PUPILLEN
4 t/m 12 jaar

DE WERELD VAN
KINDEREN

DE VIER GROOTSTE
BEÏNVLOEDERS

Vrienden
Ik zit op de
basisschool

Tablet of
spelcomputer is
mijn beste vriend

4 t/m
12 jaar

School

Thuis

Overige
opvoeders

(voetbalclub, trainer,
coach, vloggers)

Vriendjes en
Vriendinnetjes zijn
belangrijk voor me

Ik ben op zoek naar
avontuur. Ik zoek de
grenzen steeds meer op

ELKE FASE, EIGEN KENMERKEN

Ik snap het spel nog
niet helemaal en vind
het vooral leuk om met
een bal te oefenen. Ik
vind voetbal heel leuk
door wat ik zie op TV
van mijn voetbalhelden
en natuurlijk bij mijn
voetbalclub.

Ik leer steeds meer! Zo
kan ik al aannemen,
passen, dribbelen en
schieten. Ook snap ik
het voetbalspel beter
en weet ik wie mijn
tegenstander is. Ik ben
soms nog wel een
beetje snel afgeleid.

Onder

6-7

Ik wil heel veel
voetballen, ik hou het
steeds langer vol! Ik
kan me ook steeds
beter concentreren op
de oefening. Ik vind
het fijn wanneer de
trainer de oefening
voor doet.

Onder

8-9

Onder

10-11

Ik snap het voetbalspel
en begrijp dat we in een
team samenwerken.
Mijn team is dan ook
erg belangrijk voor me.
Ik wil mezelf
ontwikkelen door te
oefenen met
verschillende
wedstrijdsituaties in de
training.

Onder

12-13

BELANGRIJKSTE
REDENEN OM
TE STARTEN MET
VOETBALLEN

Jongens

BELANGRIJKSTE
REDENEN OM
TE BLIJVEN
VOETBALLEN

Meiden

Leuke sport

Leuke sport

Vriendjes/familie doen
het ook

Graag sporten in
teamverband

Graag sporten in
teamverband

Vriendinnen/familie
doen het ook

Ouders namen de
beslissing

Opdoen van sociale
contacten

Samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes
Gezelligheid met en sfeer in het team
Plezier in het spel

BELANGRIJKSTE
REDENEN OM
TE STOPPEN
MET VOETBAL

Ze kunnen niet meer samen spelen met vrienden en
vriendinnen
Ze hebben geen plezier meer in het spel
Een kritische houding van de trainer(s) versus de kinderen

UITDAGINGEN
EN OPLOSSINGEN

WERVING
Uitdaging
• Het is lastig om jonge leden te

werven.
• Het is moeilijker om ouders te
overtuigen om voetbal te kiezen
als 1e sport voor hun kind. Zeker
bij ouders die geen voetbal- of
clubverleden hebben.

Oplossingen
• Bied het gehele seizoen de

mogelijkheid tot proeftrainingen
aan en organiseer binnen het
seizoen op verschillende momenten
wervingsactiviteiten, zoals
Vrienden- en Vriendinnendagen.
• Gebruik de ouders van de

bestaande jeugdleden als
ambassadeurs van de vereniging
voor werving van nieuwe leden.
• Zorg dat je website actueel is en

dat de informatie voor (nieuwe)
ouders makkelijk vindbaar is.
• Organiseer bijeenkomsten voor

ouders van nieuwe leden.

BINDING
Uitdaging
• Het is een uitdaging om ouders

betrokken te houden bij de club.

Oplossingen

BEHOUD
Uitdaging
• Het is een uitdaging om kinderen

aan het voetballen te houden,
met name in de O13.

Oplossingen

• Zorg voor leuke

voetbalactiviteiten voor pupillen:
bijvoorbeeld een intern toernooi
voor de jongste jeugd of een
ouder-kind-voetbalmiddag.
• Zorg voor een sterk

vrijwilligersbeleid: ouders die vaker
op de vereniging komen, voelen
zich sterker verbonden met de club.
• Houd ouders betrokken bij het

team en de vereniging:
organiseer ouderbijeenkomsten
per team en zorg dat je
regelmatig informeel contact
hebt met ouders.
• Zorg voor persoonlijke

begeleiding als iemand komt
proeftrainen. Bied de ouders een
kop koffie aan en informeer hen
persoonlijk over de vereniging.

KNVB.nl

• Zorg voor een heldere visie op

jeugdvoetbal en communiceer deze
actief naar alle ouders. Sta open
voor suggesties vanuit ouders.
• Heb actief aandacht voor alle

teams en neem dit ook op in
beleid van de vereniging.
• Zorg voor opgeleide trainers voor

alle jeugdteams, begeleid deze
trainers en creëer daarmee een
sterk technisch kader.
• Zorg dat ieder lid hetzelfde

aanbod van trainingen en
wedstrijden krijgt en zorg voor
evenveel speeltijd.
• Laat de oudere jeugd of
senioren-spelers de
jongste jeugd helpen,
bijvoorbeeld door het
verzorgen van
trainingen of clinics.

