jeugdcoutingssysteem: 
 scoutingscommissie komt met output in voorjaar 2018 
 
 
Samenvatting D.O.S.C. Jeugdvoetbal Visie & Aanpak in 2 pagina’s: 
 vertrouwelijk, alleen op aanvraag per e-mail, vraag het op via 
verzoekje aan Paul rondeel@casema.nl of Basjan BMoVOETBAL@kpnmail.nl 
 
 
Het D.O.S.C. Plan van Aanpak Praktijkbegeleiding Pupillen: 
 (mini t/m JO13) http://www.basjanmol.com/voetbal/project1314/ 
(scroll naar beneden bij punt 3.1) 
 
 
Het D.O.S.C. Plan van Aanpak Praktijkbegeleiding Junioren: 
 (JO14 t/m JO19) http://www.basjanmol.com/voetbal/project1314/ 
(scroll naar beneden bij punt 3.2) 
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KNVB Academie Informatie, aanbevolen door D.O.S.C. TC 

 
 

 


