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Meisjes hebben in korte tijd het Nederlandse voetbal
veroverd. Op de velden en in de clubkantines zijn ze
allang niet meer weg te denken, en dit is nog maar het
begin. Nog elk jaar wint onder meisjes en vrouwen
voetbal aan populariteit, elk seizoen schrijven clubs
weer vele nieuwe, vrouwelijke leden bij in het leden
bestand. Clubs zijn blij met hun komst, want meisjes en
vrouwen zijn graag geziene leden – sportief en sociaal
betekenen ze een grote verrijking.
Andersom kunnen clubs aan speelsters nog niet altijd de aandacht geven die ze verdienen.
Veel meisjes spelen bijvoorbeeld niet op het niveau dat bij hun leeftijd, talent en ambitie
past. Meisjes in jongensteams worden niet voor vol aangezien, en meisjesteams trainen
soms zonder trainers op achterafveldjes.
In deze knvb-serie van vijf boekjes staan de wensen van meisjes centraal. Meisjes van
vijf jaar, meisjes van negen, meisjes van elf, dertien en negentien jaar – stuk voor stuk
meisjes die in hun voetballoopbaan weerstanden ervaren. Meisjes die een verhaal te
vertellen hebben. Meisjes die elk seizoen opnieuw moeten zoeken naar een voetbal
omgeving, een club en een team dat beter past bij hun niveau, talent, beleving, ambitie,
leeftijd en doelstelling.
Voor veel van hen is dat nog altijd geen eenvoudige opgave.
Geen meisje is gelijk, geen club is dezelfde. Maar situaties waarin meisjes en clubs zich
bevinden zijn vaak wel vergelijkbaar. Zo staat een kleine vereniging met nog maar weinig
meisjesleden voor een andere uitdaging dan een grote vereniging die beschikt over
meisjesteams in elke leeftijdscategorie. Een club in de stad, met een divers en dynamisch
ledenbestand, heeft met andere problemen te maken dan een dorpsclub, waar families al
decennia voetballen.
Een vijftiental meisjes namen ons mee naar hun club. Ze vertelden wat ze zo er leuk aan
vinden. Ook vertelden ze wat ze leuk vinden aan hun trainer, en aan hun team. Daarnaast
lieten ze zien wat er op hun club nog beter geregeld kan worden.
Die vele uitdagingen in het meisjesvoetbal, waar voetbalclubs in Nederland voor staan,
hebben we teruggebracht tot een vijftal thema’s. Aan elk van die thema’s wijden we een
boekje. Gevuld met knvb-kennis, analyses, onderzoeken en statistieken, meningen van
experts, clubbestuurders, trainers-coaches en ouders, en vooral met openhartige ervaringen
van de speelsters zelf. Het Meisje Centraal, Werving & Behoud, Clubontwikkeling & Competities,
Kaderontwikkeling, Talentontwikkeling.
In dit laatste boekje staat talentontwikkeling centraal. De knvb hoopt met deze reeks
op meer bewustwording van de problematiek die veel talentvolle meisjes ervaren bij clubs.
Daarnaast willen we de diverse, bijzondere oplossingen delen die sommige clubs al bedacht
hebben. We wensen je veel leesplezier, veel inspiratie en vooral heel veel succes met het
beter begeleiden van speelsters, en het verder ontwikkelen van het meisjesvoetbal op de
club. Met het centraal stellen van elke voetbalster.
knvb & Jeroen Siebelink
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‘Een jongetje trok
me aan mijn staart’
De pupillenjaren

Naam
Eva van Deursen
Leeftijd
15
Team
cto Talent Team
Positie
middenvelder
Club
cto Eindhoven
Nationaal
O16
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Eva: ‘Voordat ik bij het Talent Team
van het cto Eindhoven (Centrum
voor Topsportontwikkeling)
terechtkwam, heb ik tien jaar bij
rkvvo bij Veldhoven gevoetbald.
Van de F10 tot en met de C1
speelde ik met en tegen jongens.
Bij de F- en E-pupillen spelen alle
kinderen gemengd, ze kennen geen
meisjesteams in die leeftijd. Vanaf
de D-pupillen bepaalt alleen jouw
niveau en ambitie in welk team je
speelt. Dat is mijn basis, iets waar
ik dankbaar voor ben. Niet bij alle
clubs is het zo goed geregeld.
Een talentvolle medespeelster uit
het districtsteam waar we samen in
zaten, speelde bij een club in de
buurt en mocht meetrainen met de
jongens van C1. Ze behoorde tot de
besten, maar in het weekend mocht
ze niet meespelen met de C1 – wel
met de C2. “Beleid,” zeiden de
bestuurders. Van zulke tegen
werking heb ik nooit last gehad.
In mijn tijd bij rkvvo heb ik zes
verschillende trainers gehad, en
allemaal behandelden ze me gelijk.
De beste herinneringen bewaar ik
aan Mano van de E1. Hij begon elke
dag heel rustig. Hij was niet zo’n
trainer die meteen begon over de
opstelling of over de oefenvormen,
nee hij schudde eerste handen met
elke speler. “Welkom allemaal, hoe
is het met jullie?” Een moment van
aandacht – dat gaf ons het gevoel
dat we meer waren dan pionnen in
zijn team. Het gaf mij een gevoel
van veiligheid. Tegen fc Den
Bosch dribbelde ik een keer een
jongetje voorbij. Hij was razend en
trok me terug aan mijn staart.
Mano stapte toen binnen de lijnen
en voerde een lang gesprek met
hun trainer. Uiteindelijk werd het
jongetje naar de kant gehaald.
Dat maakte indruk op me, al had
het voor mij niet gehoeven.
Tegenstanders vlogen er bij mij
altijd harder op dan bij mijn
Eva

medespelers, want verliezen van
een meisje, dat kan natuurlijk niet.
Voor de wedstrijd hoorde ik al hoe
ze met me bezig waren. “O, een
meisje. Dit moeten we kunnen
winnen.”’

‘Hoe heet dat ventje?
Welk ventje?’
De scouts en de selecties
Eva: ‘Mensen hadden vroeg door
dat ik talent had. Al in de E1 stapte
een scout van Willem II op mijn
trainer af. “Hoe heet dat ventje?”
“Welk ventje?” “Die met die
haarband.” “Je bedoelt Eva?” “Eva?
Een meisje? Laat dan maar zitten,
daar hebben we de faciliteiten nog
niet voor.” Ik was niet teleur
gesteld, in de zin van: wat balen
dat ik als een meisje geboren ben.
Ik kon er juist wel om lachen, ik
viel blijkbaar op. Ze zijn me blijven
volgen en de knvb heeft
uiteindelijk contact opgenomen
met Willem II en gevraagd of ik

mee mocht trainen. Dat probeert
de knvb altijd te doen met
toptalenten. In mijn laatste seizoen
bij rkvvo mocht ik inderdaad
meetrainen met de C2 van
Willem II. Dat was gaaf, het ging
zoveel sneller ineens. Dat zouden
rjo’s meer moeten doen. In de E1
kwam een brief van de knvb: ik
mocht meedoen met de regio
trainingen. Vijf dinsdagen achter
elkaar met een groep van dertig
meisjes, daarna weer een reeks van
vijf met nog maar vijftien meisjes,
enzovoorts. Uiteindelijk vormden
we districtsteam Zuid II, waarmee
we tegen andere districten
speelden. Daarna speelde ik bij
O13, O14, Nationaal O15 en nu
zit ik in Nationaal O16, een
ontwikkelingsteam. Een tussenjaar
dus, we spelen nog geen ek’s, wel
buitenlandse toernooien. Sinds ik
bij knvb-selecties speel, zijn de
activiteiten toegenomen. Maar bij
rkvvo had ik er al geen groot
7

gebrek aan, want naast de twee
trainingen per week was er elke
donderdag ook nog techniektraining. Daar heb ik veel geleerd.
Ik ben een middenvelder, speel
soms op de 6, soms op de 8.
Mijn grootste kracht is vrijlopen.
Al sinds de pupillen ben ik bezig
met het zoeken van de vrije ruimte,
daar heb ik echt gevoel voor.
“Kijk Eva, kijk Eva,” riepen mijn
ouders en de trainer. Maar de
andere spelers zagen het niet altijd.
Als ik de bal ingespeeld krijg, kan
ik hem aannemen of kaatsen.
Opendraaien en daarmee ruimte
voor mezelf creëren is mijn
ontwikkelpunt. Welke kant moet ik
op? Met een man in mijn rug lukt
dat niet altijd. Ik moet contact
zoeken, zegt mijn trainer bij cto.
Voelen of het kan, van te voren nog
even snel over mijn schouder kijken.’

‘Trainers
behandelden
me beter dan
ze jongens
behandelden’
Meisje tussen de jongens

Eva: ‘Behandelden rkvvo-
trainers mij op dezelfde manier als
jongens? Stelden ze dezelfde eisen?
Ik denk dat ze mij zelfs beter
behandelden dan jongens. Sympathiek natuurlijk, maar ik denk nu
soms dat het niet goed was. Het was
alsof ze tegen mij net wat aardiger
deden. Terwijl ik ook fouten maakte
waarop ik moet worden gewezen.
Te zacht inspelen op de training,
te slap een duel ingaan. Als ik al
kritiek kreeg, zeiden ze dat op een
opvallend vriendelijker toon dan
tegen de jongen die kort daarvoor
terecht werd gewezen. Een keer,
tegen Best Vooruit, veroorzaakte ik
in de laatste minuten een penalty.
Ze scoorden, wij verloren, mijn
schuld. “Wat doe je!” riepen de
jongens. “Niet erg,” zei de trainer.
Maar dat was het natuurlijk wel. Het
was lastig voor mij daar iets van te
zeggen, maar ik begreep dat ik hier
8
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niet beter van werd. Hoe had ik dat
moeten aangeven? “Wil je alsjeblieft
wat strenger voor mij zijn, ik wil niet
anders worden behandeld dan de
anderen. Alleen dan word ik een
betere voetballer.” Trainers hebben
me lange tijd opgesteld als verdediger. Ook uit bescherming? Ik weet
het niet, ik ben nu eenmaal erg goed
in de bal afpakken. Pas vanaf de
C-junioren schoof ik op naar het
middenveld. Daar was ik blij mee,
want ik heb veel inzicht. Ik kom
graag voor het doel van de tegenpartij. Als back deed ik dat ook, maar
als middenvelder kom je vaker in
interessante posities terecht. Als
back wilde ik overlappen om zo de
achterlijn te halen en de bal voor te
trekken, maar de jongens die voor
mij stonden, begrepen daar de
bedoeling niet van. Ze namen mijn
taken achterin niet waar, namen
mijn mannetje niet over. Dus dan
bleef ik toch maar achterin. Bij de
C-junioren werkten we meer samen.
De middenvelder naast me nam mijn
taken waar als ik een actie maakte en
mee naar voren ging.’

‘Jongens om me
heen deden hun
best niet meer’
Toe aan een meer
uitdagende omgeving

Eva: ‘Bij rkvvo heb ik me altijd
in een vertrouwde omgeving
kunnen ontwikkelen. Alleen tijdens
mijn laatste jaar, bij de tweedejaars
C-junioren, vond ik het minder
leuk worden. Veel jongens in mijn
team gingen klooien, ze deden hun
best niet. Er waren er bij die bij de
opleiding van Helmond Sport of
Willem II afgevallen waren, ze
wisten dat ze geen profvoetballer
meer konden worden. “Man, ik heb
geen zin om te trainen, ik ga liever
verder met mijn fifa-spelletje.”
Ze kregen andere interesses, dat
snapte ik wel. Ik dacht toen wel:
kom dan niet. Als ze weer eens
negatief zaten te doen, zei ik er
soms wat van. Maar dan kreeg ik

een grote mond terug, en daar had
ik ook niet altijd zin in. Ik ben blij
dat ik ben overgestapt naar het
cto Talent Team, dat sluit beter
aan bij mijn ambities.’

‘In het cto Talent
Team kan ik me aan
anderen optrekken’
Uitdagingen van
een meisjesteam

Eva: ‘Toen ik nog met jongens
samenspeelde, werd ik vaak als
voorbeeld genomen. “Kijk, Eva
heeft wel haar best gedaan. Kijk,
Eva gaat er wel vol voor vandaag.”
Dat vond ik ongemakkelijk.
Ik kreeg het gevoel dat ik werd
voorgetrokken, ik zag het al in die
blikken van sommige jongens.
Ze keken elkaar, zo van: zij wel.
Ik wilde anoniemer zijn, maar ik
besef nu ook dat dit soort dingen
bij talent hoort. Je steekt erbovenuit. In het cto Talent Team – met
meisjes van vijftien tot en met
achttien – is het gelukkig andersom.
Daar ben ik een van de jongste
meisjes en kan ik me aan anderen
optrekken. Bovendien gaan ze er
allemaal helemaal voor. De keerzijde
van een meisjesteam, of dat nou
cto is of O16, is ons soms wat
afwachtende spel. Als ik naar de
mannen kijk, denk ik: we kunnen
nog veel leren. Ons spel moet
aantrekkelijker, we zijn nog te
bescheiden. Onze twee mannelijke
trainers hameren op één ding:
fouten maken moet! Speel die bal
vooruit, leg hem niet steeds breed.’

‘Bij het cto zijn de
dagen goed gevuld’
Het volle leven van
een jonge topsporter

Eva: ‘Ik woon nog bij mijn ouders
thuis, maar er zijn ook meisjes van
het cto die onder begeleiding in
een flatje wonen, of bij een
gastgezin. Toch ziet mijn week er
heel anders uit sinds ik bij het cto
speel – die is goed gevuld. Neem
bijvoorbeeld de dinsdag. Om half
zeven fiets ik tien kilometer naar
een krachthonk in Eindhoven.
Van half acht tot half negen
hebben we daar onze ochtend
training, die vooral gericht is op
core stability. Daarna fiets ik naar
school, waar ik tot twee uur les heb,
vervolgens fiets ik door naar het
sportveld. De aansluiting van de
lessen op de training was eerst niet
goed geregeld op de loot-school,
waardoor ik lessen miste. Terwijl je
verwacht dat juist een loot-school
daar rekening mee houdt. Nu is dat
Eva

wel goed geregeld. Mijn dagelijkse
voetbaltraining duurt van drie tot
half vijf. Dan omkleden en douchen,
en om zes uur ben ik weer thuis.
De avond houd ik meestal vrij voor
mijn huiswerk – ik zit in de vierde
klas van het vwo. Op vrijdagavond
spelen we een competitiewedstrijd,
in het weekend ben ik vrij. Op
zaterdagochtend keer ik terug naar
rkvvo, waar ik de F6 coach.
Allemaal jongetjes, erg leuk om te
doen. Ik merk dat over de trainingen van het cto professioneler
wordt nagedacht dan bij rkvvo
destijds. Een van onze trainers is
de trainer van Nationaal O15.
Ze bedenken thematrainingen voor
ons, waarbij we heel specifiek aan
een onderdeel werken. Deze weken
zijn we bezig met druk zetten.
Er worden dan heel specifieke
dingen onder de aandacht gebracht
aan de hand van partijvormen,
waarbij we steeds opnieuw in een
lerende situatie worden gebracht.

Eén partij begint steeds van
achteruit, het spel wordt stilgelegd
als het beter moet. Wat ook nieuw
is, is dat we na elke wedstrijd op
vrijdag een formulier invullen.
Welk persoonlijk doel had ik met
die wedstrijd? En wat heb ik eraan
gedaan dat te bereiken? Na een
aantal van die formulieren val je
wel in herhaling, dan gaat het er
eerder om hoe goed je met woorden
bent dan met de bal. Ook is er de
Zelfreflectievragenlijst – die
moesten we aan het begin van het
seizoen al invullen. Sommige
meisjes kregen daar al feedback op.
Ik nog niet.’
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Een groeiend aantal meisjes verkiest voetbal boven een
vergelijkbare sport als hockey. Daartussen bevinden
zich meisjes met veel gevoel voor de bal, meisjes met
aanleg, meisjes met talent. Steeds meer clubs laten die
talenten van jongs af aan in selectieteams met jongens
spelen. Daar krijgen ze niet alleen dezelfde aandacht als
jongens, ze krijgen ook dezelfde kansen om zich verder
te ontwikkelen.
Met hun aanleg voor balvaardigheid en met hun vaak aangeboren inzicht in het spel kunnen
meisjes die gewend zijn te spelen in gemengde teams de concurrentie vaak lang volhouden.
In de F- en E-pupillen, maar vaak ook nog prima in de D-pupillen en C-junioren, tot aan de
B- en A-junioren, waar de krachtsexplosies en topsnelheden van jongens na de groeispurt
uiteindelijk toch het verschil gaan maken tussen meisjes en jongens – zeker tijdens de
tweede helft. Waar blijft zo’n speelster dan? Als ze talentvol is en ambitieus?
Veel amateurclubs weten vaak geen raad met zo’n speelster. Haar mannelijke, talentvolle
evenknieën spelen op dat moment soms al acht jaar bij een regionale jeugdopleiding (rjo).
Die jongens hebben het geluk twee keer per dag bij hun club te kunnen trainen, terwijl
meisjes het moeten doen met twee keer trainen per week. Vaak onder begeleiding van
ongeschoold kader.
Heeft die speelster het geluk tot die paar meisjes te behoren die een activiteit van de
knvb aangeboden krijgt, dan komt ze aan drie keer of soms vier keer per week. ‘Dit gebrek
aan trainingsarbeid en professionele begeleiding is af te lezen aan het niveau van het
meisjes- en vrouwenvoetbal,’ zegt Daphne Koster, boegbeeld van het Nederlandse
vrouwenvoetbal, Oranje-international en beschermvrouw van voetbalmeisjes en mini
pupillen. Als Koster rondloopt op amateurvelden en trainingen van meisjes bekijkt, verbaast
ze zich vaak. ‘Fysiek, technisch, tactisch, mentaal – het vrouwenvoetbal zou van een nog
hoger niveau zijn als meisjes dezelfde kansen zouden krijgen als jongens.’

Talentontwikkeling
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omgeving en klimaat

Beste
speelsters

Topsport
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Topsport
omgeving

BESTE
programma
TOP competitie

Wil ons vrouwenvoetbal er over twee wk’s nog toe doen, moeten
we volgens Koster nu al aan nieuwe lichtingen werken. ‘Als het over
vrouwen gaat, gaat het altijd over het mindere fysieke. Terwijl er
zoveel meer is. Neem de dominante, initiatiefrijke, aantrekkelijke
wijze waarop we graag willen voetballen in Nederland. Voetballen
vanuit het idee dat we zelf de bal willen hebben en vanuit verzorgd
positiespel kansen willen creëren en willen scoren. Mannen hebben
in vijftig jaar tijd geleerd niet alles alleen te doen, vrouwen leren dat
nu in heel korte tijd. Het voetballeerproces zie je bij ons versneld
afgespeeld. Van bij wijze van spreken zelf de corner nemen en hem
inkoppen, naar taakverdeling en bezetting van de posities. Omdat
vrouwen goed samenwerken, past combinatievoetbal goed bij ze.
Toch is het Hollandse spel een uitdaging, omdat veel vrouwen
bescheiden zijn en geen ruimte in willen nemen op het veld.’
	Koster denkt dat zij zelf een (nog) betere voetbalster was
geweest als ze al vanaf haar achtste bij Ajax of az dezelfde
begeleiding en frequentie van trainingen had gehad als jongens.
‘Jammer dat ik in een land ben geboren waar vrouwenvoetbal nog
niet op zijn top is. Een clubbestuurder hoorde ik eens zeggen: “Kijk
naar onze eerste vrouwenelftal. Ze kunnen toch ook niet voetballen?” “Lekker is dat,” zei ik. “Die achterstand creëerden jullie
bewust. En nu ligt het aan ons?” Toen ik op mijn achttiende bij
Ter Leede speelde, zeiden jongens uit het eerste: “Jij zou zo met
ons mee kunnen doen.” Toen ik later met eerstedivisiespelers
revalideerde, zeiden ze: jij voert dingen beter uit dan wij. Fysiek
en technisch is er weinig verschil. Bij Sky Blue fc in de vs
concludeerden ze na tests dat wij evenveel kilometers afleggen
als mannen. Onze topsnelheid was dertig kilometer per uur,
die van mannen lag maar een fractie hoger.’

Prestatiegerichte
cultuur

BESTE
coaches

De droom van de knvb

De weg die een talentvolle speelster met
ambities heeft af te leggen om haar top of
de top te bereiken, is onzekerder dan die
van een talentvolle speler. In Nederland
voetballen 137.525 meisjes en vrouwen. Dit
aantal groeit nog steeds en daarmee ook
het aantal talentvolle speelsters. Meer
breedte betekent nog niet per definitie een
betere top. Als dat het geval zou zijn, zou
het Nederlands vrouwenelftal tot de top
drie van Europa behoren. Tenslotte kent
Nederland, na Zweden en Duitsland, het
grootste aantal geregistreerde speelsters.
Maar om talenten de internationale top te
laten halen, is meer nodig dan kritische
massa. Een professionele opleidingsstructuur en een prestatiegerichte cultuur zijn
essentieel voor de ontwikkeling en expressie
van talent. Boven alles is een veilig
leerklimaat nodig, een sfeer waarin fouten
maken niet gelijk staat aan falen, maar
gezien wordt als een belangrijke tussenstap
naar succes. Coaches van talenten, bij de
amateurs en aan de top, moeten oprecht
geïnteresseerd zijn in de voetbalster die ze
mogen begeleiden. Een coach helpt,
ondersteunt en geeft richting aan haar
ontwikkeling richting de top.

Een lerende omgeving en een uitdagend prestatieklimaat.
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Van talent naar top
Onze visie op talentontwikkeling

Wat vraagt dit van
de toekomstige
(nationaal) speelster?
Welke competenties?

Hoe ontwikkelt het
voetbal zich de
komende jaren
internationaal?

Wat betekent dit
voor de rol van de
coach? Welke
competenties?

Wat betekent dit
voor het “talent”
van NU.
(O.12-O19)
Welke omgeving, faciliteiten
en randvoorwaarden moeten
we talenten bieden we voor
een maximale ontwikkeling?

14
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Het is de ambitie en droom van de knvb dat
Nederland met de nationale selecties structureel tot de
top acht van Europa gaat behoren. Ook willen we
structureel meespelen op ek-eindrondes. Daartoe
moeten we talentvolle voetbalsters een veilige, lerende
omgeving bieden en een uitdagend en prestatiegericht
klimaat. Onze cultureel bepaalde voetbalvisie, dat wil
zeggen dominant, initiatiefrijk en aanvallend voetbal, is
daarbij het uitgangspunt.
Hoe ontwikkelt het voetbalspel zich de komende
jaren internationaal? Dat is de uitgangsvraag. En wat
vraagt dit van onze toekomstige speelsters? Welke
competenties hebben zij nodig? En wat betekent dit
voor de rol van de coach? Welke competenties heeft hij
nodig? Welke leeromgeving, faciliteiten en randvoorwaarden moeten we talenten bieden voor een maximale
ontwikkeling? Wat betekent dit allemaal voor een talent
van twaalf, veertien of zestien jaar? We proberen in dit
boekje antwoord te geven op al deze vragen. Steeds
vanuit onze visie op voetballen en het opleiden van
speelsters. Een proces, waarbij we ons voortdurend
vergelijken met wat er in andere landen gebeurt aan
talentontwikkeling, en we dit vertalen naar onze eigen
cultuur en mogelijkheden.

Talentontwikkeling

De Europese top stelt hoge eisen aan onze talenten.
Ook de manier waarop we zelf willen voetballen in
Nederland doet dat. Om aan die eisen te voldoen,
hebben talenten om te beginnen veel activiteiten nodig,
veel ervaring op een hoog niveau. De structuur van het
talentontwikkelingstraject voor meisjes is echter heel
anders dan die voor jongens. Talentvolle jongens kunnen
terecht bij een regionale jeugdopleiding, waar zij een
intensieve opleiding tot profvoetballer volgen. Talentvolle meisjes worden meestal opgeleid binnen het
amateurvoetbal.
	Bij de amateurverenigingen volgen de meisjes een
beduidend minder intensief opleidingsprogramma dan
jongens bij rjo’s (regionale jeugdopleidingen). Daar
worden spelers opgeleid om profvoetballer te worden.
Bij een amateurvereniging hebben meisjes te maken
met vrijwilligers, die ook andere belangen dienen dan
alleen die van de paar talenten. De knvb wil daarom
een nadrukkelijke rol spelen bij de talentontwikkeling
van meisjes.
	Bij talentontwikkeling van voetbalsters gaat het ons
om drie dingen. Het identificeren en herkennen van
talent, het ontwikkelen van talent en het rechtvaardigen
van talent. Het identificeren en herkennen van talent
betekent dat we de scouting goed moeten hebben
ingericht. Elk talent in Nederland moet worden
bekeken, herkend en geïdentificeerd waarna zij
voortdurend in beeld moet blijven bij de knvb – bijvoorbeeld in tijden van blessures. Onze missie is dat
geen enkel talent dat de potentie heeft de nationale top
te halen of zich te ontwikkelen tot een world class
player verloren mag gaan.
Om elk talent te rechtvaardigen en de kans te geven
die het verdient, zien we erop toe dat het elke week
opnieuw met en tegen de beste talenten kan spelen.
Uiteindelijk haalt niet iedereen de top, alleen de
allerbeste speelsters blijven over. Maar we zien wel
graag dat elke talentvolle speelster zo hoog mogelijk
uitstroomt. Talenten die de top net niet halen, helpen
we met aansluiting te vinden bij een hoog niveau binnen
het amateurvoetbal. Daar kunnen ze dat niveau verder
omhoog brengen. Alle talenten verdienen het hun top
te halen.

15

Do’s voor trainers van t
 alentvolle
speelsters

Tien voorwaarden voor een ideale leeromgeving.
1. Geef haar vertrouwen, creëer een veilige omgeving;
2.	Zorg dat ze op haar niveau, beleving, ambitie en talent kan spelen;
3. Help haar en haar ouders de juiste route te kiezen;
4.	Stimuleer haar niet altijd voor zekerheid te kiezen, stimuleer juist
het ondernemende, creatieve. Zowel op als naast het veld;
5. Wees oprecht geïnteresseerd in haar als speelster;
6.	Vraag haar wat haar droom en ambitie is en hoe je daarbij kunt
helpen;
7. Stel haar ontwikkeling als speelster centraal;
8. Stimuleer haar uit te blinken, de beste te willen zijn;
9.	Stel eisen aan de uitvoering van voetbalhandelingen,
coach haar hierop;
10.	Laat haar het potentieel zien, het perspectief om de top te halen.

Ons doel met talentontwikkeling

De knvb-ambitie om met alle nationale selecties structureel tot de top acht van Europa
te behoren, stelt eisen aan talentontwikkeling. De instroom naar vrouwenteams in de
Beneleague, de nationale teams en het internationale niveau moet structureel worden
versneld. We moeten talenten ontwikkelen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
niveau. Voetbalsters verdienen een uitdagend en prestatiegericht klimaat. Daarom zijn we
bezig met het professionaliseren van de opleidingsstructuren van het meisjesvoetbal en
leiden we talentcoaches op voor het meisjes- en vrouwenvoetbal. Op die manier willen we
op alle niveaus binnen het amateurvoetbal, zowel de niveaus waarop grote als kleine
talenten spelen, een verantwoorde begeleiding voor speelsters bieden.
Toch zal het fundament, de eerste vijf á tien jaar van de ontwikkeling van een speelster,
voorlopig blijven liggen bij de amateurclubs. Wat kan een club zelf doen? Wat kan een club
betekenen in de ontwikkeling van een talent?
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Do’s voor talentvolle speelsters

Tien lessen die speelsters helpen de top te halen.
1. Geef duidelijk aan wat je ambities zijn;
2.	Zorg dat je op het juiste niveau kunt spelen binnen je club.
Lukt dat niet, kijk dan uit naar andere clubs. Durf keuzes te maken;
3.	Stel concrete doelen voor jezelf, bedenk hoe je deze gaat
bereiken en betrek je ouders en je trainer erbij;
4.	Zorg dat je voldoening haalt uit het beter worden in voetballen.
Ga met plezier naar de training;
5. Sta open voor feedback en ga hiermee aan de slag;
6.	Reflecteer op je eigen voetbalontwikkeling;
7.	Laat zien dat je beter wilt worden en help ook anderen hierin;
8.	Neem verantwoordelijkheid voor je inzet, houding en prestaties.
Straal uit dat leren presteren en excelleren mag;
9.	Fouten maken moet tijdens dit leerproces. Hiervan kun je leren;
10.	Laat niet alleen het gewenste prestatieniveau zien, maar toon
ook de vereiste leefstijl van topspeelsters. Denk daarbij aan
houding, inzet en motivatie.

Talentontwikkeling
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‘Ik kreeg veel
voetbal activiteiten
per week’
Talentontwikkeling begint
bij de amateurclubs

Naam
Jill Roord
Leeftijd
17
Team
Vrouwen 1
Positie
aanvallende middenvelder
Club
fc Twente
Nationaal
O19
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‘Mijn club zorgde
steeds voor de
hoogst mogelijke
weerstand’
Met en tegen jongens

Jill: ‘Voordat ik bij fc Twente
terechtkwam, heb ik altijd met
en tegen jongens gespeeld. Bij
Quick ’20 in Oldenzaal kwam ik
binnen in de F13, maar na een paar
wedstrijden schoven ze me al door
naar de F1. Ik was pas zes jaar en
speelde tussen jongens van acht –
een kop groter dan ik. Na twee jaar
in de F1 speelde ik twee jaar in de
E1, twee jaar in de D1 en twee jaar
in de C1. Stuk voor stuk teams die
heel hoog speelden, in de tweede
divisie meestal. Zo zorgden ze voor
de hoogst mogelijke weerstand.
Jill

Toch was dat ook maar betrekkelijk
want elk jaar werden we kampioen.
Tot aan de D1 speelde ik rechts
buiten, maar vanaf de C-junioren
zetten ze me op de tien – op die
positie speel ik nu nog steeds. Ik
heb het erg naar mijn zin gehad bij
Quick. Elk seizoen speelde ik met
dezelfde jongens, allemaal vriendjes
van me. Ze plaatsten me niet op
een voetstuk, maar als ik onderuit
werd geschopt, gingen ze wel
sneller verhaal halen dan als een
jongen op de grond lag. Ze kwamen
voor me op, iets wat ik eigenlijk wel
leuk vond. Ik was toch een beetje
een uitzonderingsgeval in het team.
Maar ja, dat is denk ik onontkoombaar. Ik ben toch ook een meisje?’

Jill: ‘Bij Quick liepen goede trainers
rond. Een goede trainer is een
eerlijke trainer, iemand die niet
alleen complimentjes geeft, maar
het ook zegt als je het niet goed
hebt gedaan. Ik ben als meisje
nooit voorgetrokken. Wel zag ik
dat de jongens om me heen soms
minder serieus met voetbal bezig
waren dan ik. Dan speelden ze
tijdens de training de bal expres
verkeerd in, zodat de ander een
fout maakte. Dat vond ik wel
irritant. We kregen maar liefst drie
trainingen per week, bij de C-junioren kreeg ik na afloop zelfs nog een
half uur aparte spitsentraining.
Passeerbewegingen oefenen, eerst
zonder weerstand en dan in een
tegen een-oefenvormen met
weerstand. Zo kwam ik gemakkelijk
aan viereneenhalve voetbalactiviteit per week, nog los van de extra
trainingen van fc Twente en de
nationale teams. Niet slecht, want
veel talentvolle speelsters komen
aan maximaal drie activiteiten per
week. Meisjes in clubs in dorpjes
rond Oldenzaal worden niet serieus
genomen. Ze stonden bijvoorbeeld
altijd linksback, of ze stonden
langer wissel dan de jongens – dat
soort dingen. Andere meisjes
kregen niet eens de kans om tussen
de jongens spelen, die speelden van
begin af aan in de laagste teams.
Die clubs hebben er gewoon geen
zin in meisjes in selectieteams te
laten spelen. Waarom? Niet genoeg
kleedkamers, zeggen ze dan.
Dat moet echt veranderen.
Talentontwikkeling begint bij de
amateurclubs. Krijg je daar al niet
alle steun en hulp, dan vergooi je
zo vijf jaar van je tijd.’
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‘Mijn vader snapt
het als ik er even
genoeg van heb’
Thuis staat alles in het teken
van haar ontwikkeling

Jill: ‘Thuis heb ik nooit te klagen
gehad over een gebrek aan
stimulans. Mijn vader is zelf
profvoetballer geweest, hij speelde
net als ik bij fc Twente. In 1983
speelde hij zelfs met Jong Oranje
op het wereldkampioenschap voor
spelers onder de twintig jaar in
Mexico. In de F1 en E1 bij Quick
was hij mijn trainer en nog altijd
houdt hij dagelijks een vinger aan
de pols. Hij legt druk op me, maar
dat vind ik alleen maar fijn. Hij
snapt het ook als het me teveel
wordt, in drukke periodes, of als
ik een keer minder goed heb
gespeeld. Hij weet dan wat hij
moet zeggen. Gas terug nemen,
genieten, niet te druk maken. Die
dingen weet ik zelf ook al wel, maar
het is prima dat hij zich er op die
manier mee bemoeit. Als ik er even
genoeg van heb, geef ik dat ook
aan. Ik heb noch een schop onder
mijn kont nodig, noch een aai over
mijn bol. Je kunt mij het beste
coachen door me met rust te laten.
20
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Thuis staat alles in het teken van
mijn ontwikkeling, mijn schema’s.
Mijn ouders, mijn broers – iedereen staat ten dienste daarvan.
Verjaardagen worden uitgesteld als
ik rusten moet, vakanties gaan niet
door omdat ik een toernooi heb.
Mensen vinden dat absurd. Maar
dit is topsport en dat beheerst ons
gezin. Over de opoffering van mijn
broertjes voel ik me soms wel
schuldig. Gelukkig ze zeggen ze dat
ze er ook van kunnen genieten.’

‘Voor mij maakte
fc Twente voor
het eerst een uitzondering’
Met de beste tegen de beste

Jill: ‘Toen ik negen jaar en in de E1
speelde, werd ik gescout door
fc Twente. Vanaf dat moment
kreeg ik er een activiteit op
vrijdagavond bij, bij de Voetbalschool. Het ging er meteen heel
professioneel aan toe. De focus, de
individuele aandacht. Bij Quick
deden we ook wel positiespel, maar
bij Twente kreeg je specifieke
opdrachten mee. Maar qua opzet
waren de trainingen niet anders,
het zat hem meer in de details.

En ineens zat ik tussen allemaal
meisjes in de kleedkamer – tot dan
toe had ik altijd alleen in een
kleedkamer gezeten. Ik was negen,
de meeste meisjes om me heen
waren twaalf. Ze wilden me laten
wennen, dus stelden ze me op mijn
oude positie op – rechtsbuiten,
lekker veilig. Maar die linksback
tegenover me had geloof ik geen
leuke avond. Na een paar jaar in de
Meisjes O15 ging ik naar de
Jongens C1 van fc Twente. Zo’n
stap was nog nooit eerder gezet
door een meisje, ik was de eerste
voor wie de opleiders een uitzon
dering wilde maken. Voortaan zou
ik tegen de hoogste jeugdteams van
Ajax, psv en Feyenoord spelen,
geen moeilijke keuze voor mij.
Ik speelde met jongens van mijn
leeftijd, jongens die net als bij
Quick me zonder meer accepteerden. Alleen bij uitwedstrijden
stonden ze naar me te kijken.
Dan liep ik De Toekomst op van
Ajax en dan stonden ze een beetje
te lachen. “Kijk, ze hebben een
meisje.” Maar op dat niveau kom je
steeds dezelfde topteams tegen,
dus ook zij wenden snel aan mijn
aanwezigheid. In de C1 was het nog

even wachten tot ik zestien was,
want ze wilden me hebben bij
Vrouwen 1 van fc Twente. Daar
was en ben ik veruit de jongste. De
meeste vrouwen zijn een jaar of 23,
een enkeling is dertig. Met hen
speel ik nu in de Beneleague. Het
verschil met de jongens is soms
groot. Wat ik echt goed vind aan de
vrouwen is de leergierigheid, ze zijn
heel serieus met voetbal bezig en
we praten veel over tactiek en zo.
Keerzijde is dat we dingen soms te
serieus nemen. Jongens luisteren
vaak niet eens naar de tactische
opdrachten, terwijl wij op dat
moment juist bezig zijn onze taak
precies uit te voeren. Laatst zei de
trainer dat ik bij balverlies sneller
moest omschakelen en meer moest
meeverdedigen. Die wedstrijd erop
deed ik de hele wedstrijd erg mijn
best de verloren ballen meteen
terug te veroveren. Kreeg ik na
afloop op mijn kop van Arjan. Het
was niet de bedoeling dat ik achter
elke bal ging aan lopen jagen. Ik
moest opdrachten ook weer niet té
serieus opvatten.’

‘Op school heb ik
nog maar een
uurtje les per dag’
Boeken lezen in de bus terug
uit België

Jill: ‘Volgens mijn docenten moet ik
vwo aankunnen, maar ik zit in
5 havo. Het is niet anders, door
buitenlandse toernooien ben ik
soms weken achtereen van school
weg. Door het voetbal in de
Beneleague en de activiteiten voor
Nationaal O19 is elke week anders.
Er komt veel planning bij kijken
– het is lastig dan ook nog de
dingen voor school op tijd af te
krijgen. “Alleen als je ook goed
kunt plannen,” zegt mijn decaan,
“dan pas ben je echt de top.” Tja.
Ik train twee keer per dag, op
vrijdag speel ik een wedstrijd, op
zaterdag is er uitlooptraining. Dat
betekent dat ik meestal maar een
uurtje les heb op school, dan moet
Jill

ik alweer weg. Soms heb ik tijd voor
twee uur, maar dat is echt het
maximum. Ik ben de enige op de
loot-school met zo’n rooster – de
andere meisjes in mijn klas spelen
in lagere teams. Alleen op zondag
heb ik niks. Die dag is eigenlijk om
huiswerk te doen. Maar ja, ik ben
niet zo van het huiswerk. Ik moet
zo Duits leren, woorden stampen
en zinnetjes. Ook moet ik boeken
lezen, voor Frans en Engels en
Nederlands. Ik kom er niet aan toe.
Alleen in de busritten naar België,
als we uit spelen voor de Beneleague,
heb ik tijd om te lezen. Op de
heenweg heb ik niet echt de rust,
terug is iedereen saai en zijn we pas
om twee uur ’s nachts thuis. Dan
lukt het soms wel om wat te lezen,
als ik niet in slaap val.
Wat als ik zwaar geblesseerd raak
en mijn voetballoopbaan voorbij is?
Geen idee. De enige studie die me
leuk lijkt, is fysiotherapie. Maar dat
is te zwaar om met dit leven te
combineren.’

‘Tussen de vrouwen
durft ze meer dan
tussen de jongens’
Het vrouwenvoetbal moet
nog aantrekkelijker

Trainer Arjan van fc Twente
Vrouwen 1: ‘Jill is de jongste van
het team, maar ze heeft al veel
goals en assists op haar naam staan.
Aan Jill kun je zien dat het zich
uitbetaalt als de grootse talenten
onder de meisjes meespelen met de
jongens. Bij fc Twente doen we er
alles aan het allerbeste uit talenten
te halen om zo het vrouwenvoetbal
aantrekkelijker te maken. We moeten
topfit zijn en veel trainingsuren
maken. Daarom geven we meisjes
dezelfde faciliteiten als jongens.
We halen ze op van huis, en vanaf
de C-junioren krijgen ze vijf
activiteiten per week. Je ziet het
resultaat aan Jill, die is technisch
al zo vaardig. De aannames, het
wegdraaien, het een tegen een. Nu
nog het durven, al durft ze meer bij

de vrouwen dan bij de jongens C1.
Tussen jongens vertoont ze ander
gedrag dan tussen meisjes. Tussen
jongens wil ze geen fouten maken,
onder meisjes durft ze meer.
Jongens lijken meer van haar te
eisen, ze straffen haar sneller af.
Ook daarom moeten meisjes bij
bvo’s dezelfde kansen krijgen.’

‘Ik moet egoïster
worden’
Voor eigen succes willen gaan

Jill: ‘Het klopt op zich wel wat Arjan
zegt. Alleen legde ik niet minder
risico in mijn spel tussen de
jongens omdat ik dat daar niet
durfde, maar omdat we tegen Ajax
en Feyenoord tegen de beste
spelers van Nederland voetbalden.
We waren soms de mindere partij.
De opdracht van de trainer was:
foutloos spelen. Bij vrouwen heb ik
meer tijd om te handelen. Het
tempo ligt lager en mijn techniek is
beter dan die van de meeste
tegenstanders, dus daar kan ik
blind op vertrouwen. Maar om
straks het grote Oranje te bereiken
en om te kunnen spelen in het
buitenland en van mijn liefde mijn
werk te kunnen maken, moet het
nog beter. Ik kan het balletje goed
laten rondgaan, kan gevaarlijk zijn
rond de zestien, maar ik leg hem op
cruciale momenten nog te vaak af
op een ander. Ik ben wat dat
betreft meer een Messi dan een
Ronaldo, ik speel uiteindelijk in
dienst van het team. Er moet nog
wat meer Ronaldo in mij, meer
egoïsme. Ik moet voor eigen succes
willen gaan. Ik moet mannelijker
gaan spelen.’
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Bij een club loopt een groot talent rond. Wat nu? Talent
ontwikkeling begint met clubontwikkeling, het opleiden
van speelsters begint bij de club. Als een club van jongs
af aan speelsters een leeromgeving biedt waarin elke
speelster zich op haar niveau kan ontwikkelen, met haar
beleving, ambitie, talent en motivatie, dan is dat in het
belang van elk talent. Een talent zal dan haar weg omhoog vinden, net als die andere talenten die bij hun club
de kans krijgen zich langs een eigen traject verder te
ontwikkelen. Er is niet een weg naar Rome. Wel is er een
raamwerk. Als elke club vanuit dit raamwerk talenten
herkent, ontwikkelt en rechtvaardigt, zal dit een enorme
impact hebben op de ontwikkeling van het meisjes
voetbal. Zowel in de breedte als in de top.
Met de aanwas van onderop van jonge voetbalsters zit het meestal wel goed. Er is bijna
geen club meer te vinden die niet minstens een keer per jaar via school of via Vriendinnendagen nieuwe meisjesleden weet te werven. Maar dan? Hoewel ook op de eerste ontvangst
van deze meisjes op de vereniging niets valt af te dingen – er is een voetbalactiviteit, een
tenue – blijkt dat veel clubs verder niet hebben nagedacht over de wijze waarop ze
meisjesleden gaan begeleiden gedurende hun eerste jaren op voetbal. Jaren die bepalend
zijn voor het behoud van het spelplezier in latere jaren en de ontwikkeling van hun talent.

De weg van een club naar de top
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‘Geborgenheid staat in
deze periode voorop.’
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Talenten in de pupillenleeftijd

Quick ‘28, een grote club in Zwolle, heeft een aanmeldingsbeleid voor de jongste pupillen waarbij vertrouwdheid en veiligheid vooropstaat. Wim van der Wal,
knvb-Talent Performance Coach voor District Oost
noemt deze club soms als voorbeeld van hoe het in zijn
ogen moet. ‘Elke pupil komt in een team terecht met
kinderen uit zijn of haar eigen wijk, de eigen schoolklas,
het broertje of zusje. Of met vriendinnetjes, daar is ook
niks mis mee. Geborgenheid staat in deze periode
voorop.’ Hij ziet ook clubs die al vanaf de mini’s meisjes
van vijf en zes apart van jongens laten voetballen.
‘Waarom? Dat is mij onduidelijk. Uit angst dat ze tussen
drukke jongetjes raken ondergesneeuwd? Omdat ze
kracht en snelheid tekort komen? Volwassenen hebben
al de keuze voor deze meisjes gemaakt of zij hun talent
verder kunnen gaan ontwikkelen of niet.’
Of nieuwe meisjesleden nu aanleg hebben of niet,
het is beter ze vanaf dag één gemengd te laten spelen.
Zo krijgen ze de weerstand die ze verdienen. Als meisjes
van begin af aan dezelfde mogelijkheden krijgen als
jongens, houden ze de competitie met jongens lang vol.
‘Als je wel eens een gemengd team hebt zien spelen,’
zegt Van der Wal, ‘weet je dat ze met stevige duels geen
moeite hebben. Reikt hun dieptepass minder ver,
worden ze er in de langere sprints uitgelopen? Bij de
jongsten zijn er nog niet zulke fysieke verschillen. En
later weten ze dat goed te compenseren met fraaie
techniek, slim staan en op tijd vertrekken. Bij de
D-pupillen zijn meisjes de beste spelers van hun team.’
Hoewel veel verenigingen meisjes in de fase van de
minipupillen laten spelen in gemengde teams, stoppen
ze die meisjes bij de F-pupillen alsnog bij elkaar in
meisjesteams. ‘Argument? Dat willen die meisjes zelf,’
zegt Van de Wal. ‘Of komt het ze ook wel goed uit?
Omdat sommige van die meisjes later gestart zijn met
voetbal en wat achterstand hebben? Of omdat sommige
meisjes kleiner van postuur zijn en het in de ogen van
trainers nooit zullen redden tussen de jongens? Het
lastige van meisjesteams is: zit je eenmaal in zo’n team,
dan kom je daar meestal ook nooit meer uit. Voor veel
meisjes is dat prima. Maar voor een zevenjarige
speelster met aanleg, die het tot haar elfde gezellig vond
in een meisjesselectieteam, is de stap naar een
jongensselectieteam op dat moment meestal te groot.
Dan heeft ze inderdaad te veel achterstand opgelopen.’

Vijftien mooie vooroordelen over talentvolle speelsters

Waarom trainer-coaches het fijn vinden om met vrouwelijke talenten te werken.
Topspeelsters:
1. pikken dingen snel op;
2. zijn leergierig;
3. zijn zelfstarters;
4. zijn zorgvuldig;
5.	zijn sensitief (een aai over de bol in plaats van een schop onder de kont);
6. zijn tactisch en technisch sterk;
7. zijn sociaal;
8. doen dingen graag samen;
9.	zoeken liever de combinatie dan de individuele actie;
10. houden gedisciplineerd positie;
11. voeren taken uit;
12.	spelen het spel met een gedachte, een idee;
13. tonen onvoorwaardelijke inzet
14.	zeuren niet tegen elkaar of de scheidsrechter;
15. doen niet aan schwalbes.

Vijftien lelijke vooroordelen over t opvoetbalsters

Waarom sommige trainer-coaches niet graag met vrouwelijke talenten willen werken.
Topspeelsters:
1. zijn overgevoelig;
2. zijn te volgzaam;
3. taakgericht;
4. spelen voorspelbaar, tikken eindeloos rond;
5. zijn bang om fouten te maken;
6. zijn fysiek en mentaal niet zo sterk;
7. tonen weinig initiatief en leiderschap;
8. verzanden in details;
9. praten te lang door over situaties;
10. vormen kliekjes;
11. spelen te traag;
12. zetten niet hoog genoeg druk in het veld;
13. willen de bal niet hebben;
14. spelen te weinig vooruit;
15. zijn te streng voor zichzelf.

De weg van een club naar de top
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Elk meisje een eigen pad

Uitgangspunt bij talentontwikkeling op de amateurclub is: laat
voetbalsters zelf ontdekken bij welk niveau ze horen. Talentvolle
speelsters maken de meeste kans zich te ontwikkelen tot topspeelsters wanneer zij actief zijn in gemengd voetbal, een omgeving die
meer van ze vraagt. De competitie voor meisjesteams is, zowel bij
de pupillen als bij de junioren, op dit moment niet voldoende qua
niveau om je te ontwikkelen tot de top. Het niveauverschil in het
team is vaak te groot, net als het verschil tussen de teams in de
competitie.
Dit heeft te maken met aantallen. In elke leeftijdscategorie zijn
onvoldoende meisjes om veel teams op niveau te formeren,
waardoor meisjes van verschillende leeftijden, talent, ambitie,
beleving bij elkaar worden gezet. Dit doet geen recht aan de
ontwikkeling van een talentvol meisje.
Oplossing kan zijn met een meisjesteam in een jongenscompe
titie te spelen, maar voor toptalenten is ook dit niet goed genoeg.
Te veel talentvolle speelsters voetballen nu versnipperd over het
land. Het zou goed zijn als er regionale bolwerken zouden ontstaan,
zodat bij minder clubs meer meisjes voetballen, die je dan beter op
niveau kunt indelen. Tot die tijd biedt alleen het niveau van
jongensselectieteams haar genoeg uitdaging.
Het belangrijkste is dat ze wekelijks aan voldoende trainingsuren
komt. Om ergens heel goed in te worden, zo luidt een bekende
wijsheid, heb je tienduizend trainingsuren nodig. Dat wil niet zeggen
dat een talentvolle voetbalster per se vier keer per week moet
trainen. Voor een F-, E- of D-pupil is twee of drie keer per week
trainen genoeg. De minipupillen echter trainen vaak maar een keer
per week, soms trainen ze helemaal niet omdat er niet genoeg
ruimte is op de velden. Die trainingsfrequentie kan omhoog naar
twee per week, zodat ook de jongste voetbalsters drie voetbal
activiteiten per week hebben.
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De trainingen van meisjes zijn hoe dan ook
een ondergeschoven kindje, merkt Wim van
der Wal op. ‘Nu stoppen clubs al hun
energie graag in competities op zaterdag.
Meisjesteams moeten ingeschreven worden
in echte meisjescompetities. 7x7, of 11x11.
Liefst al vanaf hun zevende. Maar om al die
meisjes tegen meisjes van andere clubs te
laten voetballen, moeten ouders ver rijden,
en staan meisjes tijdens de wedstrijd lang
reserve. Kostbare voetbaltijd, die we beter
kunnen stoppen in gemakkelijk te organiseren interne toernooitjes. Waar meisjes en
jongens gezamenlijk, in 4x4-partijtjes en in
de eigen, vertrouwde omgeving, veel aan de
bal komen en dingen durven uit te proberen.’
Door hun vroeg ontwikkelde, fijne
motoriek kun je meisjes in de minipupillenleeftijd in eenvoudige oefenvormen
gemakkelijk allerlei technische vaardigheden
aanleren. ‘Bal mikken tussen twee pylonen,
op doel af dribbelen stilleggen en mikken,’
zegt Van der Wal. ‘Dat soort simpele
oefenvormen, daar leren ze in de eerste
jaren meer van dan al die bombarie van
competities en toernooien ver weg. Denk
ook niet te snel: die ene gaat straks naar de
F1, en die andere naar de F10. Als dat zo is,
zal dat later wel blijken. Biedt ze tot die tijd
zoveel mogelijk balcontacten. Maak het
jezelf gemakkelijk en laat ze spelen.’

Stimuleer meisjes te bewegen

Clubs willen het graag goed doen voor meisjes, maar maken het zichzelf onnodig moeilijk.
Hetzelfde geldt voor sommige ouders van meisjes. Misschien moeten we meisjes wat
minder beschermen? En in plaats daarvan wat meer steun en stimulans geven? Voor hun
fysieke, motorische ontwikkeling zijn meisjes, net als jongens, gebaat bij veel beweging.
Stop ze niet in een hoekje met een boekje, laat ze buiten spelen. Niet alleen met de bal, laat
ze skeeleren, stoeien en ravotten, in bomen klimmen. Vallen ze een keer hard uit de boom?
Behandel ze dan net als jongens. Bied troost, stop ze vervolgens niet achter dat boekje,
maar moedig ze vooral aan weer lekker verder te spelen buiten.
Hoewel meisjes en jongens een gelijke behandeling verdienen op en rond het veld, is het
goed te beseffen dat er wel degelijk verschillen zijn. Die verschillen openbaren zich al op
jonge leeftijd en zijn bijna niet door opvoeding of begeleiding te beïnvloeden. Zo zijn
jongens nu eenmaal motorisch actiever dan veel meisjes. Dat heeft te maken met het
geslachtshormoon testosteron, dat bij jongens meer aanwezig is dan bij meisjes. Bij meisjes
is van nature ook testosteron aanwezig. Als een meisje relatief hoge spiegels testosteron
heeft, kan dat voor haar een voordeel zijn bij het beoefenen van topsport. Ook een
bepaalde mate van ondernemingszin zou ermee te maken kunnen hebben.
	Bij geboorte is een bouwtekening van de genen vastgelegd. Het ligt vervolgens aan
ouders, docenten en trainers en coaches hoe effectief er met die blauwdruk wordt
omgesprongen. Omgevingsfactoren als opvoeding en onderwijs kunnen de reeds aanwezige
sekseverschillen behoorlijk beïnvloeden en stimuleren. Zo blijkt uit onderzoek dat begeleiders
meisjes vaak een minder strenge aanpak geven dan jongens. Meisjes krijgen vaker eerst nog
een waarschuwing, jongens worden eerder op hun gedrag aangesproken en krijgen sneller
straf. Situaties of voorwerpen worden voor meisjes eerder als gevaarlijk of ongepast
ervaren. Uit overbezorgdheid? De omgeving is hoe dan ook sterk bepalend voor de
sportieve ontwikkeling van meisjes en jongens.
Ook subtiele verschillen in de rijping van het brein bepalen hoe meisjes en jongens zich
sportief ontwikkelen. Op jonge leeftijd al vertonen jongens doelgericht, beweeglijk gedrag.
Ze ontwikkelen zo hun spieren en botten. Zodoende zijn ze vaak beter dan meisjes in
ruimtelijke taken en complexe, fysieke handelingen. Ze lopen voor in psychomotorische
functies. Die zijn in het voetbal nodig om explosief te starten, dribbelen, schieten, springen
en te landen.
Veel meisjes ontberen deze automatische breinprikkel, simpelweg omdat hun hersenstructuur anders is ingericht. Hun brein lijkt in eerste instantie geprogrammeerd voor taken
als communiceren. Op hun vijfde zijn ze al verbaal meer ontwikkeld dan jongens. Ze
formuleren makkelijker, houden ervan samen te werken met anderen. Ook beschikken ze
over een betere fijne motoriek dan jongens, waarbij de ontwikkeling ervan vooral wordt
bepaald door prikkels uit de directe omgeving. Door imitatie van volwassenen, of door
identificatie met idolen, zo blijkt uit onderzoek van neuropsycholoog Jelle Jolles.
Stuk voor stuk zijn dit prima uitgangspunten voor een lange voetballoopbaan van
meisjes. Vanaf hun vijfde jaar zijn meisjes er helemaal klaar voor al bij de minipupillen hun
aangeboren souplesse, flexibiliteit en snelheid verder te ontwikkelen. Zo hebben ze twee
jaar later, als ze naar de F-pupillen doorstromen en hun brein er nog meer voor openstaat,
een goede basis om meer complexe voetbalhandelingen te leren.
Heeft een meisje interesse in voetbal, maar ontbreekt de ouderlijke stimulans bij een
club te voetballen? Dan mist ze in deze ideale leerperiode de basis en loopt haar initiële,
fysieke achterstand ten opzichte van jongens op.
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Zes succesfactoren voor talentontwikkeling bij de pupillen

1. Gemengd. Maak vanaf de mini’s gemengd voetbal de standaard. Behandel meisjes als
jongens, stimuleer ze tot veel beweging, ook thuis;
2. Intern. Stop voor de jongste leeftijden geen clubenergie in meisjesteams en meisjescompetities, organiseer liever interne toernootjes waarin meisjes en jongens zich in een
vertrouwde omgeving optimaal ontwikkelen;
3. Training. Bied meisjes net als jongens twee, liefst drie voetbalactiviteiten per week;
4. Alert. Herken en erken talentvolle meisjes, ga het gesprek aan met haar ouders,
stimuleer ze na te denken over de perspectieven, geef voorlichting, bespreek wat het beste
ontwikkelpad kan zijn;
5. Selectiejongens. Deel talentvolle speelsters al vanaf de F-pupillen in in de hoogste
jongensteams. Wil een talent liever in een meisjesteam spelen, probeer dan met naburige
clubs een sterk selectieteam te formeren dat kan meedraaien in een jongenscompetitie in
een hoge klasse;
6. Rol in team. Let scherp op de rol die de trainer een talent toebedeelt in het jongensteam. Speelt ze in de C1 in de eerste klasse? Maar wel als linksback en met als opdracht bal
afpakken? Dan wordt haar talent te weinig geprikkeld en zal ze op latere leeftijd alsnog
tekort komen. Stel dezelfde eisen als aan jongens. Denk niet: ach, als ze het maar leuk
hebben met elkaar. Een talentvol meisje moet beseffen dat andere speelsters haar straks
voorbijrennen als ze er zelf niet alles aan doet.
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Selecteren op de club

De knvb heeft veel waardering voor het goede werk
van amateurclubs. Als het gaat om talentontwikkeling,
begint het allemaal bij hen. De juiste teamindeling, het
bewaken van plezier en beleving – op lange termijn
heeft iedereen op de club daar baat bij. Het is goed om
dit steeds te bedenken.
‘We leiden op voor het eerste,’ is vaak de leus die je
hoort in bestuurskamers en rond de velden. ‘Maar kijk
nu ook eens naar dat ene talentvolle meisje,’ zegt Van
der Wal. ‘Wat kan zij betekenen voor al die andere
meisjes en jongens die na haar komen? Denk aan de
energie die je van zo’n speelster terugkrijgt: geen
topspeelster vergeet haar eerste clubje. Ze zal altijd
bereid zijn langs te komen. Om een team onder haar
hoede te nemen, om clinics te geven, om een voorbeeld
voor nieuwe generaties te zijn.’
Over het selecteren van spelers heeft iedereen op
de club een mening. Vooral over de grote talenten
raken mensen nu eenmaal niet uitgepraat. Maar wat is
talent? De ene trainer heeft het over inzicht, de andere
over basisvaardigheden, weer een ander over fysieke
kracht of instelling. Volgens de knvb heeft talent in
eerste instantie te maken met de snelheid waarmee de
hersenen informatie verwerken en met de efficiëntie
waarmee ze zintuigelijke prikkels vasthouden in het
werkgeheugen en deze vervolgens vergelijken met wat
al in het langetermijngeheugen zit.
Maar hoe zien we of een speelster talent heeft?
Het antwoord is simpel: dat ziet iedereen. Iedereen
kan zien dat dat ene meisje iedereen voorbij rent en alle
doelpunten voor haar rekening neemt. Hoe gemakkelijk
ze ballen verovert, hoe behendig ze dribbelt. De enorme
drive bij alles wat ze op en rond het veld laat zien, hoe ze
het spel verdeelt, hoe ze andere spelers coacht en beter
laat spelen.
De vraag zelf is dan ook niet zo relevant. Het gaat
erom of dat talent zich de komende tien jaar kan
ontwikkelen. Op welk niveau, en in welke omgeving.
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Clubs die twijfelen of ze een goede speelster in de 
E- of D-pupillenleeftijd moeten indelen in een jongensselectieteam, kijken vaak naar de knvb. Is het meisje
daar in beeld? Volgt ze al knvb-regiotrainingen? Dan
mag ze bij de club ook in de E1. Anders gaat ze naar de
E5. ‘Niet handig,’ zegt Wim van de Wal, knvb Talent
Performance Coach in district Oost. ‘Want wij zien de
E5 niet.’
Om talenten bij clubs in beeld te krijgen en in beeld
te houden, kijkt Van de Wal om te beginnen in Sportlink, het digitale registratiesysteem waarin alle knvbleden zijn terug te vinden. Waar spelen de meisjes? Dat
is gemakkelijk te vinden, want het geslacht staat achter
elke speler vermeld. ‘Bij een meisje in de E5 denk ik niet
meteen: daar ga ik kijken. Maar als we een tip krijgen
dat we dat wel moeten doen, dan sturen we er alsnog
iemand naartoe. Ook organiseren we talentscoutingsdagen en andere promotionele activiteiten, waardoor
we een grote groep in beeld krijgen. Maar het is niet
handig een talentvol meisje dat door ons nog niet is
opgemerkt uit gemakzucht in de E5 te stoppen. Dat is
een selffulfilling prophesy.’
Voorheen scoutte de knvb in de breedte. Veel
meisjes kregen een uitnodiging een extra training te
komen volgen, ook meisjes uit de E5. Nu kijkt de knvb
selectiever. Wie speelt er bij haar club op hoog niveau?
‘Speelt er een in de D6? Dan is de kans klein daar nog
een betere voetbalster van te maken,’ aldus Van de Wal.
‘Meisjes moeten op tijd weerstand krijgen en het liefst
met en tegen jongens voetballen. Anders is de
achterstand te groot.’ Een en ander betekent dat als
het gaat om talentontwikkeling meisjes net als jongens
afhankelijk zijn van het selectiebeleid van de club. ‘Daar
gaat het dan ook vaak mis, want als men bij clubs over
selecteren praat, praat men over jongens,’ zegt Van de
Wal. ‘Gevraagd naar het waarom, is het antwoord
steevast: we leiden op voor het eerste elftal. Ook al
speelt dat team in de vierde klasse. Meisjes behoren in
elk geval niet tot die doelgroep. Heeft een meisje de
beste balbehandeling van alle F-pupillen? Dan is ze
misschien wat klein van stuk, of kan ze het fysiek vast
niet aan. Wel laten haar nog maar een jaartje bij de
F-pupillen. Men verzint vaak redenen. Meest gehoorde
dooddoener? Ze wil zelf niet hogerop. Dat kan kloppen,
omdat ze ook wel aanvoelt dat ze in de E1 nooit een
echte kans zal krijgen. Daar zit een trainer die niets met
meisjes op heeft.’
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Het aantal meisjesleden groeit bij clubs zo
onstuimig, dat clubs overwegen een aparte
meisjestak op te richten. ‘Waarom precies is
onduidelijk,’ zegt Van de Wal, ‘maar hoewel
gemengd voetbal de standaard is in
Nederland, vinden clubs dat maar ingewikkeld. Alle meisjes spelen in meisjesteams,
zo is hun beleid, en de talenten in meisjesselectieteams. Maar wil je meisjes opleiden
voor Vrouwen 1, redt je het niet met alleen
meisjesteams. Dan zul je zo lang mogelijk
meisjes in jongensteams moeten laten
voetballen. We snappen dat clubs een
scheiding aanbrengen tussen Vrouwen 1 en
Mannen 1, we snappen zelfs de seksescheiding tussen de A- en B-junioren, hoewel
ook dan gemengd voetbal nog mogelijk is.
Maar in de leeftijdsgroepen daaronder moet
je het gemengd kunnen houden. De
uitdaging iedereen op zijn niveau te laten
spelen, is niet iets organisatorisch, het is
cultuur. Talentvolle meisjes vragen geen
aparte individuele begeleiding. Ze vragen
maar één ding. Behandeld te worden als
jongens.’
Spreek met speelsters over de mogelijkheden en houd ouders scherp over de
momenten in het seizoen waarop keuzes
worden gemaakt. Talentvolle meisjes zijn
niets zonder de steun en medewerking van
de club. Veel hangt af van de relatie die ze
met haar trainer heeft. ‘Ziet hij werkelijk het
talent in haar, is hij in staat te doen wat het
beste voor haar is én is hij daartoe bereid?
Tegelijk is het ook niet de bedoeling dat hij
haar beter behandelt dan jongens. Geef
haar geen aparte status. Soms zie ik een
meisje in een jongensteam als vrije
verdediger. Prima als ze daardoor bij zowel
het aanvallen als het verdedigen een goede
bijdrage kan leveren. Niet prima als ze
daardoor geen stevige duels met jongens
hoeft aan te gaan. Dat is funest voor haar
ontwikkeling.’
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Talentstatus & Topsport Talentschool

Talentvolle voetbalsters die in het talentontwikkelingstraject van de KNVB zitten krijgen
een talentstatus. Dit kan zijn B (Belofte), NT (Nationaal talent), of IT (Internationaal
Talent) Status. De status is afhankelijk van het traject (team) waarin een speelster zit. Zo
krijgt een speelster die in een trainingsgroep (JPN) zit de belofte status, maar een speelster
die in nationaal O17 speelt de IT status. Deze status is belangrijk om in aanmerking te
komen voor Loot-faciliteiten.
Een Topsport Talentschool is een school waar je als sporttalent onderwijs en topsport samen
kunt ontwikkelen. Dit krijg je al vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO).
Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport
Talentschool houdt rekening met jouw voetbalactiviteiten door extra faciliteiten aan te
bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als speelster nodig hebt. De scholen
passen maatwerk toe voor elk geïndiceerd talent. Voor school is daarbij het belangrijkste dat
je een goed schooldiploma haalt. Maar dat moet je wel samen kunnen doen met het goed
presteren en ontwikkelen van jouw voetbalcarrière.
Op een Topsport Talentschool wordt rekening gehouden met het drukke voetbalprogramma.
Er zijn 30 Topsport Talentscholen in Nederland, in elk grote stad is er wel een te vinden. Er
zijn een aantal Topsport Talentscholen waarmee de KNVB samenwerkt en waar zogeheten
‘voetbalklassen’ zijn. Naast de training en de wedstrijd op de club en de KNVB trainingsgroepen krijgen talentvolle speelsters hier twee tot vier extra voetbaltrainingen per week.
Ook krijgen ze de gelegenheid voetbal en school te combineren. Ze worden geholpen met
het bouwen aan een mogelijke topsportcarrière. De speelsters in een ‘voetbalklas’ zitten in
principe in JPN Meisjes.
Het is raadzaam, mits het onderwijs past, dat een talentvolle speelster naar een dergelijke
Topsport Talentschool gaat (ongeacht of er een voetbalklas is). Het is dan makkelijker om
voetbal en school te combineren.
Zeker vanaf 14 of 15 jaar zijn de trainings- en wedstrijdactiviteiten in voetbal vaak overdag.
Op een Topsport Talentschool krijg je een flexibel lesrooster dat ruimte geeft voor
trainingen en wedstrijden.
Indien je een talentvolle speelsters bent en in JPN Meisjes zit en niet op een Topsport
Talentschool zit of er bij jou in de buurt geen is dan is het belangrijk dat je vooraf (aan het
begin van het seizoen) in overleg gaat met je school en met hen bekijkt of zij jou een
Topsportvriendelijk lesrooster kunnen faciliteren.

De weg van een club naar de top
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Van talent naar top

> 18 jaar

Wat is talent?

Een talent binnen het voetballen manifesteert zich door bovenmatig te presteren in relatie tot medespeelsters en tegenstanders op dat moment en binnen de
context van dat prestatieniveau. Een talent onderscheidt zich niet eenmalig,
maar gedurende bijvoorbeeld een gehele competitie of over meerdere jaren.
Haar bovenmatigheid is geen toevalstreffer maar min of meer een constante.
Binnen het voetbal is het zo geregeld dat het Prestatieniveau zich ontwikkelt
volgens het piramidemodel. Als iemand op een bepaald moment, acterend op
een bepaald niveau binnen deze piramide Bovenmatig handelen laat zien dan
gaat zij door talentscouting en/of promotie naar een hoger niveau binnen de
piramide. Op dit hogere niveau met en tegen betere speelsters moet weer
opnieuw bekeken worden of dit eerder getoonde bovenmatig presteren ook nu
waargemaakt kan worden. En zo gaan steeds minder ‘talenten’ door, totdat het
hoogste niveau is bereikt.

17-18 jaar
15-16 jaar
13-14 jaar
11-12 jaar
9-10 jaar
7-8 jaar
5-6 jaar

Ieder meisje op haar Niveau, Talent, Ambitie, Beleving, Leeftijd en Motivatie kan zich ontwikkelen in
het voetballen tot haar top.

‘Het ontwikkelen van een
lerende omgeving en een
uitdagend prestatieklimaat’
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Naam
Lieke Martens
Leeftijd
21
Team
A-team Nederlands
Vrouwenelftal,
meer dan veertig caps
Positie
rechtsbuiten
Clubs
Göteborg fc (Zweden),
fcr 2001 Duisburg
(Duitsland), Standard
Luik (België), vvv Venlo,
sc Heerenveen, CTO
Amsterdam
Erelijst
topscorer ek 2010 O19,
winnaar Beneleague
Supercup met
Standard Luik in 2011
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‘Ik was verlegen, een
beetje afwachtend’
Meisje onder de jongens

Lieke: ‘Mijn twee oudere broers
zaten op voetbal en de jongens in
mijn straat zagen mij graag komen
als ze gingen voetballen. Het was
daarom niet meer dan logisch dat
ik me al op mijn vijfde bij een
voetbalclub meldde. Bij rkvv
Montagnards in het Noord-
Limburgse Bergen begon ik in de
F2, daarna speelde ik in de F1, E2,
E1, D1 en de C1. Er speelden bijna
geen andere meisjes bij de club,
maar de eerste jaren was mijn vader
mijn trainer, zodat het toch meteen
vertrouwd voelde. Ik voelde me
gewaardeerd door de jongens in
mijn team, de meeste van hen
kende ik van het trapveldje, of ze
zaten bij mij in de klas. Alleen mijn
tegenstanders waardeerden het
geloof ik niet zo als ik ze voorbij
speelde. Trainers hebben me altijd
op dezelfde manier behandeld als
de jongens, niet slechter maar ook
niet beter. Er was een takenlijst als
het ging om het opruimen van de
materialen en de kleedkamer, zodat
dit soort dingen in de praktijk toch
niet op dat ene, zorgzame meisje
neerkwamen – zoals je soms wel
Lieke

ziet. Ik heb nooit iets van voor
oordelen over meisjes gemerkt.
Zo blijkt maar weer, als je geen
onderscheid maakt tussen meisjes
en jongens, worden meisjes
minstens even goede voetballers als
jongens. Natuurlijk werden er wel
soms opmerkingen gemaakt, zo van
“Lieke doet de was wel”, maar dat
waren denk ik grapjes. Ik was
verlegen, een beetje afwachtend.
Maar ik kende de jongens goed,
ik wist dat ze het goed met me
meenden. Dat stille, dat bescheidene zie je bij veel meisjes in
jongensteams, we kijken toch een
beetje de kat uit de boom. Nu ik
ouder ben, is dat wel minder
geworden, maar ik moet soms
nog steeds beter van me afbijten.
Wat misschien wel geholpen heeft,
is dat ik vanaf de D-pupillen
aanvoerder werd gemaakt.
Ook stelden ze me centraal in het
midden op. Ook buiten het voetbal
trok ik veel met de jongens op, op
het trapveldje in de buurt gingen
we gewoon weer verder waar we op
de training gebleven waren. Toch
veranderde er vanaf de D-pupillen
wel iets. Zij gingen soms een beetje
stoer lopen doen en ik begon ook
meisjesdingen leuk te vinden.

Met vriendinnen nagels lakken,
elkaars haar doen, kletsen over
jongens. Dat gaat nu eenmaal niet
met jongens samen. Vanaf mijn
middelbare schooltijd werden die
verschillen alleen maar sterker.’

‘Je moet hongerig
zijn, altijd meer
willen’
De jeugdjaren bij de knvb

Lieke: ‘Op mijn achtste kreeg ik al
een uitnodiging voor een knvbregioteam. Elk seizoen opnieuw
hoorde ik bij de uitverkorenen, ik
speel nu al bijna vijftien jaar in
knvb-teams. Aan voetbalactiviteiten heb ik in mijn jeugd dan ook
nooit een gebrek gehad. Ik had drie
activiteiten per week bij de club,
daar kwamen de knvb-trainingen
en -wedstrijden bij en vanaf de
D-pupillen trainde ik ook nog eens
mee met de jongens van vvv Venlo.
Ik kwam denk ik aan zo’n zes activiteiten per week. Op aandringen van
bondscoach Vera Pauw, die ook de
jeugdteams scherp in de gaten
hield, vertrok ik na de C1 bij rkvv
Montagnards, omdat ik daar slechts
tweede klasse speelde. Met de C1
en B1 van Olympia ‘18 in Boxmeer
speelde ik hoofdklasse. Ook kreeg
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ik een andere positie in het veld, ik
werd rechtsvoor in een soort vrije
rol. Leuk was ook dat er nog een
ander meisje in dat team speelde.
Nu hoefde ik na een overwinning
het feestje niet meer alleen te
vieren in het scheidsrechterslokaal,
maar waren we met zijn tweeën blij.
Bij de knvb liep het intussen ook
gesmeerd. In O15 speelde ik met
de beste meisjes van het land. In
dat team speelde ik voor het eerst
een echte interland, tegen België,
in het fc Zwolle stadion. Heel
officieel, in een rijtje gingen we het
veld op, het Wilhelmus werd
gespeeld. Dat was die eerste keer
bijzonder om mee te maken. Elk
seizoen daarna was het toch weer
spannend of ik was geselecteerd.
Als dan die envelop
in de bus lag, was ik opgelucht.
Uiteindelijk maakte ik op mijn
negentiende mijn debuut voor het
Nederlands elftal, in en tegen
China. Wat mij al die jaren steeds
weer verder heeft gebracht?
Vertrouwen. Coaches gaven mij
vertrouwen, elk seizoen opnieuw.
Vertrouwen is het belangrijkste dat
ze je kunnen geven. Problemen of
dips heb ik nauwelijks gekend en ik
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had het ook niet echt nodig om op
scherp te worden gezet, of bij de les
te worden gehouden. Ik wilde zelf
veel te graag het grote Oranje
halen. Veel inspiratie haalde ik uit
mezelf. Het heeft ermee te maken
dat ik vroeger klein was. Op straat
al ontwikkelde ik me noodgedwongen technisch sterk, ik moest het
van mijn moves hebben, omdat ik
er anders niet bij aan te pas kwam.
Ook was ik niet zo snel. Als ik in
een wedstrijd een man voorbij was,
moest ik er rekening mee houden
dat ik hem nog een keer voorbij
moest. Dat vond ik heel vervelend.
Ik deed er alles aan om dat te
verbeteren. Niet dat ik sprint
oefeningen of zo deed, wel deed
ik altijd goed mee met de romp
stabiliteitsoefeningen van de
knvb. Dat maakte me al een stuk
sterker, waardoor ik de bal beter
kon afschermen – ik werd dan niet
meer zo snel van de bal gezet.
Het ging er vooral om dat ik ermee
bezig was, dat zagen de trainers
ook, die hoefden er dan niet veel
meer over te zeggen. Met talent
alleen redt je het niet. Je moet
hongerig zijn, altijd meer willen.
Ik ben gegroeid, ben nu een

snellere speler. Maar ik moet er nog
steeds aan werken. Belangrijk is
ook dat ik voldoende eet voor een
wedstrijd. Bij de knvb krijg je
natuurlijk advies en begeleiding bij
je dieet, en drie uur voor de
wedstrijd eten we gezamenlijk – we
zorgen dat we alle stoffen binnenkrijgen. Maar ook dat moet je toch
vooral zelf doen, je kent je eigen
lichaam uiteindelijk het beste.
De keuze aan tafel? Spaghetti of
spaghetti. Met gehaktsaus of
gehaktsaus. Nee, van het eten
word je niet blij.’

‘Ik wilde het zelf. Ik
ben er harder van
geworden’
Het combineren van
voetbal met school

Lieke: ‘Al op mijn vijftiende verliet
ik het Limburgse dorpje waar mijn
ouderlijk huis stond en vertrok ik
naar Amsterdam. Dat was heftig.
De knvb en noc*nsf hadden
een project opgezet in samen
werking met de Hogeschool van
Amsterdam om speelsters optimaal
voetbal en school te laten combi
neren. Ik behoorde tot de eerste
lichting. Op zondagavond vertrok
ik om zes uur van huis, en nam de
trein. ’s Morgens ging ik naar
school, ’s middags trainde ik met
topspeelsters uit het hele land,
meisjes die graag van elkaar wilden
leren. Op vrijdagmiddag ging ik
weer naar huis. Ik trainde niet meer
mee met de B1 van Olympia ’18,
terwijl ik daar op zondag wel in de
basis startte. Daar kwamen
natuurlijk opmerkingen over, maar
ik maakte op mijn beurt ook wel
eens opmerkingen. De jongens
accepteerden het. In Amsterdam
woonden we met alle meisjes in een
studentenflat in een buitenwijk.
Ik moest mijn eigen eten koken, de
was doen, de boel schoonmaken.
Ik had geen idee hoe ik dat moest
aanpakken. Mijn kamer kwam uit
op een gang, verderop in de gang

was een gezamenlijke keuken. Maar
van koken kwam niks terecht,
niemand van ons wist hoe dat
moest. Uiteindelijk kwam er
iemand bij ons langs en die kookte
twee per week. Precies, spaghetti.
Ook kwam er soms iemand langs
om iets over mentale ontwikkeling
te vertellen. De eerste weken waren
nieuw en spannend, maar daarna
vond ik het minder leuk. Tegen
kerst begon ik mijn familie te
missen. Ik was een van de jongste
meisjes in de flat en ik zat in mijn
eindexamenjaar van het vmbo-t.
Ik was naar Amsterdam gekomen
omdat ik wilde groeien als
speelster, maar er was nauwelijks
perspectief – in het vrouwen
voetbal werd toen nog geen cent
verdiend. Voor mijn ouders,
honderden kilometers verderop,
was dat moeilijk. Ze maakten zich
zorgen of ik mijn huiswerk wel
maakte. Gelukkig zorgden de
oudere meisjes in de flat goed voor
Lieke

de jongere, met elkaar hadden we
het superleuk. Maar er gebeurde
ook wel eens wat. Soms nam een
van ons een jongen mee naar de
kamer. Kan dit wel, vroeg je je af,
mag dit wel? Spannend, maar het
leven in zo’n flatje was vaak ook
eenzaam. Ik wilde het allemaal zelf.
Ik ben er denk ik harder van
geworden.’

‘Vijf clubs in
vijf jaar tijd’
Van sc Heerenveen tot
FC Göteborg

Lieke: ‘Ik ben nogal trouw, ik had
daarom niet van mezelf gedacht
dat ik steeds zo snel van club zou
veranderen. Op mijn zestiende
speelde ik bij sc Heerenveen in de
Eredivisie voor Vrouwen – opnieuw
honderden kilometers van huis.
In achttien duels scoorde ik
tweemaal. Toen ik bij vvv Venlo
kon komen spelen, dicht bij huis,
was de keuze snel gemaakt. Daar

scoorde ik negen doelpunten in
twintig duels. Alweer na een half
jaar vertrok ik naar Standard
Fémina de Liège. In de gewonnen
wedstrijd om de BeNe SuperCup
tegen fc Twente scoorde ik twee
keer. In dat half jaartje in Luik
scoorde ik zeventien treffers, maar
ook Luik was erg ver rijden, dus
toen fcr 2001 Duisburg voorbij
kwam – minder dan een uur rijden
van het huis van mijn ouders – was
opnieuw de keuze snel gemaakt.
In Duitsland heb ik stappen gezet,
vooral fysiek. De mentaliteit was
daar van niet zeuren maar gaan.
De voorbereiding op het seizoen
alleen al: de eerste weken na de
vakantie zie je geen bal, je bent
alleen maar bezig met bosloop,
traplopen, Steigerung. Als dan de
wedstrijden beginnen, ben je
superfit. Ik kon blijven gaan, als
mijn spel een keer niet liep, kon ik
altijd terugvallen op kracht. Ik had
getekend voor maar liefst vier jaar,
maar toen na een jaar alle grote
speelsters plots vertrokken,
speelsters aan wie ik me juist had
willen optrekken, keek ik toch uit
naar iets anders. Nu speel ik bij
fc Göteborg in Zweden. Het
voetbal daar lijkt meer op dat van
ons in Nederland. Het leven is
socialer, positiever dan in Duitsland
en het voetbal is minder fysiek,
terwijl de competitie toch van goed
niveau is. Als ik weer terug ben in
Nederland om me te melden bij
Oranje, zie ik overeenkomsten met
vrouwengroepen in andere landen.
Wij willen alles graag goed doen.
We pikken snel signalen op om
ermee aan de slag te gaan, maar
we zijn ook sneller geraakt door
kritiek. Dingen blijven bij vrouwen
langer hangen, we kunnen er langer
over doorzeuren als Roger, de
bondscoach, kritisch is geweest.
Mannen zouden het dan allang
weer vergeten zijn. Was ik maar een
man, denk ik dan, dan kon ik dat
gevoelige uitschakelen.’
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Talentontwikkeling

Hoe gaat de knvb-talentselectie in zijn werk?
Een talentvolle speelster kent vier verschillende
voetbalomgevingen, omgevingen waar ze in aanraking
komt met voetbal. ‘Ten eerste is er haar club, waar ze
twee of drie keer per week traint,’ vertelt Mirelle van
Rijbroek, specialist talentontwikkeling meisjesvoetbal
van de knvb. ‘Verder voetbalt ze op haar lootschool, bij de knvb en soms nog bij een commerciële
voetbalschool. Al die omgevingen zouden vanaf haar
twaalfde jaar idealiter één omgeving moeten vormen.
Tot die tijd vraagt het om goede afstemming van de
coaches en het traject om overbelasting te voorkomen.’
Nederland kent vier opleidings
gebieden voor voetbalsters,
Noord, West, Oost en Zuid.
Deze gebieden zijn opgedeeld in
regio’s waarbinnen talenten dicht
bij huis worden opgevangen.
knvb-scouting start voor
meisjes in de leeftijd O10,
O11 en O12 (onder 10, 11 en
12 jaar). De eerste screening
start met een data-analyse,
met rapportages over meisjes
in gemengde voetbalteams en
door digitale wedstrijd
formulieren na te lopen.
Het gemengd voetbal is de
belangrijkste plek om talentvolle
speelsters scouten.
Het echte ‘fysieke’ scoutwerk is
een lastiger opgave, omdat
talentvolle speelsters zich
uiterst gefragmenteerd in het
Nederlandse voetballandschap
bevinden.

Het KNVB-traject voor talenten
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‘Spelen op het WK in
Canada is een droom
die uitkomt!’

Vivianne Miedema, spits Nederlands vrouwenelftal
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De aanwezigheid van knvb-talentcoaches en
vrijwillige scouts op talentdagen is een belangrijk middel
om in één keer veel talenten te kunnen bekijken.
Per gebied nodigen we alle meisjes in een leeftijds
categorie uit deel te nemen aan deze dagen. De dagen
worden verspreid door het land georganiseerd, bij
voorkeur in samenwerking met een bvo-vrouwenteam. Dit is vooral een leuke voetbalactiviteit voor
meisjes waarbij we veel kleine voetbalvormen spelen.
Op deze manier krijgen alle ingeschreven knvb-
meisjesleden van negen jaar, bijvoorbeeld uit het
geboortejaar 2005 of 2006, een brief. Daarin worden
ze uitgenodigd voor de dag – meestal melden zo’n vijftig
tot zeventig procent van alle meisjes van die leeftijd zich
vervolgens aan. Ook krijgt de knvb namen door van
verenigingen. Al deze meisjes worden in elk geval een
keer gezien door de talentcoaches en scouts, de namen
van de allerbeste meisjes worden opgeschreven.
De andere meisjes hebben een leuke middag gehad.
De talentdagen worden een paar keer per jaar
georganiseerd. Als meisjes eenmaal in beeld zijn, maakt
de knvb een ontwikkelingsrapport. Daarnaast houden
we in-, door- en uitstroomlijsten bij. Dit is de eerste
schifting. In deze fase schrijft de knvb in Zuid veel
talenten op, in het dunner bevolkte Noord wat minder.
West 1 en Oost zijn de gebieden met de grootste
aantallen. Dan komt Zuid, Noord, West 2 en als laatste
Zuid 2. Het zijn meestal meisjes die bij hun club
gemengd hebben gevoetbald, in de E1, D1 of C1 spelen,
met en tegen jongens in een hoge klasse. Toch is dat
geen voorwaarde.
Gemengd voetbal is een voordeel, maar geen must.
Spelen in een jongensteam in de vierde klasse levert een
talentvol meisje minder op dan een sterk meisjesteam
in de hoofdklasse jongens. Van Rijbroek: ‘Voorheen
scoutte de knvb breed onder meisjes. In Nederland
waren wel dertig tot veertig O12-teams (jonger dan
twaalf), wat erop neerkwam dat maar liefst één op de
vijftien Nederlandse, voetballende meisjes een groot
talent was. Hiermee zijn we gestopt nadat we onze visie
hebben aangescherpt. We willen meer focus leggen op
kwaliteit. Het doel is ook niet meer speelsters kennis te
laten maken met talentontwikkeling, maar de allerbeste
speelsters in het traject te krijgen om onze ambitie en
doelstelling wat betreft de internationale top te kunnen
waarmaken. Nu wordt minder op kwantiteit en nog
meer op kwaliteit gescout. Minder betere speelsters
meer activiteiten bieden. Daartoe zoeken we bewust

naar meisjes die dat kunnen én willen. Wie
dat zijn? Als een meisje in de D1 of C1 goed
mee kan met de jongens en ze vervult een
goede rol in het team, dan is dat voor ons
een belangrijk signaal van haar talent.’
Waar letten de scouts eigenlijk op?
Technische vaardigheden in de pupillen
leeftijd zijn voor de knvb het belangrijkste,
concrete kenmerk van een talent. Ze moet
de bal goed kunnen aannemen, ze moet
hem meenemen en acties maken. Tactisch
inzicht heeft minder prioriteit, dat is iets
wat zich pas ontwikkelt op hogere leeftijd.
Tegen betere tegenstanders, als er minder
tijd en ruimte is om te handelen en speelsters gedwongen worden beter te kijken.

knvb-trainingsgroepen

De grootste talenten worden aan het begin
van het seizoen regionaal ingedeeld in
zogenaamde trainingsgroepen. De knvb
heeft landelijk ongeveer zestien trainingsgroepen O12 en O13 en acht trainings
groepen O14, O15 en O16. Daar waar
mogelijk proberen we samen te werken met
de bvo-vrouwenteams. In het najaar en in
het voorjaar wordt in principe wekelijks
getraind. Daarnaast gaat een selectie van de
beste meisjes in elke leeftijdscategorie,
naast de vaste trainingen, ook een aantal
vriendschappelijke wedstrijden spelen.

In het voorjaar gaan we op basis van de
regionale O14-groepen voor het eerst
van start met een landelijke groep O14.
Zij spelen aan het einde van het seizoen
op een internationaal toernooi.
Hoe ontwikkelen de trainingsgroepen zich
vervolgens? In district Oost bijvoorbeeld
worden jaarlijks zo’n tachtig tot honderd
talenten van de leeftijd van tien en elf jaar
uitgekozen. In vier regio’s binnen district
Oost vormen ze O12- en O13-groepen van
elk zestien tot twintig meisjes. De knvb
biedt deze meisjes jaarlijks zo’n 25 tot
30 activiteiten aan, geleid door uefa 
A-, B- of C-gediplomeerde trainers,
trainers van een niveau die ze op de club
vaak niet eens voor jongensteams beschikbaar hebben. Eén trainer op acht meisjes is
het minimum, een criterium waarmee
daarmee we hopen veel individuele
aandacht te kunnen schenken. Meisjes
lopen geen zinloze rondjes om het veld, ze
doen veel vormen (3x2, 4x4) in kleine
aantallen en zijn vaak aan de bal. Ook spelen
ze wedstrijden tegen jongensteams van
clubs. Hierbij wordt ze langs specifieke
leerlijnen verder ontwikkeld. De knvb let
steeds scherp op. Wat zien we, en wat gaan
we verbeteren? Doel hiervan is het talent
elke week opnieuw verrijkt terug te laten
keren naar haar club. Pikt een speelster
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dingen op en ontwikkelt ze zich daardoor
verder, dan wordt ze het seizoen erop weer
uitgenodigd. Zo niet, dan brengt de knvb
haar terug naar haar club. Of een talent uit
O12 het seizoen erop doorstroomt de O13
in, dat hangt mede af van de situatie op de
club.
Speelt ze in de E1 en traint ze drie keer
per week? Of is ze naar de meisjes gegaan
en traint ze nog maar een keer per week?
In dat laatste geval bestaat de kans dat ze
afvalt. Ons advies is dan ook: houd meisjes
voortdurend in een lerende, uitdagende
omgeving. Laat haar spelen met de besten
tegen de besten, anders stagneert op een
dag toch haar ontwikkeling.
	Na weer een seizoen stroomt het talent
door naar O14, O15.
Zodra meisjes in de puberteit komen en
zowel fysiek als sociaal-emotioneel
veranderen, moeten we nog sterker naar
het individu gaan kijken. In de meer
prestatiegerichte juniorenomgeving komen
veel meisjes van deze leeftijd in de knel.
In de betere jongensteams worden spelers
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opgeleid voor het eerste mannenteam.
De allerbeste meisjes kunnen nog goed meekomen in C1 of B1 en
trainen vier keer per week, een frequentie die ze nodig hebben om
de top te halen. Andere meisjes komen in recreatieteams terecht,
terwijl hun ambitie en talent meer rechtvaardigen. Heb je als club
niet de mogelijkheid een speelster een passend niveau te bieden,
steek dan met andere clubs de hoofden bij elkaar en probeer samen
te werken. Zet ambitieuze meisjes bij elkaar, zet er het kader bij dat
ze verdienen. Toptalenten vinden hun weg wel, maar voor de wat
later bloeiende meisjes daar net onder is nog een wereld te winnen.
Topspeelsters worden geselecteerd voor een nationaal team:
O17, O19, of het grote Oranje. Toch is dat een tussendoel van
knvb-talentontwikkeling, want het gaat de knvb om het
Nederlandse vrouwenvoetbal als geheel. Het Nederlandse
vrouwenvoetbal is sinds de oprichting van de Beneleague en de
internationale prestaties van de nationale vrouwenelftallen sterk in
ontwikkeling. Dat is onder andere te merken aan de toegenomen
mogelijkheden van speelsters als fulltime betaalde profvoetbalsters
aan de slag te gaan, met name in internationale competities als in
Zweden, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Deze ontwikkeling is nu
al zeer veelbelovend. Als we zien wat er aan grote talenten in de
huidige nationale jeugdteams én wat er aan beginnende talenten op
de amateurvelden rondloopt, geeft dat nog meer hoop op een
fraaie toekomst.
	Na hun loopbaan ontwikkelen Nederlandse speelsters zich soms
verder in andere functies in voetbal of sport.

O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19

De stappen omhoog door de knvb-regionen voor een talent
1. Trainingsgroepen O12 en O13. Ongeveer zestien á achttien O12 en O13-trainings
groepen van elk 18 meisjes verdeeld over Nederland trainen elke week samen. Daarbij
worden hun clubtrainers betrokken en ouders krijgen voorlichting in de hoop dat de
knvb-ervaring mee terug de clubs instroomt en meer meisjes geholpen kunnen worden.
2. Trainingsgroepen O14 en O15. Van de speelsters van de ongeveer negen O14trainingsgroepen worden drie landelijke teams geformeerd. Zuid, West en Noord/Oost
met elk weer achttien spelers. Deze meisjes spelen een toernooi – de beste achttien
daarvan worden doorgeselecteerd, waarmee een landelijk O14-team kan worden
geformeerd. Dit is een soort voorbereiding richting nationaal O15 om de allerbeste
meisjes in deze leeftijd een extra uitdaging te bieden. Dit elftal speelt internationale
toernooien waaronder in Duitsland. Steeds spelen de besten tegen de besten;
3. Nationaal O15. Met de ongeveer negen regionale O15-groepen gebeurt in feite
hetzelfde: de allerbeste meisjes spelen in Nationaal O15 vriendschappelijke interlands
tegen België, Engeland en Duitsland. Daar spelen meisjes in die eerst in O14 zaten, maar
ook nieuwe speelsters die zich bij hun club zijn blijven ontwikkelen. De knvb blijft ze
namelijk volgen, ook als ze tijdelijk zijn afgevallen. Alleen als een talent een langdurige
blessure heeft, verdwijnt ze soms van de radar. De knvb werkt er hard aan zicht te
houden op meisjes die een tijdje uit de running zijn;
4. Nationaal O16, O17, O18, O19. Meisjes die instromen in O16 en O17, waaronder de
allerbeste meisjes van Nationaal O15, worden enthousiast gemaakt voor een cto-traject
in Amsterdam of Eindhoven. cto is een noc*nsf erkend topsportvoetbalprogramma
voor talentvolle speelsters en staat voor Centrum voor Topsport en Onderwijs. Voetbalsters
van O16, O17 en O18 kunnen op één locatie fulltime trainen, studeren en wonen, met
minimale reistijden;
5. Regionale jeugdopleiding. Er zijn veel jeugdopleidingen in Nederland die zijn alleen voor
talentvolle jongens, maar alleen bij die van fc Twente kunnen ze vooralsnog structureel
terecht. Bij fc Twente spelen op dit moment en flink aantal meisjes. fc Twente heeft het
vrouwenteam, een belofteteam en O14, O15 en O16 teams spelend in de C-junioren
competitie. Ook is er een trainingsgroep O12, O13 en O14 voor meisjes die nog bij een
amateurclub zitten en die een keer per week bij de fc Twente Academie meetrainen.
fc Twente profiteert van de knvb-scouting en begeleiding en zoekt de beste meisjes uit.
Prima, want andersom kan de knvb dit die meisjes als perspectief bieden. In de toekomst
worden meer opleidingen voor voetbalsters verwacht;
6. BeNeLeague. De allerbeste meisjes van zeventien en achttien jaar vloeien al snel de
BeNeLeague in, waar Nederlandse bvo-vrouwenteams strijden met Belgische topteams.
De gemiddelde leeftijd van spelers in de Beneleague is 21 jaar. Driekwart van de meisjes die
in O19 spelen, speelt al in de BeNeLeague. Tweederde van de speelsters van het Nederlands Vrouwenelftal komt ook uit in de BeNeLeague, eenderde van hen speelt in het
buitenland. Het niveau van de BeNeLeague is echter niet het niveau waar de knvb
speelsters voor opleidt, het werkelijke doel is internationaal niveau. We leiden op voor de
(inter)nationale top, we ontwikkelen speelsters die kunnen spelen in toplanden als Duitsland, Zweden en Noorwegen. Dat is het uitgangspunt. Spelen in topcompetities is het beste
voor hun verdere ontwikkeling naar de absolute wereldtop.
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piramide meisjes- en vrouwenvoetbal

Performance High Performance
program
Program

Het hele traject van talentontwikkeling heeft één
belangrijk einddoel: topspeelsters opleiden voor het
Nederlands vrouwenelftal. Hoe meer goede voetbalsters
worden afgeleverd, hoe beter de positie van Nederland
kan worden binnen het internationale topvoetbal.
We starten met talentherkenning en talentontwikkeling in de
leeftijd O10, O11 en O12. Dit doen we door middel van de
talentscoutingsdagen (promotionele activiteiten). De volgende stap
zijn de trainingsgroepen. We hebben landelijk ongeveer 16 trainings
groepen O12 en O13 en 8 trainingsgroepen O14, O15 en O16.

Nationaal Vrouwenteam

CTO
Nationale Academie
MO16/MO17/MO18

Nationaal O19
Nationaal O17

Talent program

Nationaal O16
Trainingsgroep

School
& Sport

MO14/MO15/O16

Trainingsgroep

Grassrootsprogramms

MO12/MO13
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Trainingsgroep

MO10/O11 – Voetbalschool
Iedere Regio

Nationaal O15
Landelijke groep O14

Daarnaast werken we per opleidingsgebied met overstijgende
groepen voor de allerbeste meisjes (per leeftijdscategorie). Naast
de vaste trainingen spelen zij nog extra wedstrijden. In het voorjaar
starten we met een landelijke groep Onder 14. Zij spelen aan het
einde van het seizoen op een internationaal toernooi. Op een aantal
locaties in Nederland zijn er topsporttalentscholen, met ook
zogenaamde voetbalklassen. Zij krijgen twee tot vier extra voetbal
trainingen op school.
Nationaal Onder 15 komt in het voorjaar meerdere malen bij elkaar
voor trainingen, stages en oefeninterlands. Bij Nationaal Onder 16
spelen de Nederlandse talenten voor het eerst twee internationale
toernooien. Het UEFA Development Tournament en het Nordic
Tournament. Tijdens deze prestigieuze evenementen ervaren de
speelsters hoe het is om een internationaal toernooi af te werken.
Met Nationaal Onder 17 en Onder 19 spelen we kwalificatie
wedstrijden (in rondes) en kwalificeren we ons hopelijk voor een
EK/WK. Daarnaast hebben we trainingen, stages en spelen we met
deze teams ook vriendschappelijke interlands.
Als hoogste team hebben we het Nationaal vrouwenteam. Voor
de nationale A-selecties bij de vrouwen zijn er drie grote titel
toernooien (EK/WK en OS).

Talentdagen/Masters *

MO9/MO10/MO11 – (MO12/MO13)

Talentontwikkeling
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De vier kerntaken van een topspeelster

1. Ontwikkelen speelwijze. Leveren van een bijdrage aan het
teamresultaat binnen de teamfuncties aanvallen, verdedigen en
omschakelen;
2. Verbeteren voetbalprestatie. Reflecteren op eigen voetbal
ontwikkeling, voorbereiden op wedstrijden en trainingen, leren
trainen en beleven van de sport;
3. Inrichten van leven als topvoetbalster. Keuzes maken, het
afstemmen van het leefpatroon op voetbal, het zorgen voor
gezonde voeding;
4. Leveren van een bijdrage aan imago en identiteit van het
vrouwenvoetbal. Ze moet het goede voorbeeld geven en kunnen
omgaan met (sociale) media.

cto-traject

Het cto-traject is een topsportvoetbalprogramma voor talentvolle speelsters. cto staat
voor Centrum voor Topsport en Onderwijs. Voetbalsters van O16, O17 en O18 kunnen op
één locatie fulltime trainen, studeren en wonen, met minimale reistijden. Het doel is dat de
speelsters in het voetballen én hun studie het beste uit zichzelf kunnen halen. Ze krijgen
niet alleen voetbaltraining, maar ook les in voetbaltheorie, zelfreflectie, mediatraining en
voeding. Op maandagochtend gaan ze naar school en in de middag trainen ze van 15.00
tot 17.00 uur. Dinsdag en donderdag hebben ze performancetraining, daarna is er school.
Van 15 tot 17 uur is er weer training. Woensdag hebben ze school en training op dezelfde
tijd. Op vrijdagavond spelen ze met hun cto-team in een competitie tegen C-junioren
jongens. Het weekend zijn de meisjes vrij. De beoogde functie van dit voetbalprogramma
is dat we zo veel mogelijk speelsters opleiden voor de nationale teams en doorstromen naar
een bvo-vrouwenteam. Veertig speelsters die nu in een bvo-vrouwenteam spelen,
doorliepen het cto-voetbalprogramma. Er zijn nu twee topsportvoetbalprogramma’s,
in Amsterdam en Eindhoven. Deze zijn door het noc*nsf erkend. We hopen in de
toekomst ook voetbalopleidingen in het oosten en noorden van het land te kunnen realiseren.

knvb-competentieprofiel van een topspeelster

Waar moet het allemaal toe leiden? Naar welk doel leidt talentontwikkeling, iets wat voor meisjes zoveel grilliger en onzekerder is dan
voor jongens? De knvb heeft een competentieprofiel uitgewerkt,
een ideaalplaatje waaraan elke topspeelster moet voldoen. Dat
plaatje bestaat uit vier kerntaken. Ze vormen een kader dat richting
geeft aan het ontwikkelen van talentvolle voetbalsters.
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De ontwikkeling van de speelwijze is, net als bij de
jongens, een belangrijke pijler onder het Nederlandse
voetbal. De manier waarop wij in Nederland graag willen
voetballen, vraagt veel van speelsters. Als het gaat om
inzicht, technische vaardigheid, het herkennen van
situaties en het langdurig volhouden van handelingen.
De doelstellingen en de methodische stappen zijn
vrijwel gelijk aan die bij de jongens, met als belangrijk
verschil de snelheid. De talentvolle, jonge voetballer is
methodisch gezien verder in zijn ontwikkeling dan de
gemiddelde talentvolle, jonge voetbalster. Tenslotte
spelen talentvolle jongens al vanaf hun tiende jaar bij
een regionale jeugdopleiding, een omgeving die
alle voorwaarden biedt voor talentontwikkeling.
De talentvolle speelster daarentegen speelt op die
leeftijd nog in het amateurvoetbal, waar vaak een andere
cultuur heerst. Meisjes trainen minder en worden vaak
getraind door trainers zonder trainersopleiding.
Dit vertrekpunt in gedachte houdend, stellen we toch
de hoogste eisen aan topspeelsters. Zo moet het
uitvoeren van haar taak en functie in de wedstrijd
voortdurend richtinggevend zijn voor haar handelen.
Met het realiseren van de spelbedoeling in haar
achterhoofd maakt ze zelf haar keuzes in relatie tot
medespeelsters en tegenstanders. Ontwikkeling en
verbetering van haar bijdrage aan het teamresultaat is
de grote drijfveer. Ze is loyaal ten aanzien van de
doelstellingen van de club waarvoor ze speelt en ze
heeft een voorbeeldfunctie naar jeugd, media, sponsors
en andere belanghebbenden en betrokkenen. Ze werkt
mee aan voetbalgerelateerde projecten met een
sociaalmaatschappelijke doelstelling. Ze draagt bij aan
de belangen en imago van club en voetbal.

Het KNVB-traject voor talenten

Maar boven alles is een topvoetbalster verantwoordelijk voor haar eigen ontwikkeling en prestatie. Haar
vorming is gericht op onafhankelijkheid. Ze staat voor
de taak om onder druk en wisselende omstandigheden
te presteren. Het hoge spelniveau vereist dat ze steeds
beter, vaker, sneller en langer voetbalhandelingen kan
verrichten. Tegelijk is ze onderdeel van een team en
daarmee afhankelijk van de prestatie van haar team
genoten. Dit vraagt om een op topsport afgestemde
levenshouding en leefstijl. Ze werkt samen met andere
speelsters, met de trainer-coach en met andere
professionals rond het team. Ze neemt verantwoor
delijkheid voor haar inbreng met betrekking tot het
leveren van een teamprestatie. Ze denkt mee, draagt
oplossingen aan en maakt zaken bespreekbaar. Haar rol
in de wedstrijd is uitvoerend, initiërend en coachend ten
opzichte van medespeelsters. Ze is zich steeds bewust
dat al haar handelen invloed heeft op haar imago en dat
van het team, club en het voetbal.
Hoe geven we nu concreet invulling aan deze vier
kerntaken? Belangrijk uitgangspunt is dat die invulling
altijd leeftijdsspecifiek moet zijn. Bij O12 concentreren
speelsters zich op andere zaken dan bij O19.
Van alle speelsters wordt in elk geval verwacht dat
ze verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkel
proces. Dat wil zeggen: ze moet willen, ze moet durven
en ze moet doen. Een knvb-talentcoach bewaakt
dat proces. Hij moet oprecht geïnteresseerd zijn in
speelsters, eisen stellen aan de kwaliteit van hun
handelen en hen ontwikkelen als voetbalster én als
mens. Daarbij leert ze zelf situaties herkennen en
leert ze zelf keuzes te maken.
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Kerntaak 1. Ontwikkelen speelwijze

Naast haar trainingsactiviteiten bij haar club, volgt een
topspeelster in ontwikkeling een wekelijkse knvbtraining van negentig minuten. In deze training wordt
veel aandacht besteed aan de technische basisvaardigheden. Dat wil zeggen: voetbalhandelingen met bal en
zonder bal. Aannemen, passen, dribbelen, positie
kiezen, vrijlopen, bal afpakken. Dit gebeurt binnen
kleine oefen- en partijvormen (4x4, 4x3, 3x3, 3x2,
2x2, 2x1, 1x1, 1x0). Ze wordt gecoacht op intentie,
uitvoering en communicatie. Zowel als het gaat om haar
positie in het veld als ten opzichte van medespeelsters
en tegenspeelsters, de richting van spelen, het moment
van spelen en de snelheid van de bal.
	Bij meisjes bij O12 en O13 wordt de wedstrijd nog als
middel gezien, waarbij ze beter leren te spelen vanuit een
basistaak, bij meisjes bij O14 en O15 wordt de teamorganisatie als middel gezien. Daarbij leren ze hun basistaken
beter af te stemmen binnen het team. Onderdeel
daarvan is de performancetraining. De performance
training (core stability) komt terug in de warming-up, in
een individueel programma dat speelsters in hun eigen
tijd volgen. Meer informatie over de performancetraining
vind je op voetbal.nl/performancetraining.
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Kerntaak 2. Verbeteren voetbalprestatie

Topspeelsters geven vorm aan het verbeteren van de
eigen voetbalprestaties door te reflecteren op de eigen
voetbalontwikkeling, door zich voor te bereiden op wedstrijden en trainingen en door te leren trainen en leren
beleven van het voetballen.
Als het gaat om het reflecteren op de eigen
voetbalontwikkeling stellen ze zichzelf regelmatig
vragen. Wie ben ik? Wat zijn mijn voorkeuren? Wat is
mijn motivatie als speelster? Hoe leer ik? Wat wil ik, wat
is mijn droom, mijn doel? Zit ik in de juiste omgeving
omdat te realiseren? De juiste club, het juiste niveau,
het juiste team? Het juiste aantal trainingen, het niveau
van de wedstrijden, mijn belastbaarheid, het onderwijs?
Heb ik inzicht in mijn kwaliteiten en mijn verbeter
punten? Wat kan ik goed? Wat kan en wil ik verbeteren?
Ze houden een logboek of spelersdagboek bij, zodat ze
op basis van aantekeningen met talentcoaches persoonlijke ontwikkelingsgesprekken kunnen voeren, om
zodoende hierover van gedachten te kunnen wisselen.
Topspeelsters leren zich voor te bereiden op
wedstrijden en trainingen. Hoe kan ik de ‘perfecte
wedstrijd’ spelen? Hoe kan ik goed trainen? Wat is daar
voor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig? Hoe ga ik om
met positieve en kritische feedback? Hoe evalueer en
analyseer ik mijn eigen prestaties? Voorafgaand aan elke
training bespreekt de talentcoach hoe de training
eruitziet. Welke vormen, op welke voetbalhandelingen
gaan we trainen en waarom? Wat wordt er van wie
gevraagd? Welke persoonlijke doelen heeft elke
speelster en op welke twee doelen gaat ze zich die
avond concentreren? Voorafgaand aan elke wedstrijd
houdt de talentcoach een wedstrijdbespreking. Hierin
geeft hij aan van wie hij welke bijdrage vraagt en maakt
hij met elke speelster aparte afspraken.
	Bij dit alles staat het voetballen zelf centraal.
De kerntaak ‘verbeteren van de voetbalprestatie’ is er
vooral om bewuster en gerichter inhoud te geven aan
de ontwikkeling van het voetballen. Hierbij houden we
rekening met leeftijdsspecifieke kenmerken en
ontwikkelingskenmerken van kinderen.

Kerntaak 3 en 4. Inrichten van haar leven als topvoetbalster

We willen speelsters leren om bewust na te denken hoe ze haar leefsituatie en trainings
situatie zo goed mogelijk kan inrichten. Hierbij gaat het vooral om keuzes maken. School,
trainen, het sociale leven. Hoe ziet mijn week eruit, hoe deel ik mijn tijd in? Hoe belastbaar
ben ik? Hoeveel activiteiten per week kan ik aan, wat is de balans hierin, ook in relatie tot
onderwijs? Wat is gezonde voeding? Wat eet en drink ik voor en na training en wedstrijd? In
zijn begeleiding van speelsters wordt de talentcoach bijgestaan door voedingsexperts. Tot
slot levert een topspeelster een bijdrage aan het imago en de identiteit van het vrouwenvoetbal. Ze geeft het goede voorbeeld en kan omgaan met (sociale) media.

Wat kun je als club bijdragen aan
talentontwikkeling?

1. Gemengd. Laat meisjes zo lang mogelijk
samen met jongens voetballen;
2. Trainingsuren. Organiseer meer
trainingsuren voor juniorenmeisjes door
samenwerkingsverbanden met andere clubs
aan te gaan;
3. Beste tegen de beste. Als de beste
speelsters op een dag niet langer het niveau
aan kunnen van de jongens, laat ze dan met
en tegen de allerbeste meisjes spelen;
4. Meisjesteams. Heb oog voor sluimerende
groepsprocessen in meisjesteams, zorg
ervoor dat meisjes zich in de groep kunnen
en mogen onderscheiden. Excelleren moet
iets moois zijn;
5. Uitdagen. Buig als trainer-coach weinig
aantrekkelijk, taakgericht voetbal om in
initiatiefrijk en doelgericht voetbal, door
meisjes steeds opnieuw te prikkelen dat ze
nóg beter kunnen.

Het KNVB-traject voor talenten
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Tot slot
Wat kan de knvb voor jouw club betekenen?

De knvb helpt jouw vereniging graag met vraagstukken over talentontwikkeling in het
meisjes- en vrouwenvoetbal. Ondersteuning op maat is mogelijk door de inzet van de
knvb-verenigingsadviseurs. Ook kun je je laten inspireren door andere verenigingen in het
land die al ervaring opdeden met deze thema’s. Veel voorbeelden daarvan passeren in deze
reeks boekjes de revue. Namens alle meisjes en voetbalclubs die meewerkten aan deze
reeks wensen wij je veel plezier met lezen en veel succes met het organiseren van meisjesen vrouwenvoetbal! Bezoek voor meer informatie knvb.nl/vrouwenvoetbal.
Voor vragen kun je ook telefonisch of op ander manieren opnemen met de knvb:
knvb.nl/service.
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Met dank aan
Maarten de Backer, Roos Brouwer, Sabrina Cols, John Kaersenhout, André Koolhof,
Laura van Leeuwen, Daphne Koster, Mirelle van Rijbroek, Marije Min, Wim van der Wal.

Over de schrijver

Jeroen Siebelink is schrijver en journalist. Van zijn hand verscheen de biografie
De Wolf, John, de verhalenbundel Voetbalgenen –Vaders en Zonen van Oranje.
Eerder schreef hij De Voetbalbelofte – Achter de Schermen van de Jeugdopleiding.
Voor de knvb ontwikkelt hij Allemaal Uitblinkers, een handboekenserie plus dvd’s
voor trainer-coaches in het amateurvoetbal.
www.jeroensiebelink.nl

Tot slot
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VOETBAL OM VAN TE HOUDEN

Meisjes en vrouwen brengen spelplezier, harmonie en nieuwe dynamiek
op de velden. Ze maken het verenigingsleven rijker en spannender.
Geven het voetbal een nieuwe stimulans. Zijn de grootste groeifactor
van het voetbal, zorgen voor aanwas bij de clubs, maken de vereniging
sterker en onze kans op succes twee keer zo groot. Vrouwenvoetbal
heeft daarmee een voorbeeldfunctie. Het staat voor alle positieve
waarden: voor elkaar, voor het spel en voor de toekomst. Waarden waar
we zo naar terug verlangen in het voetbal. Vrouwen voetbal is bij
uitstek ‘voetbal om van te houden’.

In Talentontwikkeling:
Eva van Deursen (15),
CTO Talent Team Eindhoven

‘In het cto Talent
Team kan ik me aan
anderen optrekken’
Jill Roord (18), FC Twente

‘Ik kreeg veel voetbalactiviteiten per week’
Lieke Martens (21),
FC Göteborg (Zweden)

‘Ik wilde het zelf.
Ik ben er harder
van geworden’

knvb.nl/vrouwenvoetbal

