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Onderzoeksvoorstel: 
PROJECT: MEER GELIJKE KANSEN VOOR ALLE JEUGDVOETBALLERS 
    door Forward Football (2019) 
 
Introductie               

‘’Teamindeling- en selectiebeleid, iedere vereniging heeft er mee te maken en doet 
het op haar eigen manier. Een hartstikke moeilijke klus, waarin de KNVB ziet dat meer en 
meer verenigingen hier bewuster over nadenken en naar handelen. Tegelijkertijd zijn er 
kansen voor de toekomst om dit nog beter te doen met elkaar. De praktijk is namelijk ook 
dat, bijvoorbeeld door scheidingen tussen selectie en niet-selectie teams, er nogal eens 
sprake is van een onevenredige verdeling van de middelen en faciliteiten. 

 
De KNVB is daarom gestart met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Hierin wordt 

onderzoek gedaan naar alternatieve opleidingsmodellen, zodat alle jeugdvoetballers over 
een langere periode meer gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en plezier 
te beleven aan het voetballen’’ aldus de KNVB op haar website. 
 

Forward Football deelt de visie van de KNVB en wilt bijdragen aan de 
talentontwikkeling in het Nederlandse voetbal. Het huidige selectiemodel heeft een 
uitsluitend karakter en daarom willen wij, in samenwerking met de KNVB en de Vrije 
Universiteit, de invloed van een gelijkwaardig verdeelde selectie-indeling op het 
voetbalgedrag tijdens wedstrijden onderzoeken. 
 
 
Onderzoeksvraag; 
 Welke verschillen zien we in de totale voetbalhandelingen per speler 
gedurende een wedstrijd wanneer zij worden ingedeeld op basis van niveau 
(selectie-indeling) en wanneer ze gelijk zijn verdeeld over meerdere teams 
(indeling gelijke kansen)? 
 
“In het project Gelijke Kansen staat het gelijkheidsbeginsel centraal, maar 
worden de niveauverschillen tussen jeugdspelers gerespecteerd. Ons doel is 
om voetbal aan te bieden waarin jeugdspelers hun potentie kunnen benutten, 
persoonlijke drijfveren waar kunnen maken en maximaal plezier beleven.” 
Aldus Jorg van der Breggen - Senior medewerker voetbalontwikkeling 
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Methode: 
 Bij 4 teams binnen één vereniging wordt tijdens training de selectie indeling 
aangepast en onderlinge oefenwedstrijden gespeeld. De eerste ronde worden de twee 
selectieteams* (o9-1 en o9-2) gemixt en spelen tegen elkaar en o9-3 en o9-5 idem. Er zullen 
twee wedstrijden van 30 min binnen een reguliere training plaatsvinden. In de tweede ronde 
zal opnieuw de selectie indeling aangepast worden. Uit elk team zullen 2 spelers worden 
geselecteerd en gelijke teams gevormd worden. Het wedstrijdformat zal passend zijn bij de 
voorgeschreven leeftijdscategorie van de KNVB, alleen de duur zal iets worden aangepast. 
 
Voorbeeld meetdag: 

Veld 1 Veld 2 

O9-1/2A           vs O9-1/2B O9-3/5A           vs O9-3/5B 

O9-1/2/3/5A vs O9-1/2/3/5B O9-1/2/3/5C  vs O9-1/2/3/5D 

 
*Leeftijdscategorie in overleg 
 
 
Data wordt gegenereerd met het performance & data analysesysteem GenGee INSAIT KS. 
Hierbij kan hartslag (internal load), positie (external load), versnelling (acceleraties en 
deceleraties), hoekverandering (wenden/keren) en baldata gegenereerd worden. Bestaande 
parameters of parameters met x en y coördinaten kunnen worden gemodelleerd 

 
GenGee data o.a.: 
- Aantal balcontacten 
- Aantal passes en succesvolle passes 
- Aantal passes vooruit en succesvolle passes vooruit 
- Balbezit in seconde per team en per speler 
- Aantal dribbels 
- Gelopen afstand /Sprints 
- Schoten 
- Receives 
- Intercepties / Tackles 
(Optioneel):  Pass connectie tussen spelers per team 

 
 
 
 
 

Om talent nog beter in te kunnen schatten zal naast de wedstrijdmetingen het volgende 
plaatsvinden buiten de wedstrijden om: 
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● Football Skills track (gevalideerd dribbelparcours). Deze wordt door iedere speler 1x 
afgelegd 

● Vragenlijst persoonlijkheidskenmerken (6 vragen per speler ingevuld door de trainer) 
● Vragenlijst wedstrijdvorm (4 tot 6 vragen voor iedere speler na elke wedstrijd) 

 
Voor meer informatie over Gengee Insait KS zie volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kHsf3uFKIzI&t=21s 
 
 
 
 
Contactgegevens Forward Football: 
 Flip de Bruijn 
 Project manager 

 sport science development 
 06 51 87 59 29 
 Flip@forward.football 
 www.Forward.football  
 


