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Dit opleidingsplan is een leidraad en heeft als doel vele inspanningen die op het veld geleverd worden 

efficiënter te laten inwerken op de Jeugdwerking. Het geeft sturing of vergemakkelijkt het nemen van 

beslissingen en laat het makkelijker toe om acties te ondernemen die het doel van de globale jeugdwerking 

rechtstreeks helpen te bereiken. 



2 

Inhoudsopgave  
 
2. Inhoudsopgave  
 

3. Opleidingsvisie  
 
4. Tactische speelstijl  
 
5. Ontwikkelingsfasen in de jeugdopleiding, consequenties voor de voetbalopleiding,  
    Jeugdfasen.  
 
6. Debutantjes (– U6) 
 
15. Duiveltjes (– U9)  
 
18. Pré-miniemen (– U11) 
  
21. Miniemen (– U13)  
 
26. Knapen (– U15)  
 
31. Scholieren (– U17)  
 
35. Uefa-juniors (– U21)  
 
38. Trainingen, Trainingsopzet – voorbereiding – trainingsinhoud – trainingsvormen  
 
41. Jaarplan  
 
43. Maandprogramma’s, voorbeelden van ..  
 
50. Coervertechnieken 
 
52. Jaarplanning onderbouw  
 
53. Samenvatting technisch opleidingsplan met eindtermen 
   Het kind staat centraal 
   Jeugdvoetbal is opleidingsgericht 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

De opleidingsvisie Nevok Gruitrode 
 
Opleidingsvisie 
 
We willen attractief combinatievoetbal spelen. Dat doen we bij voorkeur op de helft van de 
tegenstander door vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten.  
Om dit waar te maken leren we de spelers functionele techniek aan. (balgevoel -Coerver – 
wedstrijdvormen).  
Daarnaast het gepast en juist bewegen zonder bal = vrijlopen (wedstrijdjes – positiespelen)  
Combinatievoetbal is ongetwijfeld de moeilijkste speelstijl, maar we opteren ervoor omdat een 
team, die dit beheerst, gemakkelijk kan terugvallen op andere, minder techniek vereisende 
manieren van spelen.  
Combinatievoetbal als speelwijze garandeert ook het best de ontwikkeling van het technische 
vermogen van de spelers. Iedereen moet meespelen, niemand mag bang zijn (worden) om de 
bal in de voet te krijgen. Iedereen moet “durven” fouten maken, want enkel op die manier kan je 
leren.  
Het constant trainen op balgevoel moet de spelers zekerheid en rust geven als ze aan de bal 
zijn. Deze rust aan de bal, samen met een goede eerste aanname, geeft de speler méér tijd om 
de vrije man te zoeken.  
Een goed balgevoel zorgt er ook voor dat een speler niet moet “vechten” met zijn bal en niet 
constant naar de bal moet kijken. Op die manier wordt zijn overzicht op het speelveld groter 
waardoor hij aan de bal makkelijker de juiste oplossing kan kiezen. Zien – denken – spelen, 
door te kijken vóór dat een speler de bal heeft/ontvangt. 
 
Een vast spelsysteem dringen we onze trainers niet op, al wordt het spelen van 4-3-3 in zone 
aanbevolen. Wel vragen we dat ieder team met vier verdedigers speelt omdat we eisen dat alle 
teams opbouwen vanaf de doelman, ook al ‘kost’ dit tegendoelpunten.  
De wedstrijd is middel en geen doel.  
 
Elke training moet een leerdoelstelling hebben. Op die doelstelling (het maken van een 
ingeoefende passeerbeweging, inspelen van een strakke bal, één – twee beweging enz.) wordt 
gecoacht. Een gerichte coaching is uitermate belangrijk om het leerproces van de spelers te 
versnellen.  
De trainer moet via vraagstelling de spelers stimuleren om zelf oplossingen voor een bepaalde 
spelsituatie te kiezen. Hij moet nu en dan het spel stilleggen wanneer een veel voorkomend 
spelprobleem zich voordoet en de spelers laten nadenken over een oplossing.  
Maar hij moet ook ruimte laten voor zelfontdekking. Niet constant voorzeggen wat er moet 
gebeuren.  
In het leerplan zijn de doelstellingen per leeftijdsgroep uitgewerkt.  
 
Op het tactisch vlak moeten we het op ons niveau en met de beperkte trainingstijd die er is, niet 
te ingewikkeld maken. Het meegeven van enkele basistaken als team, per linie en per positie 
samen met de grondbeginselen van zonevoetbal is voldoende. Beter een paar basisprincipes 
goed aanleren dan alles half.  
 
Fun als fundament voor de opleiding: de trainingsinhoud, volledig gericht op het aanleren van 
techniek moet voldoen aan de verwachtingen van de spelers. Alles moet uitdagend, maar 
haalbaar zijn, zodat ze het gevoel hebben dat ze bijleren.  
‘Méér voetbal, méér plezier…’: concreet bestaat de trainingsinhoud vooral uit een combinatie 
van afgeleiden van het vroegere straatvoetbal en de specifieke techniektraining via de Coerver-
oefenstof. Deze oefeningen leren de spelers het nodige balgevoel en diverse schijn- en 
passeerbewegingen.  
 
‘Niet voetballen maar voetbal spelen’: wedstrijdvormen en wedstrijdjes spelen is leerrijk omdat 
alle weerstanden, zoals tijd, ruimte, tegenstanders aanwezig zijn. Zo leren spelers hun techniek 
onder druk uit te voeren en ze leren spelsituaties herkennen waarvoor ze oplossingen moeten 
vinden.  
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Beide opleidingsvormen garanderen veel balcontacten waardoor het plezierig is voor 
jeugdspelers. Veel balcontacten betekenen ook veel herhalingen en… herhalen = leren = 
herhalen.  
 
Elk kind is even belangrijk. Minder getalenteerde spelers krijgen evenveel aandacht en evenveel 
speelgelegenheid. Misschien kunnen juist die kinderen de meeste vooruitgang maken. Van 
meer getalenteerde spelers moeten we ook meer eisen. Voetbal spelen is collectief, voetballers 
opleiden doe je individueel. Een team is méér dan de som van 11 individuen.  
 
De trainingsuren op de club zijn onvoldoende voor het verkrijgen van het beoogde resultaat. 
Daarom geven we onze spelers af en toe huiswerk mee. Jongeren voetballen sowieso thuis, 
alleen weten ze niet goed hoe nuttig te trainen. Daarin moeten we hen helpen.  
 
De betere individuen moeten kunnen doorstromen naar het eerste elftal. Daartoe eisen we van 
de hoofdtrainer dat hij open staat voor het integreren van jeugdspelers uit onze opleiding. Hij 
moet wedstrijden volgen van de oudere jeugd. Samen met de jeugdcoördinator/TVJO bespreekt 
hij de mogelijkheid om jonge spelers ten gepaste tijde een kans te geven. De hoofdtrainer moet 
ook akkoord zijn met onze clubvisie.  
 
We stellen vast dat de beste voetballers die ons land ooit heeft voortgebracht (Coppens, 
Mermans, Van Himst, Puis, Coeck, Lozano, Van Moer, Vercauteren e.d) zijn opgegroeid in een 
tijd waar het woord ‘jeugdopleiding’ nog niet eens uitgevonden was. Het was een tijd waar 
voetbal nog gezien werd zoals het eigenlijk is, namelijk een spel.  
Een spel dat plezierig is om spelen en waar iedereen kan meespelen. Een spel waarrond er nog 
geen grote theorieën werden verzonnen. Het is onze vaste overtuiging dat we terug naar de 
basis van het spel moeten gaan. Die basis is techniek.  
Zelfs spelers uit 1ste ploegen zie je nog ‘vechten’ met de bal en dit na 12 tot 15 jaar opleiding!  
Ze beheersen niet de bal, hoe zouden ze hun tegenstander kunnen beheersen? Een gitarist of 
pianist die moet worstelen om de juiste vingerzetting te krijgen op zijn instrument kan nooit een 
muziekstuk vlot spelen….  
De voormelde oude gloriën hebben allemaal leren voetballen op straat…het veelbesproken 
‘straatvoetbal’. Met drie jongens…1 keeper en 1-1 ging men al aan de slag. Was men alleen, 
dan trapte men duizenden keer de bal tegen een muurtje…controle – trappen, links – rechts, 
balletje hoog houden…kortom techniek.  
Die typische karakteristieken van straatvoetbal in combinatie met de Coerver-visie moeten in de 
oefenstof die we aanbieden terug te vinden zijn. 
 
Onze tactische speelstijl  
 
We kiezen voor attractief combinatievoetbal. Bij voorkeur op de helft van de tegenstander door 
vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten.  
Daarbij passen termen als aanvallend en attractief voetbal, direct spel en combinatiespel, 
totaalvoetbal en pressievoetbal. In defensief opzicht kiezen we voor een 4 mans achterlijn en 
zonevoetbal. 
 
Zonevoetbal:  
-Zorgt voor een evenwichtige verdeling van de inspanningen onder alle spelers over de 
volledige wedstrijd  
-Stimuleert de creativiteit, lef en polyvalente van de jeugdspeler  
-Leert de speler optimaal te functioneren in balbezit, balverlies en bij omschakeling  
-Het flankspel en driehoekspel wordt bevorderd  
-Verbetert het communicatievermogen  
-Verbetert het technisch vermogen  
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1-4-3-3 => gebaseerd op zonevoetbal-basistaken per positie in het elftal en dit in balbezit en in 
balverlies  
-Veldbezetting (vanaf U15 11/11) ; mét vaste nummering bij aanvang wedstrijd.  

1 
 

2    3   4   5 
 

6    8 
 

10 
7          11 
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Ontwikkelingsfasen in de jeugdopleiding en de consequenties voor de voetbalopleiding  
 
Bij elke leeftijdsgroep horen een aantal kenmerken. Dit technisch plan sluit aan bij die 
kenmerken. Deze kenmerken zijn te groeperen in fases, welke hieronder beschreven staan. 
Natuurlijk past niet elke speler van die leeftijd precies bij de genoemde kenmerken, er zijn nu 
eenmaal spelers die hun leeftijd wat vooruit zijn (‘vroegrijpers’) of wat achter lopen (laatbloeiers). 
Als trainer heb je hier oog voor en pas je voor die spelers het plan aan. Op hoofdlijnen kun je 
zeggen dat de opleiding gebeurt in een drietal fases.  
 
Jeugdfasen  
-5/6 jaar U6 t/m U9: basistraining en ontdekken  
-U10 tot U15: opbouwtraining en leren door spelen  
- U15 t/m U21: wedstrijdtraining en optimale prestatie  
 
Van U6 t/m U9: 
In de basisfase denken we aan het vormen van het balgevoel. Zoals je bij de betreffende 
categorie kunt lezen, zorgen de persoonsontwikkeling en de leeftijdskenmerken ervoor dat de 
jongste spelers nog erg balgericht zijn. Daarom is het spel bij balbezit het uitgangspunt. Hoewel 
ze nog nauwelijks weet hebben van balbezit van de tegenstander, weten ze wél dat ze de bal 
moeten afpakken als ze hem kwijt zijn. Hier gaat het om doelpunten maken, balgevoel, pingelen 
en de bal langs een tegenstander naar een medespeler spelen. Met deze thema’s kun je als 
trainer combineren en natuurlijk variëren. Maar let in deze fase er op dat je niet teveel ineens 
doet, leg het accent op één thema tegelijk: dat komt het leerproces ten goede.  
 
Van U10 t/m U15 
De opbouwfase is voor een voetballer de belangrijkste fase. In deze levensfase doet een 
speler een groot aantal indrukken op en ontwikkelt hij zich snel. Hier wordt de basis voor het 
waarnemen binnen een voetbalsituatie gelegd. Hier leert een speler het spel lezen. Spelers zien 
al vaak de oplossingen, maar kunnen het motorisch nog niet altijd waar maken. Maar je komt 
ook wel “vroegrijpe” tegen die zich lichamelijk wel snel hebben ontwikkeld, maar zich nog geen 
kijkgedrag hebben aangeleerd.  
 
Van U17 t/m U21  
De wedstrijdfase begint ongeveer bij de scholieren. Het winnen van wedstrijden was al 
belangrijk, maar nu krijgt dit ook echte waarde toegekend. De gemiddelde scholier kijkt 
objectiever en de eigen prestatie als wel de teamprestatie kunnen beter worden ingeschat. Als 
ze de vorige fases zelf redelijk hebben doorlopen, kunnen ze ook zelf aangeven wat globaal wel 
en wat niet functioneerde. Sommige spelers kunnen al scherp analyseren. De keuze voor de 
inhoud van de trainingen worden nu vaker bepaald door de wedstrijden (de vorige of de 
aankomende); je gaat wedstrijd gerichter trainen;  
Kwaliteiten van spelers worden nu gebruikt voor het team. In deze fase is het belangrijk dat een 
speler weet met welke gedachte het team speelt (welk concept men hanteert) én dat iedereen 
binnen dat concept wil spelen. Het team stelt gezamenlijk een doel en dan pas zijn verschillende 
keuzes te maken en kunnen de spelers de spelbedoelingen realiseren en samenwerken om dit 
doel te bereiken. Het begrijpen van elkaar, het aanvoelen in een spelsituatie wordt zo 
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eenvoudiger en te begrijpen. Het begint bij een paar simpele afspraken en kan heel ver 
doorgevoerd worden.  
Er wordt nu met meer weerstanden getraind, de uitvoering wordt heel belangrijk en de 
handelingssnelheid moet omhoog. Dit bereik je als trainer door het speelveld te verkleinen, het 
verplicht minder of juist meer raken van de bal en spelen met meer tegenstanders.  
Als trainer moet je nu de ploeg heel goed kunnen analyseren, tekortkomingen van je ploeg bloot 
leggen om deze dan via gerichte trainingen weg te werken.  
Uiteraard moet er ruimte ingebouwd blijven om de speelwijze te trainen en individuele spelers te 
verbeteren. Steeds meer zal er taakgericht en positie-specifiek getraind moeten worden. 
Ploegtactiek is nu zeer bepalend voor de inhoud van de training. Belangrijk wordt nu ook hoe 
spelers elkaars voetbalmogelijkheden inschatten.  
Het samenwerken en presteren als team wordt ontzettend belangrijk.  
Je speelt dus als trainer nog bewuster met ruimtes en weerstanden. Denk hierbij aan: veld 
vergroten of juist verkleinen, variatie in aantal spelers, werken met ondertal of overtal. Ook kun 
je de grootte van de doelen aanpassen, beschermde gebieden invoeren, werken met ‘neutrale’ 
spelers, het spelmateriaal aanpassen of opdrachten veranderen in tijd, tempo of richting 
(bijvoorbeeld twee keer raken). Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Ook valt te denken aan 
het belonen van gewenst gedrag: bijvoorbeeld een kopbalgoal telt dubbel.  
Duidelijk is dus dat elke fase zijn eigen problemen kent, maar voor elk probleem ook zijn eigen 
oplossing!  
 
Overigens is er nog een indeling van ontwikkelingsfasen, die op hoofdlijnen met dezelfde 
leeftijdsgroeperingen werkt. Hier worden ook drie ontwikkelingsfasen onderscheiden:  
-In de eerste fase ( 5 tot 12 jaar) staat de individuele ontwikkeling centraal. Het totale individuele 
potentieel om voetbalsituaties op te lossen.  
-In de tweede fase (12 tot 16 jaar) staat het teamwork centraal (teambuilding)  
-In de derde fase ( 17 en ouder) staat het rendement van individueel potentieel en het 
collectieve potentieel centraal en wel in dienst van het resultaat.  
In elk van de drie fasen blijven dezelfde beschreven en te onderscheiden trainingsactiviteiten als 
basisactiviteit van kracht. Ieder met zijn eigen karakteristieken doelstelling binnen het totale 
leerproces. 
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Debutantjes (– U6) 
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Duiveltjes (– U9)  
 
1: Ontwikkelingspsychologische kenmerken:  
Het duiveltje is in de leeftijd van 5 à 6 tot 8 jaar. Het duiveltje is reeds (7-8 jaar) of ontgroeit 
langzaam de kleuterfase (5-6 jaar). De pure speelinstelling gaat plaats maken voor een 
leerinstelling en daarom is het best een geschikte leeftijd om met voetballen te beginnen. 
Spontaan bewegen, lekker spelen en plezier hebben, samen met leeftijdgenootjes, dat zijn de 
na te streven uitgangspunten voor deze leeftijdscategorie.  
Hoewel deze spelertjes nog in de fase van egocentrisch gedrag zitten, is het toch mogelijk ze 
enkele basisregels voor een  
teamsport aan te leren. We zien eenvoudig samenwerkingsgedrag; de spelers leren met elkaar 
samen spelen.  
Over het algemeen is er op deze leeftijd nog weinig sprake van wedijver en prestatiegerichtheid. 
Het kind gaat nog sterk uit van zichzelf. Ze kunnen dan ook volledig opgaan in hun eigen spel 
en hun eigen wereld. Ze zijn nog individueel, op zichzelf gericht en hebben nog weinig gevoel 
om dingen samen te doen. Ze willen wel graag bij een groep horen en het erbij willen horen is 
vaak belangrijker dan wat die groep kan of doet.  
Op deze leeftijd kennen de kinderen nog geen vaste groepsstructuur, ze hebben vaak nog geen 
vaste vriendjes, maar er zijn wisselende, meestal kortdurende vriendschappen. Door deze nog 
egocentrische spelinstelling komen samenspel en tactiek nog niet echt aan bod. Het kind kan 
nog niet via een omweg zijn doel bereiken. Voor het duiveltje is het afpakken van de bal de 
eerste doelstelling en het erachteraan hollen een tweede.  
Daarom wordt er dus het op een hoopje gevoetbald. Het is namelijk volledig tegen de natuur 
van het kind in om weg te  
lopen van de bal: vrijlopen, of op een plaats te gaan staan waar de bal ver weg is. Zij willen dáár 
zijn waar de bal is! Het voetballen beperkt zich tot dribbelen, een trap naar voren of een schot 
op doel.  
Natuurlijk zijn er al grote verschillen tussen de duiveltjes onderling. Een eerstejaars spelertje 
van 6 of zelfs pas 5 jaar tegenover het duiveltje van 8 jaar, dat maakt een enorm verschil. Het is 
heel belangrijk om als trainer of afgevaardigde daar oog voor te hebben.  
Op deze leeftijd zijn alle duiveltjes snel afgeleid; ze dwalen gemakkelijk met hun gedachten af 
en ze kijken wat in het rond. Ze zijn onrustig en letten bij uitleg niet altijd op. Het doelgericht 
leren ontbreekt nog. Maar omdat ze sterk gericht zijn op de trainer / afgevaardigde kan de 
aandacht wel gevraagd worden. Overigens is dit een van de redenen waarom de trainer / 
afgevaardigde een belangrijke voorbeeldfunctie heeft!  
Op deze leeftijd kenmerkt het denken zich nog door concreetheid en fantasie. Hoewel dat 
laatste, de fantasie, langzaam  
aan met het ouder worden afneemt. Het kind wordt steeds realistischer, aan het einde van deze 
fase bestaan sprookjesfiguren en Sinterklaas niet meer. Het concrete denken houdt onder 
andere in dat het denken sterk gekoppeld wordt aan het zien. Het kind reageert sterk op wat het 
ziet. De zintuiglijke informatieverwerking is in deze 
leeftijdsfase erg belangrijk en moet daarom bij het bewegen centraal staan! Dús: laten zien, 
laten ervaren, laten voelen. Géén uitgebreide uitleg, maar snel en goed, maar niet te lang 
voordoen!  
Zoals we straks al zeiden, kan er ook bij deze jonge kinderen al sprake zijn van een behoorlijk 
niveauverschil. Sommige duiveltjes hebben al de nodige balletjes getrapt met ouders, broers of 
zussen; andere kinderen hebben op school een goede gymnastiekleraar en er zijn ook kinderen 
die gewoon veel aanleg hebben. Bovendien kan er een groot verschil bestaan tussen 1e en 2e-
jaars spelers. Zo bewegen de 2e-jaars vaak al doelgerichter, beter gecoördineerd. De 
zogenaamde bij bewegingen verdwijnen. De bewegingsdrang wordt groter; de concrete denk 
fase breekt aan. Nu kunnen basisbegrippen als voor, achter, links en rechts uitgelegd worden. 
De egocentrische spelinstelling wordt minder en deze spelertjes beginnen al samen te spelen. 
Het wedijvergedrag begint langzaam – of sneller – zichtbaar te worden en groepsnormen 
worden belangrijker.  
Tijdens de duiveltjesperiode gaan beoordelingen van prestaties een steeds belangrijker plaats 
innemen in het leven van het kind. Op school gebruikt men beloningen in de vorm van 
rapportcijfers, stempels en plaatjes vaak systematisch om de leerprestaties te bevorderen. 
Tegelijkertijd wordt het kind ook duidelijk gemaakt wat falen en tekortkomen is. Voor dezelfde 
soort speelse beloningen, maar dan gericht op voetballen, zijn de duiveltjes zeker gevoelig.  
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Voor veel kinderen vindt in deze leeftijdscategorie een eerste kennismaking met het voetballen 
in clubverband plaats. Alles is nog vreemd en nieuw voor het kind. Daarom vormen het wennen 
aan regels, materialen, speelveld, accommodatie en leiding de eerste doelstellingen, zeker bij 
de eerstejaars duiveltjes.  
5-Jarigen  
Veel clubs laten al 5-jarigen toe, zo ook wij. Daarvoor hebben we een eigen beleid ontwikkeld. 
Deze 5-jarigen vereisen toch een aparte benadering en hebben een eigen ontwikkelingsproces. 
Gewoon mee laten trainen met de duiveltjes zoals de meeste clubs doen, kan alleen als deze 
leeftijdsgroep in kleine groepen specifieke aandacht krijgen en oefeningen op hun leeftijd zijn 
afgestemd.  
Dat sommige clubs deze kinderen conditietraining geven (!) en al veel kopoefeningen laten 
doen, betekent dat daar nog veel gestudeerd moet worden.  
Als je met zulke jonge kinderen werkt, is de consequentie, omdat deze kinderen nog niet 
kunnen samenwerken, we op die eigenschap nog geen beroep mogen doen en dat we dus in 
kleine groepjes moeten werken. Meerdere mensen zijn dus nodig om met zulke jonge kinderen 
te kúnnen werken!  
 
2: De duiveltjestrainer  
De duiveltjestrainer is op de eerste plaats een goede begeleider die de specifieke kenmerken 
van deze leeftijd kent. Hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld. Het directe 
wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt onbelangrijk.  
Hij praat gemakkelijk met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste stappen van hun 
kind op het voetbalveld. Hij weet dat deze kinderen geen behoefte hebben aan veel uitleg, maar 
doet voor en geeft het goede voorbeeld.  
De duiveltjestrainer speelt, zekere bij de 1e-jaars, in bij het kiezen van oefeningen en het 
coachen, op de rijke fantasiewereld van zijn spelertjes.  
 
3: Ideeën/Tips voor de duiveltjestrainer  
Stel nieuwe spelertjes op hun gemak. Geef hen uitleg over nieuwe materialen, speelveld, 
gewoontes en regels in de club. Weet dat één keer vertellen niet voldoende is!  
Laat een duiveltje vragen stellen en stel zelf ook vragen. Door zo’n tweegesprek ontstaat er een 
goede relatie en hechte band. Dit laatste is immers een goede basis voor een fijne 
kennismaking van het duiveltje met het voetballen. Leef ook met de kinderen mee. Probeer je te 
verplaatsen in de wereld van het kind.  
Straf in principe niet! Straf heeft een schrikeffect, dat op korte termijn wél, maar op lange termijn 
niet werkt. Door regelmatig te straffen worden kinderen bang, vinden de trainer noch het 
voetballen meer leuk en kunnen daardoor zelfs gaan stoppen. Veel effectiever is het belonen 
wat het kind goed doet. Denk positief én formuleer positief! Opmerkingen als goed zo, prima, 
juist ja, oké, enz., werken veel beter. Als het dan ’n keer niet goed gaat, is het onthouden van 
een verbale beloning ook al een straf.  
Streef naar een goed contact met de ouders. Ouders kunnen vaak goede informatie geven over 
de achtergronden van het gedrag van hun kinderen. Het kan toch niet zijn dat je als trainer niet 
op de hoogte bent van gezondheidsproblemen. Een goed contact met de ouders levert dikwijls 
een positieve houding op ten opzichte van de club, een houding die het kind overneemt. 
 
4: Waar let je tijdens de training op?  
Centraal staat: het leren beheersen van de bal. De training is een speluur met veel speelplezier 
en staat onder leiding van bij voorkeur opgeleide deskundigen.  
- Zorg voor een vaste structuur tijdens het instructiegedeelte van de training. Zorg dat alle 
spelers als je iets voordoet je goed kunnen zien en horen. Denk hierbij aan de zon, laat de 
spelers niet tegen de zon in kijken en probeer de wind in de rug te hebben (je wordt dan beter 
verstaan). Zorg dat de spelers bij je in de buurt zijn als je iets uitlegt. Let er bij  
duiveltjes op dat je niet te veel in eens voordoet en uitlegt.  
- Begin pas met de uitleg voor de volgende oefening als alle spelers klaar zijn!  
- Omdat de kinderen in hun gedachten nog met de vorige oefening bezig kunnen zijn; ze gaan 
immers sterk op in de beweging, moet je ze eerst even bij de les halen. Je kunt dit doen door 
vragen te stellen.  
- Zorg ervoor dat er geen afleidende spullen in de buurt zijn: een pion en een bal nodigen uit te 
spelen in plaats van opletten.  
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- Voordoen en na laten doen blijft het belangrijkste instructiemiddel. Het kind leert immers het 
meest door concrete waarneming: een plaatje werkt beter dan een praatje. Doe meerdere 
keren voor. Duiveltjes zien niet alles in één keer, pas na een paar keer voordoen, begrijpen ze 
de bedoeling.  
- Het allerbelangrijkste is te werken aan een brede bewegingsscholing. Gebruik hiervoor 
speelse bewegingsvormen waardoor het bewegingsgevoel wordt ontwikkeld. Kies daarbij 
bewegingsactiviteiten, waarbij alle spelers actief zijn. Wachten past niet bij deze leeftijdsgroep.  
- Zorg voor voldoende variatie in de bewegingsactiviteiten. Een kind van deze leeftijd vindt het 
saai om steeds weer hetzelfde te doen, tenzij het echt speelt. Kleine variaties in organisatie (een 
andere loopweg; andere partijen) en in bewegingsvormen kunnen de motivatie weer snel doen 
toenemen.  
- Specifieke techniektraining is nog niet aangewezen!  
- Leg ook nog niet het accent op tactiek en doelgerichte samenwerking. Dat druist op deze 
leeftijd namelijk in tegen de natuur van het kind. Kies voor eenvoudige spelen met zeer weinig 
regels. Het doel is te scoren en daar moet ook tijdens de trainingsactiviteit het accent op liggen.  
- Bij de wat oudere duiveltjes ontstaat wedijver en dus automatisch de behoefte aan afspraken: 
nu wordt vergelijken mogelijk (regels).  
- Het spel blijft het karakter dragen van spelen; winst/verlies is wel belangrijk, maar symbolisch; 
het blijft maar spel! Het is wel ernstig gemeend (afspraken) maar geen bittere ernst. De 
spelsfeer moet aanwezig zijn, anders heeft verder spelen geen zin!  
- Wissel regelmatig de samenstelling van groepen tijdens de spelletjes en dat geldt ook voor de 
plaats of taak binnen een spelvorm. Het is nog veel te vroeg voor specialisme, bovendien wint 
en verliest iedereen zo een keer!  
- Ben zelf een spelleider en geen scheidsrechter.  
- Omdat we toch wat, zij het bescheiden en zeer eenvoudig aan basistechnieken doen, heeft 
ieder duiveltje een eigen bal.  
- Geef de kinderen alle ruimte om te spelen en doe dat bij voorkeur in kleine groepen. Laat ze 
ook zelf zoeken naar  
oplossingen; kauw niet alles voor! Zo ontwikkel je spelcreativiteit, wel een zaak van lange adem, 
maar het wérkt!  
- Het balgevoel is bij hen nog zwak: laat ze ontdekken wat een bal doet bij rollen/stuiten. Leer op 
eenvoudige wijze basistechnieken aan en verbeter de coördinatie. Werk aan het overwinnen 
van de angst voor de bal; geef een maximale hoeveelheid balcontacten; laat ze veel individueel 
spelen met de bal, maar doe ook kleine partijtjes (1:1, 2:2 en 3:3).  
- Wedstrijden moeten gezien worden als partijtjes, waarbij plezier het allerbelangrijkste is en niet 
veel (geen) aandacht besteed zou mogen worden aan het competitie element.  
- Besteed enige aandacht aan traptechniek en aan-en meenemen in eenvoudige situaties.  
- Bij de tweedejaars kan heel voorzichtig begonnen worden met het aangeven van een goede 
veldbezetting met als doel het op een hoopje voetballen te voorkomen. Dit kan men doen bij: 4:4 
in de basisvorm als trainingsonderdeel en bij 7:7 bij de (competitie)wedstrijden. 
 
5: Spelconcept  
De spelers zijn nog erg balgericht. Daarom dient de begeleiding vooral rond wedstrijden zich 
bijna uitsluitend te richten op het spel bij balbezit. Vanuit de belevingswereld van deze kinderen 
heeft balbezit tegenstander nog weinig of geen betekenis. Ze weten vaak niet eens wie de 
tegenstander is. Wat ze wel begrijpen is dat ze de bal moeten afpakken als ze die niet hebben, 
want ze doen er alles voor om de bal te hebben.  
Eigenlijk is de hele speelwijze van de duiveltjes terug te brengen tot vier kernbegrippen:  
Pingelen, dribbelen: Hoe kan voetballend de bal beschermd worden tegen afpakkers?  
Lummelen: Hoe kan voetballend de bal langs een tegenstander naar een medespeler gespeeld 
worden?  
Mikken: Hoe kan voetballend een doel geraakt worden?  
Scoren: Hoe kan voetballend de bal langs de keeper in een doel gespeeld worden?  
Met behulp van deze kernbegrippen zijn vrij gemakkelijk allerlei voetbalsituaties te creëren. 
Gebruik daarbij veel hulpmiddelen (pionnen, doeltjes, ballen, paaltjes, hesjes enz.)  
Natuurlijk kunnen de verschillende speelgebieden gecombineerd worden en op den duur is dat 
zeker de bedoeling. Maar het accent kan maar op één gebied tegelijk liggen, omdat anders de 
verwarring voor de spelers te groot wordt. En dat zou de logische opbouw en daarmee het 
leerproces verstoren. 
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Pré-miniemen (U10 – U11)  
 
1: Ontwikkelingspsychologische kenmerken:  
U10 en U11-spelers hebben een grote bewegingsdrang. Het inoefenen van vaardigheden 
gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan als duiveltje. Het vermogen om zich te concentreren 
ontwikkelt zich. De techniek kan heel goed worden aangeleerd en eenvoudige tactische 
beginselen kunnen aan de orde komen.  
Technisch zijn er grote verschillen in handigheid met de bal, maar het motorisch leren verbetert 
snel, zodat de basistechnieken effectief bijgebracht kunnen worden.  
De vaardigheid is natuurlijk zeer afhankelijk van de ervaring en de aanleg. Daarom is het een 
goede zaak als er ook hier met kleine groepen gewerkt kan worden. Bij veel bewegingsvormen 
is namelijk grote differentiatie mogelijk. De coördinatie is nog beperkt ontwikkeld. De hoge 
bewegingsdrang overheerst heel sterk.  
U10 en U11-spelers denken heel concreet en ook vaak zwart-wit. Ze hebben nog een beperkt 
inzicht in de spelregels. Ze zijn beter in het zien van spelovertredingen dan in het interpreteren 
ervan.  
De U10 en U11-spelers hebben vaak een speelse en spontane instelling. Hun succesbeleving is 
vooral egocentrisch.  
Als je als trainer of als afgevaardigde de spelers weet te raken, dan zijn ze zeker bereid om de 
eerste stappen op het gebied van wedstrijd- en groepsdiscipline te zetten. De concentratie 
ontwikkelt zich weliswaar maar is toch vaker een probleem. Een lange wedstrijdbespreking is 
taboe. Korte, duidelijke afspraken dus. Laat ze vooral zelf al meedenken over 
voetbaloplossingen.  
- De U10 en U11-speler is ten opzichte van een U8/U9-speler al meer bereid deel uit te maken 
van een team.  
- De speler ziet het verschil tussen wie goed of slecht kan voetballen.  
- Het balgevoel wordt al wat beter.  
- Ze hebben al een geldingsdrang (willen graag winnen).  
 
2: De U10 en U11-trainer  
Hij is iemand die weet dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties geconfronteerd 
moeten worden. Daarbij is hij vooral begeleider, die de spelers de ruimte geeft om zelf 
oplossingen te vinden voor voetbalproblemen die ze tegenkomen.  
Tijdens de training bewaakt de trainer de organisatie, helpt en motiveert hij en corrigeert hij 
vooral op technisch gebied. Hij is voor zijn spelers meer kameraad en opleider, iemand met een 
echte voorbeeldfunctie, meer dan de voetbalkenner met allerlei tactische vondsten. Op het veld 
kan hij het goede voorbeeld geven. Ook weet hij in alle omstandigheden resultaten te relativeren 
en ook ouders hiervan te overtuigen. 
 
3: Ideeën/Tips voor de U10 en U11-trainer 
- Laat de spelers vooral wennen door spelen. Spelvormen waarin spelers zelf op zoek gaan 
naar voetbaloplossingen dienen centraal te staan. Het accent moet liggen op het ontwikkelen 
van technische vaardigheden, zoals het verkrijgen van balgevoel (in beide benen), 
dribbelen/drijven, passen/trappen, enz.  
- Leg bij de technische en coördinatieoefeningen (in deze fase heel belangrijk) ook nadruk op 
algemene lichaamsbeheersing. Lopen, huppen, springen, draaien, stoppen en starten. Bij het 
aanleren van technische vaardigheden met de bal is het belangrijk eenvoudige vormen te 
kiezen die steeds beantwoorden aan het gevoel voor fantasie/avontuur (tikkertje met de bal aan 
de voet, bal in cirkel houden, enz.)  
- Houdt het in tactisch opzicht eenvoudig. Het belangrijkste is: hoe voorkom je individueel en 
met elkaar dat de tegenstander een doelpunt maakt en hoe kunnen we zelf tot scoren komen?  
- De speler herkent de spelsituaties beter en sneller in kleine groepen (4 tegen 4) dan in grotere 
vormen dan 6 tegen 6 of 8 tegen 8.  
- Biedt de spelers door allerlei variaties van 4 tegen 4 tot en met 8 tegen 8 zoveel mogelijk 
voetbal specifieke situaties aan en geef hen daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid van handelen.  
- Leer ze wél de basisspelregels, maar doe dat op een wijze die past bij deze leeftijd.  
- Voer de reactiesnelheid op door loop- en oefenspelletjes (tikkertje of plaatsen van de bal in 
diverse bewegingsvormen).  
- Bevorder het samenspel door veel voor de spel- en wedstrijdvorm te kiezen.  
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- Besteed ook al aandacht aan het groepsgevoel; vergeet daarbij niet het wij-gevoel.  
 
4: Waar let je tijdens de training op? Uitgangspunten keuze oefenstof  
Concrete aandachtspunten bij de training  
Allereerst moeten we ons realiseren dat de verschillen tussen de 1e-jaars U10-speler en 2e-
jaars groot kunnen zijn. De jongste spelers zijn vaak nog erg speels en hebben een beperkte 
concentratievermogen, de ouderen -lees rijperen -zijn veel leergieriger. Daarom moeten we ook 
hier in meerdere groepen trainen, al zal dat voor veel clubs vanwege gebrek aan jeugdtrainers 
problemen kunnen opleveren. Toch is dit gezien de genoemde grote onderlinge verschillen en 
de gesignaleerde concentratieproblemen zeker aan te raden. 
 
Het gebeurt bij clubs wel vaak dat door het ontbreken van gediplomeerde trainers ouders voor 
een relatief korte periode de rol van trainer/afgevaardigde overnemen. Deze goedwillende 
ouders hebben meestal grote behoefte aan begeleiding en oefenstof. Het is de taak van de 
verantwoordelijken in een club om aan die behoefte te voldoen.  
Welke oefenstof kiezen we?  
Heel belangrijk is die oefenvormen te kiezen die voor veel voetbalplezier zorgen. Beleving dus!  
- Maak daarbij gebruik van veel hulpmiddelen: pionnetjes, allerlei doeltjes, paaltjes (let wel op 
veiligheid!), hesjes en laat ze op allerlei manieren dribbelen en drijven. Elke speler heeft een 
bal.  
- Probeer achter de fantasiewereld van deze kinderen te komen. Bij de U10 kan een tikspel in 
een zogenaamd spannend bos nog aanspreken. De U11 zullen veel plezier beleven als ze hun 
eigen Racing Genk -Anderlecht op training kunnen spelen. Of als de trainer ze vergelijkt met de 
voetbalvedetten die ze goed kennen.  
- Kies voor allerlei wedstrijdvormen in niet te grote ruimtes. Met puntentelling en veel 
scoringsmogelijkheden (dus niet té kleine doeltjes).  
- Herhaal de basisvormen voortdurend, maar kies wel steeds voor een andere uitvoering.  
- Verbeter coördinatie en balgevoel.  
- Leer ze zoveel mogelijk voetbalbasistechnieken aan zoals: balgevoel (beide benen) 
traptechniek, aan- en meenemen, koppen enz.  
- Streef naar veel balcontacten (ook via huiswerk).  
- Veel onbewuste vorming (door kiezen van de juiste organisatievormen).  
- Zie wedstrijden (ook in competitieverband) nadrukkelijk als een spel met veel aandacht voor 
het plezier en de ontwikkeling van de individuele speler.  
Concrete aandachtspunten bij de training:  
- Het leren van duidelijke voetbalregels, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid. (Er wordt niet 
met paaltjes gegooid!);  
- Geef hier het goede voorbeeld door altijd de doelen goed vast te zetten. Er zijn al teveel 
ongevallen gebeurd met omvallende doelen!  
- Komen tot het aanleren van voetbal: leren spelen door spelend leren.  
- Accent leggen op bewegingsopgaven, waarbij het aankomt op snelheid en op reactiesnelheid 
(spelvormen zijn dus heel geschikt);  
- Veel tijd besteden aan basistechnieken (verbeteren en uitbreiden via veel balcontacten en 
variatie);  
- Via 1 tegen 1 en 4 tegen 4 komen tot 8 tegen 8, waarbij de kinderen op verschillende plaatsen 
kunnen spelen;  
- Het eenvoudig samenspel (‘eerst kijken’) stimuleren, bereiken dat alle kinderen van het samen 
voetballen kunnen genieten en bovendien gemotiveerd worden om als team te werken aan de 
verbetering van hun spelpeil;  
- De relatief kleine groep fantasierijk en speels benaderen;  
- De wedijversituatie op meerdere manieren beperken en zeker niet nodeloos verscherpen 
(regelmatig nieuwe indelingen maken);  
- Veel herhalen (geen lange wachttijden), dus trainen in kleine groepjes en met meer 
begeleiders;  
- Trainingsvormen mogen niet lang duren;  
- Spelers zelf laten meewerken in organisatieopbouw en het opruimen van het materiaal;  
- Elke speler een eigen bal;  
- Situatief coachen;  
- Plaatje in plaats van praatje (voordoen);  
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- Aanwijzingen geven tijdens de oefening;  
- Vragen stellen aan de spelers en zelf oplossingen laten bedenken!! 
 
5: Spelconcept  
De U10 en U11-spelers spelen in competitieverband 8 tegen 8 op een half veld met twee kleine 
doelen. Leer ze nu op eenvoudige wijze de drie spelfases:  
Balbezit:  
- Maak het veld groot (breedte en lengte)  
- Positiespel (driehoeken maken)  
- Aansluiten linies  
- Opbouw vanaf de keeper.  
Balbezit tegenstander:  
- Veld klein maken (knijpen, dat wil zeggen dat als de bal aan de zijkant is, de verdedigers van 
de andere kant naar binnen komen)  
- Op de bal verdedigen (vooruit verdedigen)  
- Elkaar rugdekking geven.  
- Omschakeling (balverovering en balverlies)  
- Direct/snel reageren! 
 
6: Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd  
Bij deze leeftijdscategorie is de betrokkenheid van de ouders vaak nog erg groot. Helaas 
vertaalt die betrokkenheid bij wedstrijden zich nogal eens in verkeerd gedrag langs de lijn. Het is 
een goede zaak om dit voor het seizoen met de ouders bespreekbaar te maken. We vinden dat 
alle spelers recht op voldoende speeltijd hebben. Het is onjuist om vanwege het 
wedstrijdresultaat de minder goede voetballers veel langer aan de kant te houden.  
 
De wedstrijd is bij onze U10 en U11-speler een middel en dus geen doel op zich. In de match 
leert hij zijn voetbalkwaliteiten te ontwikkelen. Het uiteindelijke wedstrijdresultaat mag dan in de 
beleving van de spelers een rol spelen, maar niet voor de (doelstellingen van opleiding van) de 
jeugdtrainer of afgevaardigde!  
- Besteed aandacht aan het belang van samenspelen, maar realiseer je direct dat de beste 
voetballers toch blijven  
pingelen/dribbelen! (het goed kunnen passeren van een tegenstander heeft later ook zijn 
voordelen)  
- Spelers mogen fouten maken!  
- In de korte wedstrijdbespreking slechts een zeer beperkt aantal aandachtspunten naar voren 
laten komen en daarop ook in de rust of na de wedstrijd terugkomen.  
- Steeds positief en opbouwend coachen.  
- Gun iedereen voldoende speeltijd, ook de spelers met minder kwaliteiten.  
- Maak duidelijk aan ouders wie de coach is en wat zij wel (aanmoedigen) en niet (aanwijzingen) 
moeten doen.  
- Zorg voor de wedstrijd voor beleving, geef vertrouwen en wees eerlijk!  
Aandachtspunten bij positiespelen:  
- De aanvallers moeten het veld groot houden, want …………  
- Niet stilstaand afwachten, maar op je voorvoeten bewegend de bal steeds verwachten  
- Open aannemen, dat wil zeggen de bal steeds met het buitenste been aannemen (als de bal 
van links komt, met rechts aannemen)  
- Beide benen gebruiken om aan te nemen en te passen  
- Kijken voor je een ander aanspeelt  
- De bal naar de kant spelen waar de verdedigers niet zijn  
- Na afspelen, de bal breed een stukje nalopen (om direct weer aanspeelbaar te zijn)  
- Elkaar hard en strak aanspelen  
- Alle ballen moeten laag blijven (beneden de knieën spelen), daardoor zijn deze gemakkelijker 
aan te nemen of direct door te spelen)  
- Als de verdediger niet aanvalt, wachten met de bal af te spelen, maar de verdediger ook weer 
niet te dicht bij laten komen  
- Als de speler naast jou wordt aangespeeld, maak jezelf dan aanspeelbaar naar de bal  
- De bal diep spelen als het kan  
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- Als de verdedigers niet aan de bal komen het veld een stukje kleiner maken of twee andere 
spelers aanwijzen (die nog niet of slechts heel kort in het midden gestaan hebben)  
Het is lang niet altijd zo dat degene die de bal verspeelt een fout maakt (en dus verdediger 
wordt), hij kan bijvoorbeeld ook slecht zijn aangespeeld. In de loop van het seizoen leren de 
spelers te zien wie de fout maakte. Aanspelen: te hard/zacht, hoog (dus moeilijk aannemen), 
verdediger te dicht bij de medespeler. 
 
Miniemen, (U12 - U13)  
 
Algemeen: de Visie  
U12/U13-spelers moeten de elementaire beginselen van de teamfuncties (verdedigen, opbouw 
en aanvallen) steeds beter gaan beheersen. Het aanleren van basistechnieken en het 
verbeteren van de coördinatie dienen centraal te staan De weerstanden nemen toe, de 
oefenvormen kunnen al complexer zijn. Ook de trainer en ouders stellen meer eisen. Belangrijk 
is dat de trainer ervoor zorgt dat de individuele ontwikkeling en beleving centraal blijven staan. 
Mét bal dient de vrijheid van handelen gestimuleerd te worden!  
Miniemen kunnen al een bepaalde voorkeur voor posities hebben. Toch is het aan te raden 
deze spelers nog niet aan één bepaalde positie te koppelen. Streef dus nog niet naar 
specialisatie, maar zorg voor een multifunctionele ontwikkeling.  
Beid daarom ook zoveel mogelijk oefenactiviteiten aan.  
Doe dit vooral in spelvorm en door het inbouwen van zoveel mogelijk balcontacten. Het 
stimuleren van thuis oefenen is  
belangrijk, denk aan de discussie van het straatvoetbal van vroeger.  
Breng een aantal verschillende organisatievormen in en probeer bij wedstrijdjes een goede 
veldbezetting aan te leren. Het aanleren van een goed positiespel begint hier!  
 
 
1: Ontwikkelingspsychologische kenmerken:  
De U12/U13-spelers vormen een belangrijke leeftijdsgroep. Kinderen in deze leeftijdscategorie 
zijn vaak heel enthousiast, leergierig en vragen om technische aanwijzingen. Hoewel de miniem 
sneller van begrip is dan de U11 en langer kan luisteren naar instructie, pikt hij vooral veel op 
door een goed voorbeeld van de trainer.  
De U12/U13-speler is sterk visueel ingesteld en leert min of meer op het eerste gezicht.  
Het motorisch leervermogen verbetert snel, zodat technische vaardigheden goed en snel 
kunnen worden aangeleerd. De iets oudere miniem is motorisch vaak een volwassene in 
notendop. Daarom is het nu de ideale tijd om technische vaardigheden aan te leren. Nadat de 
grove motoriek in relatief hoog tempo is verwerkt, kan aandacht worden besteed aan verfijning 
en uitbreiding.  
Op mentaal vlak ontwikkelt zich een eigen mening. De drang om zich te vergelijken met anderen 
neemt toe. Dat geldt ook voor de kritiek op de eigen prestaties en die van anderen. Hoewel de 
succesbeleving nog sterk individueel gericht is, ontstaat ook al meer het beeld van teamspeler 
en daardoor een groepsgevoel. Op U12/U13-leeftijd wisselen spelers al veel minder van 
vrienden. Er ontstaan vaste vriendengroepen met een duidelijke groepsorde. Ook het 
samenwerkingsgedrag neemt toe en daarom kan er al meer aandacht zijn voor tactiek en 
samenspel.  
Liggen in de vorige fase (U11) de accenten op spelend leren, nu vindt er geleidelijk een 
verschuiving plaats naar het leren door spelend oefenen. De bewegingsdrang is gecontroleerder 
en mede daardoor is een hoog leertempo mogelijk. Bij sommige vroegrijpers kondigen zich het 
begin van (de problemen van) de puberteit aan. Er kunnen dus al verschillen ontstaan in 
prestatieniveau tussen vroeg-en laatbloeiers.  
De lichaamsbouw bij de meeste U12/U13-spelers is harmonisch. Het kind zit nog lekker in zijn 
vel. Eigenschappen als snelheid, behendigheid en coördinatie ontwikkelen zich dan ook snel. Zo 
is het coördinatievermogen bij voldoende lichaamservaring zelfs optimaal. De voorwaarden zijn 
aanwezig om vrijwel alle bewegingen volledig onder de knie te krijgen. Besteed bijvoorbeeld 
aandacht aan het nemen van hindernissen, waarbij eisen worden gesteld aan aspecten als 
behendigheid en coördinatie. Hoewel de belasting nog gedoseerd moet worden, kunnen 
aspecten als snelheid en reactievermogen de volle aandacht krijgen.  
Een U12/U13-speler wil groot zijn. Wie iets kan, die is iets en die telt mee. Vooral de oudere 
miniemen zullen al bewust bezig zijn met het verwerven van een plaats binnen de groep. Als je 
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lichamelijk goed in elkaar zit en je kunt wat met je lichaam, dan win je aan status. Kinderen in 
deze fase vergelijken zich dan ook sterk met elkaar. Wedijver en prestatiezucht nemen toe.  
De trainer kan daar op in spelen door tijdens trainingen oefenvormen te kiezen, waarin wedijver 
aan de orde is.  
Deze prestatiezucht en het enthousiasme van de U12/U13-speler en het gebruik van 
wedstrijdgerichte vormen mogen overigens  niet voortdurend ten koste gaan van de technische 
uitvoeringswijze van de beweging, de onderlinge sfeer in de groep en het tactische overzicht en 
samenspel. Relativeer als trainer van tijd tot tijd het resultaat en de prestaties.  
De U12/U13-speler kent meestal geen angst, is een avonturier en ontdekker. Hij richt zich op 
dingen om hem heen die te zien zijn en die in de directe toekomst zijn te verwachten. Hij is over 
het algemeen geen denker of piekeraar en tracht zijn doel zonder al te veel omwegen te 
bereiken en dat is ook in zijn spel terug te zien. Angst is hem onbekend, omdat hij nog niet zo 
sterk nadenkt over de gevolgen van zijn acties. Hij leeft hier en nu. Daardoor vergeet hij een 
nederlaag of overwinning zeer snel. De band met de jeugdtrainer wordt groter naarmate de 
persoonlijke gesprekken gaan over de vorderingen van de miniem.  
In deze leeftijdsfase wordt de basis gelegd voor een eventuele voetbalcarrière. Het is niets voor 
niets dat men hier al begint met scouting en selectiewedstrijden. 
 
2: De U12 en U13-trainer  
Deze trainer moet aan twee belangrijke eigenschappen voldoen als je de kenmerken van deze 
leeftijdscategorie als uitgangspunt neemt: hij moet enthousiast zijn en over voldoende eigen 
vaardigheid beschikken om tijdens trainingen het goede voorbeeld te kunnen geven. Hij heeft 
daarom een eigen voetbalachtergrond op aanvaardbaar niveau. Als U12 en U13-trainer hoef je 
minder dan bij de U11 of duiveltjes te reageren op het moment zelf.  
U12/U13-spelers kunnen al een korte foutenanalyse achteraf verwerken. Ze zijn zeker in staat 
om een aantal tactische basisprincipes uit te voeren. Dat betekent dat elke U12 en U13-trainer 
in elk geval over voldoende tactische kennis moet beschikken. Hij moet ook weten hoe je op 
deze leeftijd eigenschappen als snelheid, behendigheid en coördinatie kunt ontwikkelen en 
creativiteit aan de bal kunt stimuleren. De trainer van deze leeftijdsgroep reserveert tijd voor 
persoonlijke gesprekken met zijn spelers over de vorderingen en heeft regelmatig contact met 
de ouders.  
 
3: Ideeën/Tips voor de U12 en U13-trainer  
- Ook bij de U12 en U13 is het contact met de ouders van belang. Organiseer een ouderavond 
en geef een toelichting op de uitgangspunten, afspraken en regels. De voetbalontwikkelingen 
staan voor de trainer voorop. Ouders willen nog wel eens prestaties (van hun kind) belangrijker 
vinden.  
- Stimuleer dat kinderen ook buiten het speelveld veel voetballen. Maak daarbij gebruik van de 
prestatiebehoefte van deze kinderen: wie kan de volgende week de bal al 50 keer 
hooghouden?, of wie zal de volgende training deze schijnbeweging het beste kunnen voordoen? 
- Geef geen uitgebreide warming-up zonder bal. Rek-en strekoefeningen voor miniemen is 
zonde van de tijd. Gebruik de beschikbare tijd volledig om de miniem te laten leren!  
- Verplaats je als trainer in de miniem, spreek kindertaal, durf een toneelstukje op te voeren op 
het trainingsveld en daag de speler uit. Dat zal zeker voor extra beleving en plezier zorgen.  
- Stimuleer creativiteit aan de bal. Behandel bijvoorbeeld het duel 1 tegen 1 vooral aanvallend 
en geef goede voorbeelden hiervoor. Creatieve voetballers zijn nog steeds in de minderheid ten 
opzichte van de eenheidsworsten. Moedig in de wedstrijd de individuele actie op het juiste 
moment aan!  
- U12 en U13 nemen snel het enthousiasme van hun trainer over.  
- Besteed zeker in deze belangrijke leerfase ruime aandacht aan tweebenigheid. Laat dus 
oefenvormen met zowel het rechter- als het linkerbeen uitvoeren.  
- Train in een hoog trainingsritme. Sta niet te lang stil door een uitgebreide mondelinge uitleg.  
- Geef niet teveel tactische tips tegelijk.  
- Speel liever een aantal korte partijen met steeds nieuwe uitdagingen dan één lange partij.  
- Stimuleer miniemen zelf al na te denken over voetbalproblemen door bij de coaching veel 
vragen te stellen.  
- Wees consequent in de hantering van regels. Of het nu sociale regels betreft of spelregels, 
kinderen in deze fase ontwikkelen een scherp gevoel voor rechtvaardigheid. Maak de regels van 
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te voren goed duidelijk, maar bewaak ze ook consequent. Je zult merken dat de kinderen gaan 
corrigeren bij het overtreden van de regels.  
- Haal bij groepsgewijze correctie de meest gemeenschappelijke fouten er uit. Waak er voor de 
jeugdige voetballer af te laten gaan voor de groep door hem te laten demonstreren hoe fout hij 
het wel doet! Geef liever zelf een goed voorbeeld. De groepsreacties (uitlachen en dergelijke) 
gaan al een belangrijke rol spelen.  
- Leg een goed contact met de -miniem”-. Contact opbouwen gebeurt nooit van één kant. Zorg 
voor een tweerichtings communicatie. Dat begint al met een praatje in de kleedkamer. Ook 
vragen stellen tijdens de training bevordert de motivatie en het contact met de trainer. Een 
goede relatie tussen trainer en deelnemers is een basisvoorwaarde om tot leerprestaties te 
komen.  
- Beloon prestaties! Deze jongens zijn gevoelig voor complimenten. Met beloning wordt vaak 
meer bereikt dan met straffen. Er wordt te vaak van uitgegaan dat het normaal is wanneer iets 
lukt of goed gaat.  
- Daag de kinderen gerust eens uit. Oefeningen aanbieden met een zeker risico van mislukken, 
met daarbij de aantekening dat dit voor hen heel lastig gaat worden, werkt stimulerend. Een 
houding van speelse uitdaging is effectiever dan een doodernstig gezicht. 
 
4: Waar let je tijdens de training op? Uitgangspunten keuze oefenstof  
Concrete aandachtspunten bij de training, hoe leer ik ze positiespel? Waar let je op?  
- Als je goed kijkt naar een U12- of U13-match zie je dat ze vaak alleen dieptepasses geven. 
‘Zoals de voeten staan, zo gaat de bal. Door tijdens de training te werken met allerlei 
dribbelvormen en kapbewegingen (Coervertechnieken) kun je hier veranderingen aanbrengen. 
Daarnaast kun je in positiespelen en partijspelen coachen op open- en indraaien van het 
lichaam tijdens de balaanname.  
- De ontwikkeling van de traptechniek is zeer belangrijk. Een U12- of U13 wil vaak niet met het 
verkeerde been trappen, dit geeft immers meer kans tot mislukken. De trainer bemiddelt hierin 
en motiveert. Werk aan een juiste techniek: de stand van het standbeen, goed inzwaaien met 
het speelbeen, de bal op de juiste plaats raken, lekker uitzwaaien na het trappen. Op korte en 
wat minder lange trappen wordt binnenkant voet gebruikt; voor een verdere trap de volle wreef 
of binnenkant wreef. Buitenkant voet is een moeilijke trap, zelfs voor technisch begaafde 
spelers, bovendien is een bal met curve vaak moeilijker te controleren voor de medespeler die 
de bal aan moet nemen. Maar oefening baart kunst!  
- Ook met het koppen hebben sommige miniemen nog wat problemen. Besteed aandacht aan 
de koptechniek door op allereerste plaats ze een juiste techniek aan te leren. Breng daarna in 
oefenvormen opdrachten in van alleen met het hoofd scoren, bijvoorbeeld via handbal, 
voorzetten vanuit een neutrale zone enz. Het gaat hierbij om de intentie van het willen koppen. 
Zodra ze wat ouder zijn wordt het koppen vanzelf beter en makkelijker te trainen. Maar overdrijf 
niet, de laatste publicaties over beschadigingen die bij het veelvuldig koppen kunnen optreden, 
spreken voor zich.  
- Door het enthousiasme en enorme ijver sluipen vaak slordigheden in het spel, hoewel de 
technische vaardigheden redelijk tot goed beheerst worden. Breng meer rust in het spel van de 
miniem.  
- Wanneer er nog op een hoopje gevoetbald wordt, besteed daar dan tijdens partijspelen op de 
training veel aandacht aan: breed houden of het groot houden van het veld als je de bal hebt!  
Uitgangspunten keuze oefenstof  
- Het overheersende motief voor voetbal is bij U12- en U13-spelers vooral de spelbeleving van 
de match. Daarom moet er veel aandacht zijn voor spelvormen en kleine partijspelen, waarbij de 
kinderen leren ervaren wat samenwerking is en het belang er van inzien.  
- Deze leeftijd (volwassene in notendop) is uitermate geschikt voor technische 
bewegingsvormen. Basistechnieken moeten voorop staan  
- Houd ook rekening met het gegeven dat het algemene coördinatievermogen nu sterk 
ontwikkeld kan worden. Laat ze veel bewegingservaring opdoen en zorg voor een goede 
bewegingsinstructie.  
- De keuze van de oefenstof wordt ook nu al bepaald door wat er in de match gebeurt. Waar 
kan/moet je zo al op letten? Enkele voorbeelden: Je team heeft balbezit:  

 hoe is de balaanname van mijn spelers?  

 hoe wordt er gepast?  

 doet iedereen mee na de pass? (spelen/bewegen)  
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 hoe is de veldbezetting?  

 hoe zijn de loopacties zonder bal? Bij balbezit tegenstander:  

 wordt de bal snel afgepakt?  

 hoe worden passes opgevangen? (weggekopt)  

 wil iedereen meedoen bij het afpakken van de bal? Bij balverovering:  

 kijk naar de veldbezetting en vervolgens naar de technische vaardigheden. Bij balverlies:  

 kijk of de speler zijn fout herstelt en hoe de andere spelers omschakelen.  
Vervolgens is het de kunst om de gesignaleerde voetbalproblemen te vertalen in oefenstof. Vele 
herhalingen zorgen ervoor dat de voetbalproblemen worden opgelost.  
Enkele algemene punten waar je bij elke training op let zijn:  

 wat is mijn doelstelling?  

 zorg ik voor voldoende leermomenten?  

 is beleving en plezier gegarandeerd?  

 houd ik voldoende rekening met de leeftijd en het niveau van de spelers? (ruimte, 
afmetingen, vorm, weerstand, regels).  

Hoe leer ik goed positiespel aan? Eerste tactische beginselen  
We kenen 3 spelfases: je hebt de bal, de tegenstander heeft de bal én je schakelt snel van 
balbezit naar balverlies (en omgekeerd)  
Aandachtspunten voor het aanleren van goed aanvallend positiespel:  
- de aanvallers moeten het veld groot houden  
- niet stilstaand afwachten, maar op je voorvoeten bewegend de bal steeds verwachten  
- open aannemen, dat wil zeggen de bal steeds met het buitenste been aannemen (als de bal 
van links komt, met rechts aannemen)  
- beide benen gebruiken om aan te nemen en te passen  
- kijken voor je een ander aanspeelt  
- de bal naar de kant spelen waar de verdedigers niet zijn  
- na afspelen, de bal breed een stukje nalopen (om direct weer aanspeelbaar te zijn)  
- elkaar hard en strak aanspelen  
- alle ballen moeten laag blijven (beneden de knieën spelen), daardoor zijn deze gemakkelijker 
aan te nemen of direct door te spelen)  
- als de verdediger niet aanvalt, wachten met de bal af te spelen, maar de verdediger ook weer 
niet te dicht bij laten komen  
- als de speler naast jou wordt aangespeeld, maak jezelf dan aanspeelbaar naar de bal  
- de bal diep spelen als het kan: diep gaat voor breed; breed gaat voor terug!  
Aandachtspunten voor het aanleren van goed verdedigend positiespel:  
- maak het speelveld klein  
- zet een blok:  
a: op de helft van de tegenstander, voer meteen pressing, Je kunt meteen weer aanvallen, hebt 
mogelijkheden voor  
afstandsschoten, maar let op voor de counter, je geeft veel ruimte in je rug weg  
b: zet een blok halverwege je eigen helft, je geeft minder ruimte weg, maar je hebt zelf ook 
minder ruimte  
c: zet een blok vlak voor je eigen goal, je krijgt dan zelf countermogelijkheden. Let op voor 
schoten uit de 2e lijn  
- speel dicht bijeen, maximaal 10 meter uit elkaar en tussen de verschillende linies  
- jagen doe je samen. 
Concrete aandachtspunten bij de training  
- Een goed eigen voorbeeld is van groot belang. Geef bij elke instructie een goed eigen 
voorbeeld waarbij tevens de aandachtspunten (leeraccenten) in de beweging worden 
aangegeven.  
- Houd controle op een correcte uitoefening van de opdracht. Corrigeer fouten in de beweging 
zowel individueel als groepsgewijs.  
- Leg spelers uit waarom een beweging zó uitgevoerd moet worden. Zo blijven ze beter 
gemotiveerd.  
- Geef niet voortdurend eigen oplossingen, maar daag de miniem uit bijvoorbeeld aan de hand 
van vragen stellen om zelf na te denken.  
- Besteed veel aandacht aan het samenwerken met elkaar.  
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- Zorg dat je training goed voorbereid is en de organisatie staat! Begin snel aan de training, geef 
niet te veel uitleg vooraf en corrigeer als de oefening aan de gang is. Voordoen in plaats van 
bla-bla-verhaal.  
-  Coach situatief, zet de spelsituatie stop en benadruk vooral de goede uitvoering.  
- Speel met tijd, ruimte (vak groter/kleiner) en spelregels om doelstellingen eerder te bereiken.  
- Ook verdedigen (bal afpakken) hoort bij het voetbalspel.  
- Vertaal trainingssituaties naar de wedstrijd.  
- Stimuleer tweebenigheid.  
- Let op voldoende beleving en voetbalplezier, maar voorkom overdreven prestatiezucht door 
als trainer zelf op tijd te relativeren. -Verhoog vanuit coördinatie-en balgevoel oefeningen het 
bewegingstempo en de handelingssnelheid.  
- Verbeter het aanleren van voetbalbasistechnieken zoals traptechnieken, aan-en meenemen, 
koppen enz.  
- Leer tactische begrippen aan als: spel verplaatsen, openen, open/gesloten aannemen, 
opendraaien, indraaien, rugdekking, knijpen, aansluiten, bijsluiten, jagen, tweede bal veroveren, 
binnenste lijn, kaatsen, hard inspelen, overtal situatie, diepte voorkomen.  
 
5: Spelconcept  
De opleiding staat zeker tot en met de U15 centraal. Het leveren van prestaties komt na de 
opleiding. Is dit niet het geval dan gaat de opleiding ten gronde door de prestatiezucht. Dus tot 
en met de U15 is training en de goede technische en tactische uitvoering tijdens de wedstrijden 
belangrijker dan het resultaat van de wedstrijd.  
De U12 en U13 spelen in competitieverband 8 tegen 8 op een half veld met twee kleine doelen.  
Balbezit:  
- Maak het veld groot (breedte en lengte)  
- Positiespel (driehoeken maken)  
- Aansluiten linies  
- Opbouw vanaf de keeper.  
Balbezit tegenstander:  
- Veld klein maken (knijpen, dat wil zeggen dat als de bal aan de zijkant is, de verdedigers van 
de andere kant naar binnen komen)  
- Op de bal verdedigen (vooruit verdedigen)  
- Elkaar rugdekking geven.  
- Omschakeling (balverovering en balverlies)  
- Direct/snel reageren! 
 
Enige algemene uitgangspunten:  
-laat de spelers op deze leeftijd zelf over de uitvoering van spelhervattingen beslissen, maar 
bespreek achteraf wel de gemaakte keuzes  
-vrij trappen ook eens kort nemen: begin weer te voetballen  
-hoekschoppen afwisselen: kort – lang  
-niet te ver uit elkaar spelen, zodat over de grond gespeeld kan worden en de linies elkaar 
kunnen ondersteunen. 
 
6: Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd  
- Geef taken aan de spelers; leer ze de basistaken die horen bij alle posities  
- geef taken per individu/per speler 
- geef de spelers de vrijheid, stimuleer eigen initiatief (zeker spitsen)  
- streef de punten na die genoemd zijn bij het spelconcept  
- spelsysteem stap voor stap verbeteren  
- geef na een verkeerde voetbaloplossing de desbetreffende speler(s) de juiste oplossing  
- analyseer de wedstrijd en geef leermomenten tijdens de rust en de wedstrijd  
- vooral bij minder getalenteerde spelers ebt de concentratie snel weg.  
Spelers bij de les houden  
- coach positief en laat spelers vooral eigen oplossingen zoeken  
- spreek na afloop ouders er op aan als ze teveel het gedrag van hun kind in het veld willen 
beïnvloeden  
- hamer op accepteren beslissingen van de scheidsrechter. In deze leeftijd is aandacht voor fair 
play-gedrag belangrijk  
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- zet zoveel mogelijk spelers in en besteed aandacht aan de wisselspelers.  
Coachmomenten:  
- opbouw van achter uit  
- diepte voor breedte  
- ondersteuning van de spitsen  
- waar duel 1:1?  
- driehoekjes maken  
- veldbezetting balbezit/balverlies en vóór het doel  
- loopacties zonder bal. 
 
Kadetten, (– U15)  
 
Algemeen: de Visie  
Op deze leeftijd gaat het er vooral om het inzicht en het herkennen van de hoofdmomenten te 
ontwikkelen. Ook moet deze spelers duidelijk gemaakt worden dat in het voetbal meer zónder 
dan mét bal gebeurd, dus meer met je hoofd dan met je benen.  
In de U15-opleiding gaat het vooral om accenten op het vlak van inzicht en communicatie. U15-
ers moeten dus eerst het inzicht in de bedoelingen binnen de drie teamfuncties (verdedigen, 
opbouwen en aanvallen) leren herkennen en dan binnen een teamorganisatie (4:3:3) kunnen 
functioneren. Taken en functies dienen op deze leeftijd inhoud te krijgen, steeds weer binnen de 
drie teamfuncties en gekoppeld aan de plaats op het veld.  
 
1: Ontwikkelingspsychologische kenmerken:  
Voordat een aantal jaren geleden de leeftijdsgrenzen van augustus naar januari werden verlegd, 
vond er binnen een U15-elftal een splitsing plaats tussen de groep die al vervolgonderwijs 
volgde en de leerlingen die nog op de lagere school zaten. De oorzaak was de sterk veranderde 
belevingswereld bij de oudste groep. Nu is dit probleem verholpen. Ook bij de U15 kan er nog 
een groot onderscheid zijn in 1e-en 2e-jaars spelers. De overgang van U13 naar U15 is mede 
door de schoolveranderingen verder vergroot.  
Voor de voetballer in opleiding is de U15-leeftijd een belangrijke fase. Ook buiten het voetbal 
doet de jeugdspeler in deze levensfase een groot aantal indrukken op en ontwikkelt hij tal van 
begrippen. In deze jaren worden de eerste stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van hun 
referentiekader. Het logisch denken en het leggen van combinaties gaat hen steeds 
gemakkelijker af, vandaar dat ze relatief gemakkelijk leren op deze leeftijd. De basis voor het 
waarnemen binnen de voetbalsituatie wordt in deze fase gelegd. Vaak zien ze al de oplossing 
verder weg, maar motorisch kunnen ze dat nog niet waarmaken en andersom heeft de fysiek al 
sneller ontwikkelde speler zich nog geen gericht kijkgedrag aangeleerd. De U15-ers krijgen ook 
steeds meer gevoel voor tactiek. Ze hebben het vermogen om meer abstract te  
denken. Deze leeftijdsgroep heeft een aantal specifieke kenmerken die het werken met deze 
groep heel interessant maken. Fysiek gezien bestaan er grote verschillen tussen de individuele 
spelers. Lengteverschillen van 25 centimeter tussen (kalender)-leeftijdsgenoten zijn geen 
uitzonderingen. Van soepele bewegende, goed in elkaar zittende en nooit last van blessures 
hebben, veranderen ze soms in korte tijd in houterig bewegende, wanverhoudingen hebbende 
slungels, die altijd wel wat lijken te hebben! Er is een snelle toename van de been- en 
halslengte en niet alles groeit in balans. De U15 kunnen maar een beperkte belastbaarheid aan. 
Ze hebben gedurende een periode problemen met de aanhechtingen van het kniegewricht, 
overigens vaak met alle gewrichten. Sommige spelers van 13 jaar kunnen al 15 lijken, terwijl in 
dezelfde groep leeftijdgenoten de kenmerken van een U11 vertonen!  
Ook op sociaal en psychisch gebied komt er veel op de jongens af. Er vinden veel 
veranderingen plaats bij deze leeftijdsgroep; vaak veranderen ze van school, waar ze zelf meer 
verantwoordelijkheid krijgen, ze maken hiervoor verdere verplaatsingen en ze krijgen huiswerk 
dat hen veel langer bezig houdt dan voorheen. Daardoor blijft er vaak geen tijd meer over om 
buiten te spelen. Ze moeten samenwerken in plaats van individueel bezig zijn. Door al die 
veranderingen zijn knapen vaak meer met zichzelf dan met anderen bezig. 
Het kind maakt zich ook steeds meer los van het gezin, gaat tegen de mening van volwassenen 
in en wordt kritischer. Onlustgevoelens en een grote wisseling in stemmingen zijn U15-spelers 
zeker niet vreemd. Op zoek naar zijn positie binnen de groep kan een kind in deze leeftijd 
opvallend gedrag vertonen.  
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Het stimuleren van een goede leefgewoonte is in deze leeftijdscategorie zeer belangrijk. Door 
de snelle ontwikkeling van de speler komt hij in aanraking met de minder goede kanten van de 
maatschappij, zoals roken en alcohol. Het is een taak van de trainer om hiertegen te 
waarschuwen en een goede leefgewoonte te stimuleren. De verschillen bij de 1e-jaars en 2e-
jaars zijn vaak enorm. Spelers die net van de U13 afkomen, vertonen nogal kinderlijk gedrag 
vergeleken met spelers die al een seizoen bij de knapen spelen.  
Dit heeft ook te maken met de eerder genoemde overgang van lagere school naar 
vervolgscholen.  
Deze kenmerken zie je ook terug op het voetbalveld. De fysieke verschillen zijn het duidelijkst te 
zien. Bij de jonge technisch goed ontwikkelde speler van de miniemen springen, nu hij kadet is, 
plotseling alle ballen van de voet, de snelle speler lijkt niet meer vooruit te branden. In 
spelvormen zijn duidelijke verschillen te zien tussen spelers die oog hebben voor medespelers 
en samen oplossingen bedenken en de spelers die altijd eerst zelf de oplossing zoeken en pas, 
als ze het écht niet meer weten, een afspeelmogelijkheid zoeken.  
Daarnaast hebben de U15 vaak nog heel weinig rust aan de bal en zoeken zij de oplossingen in 
de kleine ruimte. Het verplaatsen van het spel door middel van een lange trap behoort meestal 
nog niet tot de mogelijkheden. Dit betekent dat door middel van kort combinatievoetbal de 
opbouw en de aanval moeten worden voortgezet. Het waarnemen is dan ook gericht op 
bijsluiten en een goed positiespel.  
Spelers van deze leeftijd willen niets liever dan winnen! Als trainer kun je hen ervan overtuigen 
dat je dit alleen kunt bereiken door als team te spelen. Wanneer dit besef bij de spelers is 
doorgedrongen, willen U15-spelers best al naar de belangen van het team kijken. Ze weten heel 
goed wie goed of slecht kan voetballen en zullen dat ook duidelijk maken. Daarom moet de 
U15-trainer zeker al over kennis op gebied van teambuilding beschikken.  
Door de grote onderlinge fysieke en geestelijke verschillen is het moeilijk om voor deze groep 
altijd een juiste training voor te bereiden. Als trainer zul je heel wat keren ‘water bij de wijn’ 
moeten doen en zul je nog al eens merken dat de doelstellingen niet gehaald zijn. Geduld is in 
deze een schone zaak.  
 
 
2: De U15-trainer  
Doordat ze in de puberteitsfase verkeren kunnen U15-spelers vaak anders reageren dan 
volwassenen verwachten en wensen.  
Door de grote verschillen in het team heb je als trainer te maken met zowel sterk introverte 
spelers als jeugdspelers die zich – op zoek naar hun identiteit – nadrukkelijk willen 
manifesteren.  
Elke vorm van kritiek wordt snel als negatief ervaren. Je hebt als trainer zowel te maken met het 
verwende spelertje, van wie de ouders bij matchen de tas nog dragen, als met het doetje dat 
altijd iets mankeert, de assertieve knokker uit de volksbuurt, de allochtoon met z’n eigen 
achtergrond en de knul uit de volks- of juist villawijk. Daarom dat je als trainer/afgevaardigde 
vooral ook over pedagogische kwaliteiten moet beschikken.  
Een goede trainer weet dan ook op de eerste plaats op de juiste manier om te gaan met de 
grote verschillen in zijn team. Hij is er zich van bewust dat de spelers sterk op zoek zijn naar 
hun eigen identiteit en dat die fase nogal wat problemen met zich mee kan brengen. De trainer 
toont interesse voor al die veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken.  
Van een goede U15-trainer kun je eisen dat hij vooral duidelijk is naar de spelers toe en hen 
houdt aan de afgesproken huisregels. Dat laatste kan alleen als de trainer op dit gebied een 
voorbeeldfunctie vervult.  
Ook bij het samenstellen van de oefenstof en het kiezen van de juiste methodiek houdt hij 
rekening met de grote onderlinge verschillen. Hij beschikt over voldoende kennis over het 
(4:3:3)-concept, zodat hij de U15 de belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. Daarbij houdt 
hij rekening met de fysieke beperkingen van veel spelers bij de uitvoering van het concept. Deze 
trainer is in staat om voor zijn spelers al opdrachten te formuleren, die al een beroep doen op de 
eigen verantwoordelijkheid.  
Hij beschikt over kennis op het gebied van teambuilding en kan tijdens trainingen zelf het goede 
voorbeeld geven.  
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3: Ideeën/Tips voor de U15-trainer  
U15-spelers testen heel graag de grenzen van de trainer en afgevaardigde. Hij probeert graag 
hoe ver hij kan gaan. Daarom zijn duidelijkheid en consequent gedrag van essentieel belang. 
Deze spelers hebben belang bij het leren omgaan met basisafspraken, zodat ook de trainers in 
de volgende leeftijdsgroepen hiervan zullen kunnen profiteren.  
Enkele afspraken (die je voor het seizoen al bekend moet maken, bij voorkeur schriftelijk, ook 
via een ouderavond):  
- douchen na afloop van training of wedstrijd  
- de tegenstander én de scheidsrechter bedanken na de match, óók als je verloren hebt  
- op tijd op de training en/of wedstrijd aanwezig zijn  
- (zélf) tijdig afmelden  
- goede en juist gedragen sportkleding 
- ook bij blessure aanwezig zijn bij wedstrijden 
- samen verantwoordelijk zijn voor het materiaal en het kleedlokaal.  
Wanneer een speler zich niet houdt aan zulke basisafspraken, kun je de speler hier op 
aanspreken.  
-U15-spelers komen midden in de puberteit terecht. Die levensfase zorgt nogal eens voor 
problemen. Er zijn onderzoeken die aantonen dat een geregelde en goede sporttraining de 
kinderen helpt deze fase beter door te komen.  
Bij deze leeftijdsgroep is het verstandig om naast de trainer op zoek te gaan naar een 
afgevaardigde, die eventuele problemen herkent en ook meedenkt over de oplossingen. Een 
trainer die deze probleemgevallen alleen moet oplossen, zal merken dat hij op termijn onbewust 
tekort schiet op het veld.  
Toch zal ook de trainer een speler regelmatig apart moeten nemen en met hem over zijn 
problemen spreken. U15-spelers willen voor vol aangezien worden en een persoonlijk gesprek 
kan daarbij een positieve rol spelen. Een goed contact met ouders geeft vaak meer inzicht in de 
specifieke problemen van de spelers.  
Laat de spelers vooral zelf over de voetbaloplossingen nadenken. Dat kan door vragenderwijs te 
coachen in plaats van voortdurend de oplossing te dicteren.  
Heel erg belangrijk is dat de trainer rekening houdt met de beperkte belastbaarheid van z’n 
spelers. Luister en kijk naar de spelers en neem ook de minder erg ogende blessures serieus. 
Soms ontkom je bij spelers van deze leeftijd niet aan een langere rustperiode. Volg adviezen 
van artsen/kinesisten op en vergeet in zulke gevallen het directe wedstrijd resultaat. Besteed op 
een verantwoorde manier aandacht aan buik-en rugspieren en spierlengte.  
Een goed hulpmiddel kan zijn om de lichaamslengte van elke speler bij te houden (bijvoorbeeld 
door dit op een lengtemaat in het kleedlokaal met streepjes en namen zichtbaar te maken). Zo 
begrijpt een U15-speler beter waarom hij tijdens de groeispurt nu ineens zulke fouten maakt. Bij 
een groeispurt moet een U15-speler ontzien worden.  
Bouw verder in de trainingsvormen een competitie-element in, zodat ze beter leren om te gaan 
met verlies en tevens leren strijd te leveren om te winnen.  
U15-spelers hebben snel de neiging om eerst naar het gedrag van anderen te kijken. Breng de 
spelers zelfkritiek bij en leer hen dat iedereen fouten maakt.  
U15-spelers trainen minimaal 2 keer per week, op voorwaarde van goede studievoortgang! 
 
4: Waarop let je tijdens de training? Uitgangspunten keuze oefenstof  
Concrete aandachtspunten bij de training  
De vele veranderingen in zijn leven kunnen de oorzaak zijn dat een speler plotseling veel 
minder gaat presteren. Ze zijn door de lichamelijke veranderingen ook blessure gevoelig. De 
trainer zou eigenlijk inzicht in deze problematiek moeten hebben. Als dat niet het geval is, mag 
hij de (pijn)klachten van z’n spelers nooit onderschatten.  
Het probleem bij uitstek is de snelle lengtegroei (groeispurt) en de daarmee gepaard gaande 
stilstand of achteruitgang van de motoriek.  
Voordat de leeftijdsgrenzen van augustus naar januari werden verlegd, vond er binnen een U15-
elftal een splitsing plaats tussen de groep die al vervolgonderwijs volgde en de leerlingen die 
nog op de lagere school zaten. De oorzaak was de sterk veranderde belevingswereld bij de 
oudste groep. Nu is dit probleem verholpen, maar toch blijft er een relatief groot verschil tussen 
de 1e-en de 2e-jaars spelers. De jeugdtrainer moet er ook voor zorgen dat ook de jongsten zich 
veilig kunnen voelen binnen de groep.  
Uitgangspunten keuze oefenstof  
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-Op deze leeftijd ontwikkel je de wedstrijdrijpheid. Daarom vormt op deze leeftijd de wedstrijd al 
een groot uitgangspunt voor de keuze van de oefenstof. Met andere woorden: de 
voetbalproblemen die er zich bij een wedstrijd voordoen, moeten door de U15-trainer worden 
vertaald in oefenstof.  
-Wedstrijdgerichte training dus, met veel aandacht voor partij- en positiespelen en de coaching.  
-Taaktraining is ook al verantwoord: de spelers kun je leren welke taken op een bepaalde positie 
horen, dus ook welke zijn taken op die positie zijn.  
-Afhankelijk van het niveau kun je de spelers al leren te anticiperen op één of twee acties 
vooruit. Ook kan de oefenstof gebaseerd zijn op de linietactiek. Start met de opbouw van achter 
uit, daarna komt het middenveld aan bod en tot slot de voorste linie. Confronteer de U15-spelers 
door een goede oefenstof met overtal situaties, het bijsluiten van de linies en de gewenste 
veldbezetting (altijd alle posities bezet houden). Stel eisen aan de juiste balsnelheid, zeker over 
kortere afstanden.  
-Bij deze leeftijdsgroep hoor je langs de lijn regelmatig de kreet “loop vrij” of “bied je aan”. 
Overigens hoor je dat wel bij alle leeftijden. Maar zorg er als trainer voor dat door de 
oefenstofkeuze en de coaching tijdens de training deze jeugdspelers ook weten hoe ze vrij 
moeten lopen en zich aanbieden!  
-Daar U15-teams twee keer per week trainen, kan een gedeelte van de oefenstof daarnaast 
gebaseerd zijn op thema’s die in een jaarplan zijn vastgelegd.  
Bij de keuze van de oefenstof moet een trainer zeker ook rekening houden met de beperkte 
belastbaarheid en de groeiproblemen. Aandacht voor de lichaamsscholing, looptechniek en een 
goede warming-up!  
Concrete aandachtspunten bij de training  
- De training dient goed voorbereid te zijn, waarbij de wedstrijd het uitgangspunt is. Besteed 
aandacht aan het materiaal: zijn de ballen op de juiste spanning, zijn er voldoende hesjes, 
pionnen en doeltjes? Is er overleg nodig met een andere trainer over de indeling van het 
trainingsveld?  
- U15-spelers willen de coaching door de trainer nogal snel negatief uitleggen. Op deze leeftijd 
voelen ze zich gauw op de vingers getikt, zeker als ze in de groep gecorrigeerd worden. Soms 
moet je een speler even apart nemen en de bedoeling van je positieve kritiek uitleggen.  
- Begin de training met een duidelijke, maar niet te lange uiteenzetting van de voetbalproblemen 
die tijdens de training aan de orde zullen komen.  
- Probeer een natuurlijke leider van de groep de warming-up te laten verzorgen. Zeker in de 
beginfase heeft deze speler veel hulp nodig, maar na verloop van tijd zal de trainer merken dat 
de hele groep redelijk met de warming-up meedoet. Besteed specifieke aandacht aan de 
keeper. Hiervoor kan men een aantal oefenvormen met de gehele groep gebruiken, maar 
speciale belangstelling (keeperstrainer) stelt een U15-speler zeker op prijs.  
- Houd rekening met de beperkte belastbaarheid.  
- Streef naar een goed evenwicht tussen afwisseling en veel herhalingen. Veel van hetzelfde, 
maar in een andere vorm. Zorg dat er voldoende beleving, voetbalplezier is!  
- Daag spelers tijdens de training voortdurend uit om zelf voor oplossingen te zorgen in 
bepaalde situaties.  
- Zeg duidelijk hoe je het wilt hebben en stel eisen aan de uitvoering. Ook al gaat het een paar 
keer fout, toch opnieuw proberen. Dan gaat het meestal om zaken als de juiste balsnelheid, 
inspelen en kaatsen op de juiste voet, schuin aanbieden (ruimte maken) en concentratie. Zo leer 
je grenzen te verleggen.  
 
5: Spelconcept  
Een 4:3:3 is een veldbezetting die veel leermomenten garandeert. Maak een begin met het 
aangeven van taken die aan de verschillende posities in het elftal zijn verbonden via individuele 
gesprekken en wedstrijdbesprekingen. Stimuleer verzorgd voetbal met opbouw van achteruit.  
Spelconcept 4 : 3 : 3 bij U15-spelers 
Balbezit  
- opbouw van achter uit  
- vleugelspelers al iets dieper (opbouw)  
- spitsen zo diep en breed mogelijk, spitsen en middenvelders mogen nooit op dezelfde lijn 
staan. Iedereen is aanspeelbaar!  
- vleugelspitsen gaan het 1:1 duel aan en geven een voorzet  
- middenvelders zorgen voor ondersteuning  
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- overige spitsen zijn voor de goal na de voorzet  
- goede veldbezetting  
- driehoekjes maken  
- het opjagen van de tegenstander in de rug.  
Balbezit tegenstander  
-speelruimte klein maken  
- zo snel mogelijk weer in balbezit komen. Direct druk zetten op de directe tegenstander. Let op: 
laat de tegenstander niet in je rug weglopen  
- het knijpen van de spelers aan de zijkanten door elkaar rugdekking te geven.  
 
Enige algemene uitgangspunten:  
- laat de spelers op deze leeftijd zelf over de uitvoering van spelhervattingen beslissen, maar 
bespreek achteraf wel de gemaakte keuzes  
- vrij trappen ook eens kort nemen: begin weer te voetballen  
- hoekschoppen afwisselen: kort – lang  
- niet te ver uit elkaar spelen, zodat over de grond gespeeld kan worden en de linies elkaar 
kunnen ondersteunen.  
 
De al eerder genoemde lichamelijke problemen spelen ook bij de uitvoering van het 4:3:3-
concept een rol. Het verplaatsen van het spel door een lange pass behoort vaak niet tot de 
(fysieke) mogelijkheden. Dit betekent met kort combinatievoetbal de aanval moet worden 
voortgezet. Ook de goede voorzet vanaf de achterlijn blijft op deze leeftijd om dezelfde reden 
nog vaak achterwege. In principe betekent dit dat nu nog niet alle basissituaties van het 4:3:3-
systeem gehanteerd en uitgevoerd kunnen worden. Die conclusie vraagt van de trainer 
creativiteit om alternatieven te vinden die wel haalbaar zijn en die zo dicht mogelijk in de buurt 
komen van de uitgangspunten van het gekozen concept. Dat betekent in deze leeftijdscategorie 
weinig dieptespel over grote afstand -is meestal balverlies -, maar veel combinatievoetbal en 
aandacht voor linies die goed op elkaar aansluiten. Het waarnemen bij deze spelers is dan 
gericht op tijdig bijsluiten en goed positiespel.  
Een aantal andere basisprincipes uit dit concept kan wel aangeleerd worden omdat U15-spelers 
het vermogen hebben om tactisch (mee) te denken. Zo kan de achterste linie geleerd worden 
hoe 1:1 te spelen met onderlinge rugdekking.  
Bij balbezit kan namelijk één van de centrumverdedigers (uit opleidingsoogpunt niet altijd 
dezelfde!) mee schuiven naar het middenveld. Evenzo kan dit een vleugelverdediger, waarbij 
een centrumverdediger in de breedte schuift.  
Bij balverlies zal vooral deze speler moeten proberen de aanval van de tegenpartij op te houden 
(storen).  
In deze categorie zie je vaak, zeker tegen zwakkere tegenstanders, de middenvelders tegelijk 
mee naar voren gaan. Oog hebben voor de positie van de medespelers, de veldbezetting dus, is 
in deze leeftijdsgroep een belangrijke tactische opgave.  
Ook kun je ze al leren hoe je het uitgangspunt verdedigen waar de bal verloren is kunt 
realiseren en dat je rekening moet houden met onderlinge afstanden.  
 
6: Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd  
- Besteed aandacht aan de wisselspelers! Geef alle spelers voldoende speelgelegenheid.  
- Benadruk voortdurend het teamaspect. Dat begint al bij de warming-up.  
- Stimuleer door positieve coaching het zelfvertrouwen.  
- Je ziet vaak dat de onderlinge coaching verslapt naarmate de match vordert. Probeer de 
spelers op een positieve manier bij de les te houden’.  
- Observeer en analyseer of de spelers controle over zichzelf hebben. Emoties kunnen vooral bij 
tegenslag snel een rol gaan spelen. Als trainer moet je ervoor waken dat de spelers zich niet 
afreageren op medespelers, scheidsrechter of tegenstander.  
-Ga niet zelf volledig op in de emoties van de match; blijf het overzicht houden en analyseer.  
-Spelers hebben moeite met een goede veldbezetting. Ze verlaten heel snel hun positie.  
-Analyseer hoe je team speelt bij balbezit, balverlies en reageert bij het omschakelen van 
balbezit naar balverlies en omgekeerd.  
- Let op de uitvoering van de aangegeven accenten.  
-Let op de taakuitvoering per individu, maak zo nodig aantekeningen voor de nabespreking.  
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-Laat de spelers zelf de uitvoering van de spelhervattingen bepalen, maar bespreek ze wel 
achteraf. 
 
Scholieren (– U17)  
 
Algemeen: de Visie  
Bij deze leeftijdscategorie gaan we een start maken met het rendement van handelen: we gaan 
werken aan wedstrijdrijpheid en aan competitierijpheid. Het winnen van wedstrijden is nu 
belangrijk (zij het relatief!); daarom leren we de U17-speler dat zijn handelen, zijn keuzes in de 
wedstrijd voor het winnen rendement moeten opleveren. De taakuitvoering in relatie tot het 
teamresultaat: herkennen en doelmatig handelen.  
Verder gaan we naar lichte specialisatie toe: waar de speler talent voor heeft gaan we verder 
ontwikkelen. Gekeken kan worden naar wie geschikt is voor welke positie en welke taak. Verder 
leren we de spelers omgaan met andere speelwijzen (eigen team en tegenstander)  
 
1: Ontwikkelingspsychologische kenmerken:  
Veel U17-spelers maken grote lichamelijke veranderingen mee, maar allemaal maken ze ook 
grote geestelijke veranderingen mee. Dat gaat gepaard met (grotere) emotionele onrust. De 
motivatie kan in deze periode dus heel wisselend zijn. Spelers kunnen in een bepaalde periode 
wegvallen. Ook de prestaties in de match zijn soms zeer wisselvallig. In het algemeen is deze 
leeftijdsgroep erg gemotiveerd en is men zeer kritisch zowel op anderen als op zichzelf.  
U17-spelers zijn goed in staat om het spel kritisch te analyseren. Bij hen speelt wel vaak de 
zogenaamde pikorde ofwel rangorde een rol: wie heeft het voor het zeggen en wie laat het voor 
het zeggen hebben?  
Opvallend is ook de neiging om afspraken te verwaarlozen. Van de andere kant kunnen deze 
spelers best goed op hun verantwoordelijkheidsgevoel aangesproken worden.  
Eigen normen kunnen wel eens in conflict komen met groepsnormen.  
Het winnen van matchen was voor deze spelers al belangrijk als U15-speler, maar nu krijgt ook 
dit echte waarde toegekend. De manier waarop de wedstrijd gewonnen wordt, kan nu 
objectiever beoordeeld worden en eigen prestatie en teamprestatie kunnen redelijk worden 
ingeschat. Als de spelers de vorige fase redelijk hebben doorlopen, kunnen ze zelf ook 
aangeven wat globaal wel en niet functioneerde. Je staat soms versteld van het scherpe 
analysevermogen van sommige spelers. De directe wedstrijd (de vorige of de aankomende) 
wordt nu ook het referentiekader van waaruit geput wordt voor de trainingsinhoud. Specifieke 
kwaliteiten van spelers worden nu gebruikt voor het team.  
De trainer merkt hoe belangrijk het is voor een speler dat hij weet met welke gedachte de ploeg 
speelt en dat iedereen met dezelfde grondgedachte speelt. Dan pas zijn allerlei keuzes te 
maken en kunnen spelers betekenissen realiseren en samenwerken. Het begrijpen van elkaar, 
het elkaar aanvoelen in een wedstrijdsituatie wordt zo eenvoudiger te begrijpen. Het begint bij 
een paar simpele afspraken en kan heel ver doorgevoerd worden.  
Als eenmaal de groeispurt achter de rug is, kan de belastbaarheid (kracht en 
uithoudingsvermogen) verhoogd worden.  
Zeker bij clubs met een lage trainingsfrequentie zullen deze onderdelen mét bal verbeterd 
moeten worden. Bij de 2e-jaars spelers zie je meestal een duidelijke verbetering van de 
algehele lichaamscoördinatie. Anderzijds moet de scholierentrainer oog hebben voor de grote 
verschillen, die er nog kunnen zijn tussen de 1e-jaars en 2e-jaars spelers. Hij zal op zoek 
moeten gaan naar mogelijkheden om te differentiëren om op die manier in te spelen op de 
verschillen tussen biologische en kalenderleeftijd. 
 
2: De U17-trainer  
Een goede U17-trainer is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent. Daarnaast beschikt hij 
over kennis en inzicht in de basisprincipes van het spelconcept: juist bij U17-spelers kan het 
tactisch vermogen met sprongen vooruit gaan. Hij reserveert voldoende tijd voor persoonlijke 
gesprekken en houdt daarbij rekening met emotionele uitingen, die bij deze leeftijdsgroep 
passen. Ook is hij nog jong genoeg van geest om zich te kunnen verplaatsen in de 
belevingswereld van deze scholieren, een belevingswereld die overigens voortdurend verandert.  
Door ook buiten het voetballen aansprekende activiteiten te organiseren verstevigt hij de binding 
van de spelers met de club.  
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Ook is deze trainer in staat om de voetbalproblemen uit de wedstrijd te vertalen in geschikte 
oefenstof, waarbij hij voortdurend rekening houdt met de grote verschillen in belasting en 
ontwikkeling binnen zijn spelersgroep.  
 
3: Ideeën/Tips voor de U17-trainer  
- Statistisch gezien is de kans dat spelers afhaken juist bij deze leeftijdscategorie het hoogst. 
Daarom zal het jeugdbeleid van een club zich heel specifiek op deze voetballers moeten richten. 
Deskundige leidinggevenden zijn bij deze groep een eerste vereiste. Daarnaast moet je 
proberen spelers te binden aan je club. Laat je spelers zelf en eventueel de ouders meedenken 
over dat beleid. 
- Clubs moeten ook tijdig zoeken naar samenwerkingsvormen om te voorkomen dat een elftal 
niet (meer) compleet is en voorkomt daardoor dat een hele groep spelers stoppen met 
voetballen.  
- Maak verder afspraken binnen de club hoe omgegaan wordt met de veranderde mentaliteit die 
bij de scholieren ongetwijfeld zal optreden. Maak voor het seizoen ook met de spelers duidelijke 
en concrete afspraken over het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden en wees consequent in 
de naleving daarvan. (Verantwoordelijk zijn voor het materiaal, wie ruimt op?) 
- U17-spelers zitten op school in leerjaren die nogal eens gekenmerkt worden door 
tegenvallende leerprestaties. Hoe ga je daar als club, trainer mee om? Is een aparte 
begeleiding(scommissie) wel of geen overbodige luxe?  
- Wees vooral eerlijk. Daar zijn jeugdspelers in deze leeftijd extra gevoelig voor. Behandel elke 
speler even consequent. Geen uitzonderingen maken voor bepaalde spelers.  
- Laat de spelers meedenken over de speelwijze. Doe een beroep op hun eigen 
verantwoordelijkheid.  
- Geef zelf het goede voorbeeld en durf als dat nodig is ook jezelf als trainer eens ter discussie 
te stellen wanneer je fouten hebt gemaakt. (bijvoorbeeld bij een ‘verkeerde’ opstelling).  
Scholieren kunnen al heel wat tactische beginselen aan. Linie- en teamtactiek kunnen vrij 
gedetailleerd aan de orde komen. Dat vereist wel voldoende kennis van de U17-trainer met 
betrekking tot de basisprincipes en de taken per positie. Ook hier geldt weer: laat “U17-spelers” 
meedenken over de oplossingen van hun voetbalproblemen.  
- Nu komen emotionele uitingen nogal eens voor. De trainer ontkomt daarom niet aan het 
voeren van veel persoonlijke gesprekken. Ze kunnen voor houvast en rust zorgen.  
- Zorg voor een goed begeleidingsteam, zodat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden.  
- De verschillen tussen 1e-en 2ejaars kunnen zeker in het begin van het seizoen heel groot zijn. 
Dan kun je het als trainer erg druk hebben met begeleiding, corrigeren, belonen en 
ondersteunen van spelers. Vooral omdat in deze leeftijd de overgang plaats vindt naar 
volwassenheid. Spelers zijn te klein voor de groten en te groot voor de kleinen. Eigen identiteit 
(wie ben je, wat kan je?) moet in die fase benadrukt worden. Door deze veranderingen kan een 
speler uit vorm geraken. De speler wil zo graag volwassen reageren, maar kan dat (nog) niet. 
Uitleg, voorbeeld, motivatie is nu noodzakelijk. Zoek niet voortdurend de confrontatie op.  
- Omdat de groep bestaat uit kinderen en volwassenen moet ook tactisch verschillend gecoacht 
worden.  
 
4: Waar let je tijdens de training op? Uitgangspunten keuze oefenstof  
Concrete aandachtspunten bij de training  
Weerstandstraining als voorbereiding op kracht en hersteltraining moet gedifferentieerd 
gegeven worden in verband met het verschil in fysieke ontwikkeling. Belasting, belastbaarheid 
levert hier ook een zeer verschillend beeld op. De één maakt de vroegtijdige overstap naar de 
Uefa’s/U21, de ander krijgt extra rust voorgeschreven.  
- Creëer ruimte in de training voor individuele training (training voor het individu in een groep). 
Dit versterkt en bevestigt de persoonlijkheid van de speler. Vooral bij hen die moeite hebben 
met emotionele veranderingen.  
-Zorg voor een goede en veilige prestatiesfeer. Accepteer geen vedetteneigingen en neem 
soms een speler in bescherming. Voer tijdens de trainingen, zeker voor de 2e-jaars, de 
weerstand, het tempo en de keuzemogelijkheden op.  
Uitgangspunten keuze oefenstof  
Zoals we al eerder schreven wordt de directe wedstrijd (de vorige of de aankomende) nu ook 
het referentiekader van waaruit geput wordt voor de trainingsinhoud.  
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Daarom is een goede analyse van de wedstrijd heel belangrijk om vandaar uit weer verder te 
werken aan de verbetering van het spelconcept. Ook een analyse van de individuele speler 
geeft aanknopingspunten voor de keuze van de oefenstof.  
Wedstrijdanalyse:  
- Ga uit van de hoofdmomenten: balbezit, balverlies en de schakelmomenten hiertussen.  
- Vertaal de wedstrijd in concrete voetbalproblemen en zoek daarbij de juiste oefenstof.  
- Streef naar minder fouten, maar zeker ook naar het verbeteren van de sterke punten die in de 
match naar voren komen.  
Verbetering spelconcept:  
- Individueel; linie; team.  
- Verleggen van accenten.  
- Rode draad op technisch/tactisch en tactisch/technisch gebied (jaarplan).  
Ontwikkeling van de individuele speler:  
- Verbetering van de zwakke punten op het gebied van techniek, tactiek, conditie en mentaliteit.  
- Ontwikkelen en uitbouwen van sterke punten op het gebied van techniek, tactiek, conditie en 
mentaliteit.  
- Gebruik maken van individuele training.  
Houd in de keuze van de oefenstof steeds rekening met het verschil in belastbaarheid van de 
scholierengroep. Verder kunnen dode spelmomenten meer aandacht krijgen.  
Ook kan er meer aandacht gegeven worden vooral door een goede coaching de spelers te leren 
oog te krijgen voor variaties in het zogenaamde wedstrijdritme, (variatie in wedstrijdtempo).  
Laat specifieke kwaliteiten van spelers aan bod komen en let op welke oefenstof geschikt is 
voor individuele training en  
het werken aan specialisatie: linie, team 
Concrete aandachtspunten bij de training Technisch niveau  
- Er valt een stagnatie waar te nemen in het niveau van de techniek; bij voortdurende 
trainingsactiviteit zal er geen achteruitgang optreden, zodat minimaal een stabilisering van het 
technisch kunnen bereikt kan worden.  
- Eventuele stoornissen in de motoriek zijn een gevolg van het tijdelijk verminderde motorisch 
leervermogen.  
- Het leertempo moet door differentiëren aangepast worden aan individuele verschillen.  
-Doordat de kracht toeneemt, is zeker bij de meeste 2e-jaars spelers een pass over grotere 
afstanden mogelijk.  
 
Tactisch inzicht:  
- Het inzicht in technisch- en tactisch handelen groeit.  
- De spelers maken ook scherp onderscheid tussen individueel tactisch handelen en 
groepstactiek.  
- Er kan meer theoretisch over de speelwijze gesproken worden, om naderhand in 
praktijksituaties te worden toegepast.  
- Langzamerhand ontstaat er duidelijke vaardigheid in het analyseren van spelsituaties.  
Conditie:  
- Er is sprake van een toename van belastbaarheid, afhankelijk van de rijpingssnelheid.  
- Motorische grondeigenschappen kunnen op vele manieren en zeer uitgebreid aandacht 
krijgen.  
- Rekening houdend met de individuele verschillen in belastbaarheid kunnen al vele conditionele 
vormen (mét bal) aandacht krijgen.  
- Ook intervaltraining in aantrekkelijke vormen mét bal kan in het programma opgenomen 
worden.  
Motivatie:  
- Elke puber streeft naar een vorm van zelfstandigheid, waarbij de belangen van het elftal haaks 
staan op de persoonlijke denkbeelden.  
- Binnen de training dient het streven naar zelfstandigheid ingepast te worden binnen het 
functioneren in een groep.  
- Streef zoveel mogelijk naar een positieve benadering, zowel op voetbalgebied als daarbuiten.  
Algemeen:  
Leg voortdurend tijdens de training de relatie met de wedstrijd. Manipuleer met weerstanden.  
Werk doelbewust met formaties tijdens de spelvormen.  
Waak erover dat de partijen gelijk zijn, denk aan de grote individuele verschillen.  
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De zogenaamde kijktechniek verdient speciale aandacht:  
- kijken voordat je de bal krijgt  
- zo staan en lopen dat je kunt kijken  
- vaak is kijken naar de bal verboden (verrassingselement)  
- kijken doe je om iets af te spreken.  
In de belangrijke positiespelen kunnen U17-spelers al met belangrijke details geconfronteerd 
worden, zeker op een wat hoger niveau:  
- streef door loopacties naar vier afspeelmogelijkheden: diepte, links, rechts, midden of achteruit  
- de medespeler dichtbij moet je wel eens overslaan  
- leer te spelen tegen de looprichting van de tegenstander in  
- speciale aandacht voor de driehoeken op het veld  
- nooit in één lijn met je medespeler staan  
- altijd de bal in de beweging aan- en meenemen  
- verplicht de spelers eens om de bal aan te nemen en dan direct te spelen (het principe van ‘2x 
raken verplicht’). 
 
5: Spelconcept  
Bij de U17 verdient het 4:3:3 of afgeleide vormen daarvan de voorkeur. Bij deze 
leeftijdscategorie kunnen al belangrijke tactische principes aangeleerd worden:  
- bij balverlies de speelruimte meteen verkleinen  
- vasthouden aan de afgesproken organisatie  
- voorkom een dieptepass  
- druk uitoefenen op de balbezittende speler  
- afspeelmogelijkheden afschermen  
- basistaken vormen het uitgangspunt  
- altijd de oplossing zoeken die het beste is voor je team en niet op de eerste plaats voor jezelf  
- verdedigend geldt: zo opgesteld staan dat je de bal en de tegenstander kunt zien  
- bij een spelverplaatsing van de tegenstander moet de eigen partij kantelen  
- moment van vastzetten herkennen, op- en doorsluiten  
- leer snel te anticiperen: in voetbal ben je niet snel of langzaam, maar op tijd of te laat  
- bij balbezit het speelveld zo groot mogelijk maken (diepte en breedte) 
- het doel van het opbouwen is het creëren van kansen  
- geen risico in de opbouw van je eigen helft  
- zorg voor: open lijnen, voldoende steunspelers, het inschakelen van de derde man 
(bijvoorbeeld door goed bijsluiten)  
- probeer bij balbezit te streven naar een man-meer situatie (bijvoorbeeld ook weer goed 
bijsluiten)  
- nooit met je rug naar je medespelers staan, dus ingedraaid staan  
- diep gaat voor breed, breed gaat voor terug  
- voorkom overtredingen: een overtreding betekent balverlies.  
 
6: Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd  
Heb veel aandacht voor discipline en speldiscipline. Speel om te winnen; speel niet om niet te 
verliezen. Liever een 4-3 uitslag dan 1-0.  
Stimuleer onderlinge gerichte coaching en maak afspraken over de te gebruiken termen. 
Bijvoorbeeld: keeper roept voor de bal en roept ‘los’. De speler moet de bal terug spelen: terug.  
Veldbezetting verdedigend:  
Kleine speelruimte. Altijd aansluiten naar 10 meter voor de middenlijn. Keeper moet 
meebewegen. Middenvelders (8 en 6) ‘altijd’ achter de bal blijven.  
Buitenspelers (11 en 9) naar de as van het veld tot de directe tegenstander wordt aangespeeld. 
Dan dwingen tot diepte.  
In alle linies rugdekking geven als de bal aan de zijlijn is.  
Aanvallend: grote speelruimte. Altijd vrijlopen en rechtstreeks aanspeelbaar zijn. De bal willen 
hebben. De keeper moet altijd aanspeelbaar zijn.  
Leer de spelers dat ze voortdurend keuzes moeten maken. Evalueer achteraf de gemaakte 
keuzes! 
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Uefa-juniors, (– U21)  
 
Algemeen: de Visie  
Bij de –U21 is het werken aan de competitierijpheid de belangrijkste doelstelling.  
In deze leeftijdscategorie is het leren winnen van de match een doel op zich. Dat kan alleen 
bereikt worden als ze leren te spelen in dienst van de teamprestatie. De spelers zijn toe aan 
taaktraining per positie. Ze moeten leren wat er in verschillende taken gevraagd wordt. Op die 
manier ontwikkelen ze zich tot ‘specialisten’. Deze leerdoelstelling bereik je met een 
methodische aanpak via de opbouw in trainingen. Dit is onder te verdelen in drie fases:  
1: balbezit, ook wel B+ genoemd 2: balverlies, ook wel B- genoemd en 3: wisseling tussen 
deze twee fases.  
1: Balbezit, B+: neerzetten van een goede teamorganisatie, verhogen van het rendement van 
het positiespel, ook door de individuele kwaliteiten van de spelers uit het team uit te buiten. 
Verder werken aan het rendement van ieders individuele bijdrage aan een positief resultaat van 
de match; taaktraining.  
2: Balverlies B-: ook weer het neerzetten van een goede teamorganisatie, specialisatie van 
spelers en concentratie op de taak. Verder: rendement van de bijdrage aan een positief 
resultaat van de match; taaktraining.  
3: Wisseling tussen deze twee fases: moment van balverlies, moment van balverovering. In 
deze fase komt alles samen wat in de loop van het seizoen is aangeboden, waarbij bij de 
wisseling van balbezit het accent ligt op het zeer snel omschakelen van het ene naar het andere 
hoofdmoment; benutten van specifieke kwaliteiten van spelers (bijvoorbeeld snelheid) en het 
ondergeschikt maken van het eigen belang aan het teambelang.  
 
1: Ontwikkelingspsychologische kenmerken:  
De U21 zijn in staat het voetbal op een volwassen manier te spelen. Meestal kennen ze hun 
favoriete positie. En er kunnen dan ook afspraken gemaakt worden over de teamorganisatie.  
Zij zijn rijp om zich te concentreren op de basistaken die bij een positie horen. Je kunt ingaan op 
zaken als team- en individuele organisatie. Hoewel je als trainer vooral de opleidingsdoelen in 
de gaten moet houden, is voor hen winnen heel belangrijk. Daarom kan hij nu aangesproken 
worden over zijn bijdrage aan het wedstrijdresultaat. Hij kan dus leren zich ondergeschikt te 
maken aan het teambelang. Het gaat om samenwerken en presteren als team. Van de andere 
kant is de aandacht voor het individu binnen het team een belangrijke opdracht voor de trainer 
van deze leeftijdsgroep.  
Zowel tijdens de training als tijdens de match zal rekening gehouden moeten worden met de 
vaak grote verschillen in motivatie. Die zijn ook streekgeboden. Stad-, dorp- en clubcultuur 
bepalen naast de leeftijdstyperende kenmerken de gedragingen en ‘voetbalhouding’ tijdens 
trainingen en wedstrijden. Juist in deze categorie merk je ook heel goed of de spelers al een 
serieuze voetbalopleiding achter de rug hebben: ze weten dan op welke basistaken ze in en 
buiten het veld aanspreekbaar dienen te zijn. Op deze leeftijd zijn jongeren heel gevoelig voor 
hun plaats in het team: de pikorde! Het is een maatschappelijke trend dat jongeren in de leeftijd 
van 16 tot 18 jaar snel geneigd zijn om af te haken als ze met tegenslagen of kritiek 
geconfronteerd worden. Ook hebben ze een speciale antenne als ze denken dat een trainer niet 
eerlijk handelt. Het is daarom van belang sociale en pedagogische oplossingen te zoeken bij 
voorkomende probleemsituaties. Veel spelers zijn bij conflicten minder aanspreekbaar en 
kiezen, bang voor gezichtsverlies, snel voor rigoureuze stappen als ze vinden dat ze ten 
onrechte geen gelijk krijgen. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid, vanzelfsprekende, maar 
nooit geforceerde discipline en eerlijkheid. De spelers zoeken naar een zekere stabilisatie van 
hun motivatie bij het vinden van de juiste rol in het elftal, maar ook als het gaat om algemene 
zaken als interesse in het voetbal, de ‘fun’ van het sporten, problemen met school, thuis en het 
eigen lichaam en uiteindelijk met hun sociaal welbevinden.  
Van belang is tijdig te gaan werken aan de overgang naar de senioren. Omdat we hier ook de 
leeftijdscategorie tot 20 jaar kennen, kan deze overgang enige tijd worden uitgesteld. De vraag 
is of dit steeds een juiste keuze is.  
Van groot belang is de samenstelling van het team, immers doordat de leeftijden hier pak weg 4 
jaar uit elkaar kunnen liggen is er een groot verschil van lichamelijk als geestelijk niveau tussen 
de 1e-jaars en de 4e-jaars. Hiervoor moet bijzondere aandacht zijn, anders zal de oudere speler 
zich niet meer binnen deze groep thuis voelen en afhaken.  
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Voor die overgang naar de senioren is het belangrijk contact op te nemen met de 
seniorentrainer. Tenzij de jeugdafdeling heel bewust kiest voor een eigen bepaald systeem dat 
past bij de jeugdopleidingdoelen. Die overgang naar de senioren is een heel belangrijk moment 
en kan bepalend zijn of een speler ook op langere termijn voor het voetballen kiest. Elke club 
doet er verstandig aan om een duidelijk beleid op dit gebied te formuleren. Hoe laten we U-
21ers al vast wennen aan het seniorenvoetbal? Vooral omdat uit onderzoek duidelijk is 
gebleken dat het voetbal op seniorenniveau vooral en speciaal qua sprintvermogen vele malen 
hoger ligt dan bij de jeugd; er wordt kortweg gezegd vooral veel vaker en vooral efficiënter 
gesprint.  
U21-spelers hebben de groeispurt normaliter achter de rug. Dat merk je heel goed aan de 
coördinatie en mobiliteit. De loopstijl oogt veel volwassener dan die van een U17-speler en hij 
wordt sneller. Toch is ook bij U21 zeker merkbaar dat ze minder bewegingservaring hebben 
opgedaan toen ze nog spelende kinderen waren. Het gebrek aan een straatvoetbalverleden 
speelt veel huidige jeugdspelers in die leeftijd parten. Het is daarom aan te raden om serieus 
aandacht te besteden aan een grondige warming-up met aandacht voor coördinatie, kracht en 
lenigheid, waarbij een goede trainer rekening houdt met de individuele verschillen in deze 
leeftijdscategorie.  
De balbehandeling is verfijnder en het lichaam is veel meer in evenwicht dan bij een U17-speler. 
Daardoor zie je de technische ontwikkeling van een U21 vaak met sprongen vooruit gaan. Dat 
geldt ook voor de eerdergenoemde kracht en daarom is specifieke krachttraining nu 
verantwoord. Als je een paar uur per week met deze groep traint, kies je natuurlijk ook bij de 
krachttraining voor vormen met de bal. Bij deze leeftijdsgroep kunnen ook al heel goed allerlei 
vormen van conditietraining aandacht krijgen volgens de intervalmethode… mét bal! Uiteraard 
blijft een hoge belasting wel afhankelijk van de individuele conditie en die kan door onder 
andere een verkeerd leefpatroon tegenwoordig ook bij de U21 al eens tegenvallen.  
Verder worden nogal eens clubs geconfronteerd met een groot ledenverlies onder de U21. 
Daarbij speelt een belangrijke externe oorzaak een rol. Jongeren in deze leeftijd kunnen erg 
bezig zijn met materiële zaken, die hun een status geven binnen de groep. Voor de dure 
merkkleding of luxegoederen is geld nodig, waardoor een baantje in het weekeinde vaak de 
oplossing is.  
Er zijn clubs die om die reden ook tijdens het seizoen plotseling een aantal spelers zien 
vertrekken.  
 
2: De U21- trainer  
Hij heeft een overwicht over de groep en dus een natuurlijke uitstraling. Bij de oefenkeuze 
vergeet hij nooit de elementen plezier, beleving en wedstrijdgerichtheid. Voor de wedstrijd kan 
hij ook een echt voetbalverhaal vertellen. Hij weet dat hij veel aandacht zal moeten besteden 
aan het motiveren van zijn spelersgroep. Hij reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin 
hij duidelijk vertelt waarom hij bepaalde beslissingen genomen heeft. Goed kunnen 
communiceren is een van de belangrijkste eigenschappen van zo’n trainer. Hij kan duidelijk 
overbrengen wat hij van de spelers eist en verwacht. De U21-trainer gebruikt de hedendaagse 
mondigheid bij deze spelers om hen te betrekken bij de doelstellingen van het team, zodat zij 
zich ook medeverantwoordelijk voelen voor de gang van zaken.  
 
3: Ideeën/Tips voor de U21-trainer  
- Het beste is als er binnen de club een rode draad loopt van afspraken hoe je met elkaar 
omgaat. Als dat niet het geval is, is het verstandig om aan het begin van het seizoen een soort 
huishoudelijk reglement van afspraken te maken. Als de spelers achter die afspraken staan, 
mag er nooit mee gemarchandeerd worden.  
- Hoewel de jeugdtrainer vooral ook oog moet hebben voor de individuele ontwikkeling, is het 
teamgevoel bij U21 belangrijk. Dat kun je ook in de trainingen goed naar voren laten komen. Zijn 
de ballen tegen de afspraken in, te zacht opgepompt, dan volgt er een hele voetbalstraf voor de 
hele corveeploeg en niet alleen voor de spelers die voor de ballen moet zorgen. Als een ploeg 
te slap een partij speelt, volgen voor die gehele partij minder leuke opdrachten aan het einde 
van de training.  
- Tijdens de trainingen kun je niet genoeg wedstrijdelementen inpassen, want die zorgen voor 
sfeer en beleving die bij deze leeftijdsgroep passen. Punten tellen dus, of het nu bij partijspelen, 
afwerkvormen of passen en trappen is. Zorg wel voor voldoende herkansingsmomenten: speel 
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bijvoorbeeld korte partijen binnen een afgesproken tijdslimiet. Wie wint, krijgt twee punten en 
daarna volgt weer een herkansing.  
- U21-spelers zijn meestal heel prestatiegericht. Toch moet hen duidelijk gemaakt worden dat je 
als groep onderweg bent en dat dus elke speler recht op speeltijd heeft. Geen team kan 
probleemloos met elf spelers een seizoen doorkomen. Je bent van elkaar afhankelijk. Daarom 
moeten U21-spelers leren dat in de voetbalsport het eigen belang vaak ondergeschikt is aan het 
teambelang.  
- Om individueel gericht te kunnen werken, spelers te betrekken bij de doelstellingen en om de 
persoonlijke motivatie in beeld te brengen, kun je aan het begin van het seizoen met een 
vragenlijst werken. Het gaat dan om vragen als: wat wil je leren, bereiken, wat zijn sterke en 
minder sterke kwaliteiten op technisch/tactisch en mentaal gebied? We kennen al voorbeelden 
van vragenlijsten die worden gebruikt (Persoonlijk Opleidings Plan: POP’s). Een afgeleide vorm 
is zeker bruikbaar. In de winterstop en op het einde van het seizoen kan zo’n vragenlijst een 
uitstekend vertrekpunt zijn bij een evaluatiegesprek.  
- Door de grote verschillen in niveau, maar vooral ook in motivatie is het geen overbodige luxe 
om met meer trainers (bijvoorbeeld oud-spelers of een stagiair, trainer in opleiding bij een U21-
elftal) werkzaam te zijn. In kleinere groepen kun je ook specifieker werken.  
- Deze leeftijdsgroep is toe aan een wat uitgebreidere nabespreking van de match. Direct na 
een match kan het effect het grootst zijn, omdat het wedstrijdbeeld dan nog vers in het 
geheugen ligt. Van de andere kant moet een trainer dan wel goed kunnen omgaan met de 
emoties die op dat moment nogal fel en ongecontroleerd kunnen zijn.  
 
4: Waarop let je tijdens de training? Uitgangspunten keuze oefenstof  
Deze leeftijdsperiode kenmerkt zich toch ook door een golfbeweging in motivatie en soms zelfs 
per training. Kijk daarom of een groep tijdens een training een bepaalde oefening wel of niet 
aankan. Fingerspitzengefühl is onontbeerlijk. Het vereist van de trainer toch enige creativiteit in 
het vinden van aangepaste oefenvormen.  
Uitgangspunten keuze oefenstof  
De eerder geformuleerde kenmerken van deze leeftijdsgroep spelen hier een grote rol. Veel 
wedstrijdelementen dus!  
Daarnaast is het resultaat van het lezen van de wedstrijd een belangrijk vertrekpunt evenals het 
gekozen spelconcept en zeker bij de U21 de sfeer in het team. U21-spelers op een wat lager 
niveau willen ook wel eens in de winter afhaken omdat ze zich ergeren aan de omstandigheden. 
Ook dit vereist van een trainer enige creativiteit in het eventueel wat aanpassen van zijn 
oefenstof aan de omgeving.  
Concrete aandachtspunten bij de training  
- uitgangspunt is: alles met de bal  
- zorg dat de gekozen oefenstof garant staat voor spelplezier  
- kies voor de oefeningen elementen van het spelconcept  
- verwerk de spelbedoeling, de spelbenadering  
- waarborg de individuele progressie in de teamtraining door organisatie/oefenstof en individuele 
begeleiding en coaching  
- werk en laat de speler werken aan zijn niveau (eigen vaardigheid, tactiek, mentaliteit en hoge 
concentratie)  
- wees flexibel als coach.  
 
5: Spelconcept  
Het bij de U17 beschreven spelconcept, kan nu in de diepte worden uitgewerkt. Kijk daarbij naar 
de visie die hoort bij U21-spelers.  
Probeer de specifieke kwaliteiten van de spelers te analyseren. Laat je spelconcept die 
ontwikkelingen niet in de weg staan. Heb je een echte spelbepaler, laat hem dan niet zo diep 
spelen als een speler die op de 10-positie het beste tot zijn recht komt als hij rond de diepste 
spits beweegt. Er zijn verschillende types vleugelspitsen: er zijn er die het in zich hebben om 
steeds weer opnieuw hun tegenstander uitspelen en vervolgens een goede voorzet versturen, 
maar er zijn er ook die sterk aan de bal zijn en een goede pass kunnen geven. Die laat je niet zo 
diep spelen en de acties vooral naar binnen maken. Laat zo’n speler de combinaties in het 
centrum opzoeken en maak als team gebruik van de ruimte die daardoor aan de zijkanten 
vrijkomt. Zo’n speler moet je niet voortdurend dwingen om passeeracties te maken, omdat dat in 
je concept beschreven staat.  
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Aandachtspunten:  
- streef nu naar een optimale veldbezetting, waarbij je hoge(ere) eisen stelt aan technische 
uitvoering, uitgaande van het individu  
- speel op de helft van de tegenstander, waarbij het verdedigen voorin begint!  
- verdedig vooruit, streef een hoge balcirculatie na, let op de wijze van inspelen  
- speel om te winnen 
- speel zo diep mogelijk in  
- zoek naar de derde man  
- stimuleer spelers aanvallend creatief te zijn bij 1:1 situaties  
- zorg door bijsluiten steeds voor een man-meer-situatie in de opbouw  
- leer spelers te reageren op het systeem van de tegenstander  
- kies voor een coaching die past bij de uitgangspunten van het concept.  
 
6: Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd  
- Maakt je team voldoende gebruik van de specialisaties van je spelers?  
- Waar en wanneer wordt druk uitgeoefend?  
- Het individu is ondergeschikt aan het teambelang.  
- Hoe is het rendement van handelen, ook voor wat betreft de mentale aspecten?  
- Maakt je team voldoende gebruik van de tekortkomingen van je tegenstander en vooral ook 
van de sterke punten van het eigen team? 
 
Trainingen  
 
-Trainingsopzet – voorbereiding – trainingsinhoud – trainingsvormen -wedstrijden  
 
Voorbereiding  
Het is van groot belang dat een training gedegen wordt voorbereid. Een veelvuldig 
improviserende trainer kan zorgen voor ''stilstaande'' momenten, waarbij de concentratie van de 
jeugd kan afnemen. Er dient rekening gehouden te worden met diverse zaken, zoals het aantal 
aanwezige spelers in verband met bepaalde oefenvormen (afmelden bij afwezigheid!), de 
trainingsruimte en de aanwezigheid van voldoende materiaal (doeltjes, ballen, hesjes en 
pionnen / dopjes). Het is aan te bevelen vóór de training de benodigde ''veldjes'' voor de diverse 
oefenvormen uit te zetten.  
Ook het voorzien in een bepaalde opbouw in trainingen voor aanvang van het seizoen wordt als 
positief ervaren. Jaar -en maandplanning kunnen een handvat bieden voor een goede 
trainingsopbouw. Nuttig kunnen ook ''thematrainingen'' zijn (bijvoorbeeld tweewekelijks). Hierin 
kunnen bepaalde tekortkomingen die uit wedstrijden naar voren komen, individueel en in 
groepsverband, verbeterd worden.  
Trainen op specifieke onderdelen van het voetbal (koppen, trappen, passeren, etc.) kan spelers 
verder ontwikkelen.  
Voordoen is daarbij erg belangrijk. Met ''stationtrainingen'' wordt in groepjes per onderdeel 
getraind. Trainers kunnen daarbij per ''station'' specifieke aanwijzingen geven. Dit motiveert 
jeugdspelers vaak extra om op die specifieke onderdelen te blijven trainen.  
 
Trainingsinhoud  
Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet 
namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk. Voetballers moeten steeds met plezier naar 
het voetbalveld komen. Het speelse karakter bij de jongste jeugd moet geleidelijk overgaan in 
prestatiegericht werken bij de U21.  
We gaan daarbij uit van een viertal belangrijke uitgangspunten die telkens dienen terug te 
komen:  
Voetbaleigen bedoelingen  
- zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook tijdens de warming-up  
- spelen om te winnen: (doel)punten maken en voorkomen  
- werken in afgebakende ruimten (veld is namelijk ook afgebakend)  
- wedstrijdgerichte oefeningen  
Veel herhalingen  
- terug laten komen van bepaalde oefenvormen  
- veel beurten tijdens een oefenvorm  
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- oefenen, oefenen, oefenen! (oefening baart kunst)  
Trainingen afstemmen op de groep  
- rekening houden met leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden, etc.  
- rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep  
- oefenvormen zo nodig aanpassen  
Juiste coaching  
- motiveren  
- spelers beïnvloeden (iets leren)  
- spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen)  
- door: aanwijzingen geven, ingrijpen (spel stilleggen), voordoen, vragen stellen, etc.  
- gebruiken van eenduidige coachtermen.  
Naast deze uitgangspunten is er nog een belangrijk aspect wat in de training verwerkt dient te 
worden. Bij iedere voetbaltraining hoort namelijk als vanzelfsprekend weerstand. Te denken 
valt aan weerstand door:  
• de bal -beheersing van de bal  
• de tegenspeler -aangaan van duels  
• de medespeler -samenspel  
• de spelregels -omgaan met de spelregels  
• ruimte -hoe minder ruimte, hoe moeilijker het spel  
• tijd -handelingssnelheid  
Omdat er tijdens matchen sprake is van deze ''voetbalweerstanden'', dienen deze ook tijdens 
trainingen terug te komen. Spelers moeten deze weerstanden namelijk leren kennen en er mee 
leren omgaan, zodat ook in wedstrijden (onder druk van de tegenstander) een goed resultaat 
neergezet kan worden. 
 
Trainingsvormen  
Wanneer een trainer de wedstrijd van zijn / haar team bekijkt, ziet hij / zij wat er fout gaat: de 
wedstrijd wordt ''gelezen''.  
De zwakke punten van de wedstrijd zullen de doelstellingen voor volgende trainingen kunnen of 
moeten zijn.  
Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training. Deze zijn terug te brengen tot een drietal 
hoofdvormen, te weten:  
• basistechnieken: bij de jongste spelers dienen eerst de basistechnieken geoefend te worden, 
maar er moet zo snel mogelijk weerstand worden ingebouwd.  
• positiespelen: zo vroeg mogelijk beginnen met het gevoel voor samenspel. Eerst met een 
groot overtal, bijvoorbeeld 7:1; later verkleind tot 5:1, 3:1 en 5:2.  
• partijspelen: wedstrijden spelen in partijen (''om te winnen!''), waarin bepaalde opdrachten 
verwerkt kunnen worden. (Beperken balcontacten, vaste posities, verplicht duel aangaan, etc.)  
Binnen deze drie hoofdvormen komen aspecten naar voren die verdeeld kunnen worden onder 
de kopjes ''techniek'', ''tactiek'' en ''conditie''.  
 
Techniek                 tactiek conditie 

Passen aanbieden  sprintsnelheid  

Dribbelen  wegblijven  sprintkracht  

Drijven  samenspelen  sprongkracht  

Stoppen  direct spelen  uithoudingsvermogen  

 
(Open-/ in-)draaien: Niet kaatsen, maar wegdraaien van de tegenspeler richting doel van de 
tegenstander. Achterlangs komen: Achter de rug van de balbezittende medespeler om, de 
ruimte in sprinten.  
Aanbieden: Speler moet bewust (al dan niet met schijnbeweging) uit de dekking van de 
tegenstander komen. 
 
Aandachtspunten bij hoofdvormen trainingen  
 
Passen en trappen  
* binnenkant van voet: nauwkeurig, korte afstanden, snel spel  

 raakvlak is binnenkant van voet tussen wreef en enkel  

 standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal  
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 bovenlichaam iets over bal gebogen  
* wreeftrap: hoge balsnelheid, langere afstanden, schoten op doel  

 raakvlak is de wreef  

 standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal  

 iets schuine aanloop  

 pass door de lucht door ''achterover hangen''  

 na de pass doorzwaaien met speelbeen  
* let op balsnelheid  
 
Aan-en meenemen van de bal  
* met alle lichaamsdelen  
* over de grond en uit de lucht  
* vanuit stand en in beweging  
* met (kwart en halve) draai  
* met tegenstander (weerstand)  
* aandachtspunten:  

 ''in de bal komen''  

 lichaam achter de bal houden  

 naar de bal blijven kijken  
 
Koppen  
* ogen open bij raken van de bal  
* bal midden op voorhoofd raken  
* hele lichaam gebruiken (niet alleen hoofd)  
* lichaam moet ''spanboog'' zijn  
* armen en benen zorgen voor balans  
* aanspannen van nek-en halsspieren  
 
Combineren  
* met tweeën (1-2 combinatie)  
* met meerdere medespelers  
 
Dribbelen en drijven  
* bal zowel links / rechts als binnen-/ buitenkant voet raken  
* opkijken (niet alleen naar de bal)  
* al dan niet onder weerstand  
* met schijnbewegingen  
* bij dribbelen:  

 tegenspelers opzoeken en uitspelen  

 bal kort aan de voet houden, veel balcontact  
* bij drijven:  

 bal vooruit spelen, maar binnen bereik houden  

 rechtlijnig of met richtingsveranderingen  
 
Jongleren  
* met alle lichaamsdelen  
* zowel met links als met rechts  
* wedstrijdelement (jezelf verbeteren, beste in groep)  
* vanaf 'ʹjunioren'ʹ:  

 met verplaatsingen  

 met meerdere spelers  
 
Duel  
* Partijtjes 1:1 (met of zonder doeltje / pion)  
* Duel in de lucht (kopduel)  
* Duel om de bal  
* Aanvallend:  

 tegenstander opzoeken (niet ontwijken)  
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 gebruik van schijnbewegingen  

 acties durven maken  
* Verdedigend:  

 goed gebruik maken van lichaam  
* als afwerkoefening:  

 met twee of meerdere aanvallers  

 al dan niet met verdedigers (weerstand)  

 zonder bal buitenom (''achterlangs'') gaan  

 met (schijn-) overname  
 
Partijspelen  
* 1:1 t/m 7:7  
* met numerieke meerder-of minderheid  
* altijd in afgebakende ruimte  
* veldafmetingen afhankelijk van spelersaantal en intentie van training  
* scoringsmogelijkheden (o.a.): 

 in doel (diverse afmetingen)  

 door dribbel over achterlijn (lijnvoetbal) -door raken of omtrappen van pion  
* al dan niet met keepers uitgaande van bepaalde opstelling  
* ''vrij spel'' of met opdrachten  
 
Positiespelen  
* Bij pupillen ''lummelen of rondo’s'': 6:2, 5:2, 4:1  
* Bij U21 opbouw in moeilijkheid (6:3, 5:3, 4:2, 3:2, 3:1, 2:1)  
* Met meerdere vakken (verplaatsen van spel)  
* Als afwerkoefening (volledige weerstand). 
 
Jaarplan  
 
Voetbalthema'ʹs en aandachtspunten  
Algemeen  
-Zo veel mogelijk het waarom van oefeningen duidelijk maken: koppeling naar de wedstrijd.  
-Het stimuleren van tweebenigheid.  
-Het stimuleren van thuis oefenen.  
-Veel herhalingen.  
-Veel voordoen of voor laten doen (plaatje in plaats van praatje)  
-Spelen met de voetbalweerstanden en moeilijkheidsgraad.  
-Actieve inbreng spelers (vraag-en antwoordspel).  
-Kennis laten maken met soorten van 4 tegen 4.  
-Aanleren van een goede veldbezetting bij partijspelen.  
Coördinatie  
Op deze leeftijd is het aanleren van een goede coördinatie heel belangrijk.  
Dit kan gebeuren met specifieke oefeningen, anderzijds zullen heel veel (lichaams)oefeningen 
met en zonder bal hier een  
bijdrage leveren.  
Specifieke oefeningen:  
Allerlei tikspelen met wenden, keren, draaien, afremmen, starten en reageren. Looptraining met 
accent op goed en hoog knieën heffen, hakken-billen, opspringen, schaatssprong. Allerlei 
oefeningen uit de loopschool zijn erg belangrijk.  
 
Voetbalthema'ʹs  
A. Techniek  
1. Hooghouden: zo veel mogelijk beide benen gebruiken, ook hoofd en dijbenen.  
2. Jonleren in diverse vormen met een tussenstuit  
3. Jongleren zowel stilstaand als in beweging  
4. Uit handen omhoog trappen en opvangen voor de stuit: beheerst richten dus.  
5. Een stilliggende bal opwippen  
6. Afschermen van de bal  
7. Kappen (Coervertechnieken)  
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8. Kaatsen  
9. Beheerst door de lucht binnenkant voet volleyen  
10. Beheerst door de lucht met wreef volleyen  
11. Bal aannemen, links en rechts, op de voet en dijen, met de borst en het hoofd, enz.  
12. Passeerbewegingen (Coervertechnieken)  
13. Gericht koppen  
14. Sliding  
15. Juist ingooien  
Individueel oefenen en met tweetallen één bal bijvoorbeeld na jonleren met tussenstuit de bal 
door de lucht spelen,  
tussenstuit, jongleren en weer door de lucht overspelen. Weerstand langzaam verhogen (indien 
van toepassing)  
B. Traptechniek  
1. Binnenkant voet, links en rechts (goed richten)  
2. Laag, beneden de knieën spelen (bij combinatievoetbal, makkelijk inspelen)  
3. Korte afstand (bij combinatievoetbal, meestal binnenkant voet, makkelijk inspelen)  
4. Wreef (hardere pass)  
5. Lange afstand (in grote ruimte overspelen, meestal met de wreef)  
6. Hoog, binnenkant wreef (boogbal, meestal over grote afstand)  
Voornamelijk oefenen in tweetallen en drietallen; in kleine/afgebakende ruimte. Statische 
oefenvormen; Afwerkvormen; Partijvormen  
C. Dribbelen en drijven  
( dribbelen: als er tegenstanders in de buurt zijn, je houdt de bal vlak bij je; drijven als je de 
ruimte hebt, de bal mag  
verder van je voet en vergroot je de snelheid)  
-Met zowel links als rechts dribbelen  
-Met zowel links als rechts drijven  
Voornamelijk oefenen in spelvorm (bijv. twee teams in estafette tegen elkaar) In rechte lijn, en 
afwisselende richtingen. Met en  
zonder tegenstander. In een rechthoek/vierkant door elkaar heen, in diverse tempi.  
D. Aan-en meenemen  
Een over de grond aangespeelde bal: 
1. Aannemen en recht vooruit  
2. Inlopen, aannemen en recht vooruit  
3. Met binnenkant voet naar links en rechts (rechts meenemen is dus naar links)  
4. Met buitenkant voet naar links en rechts (rechts meenemen is dus naar rechts)  
5. Aannemen en opendraaien ( van je tegenstander wegdraaien)  
6. Met binnenkant voet achter standbeen, en meenemen  
7. Na het maken van een vooractie (bijvoorbeeld: voor je de bal hebt doe je met je 
bovenlichaam alsof je naar  
rechts gaat, maar je gaat naar links)  
Goed voordoen of laten doen. Voornamelijk oefenen in tweetallen en drietallen. Weerstand 
langzaam verhogen  
E. Afwerken op doel  
1. Schieten stilliggende bal  
2. Na kaats door speler of trainer  
3. Vanuit dribbel  
4. Vanuit dribbel, paar meter naar voren ''neerleggen''  
5. Vanuit dribbel, na een schijnbeweging  
6. Na een combinatievorm  
7. Met weerstand: het 1:1 duel  
Met zowel links als rechts! Ook in sprinttempo. Geen lange rijen, veel beurten. Gebruik 
eventueel meer doelen  
F. 1:1 duel  
1. In beperkte ruimte, zonder doel  
2. Met doeltje, ook met 2 doelen  
3. Na het duel afwerken op keeper  
4. Toepassen van geleerde schijnbewegingen (Coervertechnieken)  
Aandacht voor aanvaller of verdediger  
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Met geschikte weerstand: aanvankelijk passieve verdediger Oefeningen geschikt voor 
wedstrijdvormen  
G. Combinatie  
1. De een-twee combinatie  
2. Zigzagcombinaties zonder plaatswissel (bijvoorbeeld lengte speelveld)  
3. Combinaties met plaatswissel ( idem)  
4. Vinden van de derde man (4:4 met 4 kaatsers)  
Let op oogcontact: éérst kijken dan passen! Speel vooral met binnenkant buitenste been. Veel 
aandacht voor de techniek van het inspelen  
Kan geoefend worden in een grote rechthoek met kaatsers op de zijkanten  
H. Positiespelen  
1. 4:1 in afgebakende ruimte  
2. 3:1 in afgebakende ruimte  
3. 5:2 in afgebakende ruimte  
4. 4:2 in afgebakende ruimte  
5. allerlei variaties met aantallen, met en zonder kaatsers  
Het positiespel als middel om ... (techniek, tactiek) De balbezitter moet steeds twee 
afspeelmogelijkheden hebben, zorgen voor een “driehoek”. Veel herhaling!  
De moeilijkheidsgraad kan verhoogd worden door te spelen met de te bieden weerstand door 
verdedigers.  
Wanneer ben je aanspeelbaar en wanneer sta je vrij, (maar ben je toch niet aanspeelbaar) 
I. De hoekschop  
1. Het nemen van de hoekschop “kort”  
2. Het nemen van een hoekschop ”lang”  
3. Andere variaties bij hoekschoppen  
4. Het opstellen bij een hoekschop  
5. Het afwerken bij een hoekschop  
6. Een corner tegen: samenwerking met de keeper  
7. Inkoppen (eerst in tweetallen oefenen)  
Op deze jonge leeftijd niet teveel achtereen laten koppen, oefen vaak maar niet te lang 
achtereen.  
Let op de kwaliteit van de ballen. Leer de “angst” voor koppen te overwinnen (voorzichtig) 
J. Tactiek  
1. Veldbezetting, kennis van positiespel bij balbezit en balverlies. Vooral snel leren schakelen 
van de ene fase naar  
de andere)  
2. Vasthouden van de positie in de formatie  
3. Samenwerking met de keeper  
4. Opbouw van achteruit  
5. Principe van vrijlopen  
6. Principe van dekken  
7. Principe van ''voor de man passen''  
8. Beweging na de pass  
9. (Na-)coaching  
10. Spel verplaatsen: openen  
11. Het vinden van de derde man  
Kies voor Duiveltjes vooral oefeningen in spelvorm, daag ze uit door te vragen: wie kan …… 
enz. Positief stimuleren, deze kinderen moeten voetballen leuk gaan vinden.  
 
Maandprogramma'ʹs, voorbeelden van……  
 
Fase 1 Augustus/september (ruim 1 maand): accent op basistechnieken  
A. Techniek  
- Hooghouden: zo veel mogelijk beide benen gebruiken.  
- Record en streefaantal neerzetten.  
- Doel is dat spelers zelf met voetballen gaan oefenen  
- Kappen. (Coervertechnieken)  
- Binnenkant en buitenkant.  
- Bal dichtbij houden  
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- Beheerst door de lucht binnenkant voet volleyen.  
- Na onderhandse aangooi. Kleine afstanden. Tweetallen.  
- Beheerst door de lucht met wreef volleyen.  
- Idem.  
B. Traptechniek  
- Binnenkant (goed richten) Let op standbeen, dit wijst naar het te bereiken doel, speelbeen 90° 
tegen de bal, speelbeen goed uitzwaaien.  
- In tweetallen en drietallen gericht passen. Ook in beweging passen  
- Door doeltjes passen (mikken) van steeds grotere afstand  
- Spel "ʺbal in het midden"ʺ en richten met binnenkant. Wedstrijdvorm.  
C. Dribbelen en drijven  
- Dribbelen  
- Kriskras  
- Parcours  
- In een rechthoek  
- In estafette  
- In tweetallen: schaduwen met/zonder bal.  
- Vóór afwerking op doel  
- Wedstrijdvorm: tikkertje, iedere speler een bal, ook de tikker, slechts tikken als de bal in 
speelbereik is. 
D. Aan-en meenemen  
Een over de grond aangespeelde bal:  
- Aannemen en recht vooruit  
- In tweetallen en drietallen (bal achterna en achter aansluiten)  
- Inlopen, aannemen en recht vooruit  
- In de loop de bal overnemen  
- Met na-actie 
E. Afwerken op doel 
- Na kaats door speler of trainer  - Met beide benen afwerken  
- Strak inspelen met beide benen  
- Actie voor de afwerking (sprintje)  

- Binnenkant (richten) en wreef (hard)  
- Na combinatievormen  
 

H. Positiespelen  
- 4:1, basisprincipes  
- De speler met de bal moet steeds twee afspeelmogelijkheden hebben  
- Wanneer ben je aanspeelbaar?  
- Op het juiste moment zo snel mogelijk de nieuwe positie innemen  
- Aannemen met ''buitenste'' been, en passen met ''binnenste'' been  
- 4:2, nu ook een (langere) dieptepass mogelijk.  
J. Tactiek  
- Veldbezetting  
- Bij kleine partijvormen zoals 4:4  
- Bij wedstrijden  
- Vasthouden van de positie in de formatie  
- Bij kleine partijvormen zoals 4:4  
- Bij wedstrijden  
- Principe van vrijlopen  
- Wanneer,  
- Waarheen  
 
Fase 2 Oktober: accent op basistechnieken en positiespel  
A. Techniek  
- Uit handen omhoog schoppen en opvangen voor de stuit: beheerst richten dus.  
- Zorg voor goede organisatie. Chaos voorkomen.  
- Een stilliggende bal opwippen  
- Onder voetzool terughalen  
- Na opwippen opvangen of later een actie maken  
- Beheerst door de lucht met wreef volleyen  
- Na onderhandse aangooi. Kleine afstanden. Tweetallen.  
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- Voet naar de grond richten  
- Gespannen wreef  
- Bal doodmaken  
- Bal die aangegooid wordt  
- Bal zelf omhoog gooien  
- Gaat om beheersing  
- Met na-actie  
- Passeerbewegingen  
- Schaar: eerst op Coerver wijze  
- Versnelling na de actie  
- Eerst voordoen  
B. Traptechniek  
- Binnenkant (goed richten)  
- Laag (bij combinatievoetbal, makkelijk overspelen)  
- Korte afstand (bij combinatievoetbal, meestal binnenkant voet, makkelijk overspelen)  
- Korte-afstand combinatievormen  
- Juiste voet passen 
C. Dribbelen en drijven  
- Met zowel links als rechts dribbelen  
- Met zowel links als rechts drijven  
- Voornamelijk oefenen in spelvorm (bijv. twee teams in estafette tegen elkaar)  
- In rechte lijn, en afwisselende richtingen  
- Met en zonder tegenstander  
Wanneer moet je dribbelen? Wanneer moet je drijven?  
E. Afwerken op doel  
- Vanuit dribbel 
- Rechte lijn  
- Slalom  
- Vanuit dribbel, paar meter naar voren ''neerleggen''  
- Wat betreft de acties wedstrijdecht maken  
- Vanuit dribbel, na een schijnbeweging  
- Vooral de reeds geoefende schaar  
Langzaam weerstand verhogen. Eerst een passief verdedigende trainer, later een redelijk 
verdedigende speler. Met zowel links als rechts! Geen lange rijen, veel beurten  
H. Positiespelen  
- 4:1 in afgebakende ruimte  
- 3:1 in afgebakende ruimte  
- Pas doen als 4:1 goed gaat  
- De speler met de bal moet steeds twee afspeelmogelijkheden hebben  
- Wanneer ben je aanspeelbaar?  
- Op het juiste moment zo snel mogelijk de nieuwe positie innemen  
- Aannemen met ''buitenste'' been, en passen met ''binnenste'' been  
De balbezitter moet steeds twee afspeelmogelijkheden hebben. Veel herhaling!  
I. Tactiek  
- Principe van ''voor de man passen''  
- Koppelen aan de oefeningen bij traptechniek  
- Het waarom uitleggen  
- Voordoen  
 
Fase 3 November: accent op het 1:1 duel  
A. Techniek  
- Afschermen  
- Lichaam tussen bal en tegenstander  
- Eerst met alleen trainer als weerstand  
- Later ook in 1:1  
- Passeerbewegingen  
- Variaties op de schaar  
- Versnelling na de actie  
C. Dribbelen en drijven  
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- Met zowel links als rechts dribbelen  
- Met zowel links als rechts drijven  
Voornamelijk oefenen in spelvorm (bijv. twee teams in estafette tegen elkaar) In rechte lijn, en 
afwisselende richtingen, met en zonder tegenstander 
F. 1:1 duel  
1) In beperkte ruimte, zonder doel  
2) Met doeltje  
3) Na het duel afwerken op keeper  
4) Toepassen van geleerde schijnbewegingen  
Toepassen van afschermen  
Toepassen van dribbel-en drijftechnieken Aandacht voor aanvaller of verdediger  
Met geschikte weerstand: aanvankelijk passieve verdediger Oefeningen geschikt voor 
wedstrijdvormen  
H Positiespelen  
1) 3:1 in afgebakende ruimte  
Weerstand aanpassen aan niveau  
Evt. wegens niveauverschillen differentiëren in spelersgroep 
 
Fase 4 December/januari  
(overgangsfase, slechte velden, evt. zaaltraining)  
Accent op optimaal gebruik van beperkende trainingsomstandigheden  
A Techniek  
- Hooghouden: zo veel mogelijk beide benen gebruiken  
- Tussenstand, en bijstellen streefaantal  
- Een stilliggende bal opwippen  
- Als het goed gaat na-actie bedenken (bijv. afwerking)  
- Beheerst door de lucht binnenkant voet volleyen  
- Beheerst door de lucht met wreef volleyen  
- Sliding  
- Alleen bij nat veld  
- Basisprincipes  
- Durven  
B. Traptechniek  
- Binnenkant (goed richten)  
- Laag (bij combinatievoetbal, makkelijk overspelen)  
- Korte afstand (bij combinatievoetbal, meestal binnenkant voet, makkelijk overspelen)  
Kleine partijvormen (zeker in zaal), Kort combinatievoetbal, Aantal keer raken beperken  
E Afwerken op doel  
- Vanuit dribbel  
- Vanuit dribbel, paar meter naar voren ''neerleggen''  
- Vanuit dribbel, na een schijnbeweging  
H Positiespelen  
- 3:1 in afgebakende ruimte  
- Weerstand verhogen  
 
Fase 5 Februari: accent op kaats en combinatie  
A Techniek  
- Kaats  
- Lichaam over de bal  
- Juiste balsnelheid  
- Op goede been aanspelen, aangespeeld krijgen  
- Gericht koppen  
- Eerst gaat het om het durven  
- Zachtjes onderhands opgooien  
- Eerst in tweetallen oefenen  
- Op goal afwerken  
- Wedstrijdvorm  
- Juist ingooien  
- Voeten op de grond houden  
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- Bal uit de nek  
- Koppelen aan andere oefening (bijv. aan-en meenemen) 
B Traptechniek  
- Binnenkant (in verband met kaats)  
- Wreef (hardere pass)  
- Lange afstand (in grote ruimte overspelen, meestal met de wreef)  
- Hoog (boogpass, meestal over grote afstand)  
Raakvlak  
Als het goed gaat ook aandacht voor het zwakke been. Wreef: eerst gaat het om het richten, 
later komt balsnelheid er bij  
D. Aan-en meenemen  
Een over de grond aangespeelde bal:  
- Aannemen en recht vooruit  
- Inlopen, aannemen en recht vooruit 
- Met binnenkant voet naar links en rechts (rechts meenemen is dus naar links)  
- Met buitenkant voet naar links en rechts (rechts meenemen is dus naar rechts)  
- Koppelen aan ingooi-oefeningen  
- Veel voordoen  
E Afwerken op doel  
- Na kaats door speler of trainer  
- Koppelen aan kaatsoefening  
- Na een combinatievorm  
- Koppelen aan kaatsoefening  
Met zowel links als rechts! Geen lange rijen, veel beurten  
G Combinatie  
- De een-twee combinatie  
- Weerstand: geen, kegel, trainer, verdediger  
- Koppeling met afwerkoefeningen  
- Vinden van de derde man  
- 4:4 met 4 kaatsers  
- Koppeling kaatsoefeningen  
J Tactiek  
- Het vinden van de derde man  
- Basisprincipes  
- Aanvalsvariaties  
- Niet altijd terugspelen  
- Proberen zo weinig mogelijk keren te raken  
Fase 6 Maart: accent op 1:1 en de corner  
A Techniek  
- Afschermen van de bal  
- Ten behoeve van 1:1  
- Passeerbewegingen  
- Ten behoeve van 1:1  
- Gericht koppen  
- Ten behoeve van de corner  
- Koppeling aan 1:1: kopduel  
B Traptechniek  
- Wreef (hardere pass)  
- Lange afstand (in grote ruimte overspelen, meestal met de wreef)  
- Hoog (boogpass, meestal over grote afstand)  
- Ten behoeve van de corner (nemen)  
- Ten behoeve van afwerken  
- Ten behoeve van vrije trap op goal  
E Afwerken op doel  
- Vanuit dribbel, na een schijnbeweging  
- Met weerstand: het 1:1 duel  
Met zowel links als rechts! Geen lange rijen, veel beurten  
F 1:1 duel  
- In beperkte ruimte, zonder doel  
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- Met doeltje  
- Na het duel afwerken op keeper  
- Toepassen van geleerde schijnbewegingen  
Aandacht voor aanvaller of verdediger  
Met geschikte weerstand: aanvankelijk passieve verdediger Oefeningen geschikt voor 
wedstrijdvormen  
I *De corner  
- Het nemen van de corner  
- Het opstellen bij een corner  
- Het afwerken bij een corner 
- Een corner tegen: samenwerking met de keeper  
- Inkoppen (eerst in tweetallen oefenen)  
J Tactiek  
- Veldbezetting  
- Principe van dekken  
 
Fase 7 April: accent op gevorderde techniek en tactiek  
D Aan-en meenemen  
Een over de grond aangespeelde bal:  
- Inlopen, aannemen en recht vooruit  
- Met binnenkant voet naar links en rechts (rechts meenemen is dus naar links)  
- Met buitenkant voet naar links en rechts (rechts meenemen is dus naar rechts)  
- Aannemen en opendraaien  
- Met binnenkant voet achter standbeen, en meenemen  
- Na vooractie  
Goed voordoen of laten doen; Voornamelijk oefenen in tweetallen en drietallen. Weerstand 
langzaam verhogen  
E Afwerken op doel  
- Schieten stilliggende bal  
- Na kaats door speler of trainer  
- Vanuit dribbel, paar meter naar voren ''neerleggen''  
- Vanuit dribbel, na een schijnbeweging  
- Na een combinatievorm  
- Met weerstand: het 1:1 duel  
Met zowel links als rechts. Geen lange rijen, veel beurten  
G Combinatie  
- De een-twee  
- Vinden van de derde man (4:4 met 4 kaatsers)  
H Positiespelen  
- 5:2 in afgebakende ruimte  
- Koppelen aan de een-twee  
- Koppelen aan het vinden van de derde man  
- Het begrip ''diep spelen'' introduceren  
- Ook letten op aan-en meenemen  
J Tactiek  
- Veldbezetting  
- Vasthouden van de positie in de formatie  
- Samenwerking met de keeper  
- Opbouw van achteruit  
- Principe van vrijlopen  
- Principe van dekken  
- Principe van ''voor de man passen''  
- Beweging na de pass  
- (Na-)coaching  
- Spel verplaatsen: openen  
- Het vinden van de derde man  
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Fase 8 Mei (einde seizoen, toernooientijd)  
Alle voetbalthema''s zijn nu reeds aan de orde geweest. Nu aandacht besteden aan zaken waar 
de spelers en/of trainer in het specifieke geval behoefte aan hebben. De weerstand en 
intensiteit mogen verhoogd worden in verband met de overstap naar de volgende jaargroep.  
 
Enkele voorbeelden van trainings-en wedstrijdvormen  
Partijspel 4 tegen 4  
Uitgangspunten zijn:  
• de opstelling bij 4 tegen 4;  
• je eigen plaats houden, in elk geval daar steeds weer terugkomen  
• bij een uitbal of achterbal neemt de ‘logische’ speler de bal, dat wil zeggen afhankelijk van de 
plek/positie 
• snelle spelhervattingen (bij uitbal, achterbal, doelpunt, hoekschop, overtreding) dat wil zeggen 
inschieten of  
indribbelen, de tegenstander neemt een afstand van 3 meter  
• een doelpunt kan alleen gescoord worden van maximaal 3 tot 4 meter, van verder telt niet  
• blijven staan, geen slidings  
• kijken voor de bal wordt afgespeeld, nooit de bal zomaar weg of naar voren trappen  
• geen keepers die in of bij het doeltje blijven  
• fel en met bezieling spelen, maar geen duwen, trekken of elkaar ‘onderuit halen’. Laat vooral 
ook voetballen en niet alleen maar coachen, sturen en corrigeren  
1 tegen 1 op 2 grote doelen:  
Organisatie:  
- twee ploegen van 4 spelers met grote doelen met keepers  
- keeper speelt de bal naar een eigen speler  
- een tegenstander valt in het midden aan (1 tegen1 duel)  
- de keeper van de scorende partij hervat het spel.  
4 tegen 4 op 2 grote doelen:  
Balbezit:  
- scoren  
- goed vrijlopen met en zonder bal  
- medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen  
- spelvoortzetting van de doelverdediger is belangrijk.  
Balbezit tegenpartij:  
- doelpoging voorkomen  
- verwerken van schoten op doel door de doelverdediger.  
4 tegen 4 lijnvoetbal  
Er kan gescoord worden door over de doellijn van de tegenpartij te dribbelen.  
Balbezit:  
- scoren door over de doellijn te dribbelen  
- via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen  
Balbezit tegenpartij:  
- positioneel zeer goed verdedigen  
- tegenstander dwingen tot breedtespel  
- bal afpakken.  
4 tegen 4 met 4 kleine doeltjes:  
Er kan gescoord worden door te passen in één van de vier kleine doeltjes.  
Balbezit:  
- door snelle wisselingen van speelveldgedeelte kunnen scoringskansen worden gecreëerd.  
Balbezit tegenpartij:  
- positioneel zeer goed verdedigen  
- tegenstander dwingen tot breedtespel  
- bal afpakken.  
4 tegen 4 op twee kleine doelen:  
Balbezit:  
- scoren  
- goed vrijmaken met en zonder bal  
- medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen.  
Balbezit tegenpartij:  



50 

- doelpogingen voorkomen.  
4 tegen 4 met twee kleine en een groot doel:  
Er kan gescoord worden door te passen in de twee kleine doeltjes of op het grote doel.  
Balbezit:  
- door snelle wisselingen van speelveldgedeelte kunnen scoringskansen worden gecreëerd  
- positioneel zeer goed verdedigen  
- tegenstander dwingen tot breedtespel  
- bal afpakken.  
4 tegen 4 met een lang, smal veld en vier kleine doeltjes:  
Balbezit: 
- na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass spelen  
Balbezit tegenpartij:  
- directe druk geven op de opbouw van de tegenstander.  
 
Partijspel 8 tegen 8  
Positiespelen 5 tegen 2/ 6 tegen 2  
Doel: het oefenen van een aantal facetten van het ‘samenspelen’.  
Balbezit houden van meerderheid tegen twee verdedigers in afgebakende ‘grote’ ruimte 
(rechthoek). Wisselen van een  
verdediger met een ‘foute’ aanvaller als:  

 de bal buiten de rechthoek wordt gespeeld  

 een van de verdedigers de bal raakt. 
 
 
Coervertechnieken  
 
Voetballen en technische vaardigheden, met name de passeerbeweging  
Wie kent ze niet: de mooie sleepbeweging, het magistrale hakje, de al weer verouderde 
overstap, allemaal mooie schijnbewegingen die iets extra’s geven aan het voetbal. De spelers 
die dat op wedstrijdniveau -en daarbij doeltreffen kunnen, zijn goud waard. Denk aan wat Real 
Madrid betaalde om sterspeler Zidane in te lijven. Techniek is niet slechts een gave, techniek is 
ook veel oefenen. Thuis, op een veldje; nee, op straat kan niet meer.  
Hier een aantal schijnbewegingen zoals Wiel Coerver; ingewijden kennen hem als een zeer 
bekende techniektrainer met heel veel “kappen en draaien”. Er is een tv-serie over verschenen, 
er zijn DVD’s beschikbaar en al deze passeerbewegingen zijn daar op gebaseerd.  
- Dribbel de bal met je rechtervoet, kap de bal met de binnenkant van je rechtervoet en neem de 
bal met de buitenkant van je linkervoet weer mee.  
- Dribbel de bal met je linkervoet, kap de bal met de binnenkant van je linkervoet en neem de 
bal met de buitenkant van je rechtervoet weer mee.  
- Dribbel de bal met je rechtervoet, stap met je rechtervoet over de bal en neem de bal met de 
buitenkant van je linkervoet weer mee.  
- Dribbel de bal met je linkervoet, stap met je linkervoet over de bal en neem de bal met de 
buitenkant van je rechtervoet weer mee.  
- Dribbel de bal met je rechter – binnenkant – wreef, stift de bal met een slepende beweging met 
de buitenkant van je rechtervoet op, schuin naar voren over de voet/het been van je 
tegenstander.  
- Dribbel de bal met je linker – binnenkant – wreef, stift de bal met een slepende beweging met 
de buitenkant van je linkervoet op, schuin naar voren over de voet/het been van je 
tegenstander.  
- Dribbel de bal met je rechtervoet, maak een trapbeweging maar haal de bal met je 
rechtervoetzool rollend voorlangs en neem de bal met de buitenkant van je linkervoet mee.  
- Dribbel de bal met je linkervoet, maak een trapbeweging maar haal de bal met je 
linkervoetzool rollend voorlangs en neem de bal met de buitenkant van je rechtervoet mee.  
- Dribbel met je rechtervoet, kap de bal met de binnenkant van je rechtervoet met 90° voor je 
linkervoet en neem met de binnenkant van je linker voet de bal weer mee.  
- Dribbel met je linkervoet, kap de bal met de binnenkant van je linkervoet met 90° voor je 
rechtervoet en neem met de binnenkant van je rechter voet de bal weer mee.  



51 

- Dribbel met je rechtervoet, maak een overstap met je rechtervoet over de bal, vervolgens nog 
eens met je linkervoet over de bal en neem de bal met de buitenkant van je rechtervoet weer 
mee.  
- Dribbel met je linkervoet, maak een overstap met je linkervoet over de bal, vervolgens nog 
eens met je rechtervoet over de bal en neem de bal met buitenkant links weer mee.  
- Dribbel met je rechtervoet, maak een overstap met je rechtervoet over de bal, vervolgens nog 
eens met je linkervoet over de bal, dan nóg een keer met je rechtervoet en neem de bal met de 
buitenkant van je linkervoet weer mee.  
- Dribbel met je linkervoet, maak een overstap met je linkervoet over de bal, vervolgens nog 
eens met je rechtervoet over de bal, dan nóg een keer met je linkervoet en neem de bal met de 
buitenkant van je rechtervoet weer mee.  
- Dribbel de bal met je rechtervoet, haal de bal met je voetzool van je rechtervoet terug, haal de 
bal achter je standbeen door en dribbel met de buitenkant van je linkervoet weer verder.  
- Dribbel de bal met je linkervoet, haal de bal met je voetzool van je linkervoet terug, haal de bal 
achter je standbeen door en dribbel met de buitenkant van je rechtervoet weer verder.  
- Dribbel de bal met je rechtervoet, maak met je rechtervoet een hakbeweging bóven de bal 
maar neem de bal met dezelfde rechtervoet voorwaarts mee.  
- Dribbel de bal met je linkervoet, maak met je linkervoet een hakbeweging bóven de bal maar 
neem de bal met dezelfde linkervoet voorwaarts mee.  
- Dribbel de bal met je linkervoet, maak met je rechtervoet een beweging naar voren om de bal 
heen en neem de bal met je linkervoet voorwaarts mee. (Schaarbeweging)  
- Dribbel de bal met je rechtervoet, maak met je linkervoet een beweging naar voren om de bal 
heen en neem de bal me je rechtervoet voorwaarts mee. (Schaarbeweging) 
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Jaarplanning Onderbouw 

  Periode  Balbezit (B+)  Balverlies (B-)  

1 Augustus / september  * Leiden en dribbelen    

  Coördinatie oog/hand  * Korte passing    

  – oog/voet * Inworp    

2 Oktober  * Leiden en dribbelen  * Druk zetten, duel of remmend  
  wijken  Passing  * Korte passing  

Positiespel  * Inworp  

  * Controle lage bal  

  * ½ beweging  

3 November  * Leiden en dribbelen  * Druk zetten, duel of remmend  

Leiden en dribbelen  * Korte passing     wijken 

  * Inworp   * Openstelling tussen 

  * Controle lage bal      tegenstander en doel 

  * ½ beweging    

  * Vrijlopen : aanspeelbaar zijn  
   door de vrije ruimte te zoeken  

  

4 December / Januari  * Leiden en dribbelen  * Druk zetten, duel of remmend  

Techniek/ Doelpoging  * Korte passing     wijken 

  * Inworp  * Openstelling tussen tegenstander 

1e evaluatie jeugdspeler * Controle lage bal     en doel 

 * ½ beweging   * Positieve pressing op baldrager 

  * Vrijlopen : aanspeelbaar zijn door 
de vrije ruimte te zoeken  

 * Duel nooit verliezen, zich nooit   
   laten uitschakelen 

  * Kap- en overstapbeweging    

  * Doelkans creëren via individuele 
actie  

  

5 Februari / Maart  * Leiden en dribbelen  * Druk zetten, duel of remmend wijken  

Coördinatie oog/hand – 
oog/voet  

* Korte passing  * Openstelling tussen tegenstander en 
doel  

Balcontrole  * Inworp  * Positieve pressing op baldrager  

  * Controle lage bal  * Duel nooit verliezen, zich nooit    

  * ½ beweging     laten uitschakelen 

  * Vrijlopen : aanspeelbaar zijn door 
de vrije ruimte te zoeken  

 * Duel proberen te winnen 

  * Kap- en overstapbeweging    

  * Doelkans creëren via individuele 
actie  

  

  * Vrij en ingedraaid staan    

  * Doelpoging op lage voorzet    

6 April / Mei  * Leiden en dribbelen  * Druk zetten, duel of remmend wijken  

2de evaluatie jeugdspeler  * Korte passing  * Openstelling tussen tegenstander en 
doel  

  * Inworp    
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Samenvatting technisch opleidingsplan met eindtermen  
Het kind staat centraal  

Jeugdvoetbal is opleidingsgericht 
Inhoud :  
1:   Opleidingsvisie algemene doelstellingen  
2:   Opleidingsdoelstellingen U6-U9 debutantjes-duivels  
3:   Opleidingsdoelstellingen U10-U11 preminiemen  
4:   Opleidingsdoelstellingen U12-U13 miniemen  
5:   Opleidingsdoelstellingen U14-U15 knapen  
6:   Opleidingsdoelstellingen U16-U17 scholieren  
7:   Vervroegde overgang van jeugd  
8:   Samenwerking met andere clubs  
9:   Extra voetbalactiviteiten  
10: Evaluatie opleidingsplan  
 
1. Opleidingsvisie Jeugdwerking Algemene doelstellingen  
We willen iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden. De jeugdspeler staat centraal in de 
opleiding en het wedstrijdresultaat is in eerste instantie van ondergeschikt belang t.o.v. de 
ontwikkeling van de jeugdspeler.  
We staan garant dat onze jeugdspelers zo degelijk mogelijk worden opgeleid en opgevoed en 
dit door, zoveel als mogelijk, gediplomeerde trainers.  
Bij de start van de opleiding (debutantjes) ligt de nadruk op het vriend worden met de bal. 
Allereerst willen we dat onze jeugdspeler op een leuke en aangename manier kennis maken 
met alle facetten van het voetbal.  
Op latere leeftijd streven we ernaar om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen, waar FUN 
en PRESTATIE samengaan. Ons einddoel is zoveel mogelijk spelers laten doorstromen naar 
het A-Elftal.  
Het jeugdvoetbal is opleidingsgericht.  
Waar we zeker niet aan meedoen :  
- jeugdvoetbal = volwassenenvoetbal ;  
- “kampioenenkoorts”. De “must” om kampioen te spelen is een belediging voor ieder kind. Er is 
geen enkel bewijs dat dit bijdraagt tot het ontwikkelen van de “winnaarsmentaliteit”. Het is 
daarentegen een vaststaand feit door het niet kunnen “kampioen” spelen, bepaalde  
kinderen getraumatiseerd raken en hun geliefde sport de rug toekeren.  
Het kind staat centraal.  
Een goede jeugdwerking is gestoeld op twee pijlers. Ten eerste hebben we het ludieke aspect 
“FUN” en als tweede de voetbalopleiding dat we als “FORMATION” beschrijven. (KBVB)  
Het “FUN” aspect.  
“Trainer, wanneer spelen we een matchke ?”. Deze vraag kennen alle jeugdtrainers wel. Het 
geeft eigenlijk aan hoe plezant een kind het spelen van een wedstrijd wel vindt. Deze vraag 
betekent echter ook dat we veel aandacht gaan besteden aan het inlassen van 
wedstrijdvormen, met de bijhorende coaching. Het kind wil uiteraard altijd wel winnen, maar een 
uitslag na een wedstrijd vergeten ze snel. Of ze nu gewonnen of verloren hebben, het maakt 
eigenlijk niets uit, als ze maar plezier gehad hebben. Om deze reden zijn er ook geen 
klassementen of uitslagen op bij de jongste categorieën.  
Het “FORMATION” aspect.  
Iedere jeugdspeler heeft het recht op een doelgerichte opleiding. Dit betekent dat de 
leerdoelstellingen aangepast zijn aan de ontwikkelingsfasen van de jeugdspeler. Hierin wordt 
een onderscheid gemaakt tussen het aanleren van de basistechnieken en –tactieken  
(= BASICS) en het functioneren in teamverband (=TEAMTACTICS). Zie daarvoor “De 
opleidingsvisie van de KBVB”.  
Het doelgerichte leerproces start vanaf 7 à 8 jaar. Vanaf deze leeftijd moet men veel aandacht 
besteden aan het aanleren, verbeteren en het automatiseren van basistechnieken en –tactieken 
in wedstrijdechte omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten.  
Vanaf 12 jaar denkt de jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve opdrachten tot een goed 
einde brengen. Vanaf deze leeftijd moet men aandacht besteden hoe een speler zich individueel 
maximaal kan ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept.  
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ZONEVOETBAL als opleidingsfilosofie.  
Zonevoetbal staat tegenover individuele mandekking, het is een spelconcept en geen 
spelsysteem. Het omvat bepaalde principes in balbezit en in balverlies.  
Zoneprincipes zijn spelprincipes die tijdens een 11 tegen 11 worden toegepast. Hieruit worden 
TEAMTACTICS afgeleid, waarvan een paar in 5-5 en 8-8 aangeleerd worden. Het 
opleidingsplan bevat teamtactics die in 5-5, 8-8 en 11-11 aangeboden worden.  
Zonevoetbal is collectief positiespel bij balverlies en balbezit met als doel de tegenstrever te 
beheersen in de ZONE, namelijk in de zone tussen de bal en het doel en in de volledige 
waarheidszone.  
1-4-3-3 in zone bij de jeugd  
Zie “opleidingsvisie van de KBVB” voor principes in balverlies en balbezit en het waarom van de 
1-4-3-3 in zone bij de jeugd.  
Dames (meisjes) voetbal  
De meisjes genieten dezelfde jeugdopleiding als de jongens tot hun 14 jaar (U15).  
Dan volgt er een evaluatie wat betreft doorstroming naar een DAMESCLUB of een extra jaartje 
spelen bij onze U17.  
 
 
Kwaliteitsvolle begeleiding en opleiding is ons streefdoel.  
2. Opleidingsdoelstellingen U6 – U9 (Debutantjes-Duiveltjes) Inleiding  
Iedereen is anders. Dat geldt voor volwassenen, kinderen en dus ook voor jeugdvoetballers.  
Het ene kind is terughoudend, het andere staat meteen open voor alles wat er op hem of haar 
afkomt. Met elkaar omgaan is een kwestie van ervaring opdoen. Er bestaan geen handleidingen 
voor. En er is geen pasklare oplossing om met iedereen goed om te kunnen gaan. Dat geeft 
meteen de problematiek aan waarmee een coach te maken krijgt. Dit is echter een specifiek 
probleem voor al wie met jeugd omgaat, niet alleen in het voetbal. Wie zich op de jeugd richt, 
bemerkt al snel dat zekere gedragspatronen kenmerkend “kunnen zijn” voor de leeftijd waarin 
het kind zich bevindt. Maar niet bij elk kind komen bepaalde kenmerken sterk tot uiting, in een 
ander geval is hiervan niet of nauwelijks  
sprake. Of deze kenmerken manifesteren zich bij het ene kind veel later of juist eerder. 
 
Debutantjes-Duiveltjes (U6-U9)  
Leeftijdsspecifieke kenmerken  
Kinderen in de leeftijdscategorie U6-U9 zijn snel afgeleid. Zij kunnen zich niet lang 
concentreren. Ze zijn te speels om zo te voetballen als ouderen dat wél van hem/ haar 
verlangen. Hij/ zij is individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te doen.  
Het voetballen van Duiveltjes  
Bij de jongste spelers is bijna iedereen op en om de bal. Een uitzondering vormen de keepers 
en één of twee spelers die  
bij voortdurende herhaling worden gemaand achteraan te blijven.  
Van voetbal is er nauwelijks sprake. De bal wordt soms half of helemaal niet geraakt.  
De bal wordt door een meute enthousiaste, rennende en schoppende spelertjes voortbewogen.  
Iedereen rent achter de bal aan. Als de jongens en meisjes al langer op de club zijn, worden de 
eerste vormen van samenspel zichtbaar. De balbehandeling is gerichter. Niettemin beperkt het 
zich veelal tot aannemen, dribbelen, drijven, een trap naar voren en een schot op het doel.  
Consequenties voor de training  
Bij deze leeftijdscategorie gaat het vooral om het ontwikkelen van de techniek, het balgevoel., 
“oog-hand”-en “oog-voet”-coördinatie. Kinderen moeten „de baas worden over en vriend worden 
met de bal‟, zodat de bal middel kan worden om de spelbedoelingen te realiseren.  
Spelbedoelingen:  
• balbezit  
• aanvallen en scoren  
• mikken/ schieten  
• individueel balbezit houden • samen balbezit houden  
• balbezit tegenpartij  
• storen  
• bal veroveren/ bal afpakken  
• doelpunten voorkomen/ eigen doel verdedigen  
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Methodische aanpak:  
• van balgewenning naar doelgerichtheid  
• van bal als doel naar bal als middel.  
De trainer/ coach dient te beschikken over kennis van en inzicht in alle voetbaltechnische 
handelingen, want: „jong(goed) geleerd is oud gedaan‟.  
Overige voorwaarden zijn:  
• voor iedereen een bal beschikbaar  
• veel afwisseling in de training  
• veel herhalingen  
• per training komen alle spelbedoelingen aan bod  
• inspelen op de fantasiewereld van de kinderen  
• rekening houden met gering concentratievermogen  
• geen verwachtingen hebben van samenwerking tussen de spelers onderling  
• zeer korte uitleg  
• eenvoudige opdrachten geven -taal van het kind spreken  
• tijd optimaal benutten  
• geen lange rijen en geen lange wachttijden!  
• zelf voordoen is beter dan uitleggen; en plaats jezelf op dezelfde hoogte als je spelers (hurkzit 
komt minder dreigend over)  
• “Fun”-element moet steeds aanwezig zijn.  
Geschikte oefenvormen  
• basisvormen: 1 : 1, 
• partijvormen: 3 : 2 diversen, 4 : 4 en variaties  
• lijnvoetbal  
• mik- en scoorvormen  
• dribbelen/ drijven  
Voetbalweerstanden  
De bal vormt bij deze leeftijdsgroep de grootste weerstand. Daarnaast zijn voetbalweerstanden 
o.a. het speelveld (te  
groot / te klein), de tegenstanders maar ook de medespelers; het is te druk op het veld.  
Einddoelstellingen bij de overgang van duiveltjes(U9) naar preminiemen (U10):  
a) Technisch  
• met een bal kunnen dribbelen en drijven  
• een bal kunnen aannemen met de buitenste voet; liefst links en rechts  
• zowel links als rechts een korte pass binnenkant voet kunnen inspelen  
• op de juiste manier kunnen ingooien  
extra aandachtspunt: met de voorkeurvoet een dieptepass of doelschot met de wreef leren 
geven  
extra aandachtspunt voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar 
tijd en ruimte voor is  
b) Tactisch  
• de beginselen kennen van het positiespel (kop -vleugel -staart)  
• bij balbezit; weten dat met elkaar samenspelen vaak beter is dan het alleen te doen  
• bij balbezit kunnen samenspelen met teamgenoten  
-Aanvallers  
• de ruimte zo groot mogelijk maken/ houden  
• speler met de bal moet door zijn 2 vrije medespelers gesteund worden zodat hij 2 afspeel 
mogelijk heden heeft  
• de bal niet zomaar wegspelen wanneer er geen tegenstander is die hem af wil pakken  
• de 2 medespelers zonder bal moeten op het goede moment met de balbezitter een driehoek 
vormen  
• de trainer/ coach dient de aanvallende 1 – 1 actie op de helft van de tegenstander te 
stimuleren  
-Verdedigers  
• de ruimte zo klein mogelijk maken/ houden  
• niet voor elke bal gaan, de bal een bepaalde kant op dwingen en dan het juiste moment voor 
balverovering kiezen  
c) Mentaal  
• beseffen dat voetballen een teamsport is; winnen en verliezen doe je samen  
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• leren accepteren dat ieder individu anders is en daar respect voor hebben  
• leren dat er hard gewerkt (getraind) moet worden om een goede prestatie te kunnen leveren  
• beslissingen van trainers, leiders en scheidsrechters leren accepteren  
• wisselbeurten horen er ook bij; iedereen wil graag voetballen  
 
3. Opleidingsdoelstellingen U10 – U11 (Preminiemen)  
 
Leeftijdsspecifieke kenmerken  
De preminiem is al veel meer bereid deel uit te maken van het team. Ziet het verschil tussen wie 
goed en wie minder goed kan voetballen.  
Kan het opbrengen om wat langer één en dezelfde oefening uit te voeren. De balbehandeling 
begint erop te lijken.  
Dit is de ideale leeftijd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.  
Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan op jongere leeftijd. 
Het voetballen van de Preminiemen  
Er is samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties. Het dekken en vrijlopen gaan ze 
beter begrijpen.  
Ook het spelen in een formatie, 8 -8, en de bijbehorende taken en functies gaan ze beter 
begrijpen. Consequenties voor de training  
Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van de individuele technische vaardigheid 
binnen  
vereenvoudigde voetbalsituaties: de basisvormen 4 : 4 en 8 : 8. 
Het accent ligt hierbij op de techniek.  
De coaching dient vooral gericht te zijn op het verbeteren van de technische vaardigheid en de 
hele lichaamscoördinatie. Om hieraan optimaal inhoud te kunnen geven zal voortdurend moeten 
worden bewaakt of het spel of de oefenvorm nog wordt gespeeld, of er nog FUN is en of er nog 
wat wordt geleerd.  
De coach moet dan ook kunnen omgaan met het aanpassen van de weerstanden. Concreet 
betekent dit aandacht voor:  
• keuze van de juiste oefenvorm  
• het duidelijk maken van de spelbedoeling  
• veldbezetting / teamorganisatie  
• het manipuleren van de weerstanden; makkelijker of moeilijker maken  
• het manipuleren van de speelveldgrootte; groter of kleiner maken  
• het manipuleren met het aantal spelers/ tegenstanders; meer of minder • het gebruiken en/ of 
aanpassen van de spelregels  
• het coachen op een juiste technische uitvoering, algemeen en individueel  
Geschikte oefenvormen  
• basisvormen: 1 : 1,  
• partijvormen: 3 : 2 diversen, 4 : 4 en variaties  
• lijnvoetbal  
• mik- en scoorvormen  
• dribbelen/ drijven  
Einddoelstellingen bij de overgang van preminiemen(U11) naar miniemen (U12):  
a) Technisch  
• op snelheid en onder weerstand kunnen dribbelen en drijven • kunnen kappen en draaien  
• een bal op alle manieren kunnen aannemen; met beide voeten, (boven)benen, borst • met de 
voorkeurvoet een dieptepass of doelschot met de wreef kunnen geven  
• een combinatie kunnen aangaan; 1 – 2, kaats • een goede voorzet kunnen geven  
• een bal kunnen koppen vanuit stand -lichte ballen gebruiken! • een 1 – 1 duel aan kunnen 
gaan  
• tenminste 1 schijnbeweging beheersen  
extra aandachtspunt voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar 
tijd en ruimte voor is  
b) Tactisch  
• het positiespel 3 : 1 kunnen spelen.  
• de beginselen kennen van het zone voetbal, principes voor aanvallers en verdedigers blijven in 
grote lijnen gelijk  
-Als aanvaller  
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• de ruimte zo groot mogelijk maken/ houden  
• de balbezitter moet nu ook de dieptepass door het midden kunnen spelen; deze speler heeft 
nu dus steeds drie  
afspeelmogelijkheden  
-Als verdediger  
• de ruimte zo klein mogelijk maken/ houden  
• de 2 verdedigers elkaar steeds goed rugdekking moeten geven door schuin achter elkaar te 
verdedigen.  
• de achterste speler coacht de voorste in de juiste richting en probeert de dieptepass te 
voorkomen  
waardoor de bal kort gespeeld moet worden.  
• op het juiste moment een aanval op de bal doen  
• ook nu is het weer van belang dat steeds één kant van de balbezittende speler moet worden  
afgeschermd, zodat de verdedigers kunnen sturen waar de bal heen zal worden gespeeld. c) 
Mentaal  
• leren coachen van medespelers  
• weten dat je een verplichting hebt naar je team voor wat betreft trainen, spelen en voor wat 
betreft het nakomen van regels 
• weten dat wisselbeurten ook kunnen afhangen van de trainingsopkomst, -inzet en van de  
wedstrijdinstelling en – beleving  
• overigens kan ook met het betreffende team de afspraak worden gemaakt dat bij toerbeurt 
iedereen een wisselbeurt krijgt  
• spelregelkennis op willen doen  
• zie ook bij duiveltjes  
 
4. Opleidingsdoelstellingen U12 – U13 (Miniemen)  
 
Leeftijdsspecifieke kenmerken  
De miniemen zijn meer geneigd zich te meten met anderen. Zij kunnen het aan om in 
teamverband een doel na te streven. Ze beheersen de eigen beweging en zijn bewust bezig hun 
prestatie op te vijzelen.  
Het voetballen van de miniemen  
Miniemen spelen vanaf dit seizoen 8 tegen 8.  
De basis van het leren van de technische vaardigheden is achter de rug, (toch regelmatig 
herhalen) het gaat nu vooral om het ontwikkelen van inzicht in het spel.  
Principes bij balbezit eigen ploeg  
Opbouwen van achteruit/ veld breed en lang maken / vrijlopen/ pass voor medespeler mogelijk 
maken: diep gaat voor breed!  
De omschakeling snel uitvoeren  
Principes bij balbezit tegenpartij  
Veld klein maken/ dieptepas tegenstander verhinderen dwingen tot breedtespel/ je directe 
tegenstander opzoeken/ afspeelmogelijkheden van de tegenstander beperken/ afjagen- 
doorjagen op balbezittende tegenstander.  
Ook hier de omschakeling snel uitvoeren.  
Consequenties voor de training  
Dit is de ideale leeftijd om het beheersen van de bal in de diverse voetbalsituaties onder de knie 
te krijgen. Het is in deze leeftijdsklasse vrij gemakkelijk voor de trainer om de relatie tussen het 
moment van de wedstrijd en de training aan te geven. De spelers/ speelsters zijn leergierig, ze 
willen voetballen en ze zijn in staat om het uit te voeren. Deze jongens/ meisjes hebben ook 
veel meer begrip waarom er dient te worden vrijgelopen bij balbezit. Tijdens de momenten dat 
ze de bal niet in de ploeg hebben zijn ze vaak uit zichzelf bereid de tegenstander te dekken.  
Gedurende de training dient hieraan aandacht besteed te worden.  
Geschikte oefenvormen  
• mik- en scoorvormen van op 15 à 20 meter  
• dribbelen/ drijven, duel 1 : 1  
• partijvormen: 3 : 1 (in 1 vak/ in 2 vakken), 4 : 2, 5 : 3, 4 : 4 in diverse variaties  
• partijspel 5 : 5, 8 : 8 
• halflange passing 
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Voetbalweerstanden  
Naast de probleemgebieden “bal”, “medespelers” en “tegenstanders” komt nu ook de “coaching” 
om de hoek kijken. Door het begrip voor de verschillende situaties in zowel balbezit als balbezit 
tegenpartij, kan er binnen deze leeftijdsgroep begonnen worden met het coachen van elkaar. In 
de einddoelstellingen voor de verschillende leeftijdscategorieën beschrijven we voor elke 
leeftijdsgroep wat de betreffende laatstejaars spelers zouden “moeten‟ kunnen wanneer ze 
overgaan van de ene leeftijdsgroep naar de andere.  
Met opzet staat “moeten” tussen aanhalingstekens; de beschreven einddoelstellingen dienen als 
richtlijn te worden gezien. 
NB: de opmerkingen die zijn gemaakt over de juiste uitvoering van de verschillende 
positiespelen zijn bedoeld als handvaten voor de jeugdtrainers. Wanneer zij deze basiskennis 
beheersen, kan deze weer aangepast gebruikt worden bij de betreffende leeftijdsgroep.  
Einddoelstellingen bij de overgang van miniemen(U13) naar kadetten(U15):  
a) Technisch  
• de algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 
tegenstander  
• deze basistechnieken zijn: twee-voetigheid, passen/ trappen, balaanname op alle manieren, 
dribbelen/drijven,  
schijnbeweging, koppen, ook vanuit beweging en sprong  
• het 1of 2x-raken beheersen  
• een wisselpass kunnen geven  
b) Tactisch  
• het moment van 1 of 2x-raken herkennen  
• het moment van het geven van de wisselpass herkennen  
• het positiespel 3 : 1, 4 : 2 en 5 : 2 beheersen  
• de „basisvorm‟ 4 : 4 beheersen  
Opmerking: bij het positiespel 5 : 2 heeft de balbezitter nu ook een 4e afspeelmogelijkheid  
• ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, „vrije man zien‟ beheersen  
• een medespeler kunnen coachen  
c) Mentaal  
• leren dat er strenger wordt toegezien op wat bij de preminiemen al is beschreven: discipline 
wordt aangehaald  
• weten dat wisselbeurten ook tactische redenen kunnen hebben, naast het bijvoorbeeld bij 
toerbeurt of om disciplinaire redenen wissel staan of gewisseld worden  
• „willen winnen‟ (stimuleren!) – maar niet het belangrijkste maken  
Nb: de genoemde einddoelstellingen dienen te worden beschouwd als richtlijnen.  
Wanneer de jeugdtrainers weten wat de doelstellingen/ richtlijnen zijn, is er al sprake van een 
rode draad. Dit biedt houvast aan alle trainers bij coaching en begeleiding tijdens trainingen en 
wedstrijden.  
 
5. Opleidingsdoelstellingen U15 (Kadetten)  
 
Leeftijdsspecifieke kenmerken  
Er treedt een verandering en bewustwording op van het eigen lichaam. Dit kan leiden tot een 
geestelijke en maatschappelijke spanning. De voornaamste kenmerken zijn: motivatiegebrek en 
kritische instelling tegenover gezag (de puberteit).  
Het voetballen van de knapen  
Er kan een onstabiele motoriek optreden, vooral in de dagelijkse beweging. De reeds geleerde 
vaardigheden blijven behouden, ook al vermindert de uitvoering tijdelijk.  
De knapen zijn voornamelijk bezig met zaken als vrijlopen en samenspelen. De kopduels lijken 
serieuzer, er wordt minder gekopt met de ogen dicht. Ook is er verbetering in verdedigend 
opzicht.  
De taken die aan een bepaalde positie kleven, worden zichtbaar en worden geleidelijk opgepikt.  
In de wedstrijd moeten ze leren omgaan met de grootte van het speelveld en de spelregels, 
(buitenspel)  
Het zone voetbal -het spelen in een opstelling (1 : 4 : 3 :3) en vooral de belangrijkste principes 
tijdens de hoofdmomenten in de wedstrijd:  
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-Balbezit eigen ploeg  
-Balbezit tegenpartij  
-De omschakeling  
Principes bij balbezit eigen ploeg  
Opbouwen van achteruit/ veld breed en lang maken / vrijlopen/ pass voor medespeler mogelijk 
maken: diep gaat voor  
breed! De omschakeling snel uitvoeren  
Principes bij balbezit tegenpartij  
Veld klein maken/ dieptepas tegenstander verhinderen dwingen tot breedtespel/ je directe 
tegenstander opzoeken/ afspeelmogelijkheden van de tegenstander beperken/ afjagen-
doorjagen op balbezittende tegenstander. Ook hier de omschakeling snel uitvoeren.  
Consequenties voor de training  
Meer dan ooit kan hier de wedstrijd dienen als uitgangspunt voor de training.  
Het is verstandig als trainer oog te hebben voor individuele tekortkomingen en de problemen die 
ze op deze leeftijd kunnen hebben. Groei in de lengte kan er toe leiden dat sommige spelers 
slungelachtig overkomen. Ze kunnen hierdoor minder gaan voetballen. Als trainer rekening 
houden met dit probleem dat veelal van tijdelijke aard is.  
U15-spelers zijn wisselvallig in hun prestaties. Stel daarom de verwachting niet te hoog.  
De doelstelling kan zijn een fijne sfeer te creëren. Gebruik oefeningen die erop gericht zijn 
vanuit momenten in de wedstrijd technische en tactische zaken nog meer te verbeteren. Het 
gebruik van bijvoorbeeld krachttrainingen is uit den boze. Met name bij knapen is geduld een 
schone zaak. 
Voetbalweerstanden  
Naast de probleemgebieden “bal”, “medespelers”, “tegenstanders” en “coaching” ontstaat hier 
een probleemgebied van tijdelijke aard, nl. “het eigen lichaam”.  
Vaardigheden die reeds beheerst werden, kunnen hierdoor tijdelijk in gedrang komen.  
Einddoelstellingen bij de overgang van Kadetten(U15) naar Scholieren(U17):  
a) Technisch  
• de algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 
tegenstander  
• deze basistechnieken zijn: twee-voetigheid, passen/ trappen, balaanname op alle manieren, 
dribbelen/drijven,  
schijnbeweging, koppen, ook vanuit beweging en sprong  
• het 1x-raken beheersen  
• een wisselpass kunnen geven  
• Algemeen: op deze leeftijd, herhaling oefenen van de techniek op een gave en juiste wijze;  
perfectionistisch werken en niet te veel ineens willen behandelen.  
b) Tactisch  
• spelbedoelingen en basistaken per linie 1 : 4 : 3 : 3-systeem uitbouwen . Zone voetbal 
beheersen  
• op buitenspel leren spelen  
• het moment van 1x-raken herkennen  
• het moment van het geven van de wisselpass herkennen  
• het positiespel 3 : 1, 4 : 2 en 5 : 2 beheersen  
• de „basisvorm‟ 4 : 4 beheersen  
• ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, „vrije man zien‟ beheersen  
• een medespeler kunnen coachen  
• Algemeen: wedstrijdrijpheid dient verder te worden ontwikkeld; dus „voetballen meer zonder 
dan met bal.  
• “Meer met je hoofd (nadenken) dan met je benen‟. De accenten liggen hier vooral op het 
gebied van Inzicht en Communicatie  
c) Mentaal  
• Coaching  
• Discipline  
• Willen winnen (verder ontwikkelen)  
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6. Opleidingsdoelstellingen U16 – U17 (Scholieren)  
 
Leeftijdsspecifieke kenmerken  
De groei in de lengte zet door. Minder controle over de eigen ledematen lijkt daarvan het gevolg.  
Ook alle kenmerken van de puberteit zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid zijn 
deze groep niet vreemd. Niettemin is er hier een groot verschil in motivatie. De een is te fanatiek 
en bij de ander kan er minder interesse ontstaan. Een soms te fanatieke houding heeft ermee te 
maken dat hij/ zij op zoek is naar de eigen grenzen.  
Het voetballen van de scholieren De scholier is in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij 
waagt zich aan acties die voor het team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette 
sliding en de wijze waarop hij buitenkant voet speelt, hebben meer te maken met het feit dat hij 
zichzelf wil bewijzen. Het tempo is hoger, er wordt korter gedekt. De scholier moet leren onder 
druk te spelen en dat gaat hem soms minder goed af. Zijn individuele mogelijkheden moeten 
meer rendement voor het team gaan opleveren. Hier moet hij in leren.  
Consequenties voor de training  
Ook bij de scholieren kan de trainer nog worden geconfronteerd met problemen als gevolg van 
de groeispurt. Toch leent deze leeftijdsgroep er zich juist voor het voetballen zelf te verbeteren. 
D.w.z. voetballen dat tijdens de wedstrijd de volwassenheid begint te benaderen en in fysiek 
opzicht een heel stuk forser lijkt dan dat van de knapen. Ook hier geldt: trainen vanuit de 
wedstrijdsituatie. Daarbij is het mogelijk een beroep te doen op elftaltactiek (plaatsen in een 
elftal en de daarbij behorende taken). Op deze leeftijd kunnen spelers verantwoordelijkheid 
dragen.  
Buiten het veld blijkt dit op het gebied van de leefwijze, lichaamsverzorging en het taalgebruik.  
Binnen de witte lijnen kunnen ze dit ook aan. 
Voetbalweerstanden  
Naast de probleemgebieden die uit de vorige leeftijdsgroepen zijn meegenomen heeft de 
scholier de moeilijke taak een evenwicht te zoeken tussen de eigen geldingsdrang en het 
leveren van rendement voor het team in het nastreven van het gezamenlijke prestatiedoel.  
Einddoelstellingen bij de overgang van scholier(U17) naar senior(U21 en verder):  
a) Technisch  
• de algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 
tegenstander  
• deze basistechnieken zijn: tweevoetigheid, passen/ trappen, balaanname op alle manieren, 
dribbelen/drijven, schijnbeweging, koppen, ook vanuit beweging en sprong  
• het 1x-raken beheersen  
• een wisselpass kunnen geven  
b) Tactisch  
• spelbedoelingen en basistaken per linie 1 : 4 : 3 : 3-systeem beheersen  
• spelbedoelingen en basistaken per linie van het 1 : 4 : 4 : 2-systeem aanleren en indien 
mogelijk uitbouwen  
• op buitenspel kunnen spelen  
• het moment van 1x-raken herkennen  
• het moment van het geven van de wisselpass herkennen  
• het positiespel 3 : 1, 4 : 2 en 5 : 2 en de „basisvorm‟ 4 : 4 beheersen  
• zich kunnen handhaven in grotere positie- en/of partijspelen of in positie partijspelen met over- 
en/of ondertal situaties  
• ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, „vrije man zien‟ beheersen  
• spelbedoelingen, taken per linie en taken per positie kennen  
• een medespeler kunnen coachen  
• „op resultaat‟ kunnen spelen  
c) Mentaal  
• Coaching  
• Discipline  
• een winnaars mentaliteit hebben  
• zich in dienst van het team willen stellen  
• verantwoordelijkheid voor het teambelang willen dragen  
• „op resultaat‟ willen spelen  
• zijn specifieke kwaliteiten benutten om het wedstrijdresultaat te beïnvloeden  
 



61 

7. Overgang van jeugd naar senioren of jeugd onderling  
 
Onze visie  
Het zal altijd een punt van discussie zijn, maar we houden steeds in het achterhoofd dat het 
kind, de jeugdspeler het  
belangrijkst is en niet het behaalde ploegresultaat.  
De overgang van jeugdvoetballers naar senioren blijkt in de praktijk voor veel jeugdspelers een 
– te -grote stap te zijn. Daarom dient ook gewaakt te worden voor ‘vroegpluk’; elke overgang 
moet met zorg en in goed overleg geschieden om te voorkomen dat jeugdspelers fysiek en/of 
mentaal overbelast worden dan wel gedemotiveerd raken.  
Eijkpunten:  
-Er moet een goede basis zijn voor wat betreft techniek en tactisch inzicht  
-Fysiek moet hij/zij het hogere niveau aankunnen  
-Mentaal moet hij/zij het niveau aankunnen 


