


VOORWOORD
Als bond, vereniging of trainer de ambitie om het niveau van jeugdspelers 

omhoog te tillen? Coördineer trainers en spelers, plan oefeningen, evaluaties 
en noteer elk detail! Scout spelers, upload je video’s en tag ze met behulp 

van video-analyse en voeg je eigen oefeningen toe aan de bestaande 
oefeningenbibliotheek. Grote clubs en bonden in binnen- en buitenland 

gingen jou reeds voor!



OVER

START SOCCERPLAY

SoccerPLAY is een online managementsysteem dat ontwikkeld is om bonden, clubs, voetbalscholen en individuele 
trainers zo goed mogelijk te ondersteunen in het ontwikkelen/opleiden van jeugdspelers. 

In 2009 startte SoccerPLAY, in samenwerking met AFC Ajax, als één van de eerste in de sportwereld met het aanbieden 
van een compleet, didactisch en methodisch opgebouwd voetbaltrainingsprogramma voor trainers en spelers. Al snel 
vergaarde het platform wereldwijde bekendheid door het vermarkten van een sterke opleidingstructuur (volgens de 
Ajax filosofie) en samenwerkingen met verschillende bonden en professionele voetbalclubs (zie KNVB Trainingsplanner). 
SoccerPLAY kent meer dan 800 oefenvormen welke onderverdeeld zijn in verschillende leeftijdscategorieën. Daardoor 
kan het online voetbaltrainingsprogramma als leidraad dienen voor het jeugdbeleid van amateurverenigingen. 
De oefenstof biedt bestuurders, coordinatoren en jeugdtrainers ondersteuning en begeleiding bij het geven en 
samenstellen van voetbaltrainingen. 

Via www.soccer-play.com kunnen trainers oefenstof bekijken en hiermee eenvoudig zelf een eigen training 
samenstellen, om deze uiteindelijk uit te printen en mee te nemen naar het trainingsveld. Alle gemaakte trainingen 
worden opgeslagen onder een eigen account, waardoor iedere trainer een eigen database van trainingen opbouwt. 

SoccerPLAY onderscheidt zich voornamelijk door de kwalitatieve content die het herbergt. Zorgvuldig opgebouwd 
krijgen jeugdspelers ieder jaar leeftijdspecifieke oefeningen voorgedragen. Voor elke leeftijd zijn er specifieke 
leerdoelen bepaald die bijdragen aan periodieke doelstellingen. De oefenstofdatabase bevat inmiddels meer dan 
800 oefeningen, gerangschikt per leeftijdscategorie. Iedere oefening wordt ondersteund met organisatievormen, 
tekst, tekeningen, animatie- en videobeelden. Kortom, SoccerPLAY heeft de juiste oefeningen bij de juiste leeftijden 
gecategoriseerd. 

Maar er is meer. Naast oefenstof is er ook een online spelervolgsysteem beschikbaar. Hiermee kan een trainer 
op eenvoudige wijze zijn spelers volgen gedurende de wedstrijden en het seizoen. Met het spelervolgsysteem 
is het mogelijk om wedstrijdbeoordelingen te maken, de spelers te testen, specifieke technische en tactische 
beoordelingspunten te geven en een aanwezigheidsrapportage op te stellen. Tevens kunnen het aantal speelminuten, 
de posities en het aantal goals en assists per speler worden bijgehouden.



MODULES
SoccerPLAY is didactisch en methodisch opgebouwd en wordt gekenmerkt door drie belangrijke pijlers, namelijk: leeftijdsspecifieke oefeningen, mentale 
trainingen en methodisch leren. Verschillende experts hebben richting gegeven aan de invulling van deze topics. Zo heeft Patrick Ladru, ex-jeugdtrainer 
AFC Ajax, alle leeftijdspecifieke oefeningen ontwikkeld, heeft Bram Meurs, psycholoog en schrijver van het boek ‘Mentale training / coaching’, een mentale 
leermodule geschreven en heeft David Zonneveld, als ex-prof, een belangrijke rol gespeeld in de tactische speelwijzes en het ontwikkelen van een motorische 
ontwikkelingsmodule. Vooral deze sterke, kwalitatieve content is wat SoccerPLAY zo onderscheidend maakt ten opzichte van andere soortgelijke systemen.

SoccerPLAY is op twee manieren te gebruiken, namelijk: via de geïntegreerde (club)leerlijn en via individuele accounts. Vanzelfsprekend is de (club)leerlijn 
interessant voor clubs/verenigingen en is een individueel account interessant voor trainers die de motivatie hebben om zelf kwalitatieve trainingen te geven 
met een (eigen) duidelijke visie. Wat tevens interessant is, is dat beide accounts de mogelijkheid hebben om te tekenanimatie-tool te gebruiken.

LEEFTIJDSSPECIFIEKE OEFENINGEN
Het systeem bevat ca. 800 leeftijdsspecifieke oefeningen. Deze zijn zorgvuldig opgebouwd zodat kinderen vanuit een goede basis verder kunnen leren. 
Elk jaar komen dezelfde trainingstopics aan bod maar worden er nieuwe, complexere oefenvormen behandeld. Op deze manier krijgen spelers de meest 
complete opleiding en zit elk seizoen vol met nieuwe uitdagingen.

MENTALE TRAINING & COACHING
Dat onze gedachtes een directe invloed hebben op onze prestaties op het veld is bekend. Onze mentale module ondersteunt trainers in de juiste manier van 
coachen. Anderzijds ondersteunt het spelers in het creëren van een ideale prestatietoestand onder druk.

MOTORISCH LEREN & TACTIEKEN
Met de motorisch leren oefeningen moeten kinderen hun aandacht richten tijdens het uitvoeren op het einddoel en niet zozeer op het technisch uitvoeren 
van de de techniek/vaardigheid. Welke coach momenten worden hierbij gegeven? Bij motorisch leren gaat het dan niet om het onmiddellijke effect 
(technisch) van de oefening maar om de gevolgen op langere termijn.
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In samenwerking met SoccerPLAY 
heb ik een platform ontwikkeld, 
waarin, per leeftijdscategorie, alle 

trainingstopics zijn uitgeschreven. 
Vanwege het feit dat ik destijds al 
werkzaam was bij AFC Ajax, waren zij 
bereid haar naam aan dit platform 
te verbinden. Zo ontstond de “Ajax 

Online Academy,” die inmiddels 
wereldwijd bekendheid heeft 
vergaard. Nadat ik Ajax had verlaten 
voor een buitenlands avontuur, heb 

ik 3 jaar lang elke dag intensief met 
het systeem gewerkt en op deze manier 
mijn team van coaches aangestuurd. 
Doordat ik eerder in de jaren ‘90 was 
opgeleid met de visie van Louis van Gaal 
en later heb mogen werken met die van 
Johan Cruyff, is mijn werk als het ware 
een mix van de twee meest bekende 
coaches ter wereld geworden!

David Zonneveld speelde als voetballer 
bij enkele profclubs waarna hij al 
snel het trainersvak ambieerde. Hij 
begon bij Telstar als videoanalist 
van het eerste team, daarna werd 
hij jeugdtrainer bij FC Volendam 
en Telstar en behaalde snel zijn 
UEFA A/B/C licenties. Naast zijn 

Sportmanagement studie heeft David 
zich gespecialiseerd in motorisch 

leren voor kinderen, het ontwikkelen 
van speelwijzen en heeft hij een 
groot tactisch denkvermogen. Tevens 
ontwikkelt David periodiseringsplannen 
en jaarplanningen voor clubs en bonden.

Bram Meurs is sociaal & 
organisatiepsycholoog en in het bezit 

van de aantekening Sportpsychologie. 
Naast het spelen in de top van de 
amateurs speelde Bram betaald voetbal 
bij PSV en FC Eindhoven. Hij is in het 
bezit van het diploma Trainer Coach III en 
schreef de boeken Voetbal Psychologie 
(2014) en Kopsterk (2010, coauteur). 
Beide boeken gaan over hoe trainers 
en spelers zich kunnen verbeteren op 
mentaal vlak. Op basis van deze boeken 
begeleidt Bram meerdere spelers 
uit het betaalde voetbal (binnen- en 
buitenland) en doceert zijn methodiek 
binnen de opleidingen van de KNVB. Zijn 
begeleiding en trainingen hebben als 
doel voetballers te leren hoe ze onder 
alle omstandigheden hun niveau kunnen 
halen.

Auteur ‘leeftijdsspecifieke oefeningen’ Auteur ‘Mentale training / coaching’ Auteur ‘Motorisch leren / tactieken’



CONTENT
De content van SoccerPLAY biedt praktische handvatten om jouw opleidingsvisie te stroomlijnen, of dit nu om het opleiden van een 
individuele speler, een team of een complete jeugdopleiding gaat. Het ondersteunen en opleiden van de trainers is het voornaamste 
doel. 

Zo kunnen trainers:
• een leerlijn volgen waarin elke leeftijdscategorie doordachte en kwalitatieve trainingen krijgen;
• hun eigen leerlijn ontwikkelen;
• een gestructureerde jaarplanning maken;
• gebruik maken van een coordinatie tool om trainers aan te sturen;
• hun eigen trainingen ontwikkelen én animeren (met de ingebouwde animatie-tool);
• de ontwikkeling van hun pupillen monitoren;
• video’s verwerken in het platform.

Technologie heeft de sport in de laatste jaren op een ongekende manier beinvloed. Het afgelopen decennia is SoccerPLAY daarin 
altijd vooruitstrevend geweest. Ook vandaag de dag kijken wij naar de mogelijkheden om het platform te kunnen blijven ontwikkelen. 
Elke club heeft een andere manier van werken en dat resulteert vanzelfsprekend ook in aanpassingen op maat! Hiervoor staan wij 
volledig open. SoccerPLAY is een ‘open’ systeem waarin clubs ook haar eigen content kunnen bewerken/beheren.
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VOOR
SoccerPLAY is een online managementsysteem dat ontwikkeld is om bonden, clubs, voetbalscholen en individuele trainers zo goed mogelijk te ondersteunen 
in het ontwikkelen/opleiden van jeugdspelers. De verschillende mogelijkheden binnen het programma maken het mogelijk om het voor verschillende 
doeleinden te gebruiken.

BONDEN (WHITE LABEL)
Bonden kunnen op verschillende manier gebruik maken van hun (eigen ‘gebrande’) systeem. Zo zijn er bonden die investeren in het systeem en het 
exploiteren aan clubs uit de hogere divisies. Echter, er zijn ook bonden die het gebruiken bij nationale opleidingen.

CLUBS
Zowel prof- als amateurverenigingen maken gebruik van het systeem. Het biedt namelijk enerszijds een kwalitatieve en doordachte (club)leerlijn, maar 
anderzijds biedt de mogelijkheid om daarvan af te stappen en een complete, eigen jaarplanning te maken. 

VOETBALSCHOLEN
SoccerPLAY is een bruikbare tool voor voetbalscholen die op het gebied van data een professionaliseringsslag willen maken. De voetbalschool kan met een 
eenduidige en duidelijke visie opleiden en het platform biedt tevens de mogelijkheid om de ontwikkeling van de spelers te monitoren. Iets wat een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen in een sportcultuur waar steeds meer waarde wordt gehecht aan data.

INDIVIDUELE TRAINERS
Ook voor deze doelgroep zijn er verschillende aanschafmotieven. Het kan zijn dat een trainer weinig ervaring heeft met het geven van trainingen maar zijn/
haar team wel wilt voorzien van kwalitatieve trainingen. De oefenstof van SoccerPLAY maakt dit mogelijk. Ook kan het zijn dat een trainer méér wilt doen dan 
enkel training geven maar ook wilt zien wat de ontwikkeling van de spelers is aan de hand van harde gegevens.



REFERENTIES

8500+ 6       100+ 8000+

In 2009 startte SoccerPLAY als één van der eerste in de sportwereld (het toenmalige Ajax Online Academy) met het aanbieden van een compleet, didactisch 
en methodisch opgebouwd voetbaltrainingsprogramma voor trainers en spelers. Al snel vergaarde het platform wereldwijde bekendheid door het 
vermarkten van een sterke opleidingstructuur (volgens Ajax filosofie) en samenwerkingen met verschillende bonden en professionele voetbalclubs. Door 
de jaren heen hebben wij constructieve samenwerkingen en relaties opgebouwd met organisaties over de hele wereld. Hieronder vind je een overzicht van 
SoccerPLAY gebruikers.

gebruikers bonden clubs trainers





WWW.SOCCER-PLAY.COM +31 (0)252 823 071INFO@SOCCER-PLAY.COM


