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Doorstroom jeugdopleiding
naar senioren
Veel verenigingen hebben een jeugdvoetbalbeleidsplan waarin plezier en beter
leren voetballen centraal staan. Ook de
doorstroom van jeugdspelers naar het
vlaggenschip, het eerste elftal, is vaak
een belangrijk onderdeel. Een essentieel
vraagstuk hierin is: wat is de identiteit
van je club en hoe bewaak je deze? Hoe
leuk is het niet om ‘eigen’ jeugdspelers
zaterdag of zondag in het eerste elftal te
zien spelen? Dit gebeurt alleen niet zomaar. Om hiertoe te komen dient er een
gedegen proces plaats te vinden binnen
de jeugdopleiding. Met andere woorden:
hier zul je als vereniging beleid op moeten maken. Hierna volgen drie praktijkvoorbeelden van de verenigingen USV
Hercules, HHC Hardenberg en Be Quick
1887 die hier alle drie op hun geheel eigen wijze invulling aan geven.

Doorstroom jeugdopleiding naar senioren: deel I

Aanhaken door
verhoogde weerstand
Als er in Nederland al een club is die sneller groeit dan voor mogelijk gehouden, is
het wel USV Hercules uit Utrecht. Het eerste elftal is inmiddels opgeklommen naar
de Derde Divisie en de jeugdopleiding
groeit mee. René van der Kooij, Technisch
Manager bij de club uit Utrecht, legt uit
hoe men de jeugdspelers dichter bij dat
eerste elftal probeert te brengen.

Orgaan
René van der
Kooij: “Bij veel
clubs heb je een
technische commissie voor de
jeugd, en daarnaast een aparte
technische commissie bij de senioren.
Bij USV Hercules zijn we daar vanaf
gestapt. We werken nu met één orgaan dat gaat over alle technische
zaken. Dat is een heel belangrijke stap
geweest, omdat we daarmee jeugdspelers beter in beeld brengen bij de
senioren. Aan de andere kant kunnen
we nu ook gezamenlijk keuzes maken

over het al dan niet toevoegen of door
laten stromen van jeugdspelers naar
de selectie. Bij onze club zullen we het
vooral van de eigen opleiding moeten
hebben, omdat we met elkaar hebben
afgesproken dat slechts een gelimiteerd aantal jeugdspelers van buitenaf
mag komen. Daardoor moeten wij
onze jeugdspelers vooral vanaf de Fjeugd een topopleiding aanbieden.”

Spanningsveld
René van der Kooij: “Het als het ware
samenvoegen van de technische commissies is doorgevoerd in een voor ons
lastige tijd. In de goede zin van het
woord welteverstaan. Toen ik hier vijf
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jaar geleden begon, speelde het eerste
elftal van de zondag nog in de Tweede
Klasse en de A1 in de Derde Divisie.
Dat gegeven betekende dat doorschuiven van spelers relatief eenvoudig was,
omdat de stap van de junioren naar
senioren niet al te groot bleek. Inmiddels echter doet zich een andere situatie voor, waarbij ons eerste elftal komend seizoen in de Derde Divisie gaat
spelen. Dat betekent automatisch dat
er een hoger niveau wordt gevraagd
en dat je daar met je jeugdafdeling
dus naartoe moet groeien. Natuurlijk
willen we zo hoog mogelijk eindigen
met het eerste elftal van de zondag,
maar we willen er ook zoveel mogelijk
jeugdspelers in kwijt. Dus daar zit een
spanningsveld waar je binnen de club
met elkaar over praat en waar je met
elkaar over nadenkt. Des te hoger je
speelt met het eerste, des te meer er
wordt gevraagd van de rest van de vereniging. En dus is geduld en een gezamenlijke visie belangrijk.”

Tweede elftal
René van der Kooij: “Doordat het niveau waarop we spelen met het eerste
gestegen is, wordt het moeilijker voor
jeugdspelers om aan te haken. Het
is ook daarom dat we de rol van het
tweede elftal anders zijn gaan benaderen. Dit tweede elftal heeft nu, en dat
is veel meer dan dat in het verleden
het geval was, het karakter van een
opleidingsteam gekregen. We doen dit
niet uit luxe, maar uit de noodzaak
om de stap van jeugd naar senioren beter te laten verlopen. Met het
tweede spelen we in de Hoofdklasse
en hebben we voldoende kwaliteit
om ons daarin te handhaven. Daarom
aarzelen we niet te lang met het doorschuiven van spelers naar dat tweede
elftal. Het nadeel is momenteel dat
het tweede op de zondagochtend
speelt en dat vind ik erg ongunstig.
Want soms moet je dan al om 8:30
uur vertrekken en dat is, zeker voor
spelers tussen zestien en negentien
jaar, wel een opgave. Rond dat tweede
elftal zul je als club moeten gaan
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investeren, want het is een soort verlengstuk van je opleiding geworden.
Dus gewoon weer met de bus naar
uitwedstrijden reizen en zorgen dat
alles organisatorisch gezien goed voor
elkaar is. Dat is iets wat we op korte
termijn echt moeten verbeteren.”

Individueel programma
René van der Kooij: “Een bijkomend
gevolg van het anders inrichten van
het tweede elftal en de noodzaak om
aan te haken bij het eerste is het feit
dat we meer zijn gaan kijken naar het
individu. We hebben daartoe besloten
om onze talenten vanaf twaalf jaar,
naast de reguliere trainingen, ook nog
een individueel programma te geven.
In de jeugdopleiding komen daar
momenteel zo’n vijftig jeugdspelers,
variërend van de A-junioren tot en
met de D-pupillen, voor in aanmerking. Binnen de Technische Commissie heeft iemand het pakket van deze
individuele trainingen in zijn portefeuille gekregen. Daardoor krijgen die
individuele trainingen ook de waarde
die ze verdienen. In een overleg wordt
bepaald welke spelers voor die extra
trainingen in aanmerking komen en
ook bekijken we waar vervolgens aan
gewerkt wordt. Dit kan een aspect
zijn op technisch, tactisch of fysiek
vlak. Er wordt gekeken wie die individuele trainingen gaat geven. Dat kan
iemand van de club zijn, maar we kijken ook extern.”

Speelwijze
René van der Kooij: “Bij USV Hercules zijn we gewend om in de jeugd-

afdeling met min of meer dezelfde
vastomlijnde speelwijze te spelen.
Maar nu het eerste elftal in de Derde
Divisie gaat spelen, is het heel goed
mogelijk dat de speelwijze in het
eerste verschilt van die van de rest
van de club. Dit betekent dat je in de
jeugdopleiding je jeugdspelers ook
met andere speelwijzes kennis moet
laten maken. Dat gebeurde al wel,
maar misschien moet dat wel meer
en vaker. Daarnaast is toch ook de
weerstand die jeugdspelers ervaren
wel het toverwoord. De weerstand
in de A1 verschilt op zich niet zoveel
van de weerstand die spelers in het
tweede elftal ervaren. Het verschil
tussen het tweede elftal en het eerste
elftal is daarentegen weer erg groot.
Dus bij zowel de A1 als bij het tweede
elftal zullen we moeten zorgen dat die
weerstand omhoog gaat. Want des te
beter je tegenstanders zijn, des te hoger je handelingssnelheid moet worden. Die handelingssnelheid verhoog
je alleen zodra je gedwongen wordt
om sneller keuzes te maken. Daarom
is het ook goed te weten dat de KNVB
de mogelijkheden onderzoekt als het
gaat om competities voor tweede elftallen. Er zijn namelijk meer clubs die
dat tweede team gaan gebruiken om
talentvolle spelers op te leiden. Ons
eerste elftal gaat komend seizoen 34
wedstrijden spelen, wat inhoudt dat
men ongetwijfeld gebruik gaat maken
van een grote groep spelers. En het is
voor ons te hopen dat daar ook spelers uit het tweede en A-junioren bij
zitten. Des te meer zaak om te zorgen
dat ze er klaar voor zijn.”

De USV Hercules uit Utrecht is een van de oudste
clubs van Nederland. Op 22 april 1882 werd ze in
eerste instantie als cricketclub opgericht, waarna
in 1889 de voetbalafdeling volgde. Hercules is
momenteel een gezonde en nog steeds groeiende
sportvereniging met ca. 2500 leden waar tennis,
voetbal (veld + futsal), badminton, goalbal en cricket te beoefenen zijn.
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Doorstroom jeugdopleiding naar senioren: deel II

Eerst de voorwaarden,
daarna het resultaat
Er waait een frisse wind op sportpark ‘de Boshoek’
in Hardenberg. En dat moet ook, want komend
seizoen komt de hoofdmacht uit in de nieuw te vormen Tweede Divisie. Omdat men dat in Hardenberg
het liefst zou doen met jongens uit de regio, zal de
jeugdopleiding van de oranjehemden ook stappen moeten maken. GertJan Karsten, sinds twee seizoenen Hoofd Jeugdopleiding bij de club, legt

HHC Hardenberg is opgericht op
1 juni 1954 na een fusie tussen
HVC (Hardenberg) en sv Heemse
(Heemse). De letters HHC staan
dan ook voor Hardenberg Heemse
Combinatie. In de beginjaren
werd er gespeeld op ‘de Marsch’
in het centrum van Hardenberg.
In 1970 opende Prins Claus het
nieuwe sportpark ‘de Boshoek’,
ook nu nog de thuishaven van
HHC Hardenberg.

uit hoe men denkt die stappen daadwerkelijk te maken.
Resultaat
Gert-Jan Karsten: “Toen de club en ik
in gesprek gingen om, naast het trainerschap van de beloften, ook invulling te geven aan de functie van Hoofd
Jeugdopleiding, heb ik daar onder bepaalde voorwaarden ‘ja’ tegen gezegd.
Want bij HHC Hardenberg werd door
trainers in de jeugdopleiding erg de
nadruk gelegd op het teamresultaat.

Dat HHC Hardenberg op de goede weg is, wordt verduidelijkt door het feit dat de club zich sinds enige
tijd Regionale Jeugdopleiding (RJO) mag noemen.
Na deelname aan het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB en adviesbureau NMC Bright,
bleek dat de Hardenbergers voldoen aan de gestelde
eisen. In Nederland zijn er ongeveer zestig clubs
die ditzelfde predicaat mogen voeren, waarvan een
aantal zelfs betaald voetbal speelt.

En dat terwijl er vanuit de jeugdopleiding dus eigenlijk geen spelers doorbraken in het eerste. Ik wilde er in
elk geval voor zorgen dat er een meer
duidelijke link kwam tussen het eerste elftal en de jeugdopleiding. Daar
begint het voor mij mee. En hoe we
die link vervolgens vormgeven, daar
gaan we met elkaar over in gesprek.
Bij die gesprekken is het creëren van
draagvlak belangrijk. Want zowel de
trainers als het bestuur moet achter
de gedachte staan hoe wij denken
meer spelers op te leiden voor het eerste elftal. Dus dat resultaatgerichte is
op zich geen probleem, echter boek je
pas resultaat wanneer je de beste spelers hebt. En die spelers moeten wel
eerst opgeleid worden.”

Weerstand
Gert-Jan Karsten: “Bij HHC Hardenberg hebben we de voorbije twee sei-

zoenen echt een omslag gemaakt bij
de jeugdopleiding. Wij hebben aan de
ene kant te maken met een eerste elftal dat dus gaat spelen in de Tweede
Divisie, maar aan de andere kant met
jeugdteams die relatief gezien op
een lager niveau spelen. Al geeft het
spelen op een hoger niveau wel meer
kans op succes, het spelen op een lager niveau hoeft geen belemmering te
zijn om spelers bij een eerste elftal te
krijgen. Het gaat namelijk in eerste instantie om de weerstand die je spelers
kunt laten ervaren. Daarom schuiven
we bij HHC Hardenberg, waar het kan,
jeugdspelers vervroegd door naar een
hoger elftal. Daardoor kun je spelers
toch de weerstand geven die ze nodig
hebben om beter te worden. Het is
makkelijk om de beste van je leeftijdscategorie te zijn, maar als het tempo
twee keer zo hoog ligt, moet je sneller
handelen en is de noodzaak om fysiek
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sterker te worden groter. Zo staan er
in ons beloftenteam nu al behoorlijk
wat jongens die qua leeftijd nog in de
A1 mogen spelen. In de A1 staan jongens die qua leeftijd nog in de B1 kunnen spelen, et cetera. Onze C1 speelt
momenteel in de Eerste Klasse, maar
ook in dat team loopt het nodige talent rond. Dit doorschuiven betekent
automatisch dat je het individu voorrang geeft boven het team. Afgelopen
seizoen kregen we het mooiste compliment in een uitduel van de beloften
bij DZC ‘68, toen hun trainer vroeg of
we met de A1 waren gekomen.”

Investeren
Gert-Jan Karsten: “Waar we in de
jeugdopleiding zelf proberen om spelers door te schuiven naar een hogere
leeftijdscategorie, zijn we ook enorm
gaan investeren in ons beloftenelftal.
Het beloftenelftal is nu een team dat
voornamelijk bestaat uit spelers onder
21 jaar. Het is een kweekvijver van
talent, vanwaaruit we vorig seizoen al
vijf spelers hebben zien debuteren in
het eerste elftal. De mooiste voorbeelden daarvan zijn Jelmer Lamberink
en Andre Piljic, die meegedaan hebben in het gewonnen bekerduel tegen
NEC Nijmegen. De volgende stap moet
worden dat deze jongens zich in de
basis gaan spelen. Je ziet nu, en dat is
echt een stap die we hier maken, dat
we in staat zijn om jongens vanuit de
jeugdopleiding aan te laten sluiten bij
het eerste elftal. In vijf jaar tijd willen
we vijf volwaardige selectiespelers opleiden vanuit de eigen jeugd. Wat dat
betreft zijn we zeker op de goede weg.”

Doorstroom
Gert-Jan Karsten: “In de organisatie
van een jeugdopleiding kun je alles
nog zo goed wegzetten, het is uiteindelijk de speler zélf die bepaalt of hij
die laatste stap gaat zetten naar de
eerste selectie. Het grote voordeel van
jongens als Lamberink en Piljic die
kansen krijgen, is dat andere talentvolle jeugdspelers zien en merken dat
die kansen er dus daadwerkelijk zijn.
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Want een hoofdtrainer stelt gewoon
de beste spelers op, dus in de jeugdopleiding moeten we ervoor zorgen dat
we spelers opleiden die goed genoeg
zijn. Voorlopig, en zo reëel moeten we
ook zijn, worden door HHC Hardenberg
ook spelers van buitenaf aangetrokken.
Toch is er een kentering gaande en
krijgen jeugdspelers kansen. Nu is het
zaak dat we deze doorstroom structureel van aard proberen te maken. Dat
is een proces en daar trekken we zeker
vijf jaar voor uit.”

Overleg
Gert-Jan Karsten: “Om communicatie
en doorstroom te bevorderen, hebben
we vier of vijf keer per jaar een overleg met diverse betrokken rondom het
eerste elftal en de jeugdopleiding. In
dat overleg bekijken we telkens wie
onze talenten zijn en ook op welke
posities die talenten kunnen spelen.
We bespreken wat er in het eerste
elftal nodig is en zo houden we de
lijnen kort. Door dit overleg hebben
alle partijen rondom dat eerste elftal
de talenten vanuit de jeugdopleiding
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beter in beeld. En daardoor kan er
een betere afweging gemaakt worden:
laten we een jeugdspeler doorstromen naar de selectie of halen we toch
iemand van buitenaf? Het feit dat die
vraag gesteld wordt, is al een verschil
met een aantal jaren geleden, toen dat
overleg er niet was.”

Scheppen
Gert-Jan Karsten: “Het publiek in
Hardenberg ziet natuurlijk graag dat
jongens uit de regio in het eerste elftal
spelen. Om dat te bereiken heb je een
bestuur nodig dat meegaat in de visie
die we hebben op het ontwikkelen van
jeugdspelers en een bestuur dat zorgt
voor de randvoorwaarden. Ook hebben we talent nodig dat we kunnen
ontwikkelen. Tot slot zijn succesverhalen nodig van jongens die het gered
hebben. Jongens die vanuit de jeugdopleiding van HHC Hardenberg basisspeler zijn geworden in het eerste.
Belangrijkste feit is wel dat je éérst de
voorwaarden moet scheppen om beter
te worden en dat je je pas daarna druk
kunt maken over het resultaat.”
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Doorstroom jeugdopleiding naar senioren: deel III

Gezamenlijk volgen
van dezelfde lijn
In de eerste week van mei kreeg Be Quick 1887 de
Rinus Michels Award uitgereikt. Na in 2014/2015 al
genomineerd te zijn geweest, sleepten de Groningers dit keer wel de prijs in de wacht. Het is een erkenning voor het positieve dat er al een aantal jaren op Sportpark De Esserberg gebeurt. Wim Vos (Hoofd Jeugdopleiding) vertelt over de progressie
die de club de afgelopen vijf seizoenen heeft doorgemaakt.

Instappen
Wim Vos: “We zijn bij Be Quick 1887
een jaar of vijf geleden een nieuwe
weg ingeslagen. We zijn begonnen
met het maken van een quickscan
en hebben een aantal nieuwe, goede
jeugdtrainers aangetrokken. In beginsel zijn we ons gaan buigen over
de vraag: waar staan we nu met de
jeugdopleiding, welke spelers hebben
we momenteel en waar moeten we
nog naar op zoek? Vervolgens is er
een lijn uitgestippeld en hebben we
met elkaar afgesproken om die lijn
te volgen. Daardoor is er de voorbije
jaren continuïteit ontstaan binnen
de jeugdopleiding en die continuïteit
heeft zich vertaald in een rode draad.
Om tot zo’n rode draad te komen is
het allereerst dus van belang dat je
helder hebt wat je belangrijk vindt
in het opleiden van spelers. En dat
je er vervolgens voor zorgt dat je een

aantal mensen om je heen verzamelt,
die samen met jou in dezelfde trein
willen stappen. We zijn nu een aantal jaar bezig om spelers op te leiden
volgens een manier waar we met ons
allen achter staan. Inmiddels zijn we
al verder gekomen dan dat ik destijds
had kunnen denken.”

Aandacht geven
Wim Vos: “In een ideale situatie moeten alle jongens uit een selectie de
nodige aandacht krijgen. Een belangrijke reden voor die aandacht is dat
je daarmee duidelijkheid schept over
wat je verwacht en een beeld schetst
wat je met een speler wilt. Het is juist
voor jongens van zeventien, achttien
of negentien jaar goed dat ze te horen
krijgen wat we van hun ontwikkeling
vinden, want daardoor kunnen we ook
aangeven waarom ze op een bepaald
moment nog niet in aanmerking ko-

Be Quick 1887 (voluit: Groninger
Sport Vereniging Be Quick 1887)
is een op 10 april 1887 opgerichte
omnisportvereniging, statutair
gevestigd in de gemeente Groningen. De thuiswedstrijden worden
op Sportpark De Esserberg (gelegen in buurgemeente Haren) in
het eigen Stadion De Esserberg
gespeeld. Tegenwoordig telt de
vereniging een tennis- en een
voetbalafdeling.

men voor een plek in het eerste elftal.
Dat laatste is nodig, want jeugdspelers
hebben doorgaans niet veel geduld
en willen snel de stap naar het eerste
maken. Door aandacht te geven aan
en te praten met spelers hopen we er
voor te zorgen dat jeugdspelers een
beter beeld gaan krijgen van zichzelf.
Wat doet de speler al goed en wat zijn
zijn kwaliteiten? En waar kan de speler
zich nog in verbeteren, om die laatste
stap te maken? Wat je namelijk vooral
niet wilt, is dat verwachtingen van
speler en club te ver uit elkaar liggen.
Met als gevolg dat een speler misschien wel te vroeg besluit om zijn heil
elders te zoeken. Juist door het gesprek
aan te gaan kun je aangeven dat we in
iemand een potentiële speler zien voor
het eerste elftal, maar dat hij nog verbeterpunten heeft waar hij aan moet
werken. En dat hij geduldig moet zijn,
hoe moeilijk dat soms ook is.”
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Coming man
Wim Vos: “Bij Be Quick 1887 werken
we met het spelervolgsysteem IKSO
(zie De Voetbaltrainer 211, pagina 46,
red.) Dat doen we momenteel nog tot
en met de A1, maar we zijn erover
aan het nadenken om IKSO door te
trekken tot en met het beloftenelftal.
Want het volgen van spelers houdt
niet op bij de A1. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de
coming man in de gaten te houden.
Om dat zo goed mogelijk te doen gaan
we meerdere keren in het seizoen
met een aantal mensen om de tafel,
om te bekijken hoe onze jeugdspelers
ervoor staan. In deze groep zitten,
naast mijzelf, ook de hoofdtrainer, de
keeperstrainer, de eerste assistent en
de trainer van het tweede elftal. In die
gesprekken kijken we vooral naar de
individuele ontwikkeling van de speler. De meeste spelers hebben moeite
om op fysiek gebied de stap te maken
van de A1 naar de eerste selectie
en daarom is krachttraining een belangrijk onderdeel geworden bij onze
club. Een groot deel van onze oudere
jeugdspelers heeft een fitheidstest
ondergaan en weet zelf waar ze op het
gebied van kracht en sprintvermogen
nog winst kunnen boeken. Vervolgens moet je als club deze trainingen
wel goed begeleiden. Want het zélf
gedisciplineerd doen van krachttraining is niet voor iedereen weggelegd.
Momenteel zijn we bezig om deze
krachttrainingen zelf te faciliteren op
de club, zodat we de voortgang van de
speler beter kunnen monitoren.”

Ik denk dat maatwerk wel de toekomst
is, zowel op fysiek als op mentaal vlak.
Want elke speler zit anders in elkaar
en zul je op een goede manier moeten
benaderen. Waar de een heel bescheiden is, vindt een ander zichzelf al heel
wat wanneer hij zijn debuut in het
eerste heeft gemaakt. De manier waarop jongens omgaan met speeltijd in
het eerste, of het ontbreken daarvan,
kun je van tevoren niet altijd inschatten. Na een debuut of een tijdje bij het
eerste gespeeld te hebben, volgt vaak
een terugval. En heeft de speler dan
genoeg karakter en discipline om terug
te gaan naar de basis en om weer aan
te pikken?”

Weerstand
Wim Vos: “Om de overgang tussen
A1 en de eerste selectie beter te la-

ten verlopen, hebben we bij Be Quick
1887 ons beloftenelftal (tweede elftal)
een wezenlijk onderdeel van de opleiding gemaakt. Ons beloftenelftal is
belangrijk, zo bleek wel uit de certificering die we onlangs hebben laten
uitvoeren. Maar liefst 68 procent van
de spelers in onze eerste selectie is
afkomstig uit het beloftenteam. Een
verbeterpunt wat het beloftenteam
betreft is de weerstand die spelers ondervinden. In de reguliere competitie
is die weerstand simpelweg te laag.
Om toch voldoende weerstand te krijgen, oefenen we met enige regelmaat
tegen eersteklassers in de regio of
tegen A-jeugdteams van BVO’s. Het is
een oplossing, maar verre van ideaal.
Ik weet dat de KNVB bezig is met die
beloftencompetities, dus wij wachten
nog maar even af.”

Maatwerk
Wim Vos: “Ik merk dat we, door de gesprekken die we hebben over de groep
jeugdspelers die over gaat naar het
tweede, ook steeds meer maatwerk
gaan leveren. Het toepassen van de
krachttraining is daar al een voorbeeld
van. Maar ook op het trainingsveld zie
ik dat maatwerk ontstaan. Zo is het
bij ons niet ongewoon dat de jongere
spelers eerder van het trainingsveld
gaan dan de oudere spelers, omdat ze
fysiek minder belast kunnen worden.
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Dick Osinga, oud-voorzitter en tegenwoordig algemeen bestuurslid, reikt de naar
hem vernoemde Dick Osinga Award uit voor de beste E-keeper. Osinga stond aan de
wieg van de succesvolle jeugdopleiding van Be Quick 1887.
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