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WELKOM BIJ MSC

MSC is een spraakmakende amateurvoetbalclub in Meppel, spelend op het hoogst bereikbare niveau, waarbinnen de vrijwilliger van onschatbare waarde 

is. De centrale plaats voor de jeugd, een duidelijk herkenbare positieve clubcultuur en actieve sportbeoefening voor jongens en meisjes, heren en dames 

en jong en oud, vormen de basis voor de maatschappelijke functie van MSC. MSC vindt presteren erg belangrijk en in combinatie met gezelligheid moet 

deze positieve prestatiegerichte cultuur ervoor zorgen dat de leden van MSC zich bij de vereniging betrokken voelen.

Het eerste elftal speelt momenteel zaterdag 5e klasse. MSC stelt zich tot doel om met dit elftal in het seizoen 2025-2026 uit te komen in de 2e klasse. 

Ook is er een tweede elftal dat de kweekvijver voor het eerste elftal is. Dit bereikt MSC met voornamelijk ‘eigen jeugd’ en eventueel aangevuld (door 

“natuurlijke” aantrekkingskracht) met spelers uit de regio. De jeugdopleiding is kwalitatief zo ingericht dat het een gezonde doorstroming van jeugdspelers 

aan het eerste en tweede elftal garandeert. De jeugdafdeling van MSC stelt zich tot doel om in seizoen 2022-2023 het certificaat “Lokale Jeugdopleiding” 

binnen het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB te behalen.

Dit beleidsplan beschrijft de wijze waarop MSC de hierboven genoemde doelstellingen gaat behalen. 

Kĳk voor meer informatie over ons en onze geschiedenis op de website van MSC (www.mscmeppel.nl) en volg ons op Facebook, Instagram 

en Twitter.

Ook jij bent van harte welkom bij MSC!

Arjan Jonkers, voorzitter MSC
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Visie Waarden

Kernkwaliteiten Strategische pijlers

Dit is MSC

✓ Betrokkenheid

✓ Presteren

✓ Ontwikkelen

✓ Thuis voelen

✓ Gelijke kansen

MSC wil een vereniging zijn…

✓ waar op het hoogste niveau wordt gevoetbald

✓ waar alle leden naar eigen vermogen 

optimaal kunnen presteren

✓ waar de jeugdopleiding van hoog niveau is

✓ die financieel gezond is

✓ Spraakmakend

✓ Sportieve resultaten

✓ Saamhorigheid

✓ Vastgestelde gedragsregels

✓ Samen succes beleven

✓ Actieve betrokkenheid van de leden

✓ Jeugd: plezier, opleiden en presteren

✓ Meisjes: zolang mogelijk bij en met de 

jongens blijven voetballen

Missie

Het creëren van de meest

optimale omgeving waarin

spelers het maximale uit

zichzelf kunnen halen.



STRATEGISCHE PIJLER: SAMEN SUCCES BELEVEN

Gericht opleidenAltijd voetballen Gemak in opleidenKwaliteit als kenmerk

‘’ Onze ambitie is om je de voetbalopleiding te laten beleven 

waar jij succes beleeft’’

• Gericht werken aan het eindproduct

• Voetballen op uitdagend niveau

• Verbreden van de voetbalpiramide

• Doorstroom creëren 

• Opleidingsvisie verder ontwikkelen

• Optimaliseren van de organisatie

• Opleiding en kwalificatie technisch kader op 

hoog niveau

• Begeleiding op orde

• Praktische hulpmiddelen ter 

ondersteuning

SAMEN SUCCES BELEVEN

AMBITIE 2022-2027

OPLEIDINGSVISIE

• Trainingsfrequentie vergroten

• Extra voetbalactiviteiten  

organiseren.

• MSC Academy



VOETBALDROMEN WAARMAKEN: DOELSTELLINGEN

• TRAININGSFREQUENTIE VERGROTEN

- TRAININGSFREQUENTIE VAN DE O19-1 NAAR 3X TRAINEN PER WEEK

- TRAININGSFREQUENTIE VAN DE O17-1 NAAR 3X TRAINEN PER WEEK

- TRAININGSFREQUENTIE VAN DE O15-1 NAAR 3X TRAINEN PER WEEK

- TRAININGSFREQUENTIE VAN ALLE NIET-SELECTIETEAMS NAAR 2X PER WEEK TRAINEN

- TRAININGSFREQUENTIE VAN ALLE SELECTIETEAMS UIT DE ONDERBOUW FASE 1 (O8 T/M O10) VERGROTEN NAAR EEN MOGELIJKHEID OM 3X 
PER WEEK TE KUNNEN TRAINEN

- MINIMAAL 1X PER WEEK KEEPERSTRAINING VOOR ALLE KEEPERS UIT DE ONDERBOUW EN BOVENBOUW

• EXTRA VOETBALACTIVITEITEN ORGANISEREN

- MINIMAAL 2 EXTRA (VOETBAL)ACTIVITEITEN PER SEIZOEN IN SCHOOLVAKANTIES VOOR DE JO13 & JO15 EN ONDERBOUWTEAMS

- MINIMAAL 2 TOERNOOIEN PER SEIZOEN PER TEAM VOOR DE JO13 & JO15 EN ONDERBOUWTEAMS

- MINIMAAL 2 TOERNOOIEN PER SEIZOEN PER TEAM VOOR DE BOVENBOUWTEAMS

- MINIMAAL 1 THUISTOERNOOI PER SEIZOEN PER TEAM

Altijd voetballen

Doelstellingen 2022-2027 Afgerond
1 tot 2  

seizoenen

2 seizoenen  

of langer



VOETBALDROMEN WAARMAKEN: DOELSTELLINGEN

• GERICHT WERKEN AAN HET EINDPRODUCT

- 90% VAN DE SPELERS IN MSC1 KOMT UIT DE EIGEN JEUGDOPLEIDING

- 75% VAN DE OVERIGE SENIOREN KOMT UIT DE EIGEN JEUGDOPLEIDING

- STRUCTUREEL MINIMAAL 1 JEUGDSPELER PER 3 SEIZOENEN AFLEVEREN AAN EEN VAN DE BETAALD VOETBAL ORGANISATIES

- STRUCTUREEL MINIMAAL 2 JEUGDSPELERS PER SEIZOEN OP STAGE BIJ EEN VAN DE BETAALD VOETBAL ORGANISATIES

• VOETBALLEN OP UITDAGEND NIVEAU

- COMPETITIE NIVEAU O19-1 MINIMAAL HOOFDKLASSE 

- COMPETITIE NIVEAU O17-1 MINIMAAL HOOFDKLASSE 

- COMPETITIE NIVEAU O15-1 MINIMAAL HOOFDKLASSE

- COMPETITIE NIVEAU O13-1 MINIMAAL HOOFDKLASSE

- COMPETITIE NIVEAU O12-1 MINIMAAL HOOFDKLASSE 

- COMPETITIE NIVEAU O11-1 MINIMAAL HOOFDKLASSE 

- COMPETITIE NIVEAU O9-1 MINIMAAL 1E KLASSE

- COMPETITIE NIVEAU O8-1 MINIMAAL 1E KLASSE

- ZIE DOELSTELLINGEN T.A.V. NIVEAU VOOR HET GEWENSTE COMPETITIENIVEAU PER TEAM

Gericht Opleiden (1)

Doelstellingen 2022-2027 Afgerond
1 tot 2  

seizoenen

2 seizoenen  

of langer



SAMEN SUCCES BELEVEN: DOELSTELLINGEN

Senioren

m/v

Bovenbouw Onderbouw

Onder 19-1

Minimaal Hoofdklasse

Onder 09-1

Minimaal 1e klasse

Onder 10-1

Minimaal 1e klasse

Onder 13-1

Minimaal Hoofdklasse

Onder 12-1

Minimaal Hoofdklasse

MSC 1

2e klasse

Onder 21

Minimaal 1e klasse
Onder 11-1

Minimaal 1e  klasse

Onder 15-1

Minimaal Hoofdklasse

Onder 08-1

Minimaal 1e klasse

Onder 17-1

Minimaal Hoofdklasse

Onder 13-1

Minimaal Hoofdklasse

MSC 2

2e klasse



SAMEN SUCCES BELEVEN: DOELSTELLINGEN

• VERBREDEN VAN DE VOETBALPIRAMIDE

- SELECTIE: INSTROOM VAN O21, ALS SELECTIETEAM, IN DE KNVB VOETBALPIRAMIDE

- SELECTIE: INSTROOM VAN O17-2, ALS SELECTIETEAM, IN DE KNVB VOETBALPIRAMIDE

- SELECTIE: INSTROOM VAN O15-2, ALS SELECTIETEAM, IN DE KNVB VOETBALPIRAMIDE

- SELECTIE: INSTROOM VAN O13-2, ALS SELECTIETEAM, IN DE KNVB VOETBALPIRAMIDE

- NIET-SELECTIE: REALISEREN VAN TWEE EXTRA SENIOREN TEAMS OP DE ZATERDAG 

- NIET SELECTIE: REALISEREN VAN STRUCTUREEL TWEE O12 TEAMS

- NIET SELECTIE: REALISEREN VAN STRUCTUREEL TWEE O11 TEAMS

- NIET SELECTIE: REALISEREN VAN STRUCTUREEL DRIE O10 TEAMS

- NIET SELECTIE: REALISEREN VAN STRUCTUREEL DRIE O9 TEAMS

- NIET SELECTIE: REALISEREN VAN STRUCTUREEL DRIE O8 TEAMS

• DOORSTROOM CREËREN

- STRUCTUREEL 2 ‘HIGH’ POTENTIALS UIT DE O19-1 MAKEN PER SEIZOEN HUN DEBUUT IN MSC1

- STRUCTUREEL 2 ‘HIGH’ POTENTIALS UIT DE O19-1 STROMEN DIRECT NA DE O19 DOOR NAAR DE MSC1

Gericht Opleiden (2)

Doelstellingen 2022-2027 Afgerond
1 tot 2  

seizoenen

2 seizoenen  

of langer



SAMEN SUCCES BELEVEN : DOELSTELLINGEN

• DOORSTROOM CREËREN (VERVOLG)

- 75% VAN DE O19-SPELERS DIE DOORSTROMEN NAAR DE SENIOREN WORDEN BEHOUDEN VOOR DE VERENIGING

- STRUCTUREEL MINIMAAL 3 NIET-SELECTIESPELERS PER SEIZOEN, UIT O8 T/M O15, LATEN DOORSTROMEN NAAR HET 1E VAN EEN

LEEFTIJDSCATEGORIE

- 80% VAN SPELERS (VANAF O15) UIT NIET-SELECTIETEAMS BIJ ELKAAR IN EEN TEAM HOUDEN MET ALS EINDDOEL SAMEN DOORSTROMEN 

NAAR DE OVERIGE SENIOREN

- STRUCTUREEL MINIMAAL 3 INDIVIDUELE JEUGDSPELERS PER SEIZOEN DIE EEN STAGE BIJ EEN BVO AFDWINGEN

Gericht Opleiden (3)

Doelstellingen 2022-2027 Afgerond
1 tot 2  

seizoenen

2 seizoenen  

of langer



SAMEN SUCCES BELEVEN : DOELSTELLINGEN

• OPLEIDINGSVISIE VERDER ONTWIKKELEN

- JAARLIJKS EVALUEREN OPLEIDINGSVISIE EN EVT. AANSCHERPINGEN/AANPASSINGEN MAKEN (KWALITATIEF OORDEEL HOOFD OPLEIDINGEN)

- GERICHTER WEGZETTEN VAN ONZE UITGANGSPUNTEN BINNEN DE OPLEIDINGSVISIE; ÉÉN MSC, ÉÉN BOODSCHAP! (KWALITATIEF OORDEEL HOOFD 

OPLEIDINGEN)

• VERSTERKEN VAN DE ORGANISATIE

- CREËREN VAN GEHERDEFINIEERDE FUNCTIES: HOOFD OPLEIDINGEN OPERATIONELE ZAKEN & BELEID EN HOOFD OPLEIDINGEN TECHNISCHE ZAKEN

- AANSTELLEN TECHNISCH COÖRDINATOR

- AANSTELLEN HOOFD SCOUTING

• OPLEIDING EN KWALIFICATIE TRAINERS OP HOOG NIVEAU

- 50% VAN DE TRAINERS WORDEN INTERN OPGELEID

- LICENTIE-EISEN: O21 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O19-1 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O17-1 MINIMAAL UEFA  C

Kwaliteit als kenmerk

Doelstellingen 2022-2027 Afgerond
1 tot 2  

seizoenen

2 seizoenen  

of langer



SAMEN SUCCES BELEVEN : DOELSTELLINGEN

• OPLEIDING EN KWALIFICATIE TRAINERS OP HOOG NIVEAU (VERVOLG 1)

- LICENTIE-EISEN: O15-1 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O13-1 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O12-1 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O11-1 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O10-1 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O9-1 MINIMAAL UEFA C

- LICENTIE-EISEN: O8-1 MINIMAAL UEFA C

Kwaliteit als kenmerk

Doelstellingen 2022-2027 Afgerond
1 tot 2  

seizoenen

2 seizoenen  

of langer



SAMEN SUCCES BELEVEN : DOELSTELLINGEN

• BEGELEIDING OP ORDE

- PARTNERSCHAP MET PRIMA LIFE TEN AANZIEN VAN DE FYSIEKE BEGELEIDING

- OP DINSDAG-, EN DONDERDAGAVOND OP DE CLUB EEN FYSIOTHERAPEUT AANWEZIG VOOR VERZORGING EN HERSTELTRAINING

- OP ZATERDAG EEN (SPORT)MASSEUR AANWEZIG OP DE CLUB

- MOGELIJKHEID TOT FYSIOTHERAPIE OP LOCATIE VAN PRIMA LIFE

- REALISEREN VAN EEN KRACHTHONK OP DE CLUB

- PARTNERSCHAP TOT STAND BRENGEN MET EEN PARTIJ DIE GESPECIALISEERD IS IN (GEZONDE) SPORTVOEDING

• HULPMIDDELEN TER ONDERSTEUNING

- PARTNERSCHAP TOT STAND BRENGEN MET EEN PARTIJ DIE EEN DIGITAAL SPELERVOLGSYSTEEM AANBIEDT

- PARTNERSCHAP TOT STAND BRENGEN MET EEN PARTIJ DIE HOOGWAARDIGE VIDEO-ANALYSE AANBIEDT

- REALISEREN VAN EXTRA TRAININGSMATERIALEN

- BALLENKARREN VOOR ALLE TEAMS

- EXTRA VOETBALDOELEN: 4X MINI GOALS, 4X PUPILLENGOALS EN 2X SENIORENGOALS

Gemak in opleiden

Doelstellingen 2022-2027 Afgerond
1 tot 2  

seizoenen

2 seizoenen  

of langer



OPLEDINGSVISIE 



Opleidingsvisie

Voetbalvisie / DNA

Spelintenties Spelprincipes De MSC’er 4.0

Visie op ontwikkelen

Fase van 

ontwikkeling

Talent-

ontwikkeling
Selecteren
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Structuur voetbalopleiding 

In de bijlage overzicht zijn de verschillende functieprofielen te vinden 



Wedstrijden – Voetbalvisie / DNA

Ons voetbal …

• Hoge intensiteit: Spelen in een hoge intensiteit, zodat de tegenstander zich continu aan ons spel en tempo moet aanpassen. De tegenstander zal door onze hoge intensiteit
overrompeld worden en ongeorganiseerd raken, waardoor er gaten in de organisatie van de tegenstander ontstaan die wij kunnen benutten.

• Hecht collectief: Een goed samenwerkend team, dat denkt in het collectief en met elkaar bezig is om te presteren. Daarin kennen onze spelers hun verantwoordelijkheden en hun
rol binnen het team. Ze maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Een hecht collectief is sterker dan een groep individuen en lastiger te bespelen.

• Gevarieerd en dynamisch: Wanneer we gevarieerd en dynamisch voetballen, wordt ons spel voor de tegenstander onvoorspelbaar. Doordat we continu op verschillende manieren
oplossingen zoeken en in beweging zijn, ontregelen we de organisatie van de tegenstander. De tegenstander moet op ons reageren en wij niet op hen.

• Uitgaan van eigen kracht: Uitgaan van eigen kracht betekent handelen uit eigen beweging. Je signaleert kansen en wacht niet op anderen, maar onderneemt actie vanuit jezelf.
Hierdoor zijn we de tegenstander altijd een stap voor en kunnen we wedstrijden domineren. Zodoende creëren we zelf nieuwe ruimtes en mogelijkheden en bepalen we wat er
waar op het veld gebeurt.

In het bijlagenoverzicht zijn verschillende beeldverhalen opgenomen die onze voetbalvisie verder verduidelijken.

… wordt in een hoge intensiteit 

uitgevoerd

… is gevarieerd en dynamisch

… wordt vanuit een hecht collectief 

gespeeld

… gaat uit van eigen kracht



Spelintenties Aanvallen:

We willen spelers zo snel mogelijk voor de goal van de 

tegenstander vrij spelen om op deze manier kansen te 

creëren en doelpunten te maken.

Omschakelen A-V

We willen na balverlies direct met de dichtstbijzijnde

speler druk op de bal zetten. De rest van het team komt

z.s.m. in de organisatie om vanuit een blok weer

het moment te kiezen om druk te zetten en de bal te

veroveren.

Verdedigen

We willen in verschillende situaties de momenten 

herkennen om de bal af te pakken en weer over te

gaan op aanvallen.

Omschakelen V-A

We willen na balverovering zo snel mogelijk een kans 

creëren of de bal naar de vrije ruimte spelen.

Op de helft van  

de tegenstander

In het bĳlagenoverzicht zĳn de 

basistaken per positie te vinden.

Op de eigen helft

Rondom de   

middenlijn



Spelprincipes

SPELPRINCIPE AANVALLEN 

HOOFDPRINCIPES AANVALLEN 
Hoofdprincipes Aanvallen (TEAM) Subprincipes Aanvallen (LINIE) Subprincipes Aanvallen (INDIVIDU) Accenten

1. Ruimte in lengte en breedte optimaal benutten 
1.1  Diepte gaat voor breedte, breedte gaat voor achteruit 
spelen 

* Twee spelers maken speelveld zo 
breed als mogelijk (breedste zone van 
10 meter)

We herkennen het moment om 
diep te spelen, een overtal uit te 
spelen of een 1:1 uit te spelen

1.2 Met alle linies als een blok naar voren: 10-15 passes *onderlinge afstand tussen spelers: 
ongeveer 10 meter Compact aanvallen (aansluiten)

2. Spelers zonder bal lopen continu vrij om aangespeeld te 
worden  

2.1 Spelers, zonder bal, lopen continu vrij (t.o.v. elkaar) en 
bieden zich aan, voor, naast of onder de bal.

*Speler bekijkt omgeving voordat hij 
zich aanbiedt en beweegt direct door na 
inspeelpass

Rondom de bal 1 speler 
ondersteunen en 1 speler dieplopen 
(overlappen)

2.2 Spelers spelen schuine ballen *Speler komt bij voorkeur opengedraaid 
aan de bal

Kijkgedrag, open staan, 
opendraaien

3. 3e man creëren of driehoekjes

3.1 Man meer creëren in de as, doorschuiven vanuit het 
centrum

* Speler met rug naar goal laat bal 
vallen, alleen wegdraaien als vooraf 
gekeken is of gecoacht wordt

Aanvallen bij voorkeur door de as 
omdat we daar de meeste 
afspeelmogelijkheden hebben

3.2 Zorgen voor restverdediging 
*Keeper verantwoordelijk voor 
bewaken ruimtes restverdediging

Aansluiten, positie 
opvullen/overnemen, uitlaat 
creëren

4. Bewust 1v1 winnen of 2v1 creëren

4.1 In 1e fase opbouw zo lang als mogelijk man meer creëren 
om op te kunnen bouwen

*Herkennen lichaamstaal, kijken in 
ogen, tegenstander

Overtal rondom de bal creëren

4.2 Aan zijkant speelveld 1V1 creëren *1v1 = uitspelen, 1v2 = overspelen Uitspelen van een overtal

4.3 Bal verplaatsen d.m.v. schuine passes , naar ruimtes waar 
1v1 of 2v1 gecreëerd kan worden

*Balaanname naar vrije ruimte en 
passing zo eenvoudig als mogelijk naar 
medespeler 

Schuine lijnen passen en trappen en 
vrijlopen, altijd een 
ondersteunende speler



Spelprincipes

SPELPRINCIPE VERDEDIGEN

HOOFDPRINCIPES VERDEDIGEN 
Hoofdprincipes Verdedigen (TEAM) Subprincipes Verdedigen(LINIE) Subprincipes Verdedigen (INDIVIDU) Accenten

1. Iedereen maakt en houdt speelruimte klein t.o.v. de bal 
met als doel: as dichthouden en diepte afschermen 

1.1 De onderlinge  afstanden tussen linies bedraagt max. 10 
meter

* Onderlinge afstand tussen diepste 
aanvaller en verdediger bedraagt max. 
30. Keeper speelt max. 20m. achter zijn 
laatste verdediger

Midden dicht (snelste weg naar de 
goal)

1.2 Knijpen van buitenste spelers in linie naar balkant en 
kantelen van middenvelder naar balkant

*Onderlinge afstanden tussen twee 
spelers in een linie bedraagt max. 10 
meter

Rug, man en ruimtedekking, 
aansluiten en afsluiten (kantelen, 
knijpen)

2. Vanuit een compacte organisatie samen druk zetten op de 
bal

2.1 Tegenstander insluiten door van achter druk te geven 
door aanvallers , middenvelders

* Een specifieke speler bepaalt en 
coacht moment van druk zetten

Druk zetten d.m.v. pressingtriggers 
(zie Note)

2.2 Bal bij tegenstander achterwaarts - opsluiten. Laatste linie 
sluit aan tot middenlijn

*Tegenstander opjagen totdat bal in 
bezit is *Duels spelen om bal te 
veroveren

Agressief vooruit verdedigen en 
dekken door op de tegenstander en 
nemen elkaar positie over

3. In de buurt van de bal en in de as, maximaal druk zetten 

3.1 Doordekken vanuit de as met middenvelders en 
verdedigers indien nodig

*Met een ingedraaid lichaam 
tegenstander dwingen over sterke been

Dichtstbijzijnde speler zet druk op 
de bal of dwingt de speler een kant 
op

3.2 In de buurt van het eigen doel alles doen om doelpunten 
te voorkomen

* Zo lang als mogelijk op benen blijven 
staan om bal af te pakken

We spelen het duel op een 
'agressieve' manier en domineren 
1:1 situaties onder verschillende 
soorten druk en omstandigheden

4. Overtal creëren tegenover de tegenstander met bal

4.1 Dichtstbijzijnde spelers creëren overtal
*Spelers hebben geen directe 
tegenstanders

Onderlinge coaching
4.2 Verder weg van de bal in zone verdedigen richting de bal

*Opengedraaid staan om bal en 
tegenstanders te kunnen zien
*Dichtstbijzijnde spelers geven 
rugdekking aan elkaar 



Spelprincipes

SPELPRINCIPE OMSCHAKELEN

HOOFDPRINCIPES OMSCHAKELEN AANVALLEN NAAR VERDEDIGEN 

Hoofdprincipes Omschakelen A-V (TEAM) Subprincipes Omschakelen A-V (LINIE) 
Subprincipes Omschakelen A-V 

(INDIVIDU) Accenten 

1. Binnen 5 sec. druk op de bal, anders inzakken
1.1 De dichtstbijzijnde 5 spelers geven direct druk op de bal 

* Dichtstbijzijnde spelers: tegenstander 
loslaten en druk zetten op speler met bal

Direct in een hoog ritme 
betrokken bij het spel

1.2 Dieptepass/lange bal eruit halen door recht op de bal druk 
te zetten 

*Herkennen lichaamstaal, kijken in de 
ogen, van tegenstander

Diepte eruit en lokken de 
tegenstander naar de zijkant

2. Spelers verder weg van de bal zorgen dat binnen 5 sec. de as 
dicht is

2.1 Zoneverdediging spelen en diepte eruit halen

*Opengedraaid staan om bal en 
tegenstanders te kunnen zien

Creëren als collectief een 
overtal rondom de bal 

*Dichtstbijzijnde spelers geven 
rugdekking aan elkaar Onderlinge coaching

HOOFDPRINCIPES OMSCHAKELEN VERDEDIGEN NAAR AANVALLEN
Hoofdprincipes Omschakelen V-A 

(TEAM) Subprincipes Omschakelen V-A (LINIE) Subprincipes Omschakelen V-A (INDIVIDU) Accenten 

1. Binnen 10 sec. kans creëren, anders 
opbouwen

1.1 Eerste keus vooruit spelen, 2e keus achteruit spelen
* Passende speler geeft een dieptepass in 
vrije ruimte

Direct een scoringskans creëren
Opbouw creëren door de bal te 
verplaatsen indien we niet direct een 
scoringskans kunnen creëren

2. Spelers zonder bal lopen snel vrij en 
bieden zich aan

2.1 Vrijlopen in ruimtes voor, naast of achter de bal
*Spelers bieden zich aan in vrije ruimtes door 
verbale/ non verbale communicatie

Creëren loopacties in de diepte uit de rug 
van de tegenstander



De MSC’er 4.0



De MSC’er 4.0

Om het voetbal te kunnen spelen dat we bij MSC graag willen zien, hebben we spelers nodig die kunnen voldoen aan onze eisen. Dit gaat in de basis om een combinatie van aanleg (talent), het

vermogen om te ontwikkelen en iemands karakter. Daarbij is het belangrijk dat iemand in technisch, tactisch, mentaal en fysiek opzicht in orde is en vooral veel plezier beleeft aan het spelen van

voetbal. Dit zijn voor ons de basisvoorwaarden om het spel te kunnen spelen. MSC werkt in de opleiding met het presteiden model waarin de 4-kernkwaliteiten Fysiek, Tactisch, Technisch en Mentaal

in relatie staan tot elkaar. Deze kwaliteiten heb je nodig om een goede MSC 4.0 speler te worden. (zie ook bijlage, presteiden model MSC speler 4.0)

Verder speelt een MSC-speler altijd met veel beleving en strijdlust. Hij is iedere dag bezig met beter willen worden. Dit betekent dat hij naast dat hij alles geeft in de reguliere wedstrijden en trainingen

ook tijdens de vrije uren bezig is met het beter willen worden in voetbal. De MSC-speler is overtuigd van zijn eigen kracht, maar dit slaat niet door in arrogantie of passiviteit op de training en/of in

de wedstrijd. Doordat de MSC-speler overtuigd is van zijn eigen kracht, straalt hij onoverwinnelijkheid uit en is hij zijn tegenstander de baas. De MSC-speler durft in de wedstrijd keuzes te maken

waarvoor lef nodig is. Ook als het even tegenzit, houdt de MSC-speler zijn ‘koppie’ omhoog en probeert er alsnog het maximale resultaat uit te slepen. De MSC-speler maakt eigen keuzes doordat hij

oplossingsgericht en creatief is. Hij pakt zelf de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen en ontdekt zelf de beste mogelijkheden binnen spelsituaties. Daarbij is de MSC-speler actief betrokken bij het

spel. Dit zie je terug in het hoge ritme waarmee hij aanvalt, verdedigt en omschakelt, maar ook in de passie, strijdlust en energie die in een wedstrijd en/of training worden gestopt. Tot slot is de MSC-

speler bereid om binnen een hecht collectief samen te werken. De MSC speler voelt zich onderdeel van een team dat een bepaalde prestatie wil leveren. De spelers zijn op de hoogte van elkaars

kwaliteiten en beperkingen en maken daar gebruik van.

Binnen de ontwikkelgesprekken met de spelers maken we gebruik van de huidige ontwikkelingsformulieren en in de nabije toekomst wordt dit het spelersportfolio in het spelervolgsysteem.

… is mentaal fit

… is fysiek sterk … is tactisch ontwikkeld

… is technisch vaardig



Visie op ontwikkelen – Intern (1)

Basisvoorwaarden creëren voor een goed leerklimaat

- Samen sturen vanuit dezelfde opleidingsvisie;

- Het voetbalseizoen zo optimaal mogelijk gebruiken met wedstrijden, trainingen en 

overige (voetbal)activiteiten;

- Zorgen voor de juiste (wedstrijd)begeleiding en faciliteiten om te kunnen voetballen en trainen;

- Aanbieden van (technische) hulpmiddelen om het bekwamen in voetbal te verbeteren en te 

vergemakkelijken (spelervolgsysteem, video-analyse, etc);

- Stimuleren van spelers en trainers om zich naast het eigen team ook in te zetten voor de vereniging als

vrijwilliger;

- Stimuleren om naast voetbal ook andere sporten te beoefenen;

- Aanbieden van bijscholing op het gebied van coachen van  kinderen en omgaan met ouders;

- 1x per 8 weken overleg tussen bestuur en het hoofd opleiding.

Technisch kader

Ontwikkelingsmogelĳkheden creëren voor het technisch kader

- Een veilige omgeving creëren waarin het technisch kader kan leren door te doen;

- Leren volgens het 70%-20%-10% principe. (70% = leren door te doen, 20% = leren van

anderen (train de trainer) en 10% = leren d.m.v. cursussen en opleidingen);

- Het hoofd opleiding is voor de ontwikkeling ("coaching on the job") van de trainers aanwezig 

op de trainings-, en wedstrijddagen en voert 2x per jaar een coachingsgesprek met de trainer 

(nov-jan en apr-jun);

- Aanbieden van interne scholing voor (beginnende) trainers en het aanbieden van externe

opleidingen (voor de meer gevorderde) trainers;

- Minimaal 2x per jaar een interactieve bijeenkomst organiseren  voor het technisch kader op 

het gebied van sportpsychologische en/of pedagogische/didactische thema’s  (minimaal 1 

bijeenkomst heeft betrekking tot het ouderbeleid);

- Minimaal 2x per jaar een interactieve bijeenkomst organiseren  voor het technisch kader, 

waarbij de competenties van trainers verbeterd kunnen worden;

- Het bijwonen van externe bijeenkomsten.

De club



Visie op ontwikkelen – Intern (2)

Optimaal leerklimaat creëren voor de spelers 

Optimaal leerklimaat creëren voor de spelers 

• Leerbaarheid vergroten door het vereenvoudigen van het spel;

• Coachen in relatie tot de fase van ontwikkeling en het creëren  van plezier en succesbeleving tijdens 

wedstrijden en trainingen;

• Spelers uitdagen om zelf keuzes te maken door het stellen van  open en neutrale vragen;

• Spelers uitdagen door te coachen op wat goed gaat en door het geven van complimenten op de 

ontwikkeling die gezien is;

• Spelers zoveel mogelijk zelf laten voetballen en zo min mogelijk bemoeien met het spel op het veld;

• Spelers een veilige leeromgeving bieden waarin zonder consequenties fouten gemaakt 

kunnen worden;

• Structuur bieden: afspraken houden en handhaven;

• Verantwoordelijkheid geven: geef elke speler aandacht en  verantwoordelijkheid;

• Gebruik maken van (technische) hulpmiddelen, zoals het spelervolgsysteem en videoanalyse,

• Het houden van twee ontwikkelgesprekken per jaar (begin oktober/eind november en begin 

maart/eind april).

Speler ziet zelf mogelijkheden om te kunnen leren d.m.v. zelfregulatie

• Het bekwamen in het spelen van voetbal, waarbij een goede techniek en fysieke conditie de 

basis zijn;

• Basis van leervermogen: De speler moet zelf geloven en de  overtuiging hebben dat 

vaardigheden echt te ontwikkelen zijn:

• Doelen stellen: Gericht op ontwikkelen;

• Uitdagingen: Gaat uitdagingen aan en wilt nieuwe dingen  leren;

• Fouten maken: Ziet fouten als essentieel onderdeel van het  leerproces;

• Omgaan met kritiek: Staat open om zijn verbeterpunten te zien;

• Hard werken: Geeft alles wat hij heeft en wil zich  ontwikkelen;

• Vragen om hulp: Ziet vragen als tips om beter te ontwikkelen;

• Vergelijken met anderen: Haalt inspiratie uit betere spelers;

• Verantwoordelijkheid nemen: Leert van fouten.

De trainer De speler



Fase van ontwikkeling
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Talentontwikkeling

Fase 2: Van O11 t/m O12 (Learning to Train)

• Teontwikkelen: Het ervaren en aanleren van basis inzichtelijke en technische situaties:

• O11: Samen voetballen in 1 richting,

• O12: Voetballen vanuit de positie en linie;

• Speelwijze: Minimaal 3 linies en geen dwingend karakter. Spelers globaal indelen als
verdedigers, middenvelders en aanvallers en daarna zelf laten voetballen en zo min mogelijk mee
bemoeien (O11/O12).

• Speelstijl: bij voorkeur 1:3:1:3

• Posities: Spelers uitdagen op alle posities.

• Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel.

• Accenten tijdens de training:

• O11-O12: Basisvaardigheden (Leren) & Basishandelingen, 

• O12: Extra Basisvaardigheden; Hoe te trainen/ Hoe te spelen, doelgericht samenspelen

• Te ontwikkelen: Het ervaren en aanleren van basis inzichtelijke en technische situaties:

• O8/O9: Meester over de bal worden, 

• O9/O10: Voetballen in 1 richting,

• Speelwijze: Spelers globaal indelen als verdedigers en aanvallers en daarna zelf  laten voetballen 

en zo min mogelijk mee bemoeien.

• Speelstijl: bij voorkeur: 1:2:1:2 

• Posities: Spelers uitdagen op alle posities.

• Speeltijd: Alle spelers spelen evenveel.

• Accenten tijdens de training:

• O8-O10: Basisvaardigheden (Fun en Leren), doelgericht handelen met de bal;

• O10: Basishandelingen, doelgericht samenspelen.

Fase 1: Van O8 t/m O10 (FUNdamentals) Fase 2: Van O11 t/m O12 (Learning to Train)

In het bĳlagenoverzicht zĳn de leeftijdstypische kenmerken te vinden



Talentontwikkeling

• Te ontwikkelen: Het leren en ervaren van 11:11:

• O13/O15: Voetballen vanuit linie(s);

• O15: Samen voetballen vanuit linie(s) en winnen van de wedstrijd;

• Speelwijze: Minimaal 3 linies. Geef spelers voldoende bewegingsruimte om te ontdekken 

en te leren handelen vanuit een positie.

• Speelstijl:1:4:3:3

• Posities: Werken naar vaste posities, spelers uitdagen op 2/3 posities.

• Speeltijd: Alle spelers spelen gedurende een seizoen evenveel.

• Accenten tijdens de training:

• Spelprincipes / V.C.T

• O13-O15: Hoe te spelen & spelen vanuit een basistaak / Hoe te presteren

• O15: Hoe te presteren/ Hoe te winnen

• Teontwikkelen: Het perfectioneren van een speelwijze:

• O15/O17: Voetballen als team en winnen van de wedstrijd;

• > O18: Voetballen als team en winnen van wedstrijden en competitie(s).

• Speelwijze: Minimaal 3 linies. Geef spelers voldoende bewegingsruimte om vanuit een positie 

oplossingsgericht en creatief te zijn.

• Posities: Vaste posities, spelers opleiden tot specialist.

• Speeltijd: Er kan verschil in speeltijd ontstaan.

• Accenten tijdens de training:

• Spelprincipes / V.C.T

• O17-O18: Hoe te winnen/ Winnen (spelen als een team);

• > O19: Winnen (presteren als een team).

Fase 3: Van O13 t/m O15 (Train to Train) Fase 4: Van O17 t/m Senioren 

(Learning to Compete / Win)

In het bĳlagenoverzicht zĳn de leeftijdstypische kenmerken te vinden



Talentontwikkeling – Trainen

Iedereen is actief betrokken met een hoge trainingsintensiteit;

Uitdagende, gevarieerde en bij voorkeur ongeorganiseerde trainingen binnen een vast opleidingsplan, zie 

bijlage overzicht;

Trainingsvoorwaarden: randzaken zijn in orde, er worden vaardigheden aangeleerd, er wordt een 

spelprobleem opgelost, de spelers moeten de voetbalvorm als spel beleven en de voetbalvorm moet 

relatie hebben tot de wedstrijd;

Trainingen sluiten aan bij doelstellingen die passen in het verder ontwikkelen van de  

spelintenties/spelprincipes;

Logische opbouw van trainingen, waarbij de training is afgestemd op de fase van ontwikkeling;

Variatie in het gebruik van: trainingsmaterialen, trainingsondergronden, oefenvormen, scorekaarten voor 

de individuele spelers.



Talentontwikkeling – Fysiek, conditie en motoriek (1)

Intensieve samenwerking met een professionele partner m.b.t. fysieke begeleiding. Partner van MSC, 

Prima Life is verantwoordelijk voor de fysieke begeleiding binnen MSC;

Mogelijkheden om op locatie bij Prima Life behandeld te worden.

Fitheidshuiswerk voor blessures, schorsingen, voetballoze periodes en vakanties;

Fysiotherapeut(en), oefentherapeut(en), loop- en conditietrainer(s), hersteltrainer(s) zijn 3x per week 

op de club of in de praktijk van Prima Life aanwezig;

Alle spelers van onder 15 en ouder krijgen minimaal 2x per seizoen een fitheidstest. Aanvullend op de

fitheidstesten en ter ondersteuning van het selecteren worden de geboortemaand-effecten en de

biologische leeftijden in kaart gebracht;

Informatieve bijeenkomsten m.b.t. gezonde sportvoeding en voedingsschema’s voor  individuele spelers.



Talentontwikkeling – Fysiek, conditie en motoriek (2)

Voetbalconditie is een fysieke basisvoorwaarde om de spelintenties/spelprincipes van MSC te kunnen

spelen;

Voetbalconditietraining doen we door te voetballen en zijn een afgeleide van de analyse  vanuit de

wedstrijden;

Binnen het jaarplan hebben we wisselende accenten m.b.t. Multiskills en bewegingsscholing

(sprong, voetenwerk, snelheid, wendbaarheid en kracht of spelvormen);

Voetbalconditietraining (VCT) gaat in essentie om: beter handelen, beter handelen volhouden, vaker

handelen en vaker handelen volhouden;

De voetbalconditietraining en Multiskills (periodiseren) worden in het jaarplan opgenomen;

Voetbalconditietraining en krachttraining worden pas toegepast na de groeispurt.



Talentontwikkeling – Meisjes & Vrouwenvoetbal

De volledige opleidingsvisie is ook van toepassing op het meisjes & vrouwenvoetbal;

Meiden stimuleren om zo lang mogelijk tussen en met jongens te voetballen;

Er wordt binnen de (jeugd)opleiding geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht;

Talentvolle meiden stimuleren en de kans geven om op een hoger niveau tussen de  jongens te spelen;

Daar waar een verwijzing wordt gebruikt naar een man (hij, zijn, etc.), kan men 'zij' 'haar' etc. lezen.



Talentontwikkeling – Keepers (1)

De volledige opleidingsvisie is ook van toepassing op de keepers;

De partner is, in samenspraak met MSC, verantwoordelijk voor de leerlijn van de keepers (ook voor onze 

eigen keeperstrainers);

Beoordelen van de keepers gebeurt in overleg tussen de de trainer en de keeperstrainer

(geldt ook voor de POP-gesprekken);

Intensieve samenwerking met een professionele partner op het gebied van keepers.

Alle keepers hebben de mogelijkheid om 1x per 14 dagen keeperstraining te volgen bij Keepersschool 

Noord (K.S.N.) of op de club bij een van onze eigen keepertrainers. K.S.N. komt 1x per 4 weken bij MSC

voor een extra trainingsmoment voor een aantal teams;

De keeperstrainer heeft een adviserende rol m.b.t. de ontwikkeling van de keepers. De  beslissingen 

liggen bij de HO en de trainers.



Talentontwikkeling – Keepers (2)

Coaching tijdens keeperstraining richt zich op de individuele keeper;

Er zijn eindtermen voor de keepers per fase van ontwikkeling;

Keepers altijd stimuleren om zoveel mogelijk actief mee te voetballen tijdens trainingen en  wedstrijden;

Er is een methodische opbouw van trainingen (jaarplan) voor de verschillende fases van  ontwikkeling, zie

bijlagenoverzicht;

Er zijn principes omschreven m.b.t. coaching en de uitgangshouding;

Tot en met O10 stimuleren we geen vaste keepers bij teams.



Talentontwikkeling – Technische hulpmiddelen

SpelervolgsysteemVideo-analyse

• Doel: meer inzicht geven in het eigen spel door het bekijken van videobeelden van 

wedstrijden en trainingen;

• De selectie teams uit de boven-, en middenbouw  filmen minimaal 1x per 8 weken een 

wedstrijd en/of een training. Deze wordt nabesproken met de spelers. De overige teams 

kunnen vrijblijvend gebruikmaken van video-analyse;

• Trainers kunnen er aanvullend voor kiezen om ook beelden van externe partijen te laten zien 

met als doel onze spelintenties/spelprincipes duidelijk naar voren te  laten komen;

• Het nabespreken van de videobeelden heeft altijd  relatie tot onze

spelintenties/spelprincipes.

• Doel: meer inzicht krijgen in diverse statistieken op het  gebied van trainingen, wedstrijden, het 

fysiek en de  algehele ontwikkeling. De statistieken helpen het technisch kader om betere 

beslissingen te nemen op korte en langere termijn;

• De trainers van de selectieteams werken verplicht met het door de club beschikbaar gestelde  

spelervolgsysteem. De overige teams mogen een  eigen afweging maken of ze gebruik willen 

maken van  het spelervolgsysteem;

• In het spelervolgsysteem wordt minimaal het volgende  gearchiveerd:

• Bijhouden van statistieken m.b.t. trainingen,  wedstrijden en fysieke

gesteldheid;

• Bijhouden van de persoonlijke ontwikkeling van de speler.



Selecteren – Scouting

Algemeen Externe Scouting Interne Scouting

• MSC scout actief binnen de eigen vereniging naar

voetbaltalent;

• Het hoofd scouting is verantwoordelijk voor interne scouting. Bij 

afwezigheid  van een hoofd scouting neemt het hoofd

opleidingen de portefeuille over;

• Het hoofd opleidingen is eindverantwoordelijk voor de interne

en externe scouting;

• Het hoofd scouting heeft geen  beslissingsbevoegdheden als 

het gaat om selecteren, aannemen, etc. Het hoofd scouting 

adviseert en opereert op de achtergrond.

• MSC scout niet actief naar voetbaltalent in de regio.

• Spelers van andere verenigingen kunnen zichzelf aanmelden 

voor een aantal stageactiviteiten bij MSC;

• Het hoofd scouting neemt, na afstemming met het hoofd

opleidingen, initiatief tot contact met de betreffende

speler/ouder(s).

• Jeugdspelers vanuit de externe scouting dienen meerwaarde 

te hebben t.o.v. de  huidige spelers;

• (Jeugd)spelers vanuit de externe scouting krijgen een eerlijk 

oordeel m.b.t. hun kansen en het team waar ze inkomen;

• De huidige vereniging ontvangt een brief  conform de 

richtlijnen van de KNVB.

• MSC scout binnen de eigen voetbalopleiding actief naar

voetbaltalent;

• MSC biedt spelers een extra uitdaging of juist een tussenstap 

voor de verdere  ontwikkeling van de speler. We proberen  

zoveel mogelijk maatwerk te leveren;

• Voorgenomen aanpassingen tot maatwerk worden, door het 

hoofd opleidingen, met  de speler, de ouder(s) en de huidige  

trainer/leider vooraf besproken;

• Een complete herindeling van teams gebeurt

uitsluitend in de zomer- en  winterstop (O8 t/m O12).

• 1x per kwartaal is er overleg tussen het  hoofd 

jeugdopleidingen, de technisch jeugdcoördinatoren en de 

trainers met de  interne scouting als agendapunt



Selecteren - Beoordelingscriteria

De beoordeling gaat over de bijdrage die de speler individueel levert en over de bijdrage die de speler 

levert in relatie tot zijn medespelers binnen de structuur van voetbal.

Beoordelen van de individuele bijdrage van een speler binnen onze voetbalvisie en onze  

spelerskenmerken;

Beoordelen van de individuele bijdrage van een speler binnen onze spelintenties en onze  spelprincipes;

Beoordelen van de individuele bijdrage van een speler gebeurt binnen de vier teamfuncties, de 

teamtaken, de voetbalhandelingen, het inzicht en de mate van communicatie (zo specifiek mogelijk);

Beoordelen van het onderscheidend vermogen van een speler;

Er is, indien noodzakelijk, inzicht in het geboortemaandeffect en de biologische leeftijd.  Indien 

noodzakelijk wordt hiermee rekening gehouden.



Selecteren - Teamindelingen

Selecteren en (team)indelen gebeurt op basis van de beoordelingscriteria. Dit gebeurt op basis van de 

ontwikkeling in het gehele seizoen en is een continu proces;

Alle teams worden op niveau en het te bereiken eindproduct ingedeeld, waarbij rekening gehouden

wordt met kwaliteiten, leeftijden en wensen van individuele spelers. Eventuele wensen moeten voor 15

mei bij het hoofd opleidingen ingediend zijn;

De teamindeling van de selectieteams zijn eind mei bekend en de overige teams worden voor 1 juli 

bekend gemaakt.

Het hoofd opleidingen is verantwoordelijk voor het samenstellen van (jeugd)elftallen. 

Lead T.C., de  technisch jeugdcoördinatoren en de trainers zijn adviserend en ondersteunend;

In de winterstop heroverwegen we de teamindelingen en is het mogelijk dat we alle O8 tot en met O12 

teams opnieuw indelen;

Er wordt bij het selecteren geen onderscheid gemaakt in geslacht.
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