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Bijlage 2  Leeftijd-Voetbalkwaliteiten-Techniek-Motivatie 
 
Leeftijd 
Eerste selectie vindt plaats op basis van de leeftijdsgrenzen zoals die door de KNVB zijn 
vastgesteld. Vervroegde overgang is incidenteel mogelijk, maar uitsluitend na goed overleg 
tussen trainers, TC coördinatoren, HJO en zijn ouders en mede afhankelijk van de overige 
selectiecriteria. En zeer belangrijk: de wens van de speler zelf.  
Uiteindelijk beslist de TC hierover. 

 

Voetbalkwaliteiten 

Bij de selectie wordt gekeken naar de volgende aspecten van de voetbalkwaliteiten. 
Belangrijk is om deze aspecten te beoordelen op basis van wat in de betreffende 
leeftijdsfase mag worden verwacht. Bij een JO11(pupil) zullen de criteria anders zijn dan bij 
een JO19(junior). 

 

 Techniek: Verrichtingen die nodig zijn om bepaalde handelingen uit te kunnen 
voeren. Basistechnieken zijn o.a. trappen en passen, dribbelen en drijven en het aan- 
en meenemen van de bal. De omstandigheden, bijv. weerstanden, waaronder deze 
worden uitgevoerd zijn hierop van grote invloed. 

 Tactiek: de wijze van handelen om een bepaald doel winnen te bereiken. Wordt 
begrepen welke acties juist wel of juist niet ondernomen moeten worden? Het 
inzicht in het voetbalspel is hiervoor van essentieel belang. De uitvoering binnen de 
hoofdmomenten van het voetbal; balbezit, balbezit tegenstander en de 
omschakeling van deze situaties zijn hier van belang. 

 Snelheid: de snelheid in handelen, omschakelen, passen, schieten, etc. zijn de 
belangrijke handelingen die alles over een speler vertellen. Snelheid is buiten de 
trainingsarbeid mede afhankelijk van de aanleg, bouw en coördinatie van het 
lichaam. 

 Mentale en fysieke aspecten: de mentale en fysieke eigenschappen van een speler 
zijn van invloed op het al of niet geselecteerd te worden. Denk hierbij aan  wedstrijd- 
en trainingsmentaliteit. Trainingsopkomst en inzet spelen hierbij tevens een rol. 
Fysieke eigenschappen zijn o.a. lichaamsbouw en coördinatie. Onvoldoende of juist 
vergaande ontwikkeling van beide aspecten zullen dan ook per geval besproken 
worden in het selectieoverleg. De eigenschappen en karaktertrekken van spelers 
verschillen. Buiten het omgaan met teleurstellingen verlies, wisselspeler etc.- en het 
accepteren van eventuele foutieve beslissingen, zijn aspecten als inzet en instelling 
t.o.v. medespelers, tegenstanders, leiders, trainers en scheidsrechter van belang. 
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 Sociale aspecten: MVV’58 is een vereniging met een brede maatschappelijke functie 
waarin het sociale aspect een belangrijke rol speelt. MVV’58 verwacht dan ook van 
haar spelers een grote sociale betrokkenheid, waarin normen en waarden belangrijk 
zijn. 

 Motivatie: de jeugdspelers die geselecteerd worden voor de JO..(1) teams dienen 
altijd de juiste motivatie en instelling te hebben om zo hoog mogelijk te voetballen. 
Bij de selectieprocedure dient daar ook altijd rekening mee te worden gehouden. 
Motivatie is een belangrijk uitgangspunt om te slagen op prestatief gebied. Spelers 
die, hoe goed zij ook kunnen voetballen, niet beschikken over de juiste motivatie, 
zullen het maximale nooit bereiken. 

 

Gedrag: 

1. Je hebt respect voor de tegenstanders, je teamgenoten, leiders en het publiek. 

2. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter, ook al ben je het 
daarmee niet eens. Bespreek onduidelijkheden indien nodig na de wedstrijd met je 
teamgenoten en trainer/leider. 

3. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Speel 
volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels. 

4. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of kwetsen van wie dan ook wordt 
niet geaccepteerd. 

5. De leider besluit of je opgesteld wordt bij de volgende wedstrijd, indien je niet hebt 
meegedaan aan de training in de week daarvoor. 

6. Je betaalt zelf de boete van een gele of rode kaart. 

7. Je bent zuinig op alle materialen, die je mag gebruiken, dus ook op de velden en de 
kleedkamers. 

8. Je laat geen rommel achter in de kleedkamer of het veld. Rommel hoort in de prullenbak. 

9. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te 
zijn. 

10. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je bij MVV’58 kunt sporten. 
Dit is namelijk niet vanzelfsprekend. 

11. Bij teamactiviteiten is de voertaal Nederlands. 

 

 

 


