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1. Voorwoord 
 

n het voetbal heeft iedereen altijd een beetje gelijk” is heel vaak de conclusie die terug komt in veel 
voetbaldiscussies. Deze uitspraak geeft de charme van het voetbal weer, maar is tegelijkertijd een grote 
valkuil als het over de jeugdopleiding gaat.  

Als club streven we naar een zo goed mogelijke opleiding voor iedere jeugdspeler, rekening houdende met 
zijn/haar niveau. Het zou bijgevolg heel jammer zijn mocht iedere trainer/trainster zich los van elkaar focussen 
op dat klein beetje gelijk, zonder rekening te houden met een groter geheel. Daarnaast evolueert het 
hedendaags voetbal in sneltempo waardoor trainers door het bos de bomen niet meer zien.  

Genoeg redenen dus om als club een leidraad te voorzien over hoe we jonge voetballers wensen op te leiden. 
Waar willen we naartoe op sportief vlak, hoe wensen we dit te bereiken, op welke termijn moet dit tot stand 
komen en op welke manier zullen we deze hele werking opvolgen zodat elke trainer dit doet in de voetbalvisie 
en -filosofie die KVE Aalter voor ogen heeft? Als club willen we ieder kind leren voetballen op een leuke (FUN), 
maar tegelijkerijtd ook kwalitatieve manier (=FORMATION) waarbij iedere speler wil winnen, maar dit laatste 
niet het uiteindelijke en enige doel mag vormen. 

We hebben een enthousiaste groep jeugdtrainers die tegelijkertijd heel leergierig is. Dit opleidingsplan moet 
hen helpen om op een gestructureerde manier het sportieve aspect van onze vereniging vast te laten pakken, 
hen te begeleiden maar vooral ook continu te evalueren en op te volgen om zo nog beter te worden. 

Het sportieve opleidingsplan van KVE Aalter is een levend document en tevens een eerste aanzet, want als 
verantwoordelijke zijn we ons bewust dat wij zeker niet alle wijsheid in pacht hebben. Voetbal is geen exacte 
wetenschap en we werken nog steeds met kinderen! Waarmee we willen zeggen dat het zeker voor verbetering 
en aanpassing vatbaar is. We vragen aan onze trainers om dit document grondig na te lezen en het meteen te 
gebruiken. Tot het einde van dit seizoen zullen we het op regelmatige basis trachten te evalueren. Dit kan zijn 
tijdens de meer formele momenten, zoals een trainersvergadering of visietraining, maar dit mag uiteraard ook 
op een informeel moment. Het is natuurlijk onze taak om te zien of jullie verbetervoorstellen passen in het 
totaalplaatje.  

 

 

 

 

 

 

  Kenny Sergeant 

        TVJO 
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2. Visie 
 

De voetbalvisie van KVE Aalter bestaat er in om attractief zonevoetbal te spelen met intelligent positiespel van 
de verschillende spelers. We opteren om achteraan zonder libero te voetballen, dus om gebruik te maken van 
een lijnverdediging (met onderlinge dekking).  

Belangrijk hierbij is om over creatief ingestelde spelers te beschikken, die er niet voor terugschrikken om een 
individuele actie te ondernemen. Daarom moeten zij niet alleen voldoende basistechniek hebben, maar ook 
veel durf en zelfvertrouwen uitstralen om hun taken uit te voeren, zonder dat ze daarbij evenwel de organisatie 
van het team en het ploegbelang uit het oog verliezen.  

Onze manier van spelen bestaat er in om in alle leeftijdscategorieën zo veel mogelijk aanvallend voetbal te 
spelen (= op de helft van de tegenstander). Dit houdt dus in dat we altijd zelf van achteruit het spel proberen op 
te bouwen en dat het “zich niet laten domineren door de tegenstander” cruciaal is. Het spelsysteem dat we 
hiervoor gebruiken start met een ruitvorm (duiveltjes) gaat vervolgens over in een dubbele ruitvorm 
(preminiemen) om te eindigen bij de 1-4-3-3 (zonevoetbal met dubbele flankbezetting en hoge druk) waarbij 
elke speler op zijn eigen positie zeer goed weet wat zijn taken zijn bij balbezit en –verlies.  

In de missie van de club vermelden we expliciet dat we er naar streven om met onze A- ploeg – bestaande uit 
zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers - hogerop te geraken. Het spreekt voor zich dat we dan ook doorheen 
gans de opleiding (vanaf U6) onze voetbalvisie voor ogen moeten houden en onze jeugdspelers navenant 
moeten opleiden.  

Tijdens die opleiding zijn er daarom een aantal punten die cruciaal zijn en de hoeksteen vormen van onze 
voetbalfilosofie:  

− De speler staat steeds centraal. Dat betekent dat we er altijd moeten over waken dat voetballers 
plezier (=FUN) beleven aan de sport (zowel tijdens een training als tijdens de wedstrijd). Het kan 
geenszins de bedoeling zijn om het leveren van prestaties boven de spelvreugde te stellen. 
Wedstrijden winnen en/of kampioen spelen is natuurlijk altijd goed maar het is geen doel op zich van 
de jeugdwerking op KVE Aalter. 

− Ondanks het feit dat we wensen dat de speler zich vooral amuseert, zijn we als club toch verplicht om 
erop toe te zien dat hij/zij, weliswaar volgens zijn eigen mogelijkheden, constant vooruitgang boekt in 
de voetbalontwikkeling (=FORMATION).  

− Het aanleren van de technische, tactische, fysische en mentale - psychische kenmerken, die 
gezamenlijk maken dat je een goed voetballer wordt, moet daarom gebeuren binnen een juist kader 
en in een goed onderbouwde en gestructureerde omgeving.  

− Ook waarden als respect, fair-Play en discipline moeten hierbij aan bod komen. We rekenen daarvoor 

op de trainers, die we aansporen om zoveel mogelijk bijscholingen te volgen. Enkel op die manier 

zullen zij ook over voldoende kwaliteiten en technische bagage beschikken om op een pedagogische 

en didactisch verantwoorde wijze een training te leiden en/of wedstrijd te begeleiden. 

 

 

  



KENNY SERGEANT 6 

 

 

3. Trainingen 

3.1 Opbouw 

3.2 Enkele afspraken 
Iedere training wordt zoveel mogelijk volgens de “MIM” methode (= wedstrijdvormen) opgebouwd!  
Het middel om het doel te helpen verwezenlijken. Dat wil dus zeggen dat we uitgaan van reële 
wedstrijdsituaties (matchforms (M)) afgewisseld met vereenvoudigde oefeningen (Intermediate forms (I)) die 
de MIM-methode vormen.  

Deze laatste is als volgt opgebouwd:  

Opwarming – wedstrijdvorm – tussenvorm –  wedstrijdvorm, enz… - cooling down 

Praktische tips, aanbevelingen en raadgevingen voor (nieuwe) trainers. 

3.2.1 Hoe bouw je een training op?  

Om een training werkbaar te maken, wordt ze opgedeeld in een aantal fasen:  

 1  De opwarming hoeft geen professionele opwarming te zijn met warmlopen, stretching, enzovoort. Bij 
duiveltjes is het belangrijker dat de spelers eerst even uitrazen om vervolgens geconcentreerd en 
gemotiveerd aan de training te beginnen. Vaak zijn ze al heel actief bezig geweest voor de training 
begint. Spelletjes als tikkertje zijn daarvoor goed te gebruiken, maar natuurlijk kan het geen kwaad als 
de bal er ook al bij wordt gebruikt (duur 5-10 minuten)! Je kan er ook voor kiezen om van een aantal 
opwarmingsoefeningen een vast stramien te maken dat aan het begin van elke training weer 
tevoorschijn komt. Zo kunnen de spelers die opwarming na verloop van tijd met minimale begeleiding 
goed uitvoeren.  

 2  In de oriëntatiefase wordt een eerste aanzet gegeven voor de doelstelling van de training. De spelers 
ervaren in een wedstrijdvorm aan de lijve het probleem: relatief lichte oefenstof, waar meestal op 
technische aspecten gewezen kan worden: passeren per paar, slalom binnenkant voet - beide voeten 
gebruiken, …. (10-15 min.)  

 3  In de kern van de training worden 1 of 2 belangrijke oefeningen voorzien die nauw aansluiten bij de 
doelstelling van de training. De oefeningen in de oriëntatiefase kunnen daartoe ook al een aanzet 
geven. Meestal wordt in deze fase één of meerdere tussenvormen gebruikt zoals afwerkvormen, 
positiespelen of kleine wedstrijdjes gebruikt. Door het gebruik van een tussenvorm kan je de oplossing 
in een veilige omgeving aanleren. (20-25 min.) 

 4  Bij de toepassingsfase moet het geleerde in de praktijk worden toegepast:  
Meestal wordt er dan gekozen voor een wedstrijdvorm. De regels kunnen aangepast worden, zodat er 
extra nadruk op de doelstelling kan worden gelegd: bv. een wedstrijdje zonder doelen, waarbij een 
punt gescoord wordt wanneer de bal een bepaald aantal keer achtereenvolgens door spelers van 
dezelfde ploeg wordt aangeraakt.  
Daarmee wordt geoefend op balbezit (15-20 min.) 

 5  Tijdens de afsluiting praat de trainer met zijn spelers. Hij wijst op elementen die niet echt goed gingen, 
geeft complimentjes over de inzet en informatie over de volgende training of wedstrijd. hij kan ook 
controleren of zijn spelers iets hebben geleerd. Vervolgens helpen de spelers om het materiaal mee op 
te ruimen (5 min.) 

 6  Eenmaal klaar met trainen gaat de trainer voor zichzelf na welke oefeningen wel of niet goed liepen en 
waar dat aan lag. Dit is de controle- & evaluatiefase 
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3.2.2. Hoe kan je de weerstanden aanpassen ?  

Er zijn een aantal weerstanden die het moeilijker kunnen maken om te voetballen.  

Dit zijn zowat de belangrijkste:  

 de bal;  

 aantal medespelers;  

 aantal tegenstanders;  

 tijd;  

 ruimte;  

 doelgerichtheid;  

 spelregels;  

 spanning, druk.  

De trainer kan elk van die elementen gebruiken om een oefening makkelijker of moeilijker te maken.  

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een u5-je de oefenstof van een u13 speler niet zonder meer aankan. 
Maar wellicht kan hij wel de essentie van de oefening meepikken, mits de oefening daaraan wordt aangepast.  

Een paar voorbeelden van hoe de weerstanden kunnen worden aangepast.  

 1. Een oefening makkelijker maken:  

 Grotere ruimte;  

 Meer medespelers en minder tegenstanders;  

 Meer tijd;  

 Spelregels vereenvoudigen.  

 2. Een oefening moeilijker maken:  

 Meer tegenstanders en minder medespelers;  

 De spanning verhogen ("winnende goal"/ "de speler die de bal nu niet goed past ruimt op" );  

 Minder ruimte geven (daardoor moeten ze sneller denken en handelen = moeilijker);  

 De regels moeilijker maken, bijvoorbeeld maximaal 3 keer raken, of alleen in een tijd scoren.  

 Als de trainer bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd op het einde van de training (8:8)  

 merkt dat de spelers niet toekomen aan een individuele actie, dan kan hij :  

 Het veld groter maken, zodat het makkelijker wordt om een actie te maken (man uitschakelen);  

 Twee wedstrijden van 4:4, respectievelijk 3:3 voorzien, waardoor iedereen veel meer ruimte heeft 
om een actie te kunnen maken;  

  

 

3. Eindtermen 

De trainer moet rekening houden met de groep. Hij moet weten wat zijn spelers moeten kunnen maar ook 
wat ze niet hoeven te kunnen op hun leeftijd.  

Bij KVE Aalter worden daarom eindtermen opgesteld per leeftijdscategorie. Die eindtermen bepalen wat 
spelers aan basisvaardigheden onder de knie moeten hebben wanneer ze overgaan naar een andere 
leeftijdscategorie.  

 

4. Enkele algemene aandachtspunten.  

Wat de trainer uitlegt, ondersteunt hij best met een voorbeeld. Hij kan een oefening ook (laten) voordoen. 
Spelers leren meer van wat ze zien dan van wat hun wordt verteld. Leg een oefening kort  uit, toon ze 
vervolgens en laat de spelers zo snel mogelijk starten. Als de oefening eenmaal goed loopt en de spelers 
vatten de bedoeling, kan de trainer starten met het geven van aanwijzingen.  

Bij de uitleg is het belangrijk dat de trainer “op het niveau van de spelers” acteert, zowel qua taalgebruik 
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(ze moeten begrijpen wat hij vertelt) als letterlijk: de hoogte. Als spelers steeds omhoog moeten kijken, zal 
de concentratie eerder afnemen. Een trainer moet er dus geen schrik van hebben om op zich, zeker bij de 
jongste categorieën, op zijn hurken bij zijn spelers te zetten. 

De trainer zorgt ervoor dat hij zich tijdens de uitleg zo plaatst dat de zon niet in de ogen van de spelertjes 
schijnt en/of dat er zich achter zijn rug geen grote groep mensen bevindt. Alle hulpmiddelen worden 
aangewend om de aandacht van de spelers te krijgen en te houden. 

Vaak vinden spelertjes een spelletje nog leuker als er punten te winnen zijn: Het maakt het spel 
spannender en motiveert ze meer om goed hun best te doen. Het kan helpen om de concentratie van een 
groep voor een oefening beter te maken. Vergeet als trainer nochtans ook niet om na de training er even 
over na te denken of die oefening wel geschikt was! 

 

5. Hoe kom ik aan oefenstof? 

A. Trainers die graag oefenstof willen hebben, moeten eerst bepalen wat ze willen trainen.  

B. Vervolgens moet worden bedacht in welke fase van de training de stof moet passen. 

C. Vervolgens kan de stof worden aangepast aan het niveau en het aantal spelers. 

D. Oefenstof is op allerlei plaatsen beschikbaar (zie bijlage). 

E. Bedenk zelf een oefening en leg ze eens voor aan collega-trainers met meer ervaring of aan de JC. 

 

3.3 Eindtermen + Opleiding en coachen duiveltjes : U6-U7 (5 tot 6 
jaar) 

 De bal is rond…..en die is moeilijk onder controle te krijgen.  

“Baas” worden over de bal = eerste leerfase. 

 In deze leeftijdsfase gaat het om het ontwikkelen van de basistechniek.  

➢ BAL ALS DOEL => hoofddoelstelling is het leren dribbelen/baas worden over de bal. 

 

Het ontwikkelen van het balgevoel.  

De kinderen moeten baas worden over de bal, zodat de bal een middel wordt om spelbedoelingen te kunnen 
realiseren.  

Deze spelbedoelingen moeten in de oefenstof tot uiting kunnen komen.  

 

Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren (stapsgewijs werken):  

➢ Van balgewenning naar doelgerichtheid.  

➢ Van bal als doel naar bal als middel.  

 

Aandachtpunten voor de trainer 

➢ Kennis en inzicht in alle voetbaltechnische handelingen is een voorwaarde.  

➢ Voor iedereen een bal beschikbaar. Heel belangrijk is, dat de spelertjes alle oefeningen met de bal 
verwerken. Ondanks het feit dat er dikwijls op kleine ruimte wordt gespeeld moet er hier al aan een 
plaatsgebonden patroon gedacht worden. Laat de spelers creatief zijn.  

➢ Veel afwisseling in training.  

➢ Per training komen alle spelbedoelingen aan bod.  
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➢ Inspelen op de fantasiewereld van de kinderen.  

➢ Zeer korte uitleg.  

➢ Zelf voordoen is beter dan uitleggen. Spelertjes van deze leeftijd staan zeer open voor “nieuwe zaken”. 
Vele en goede “demonstraties” zijn bij die leeftijd zeer belangrijk. Actief deelnemen is dan ook 
noodzakelijk en daarom mogen de spelers niet te lang stilstaan. Vermijd “filetraining”!  

➢ Tijd goed benutten. Ongeacht het speelse van het kind moet er toch getracht worden de training 
ordelijk te laten verlopen met de trainer als leider.  

3.3.1 Eindtermen basisvaardigheden  

 Oefeningen balgewenning  

 Leiden van de bal binnenkant voet links en rechts 

 Aanname bal links en rechts over de grond, binnenkant voet 

 Pas geven met links en rechts binnenkant voet  

 Na aanname van de bal van richting veranderen, links, rechts en omdraaien  

 Basis dribbelbeweging rechts en links  

 Afwerken op doel  

 Coördinatieoefeningen  

 Aandacht voor discipline  

3.3.2 Eindtermen wedstrijdgericht  

 Meevoetballende keeper  

 Creativiteit, dribbelen kan en wordt gestimuleerd  

3.3.3 Eindtermen mentaal  

 Beseffen dat voetballen een teamsport is; winnen en verliezen doe je samen  

 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 leren accepteren  

 

3.4 Eindtermen + Opleiding en coachen duiveltjes : U8- U9 (7 tot 8 
jaar) 
De bal is nog steeds rond, maar er staan nu ook verschillende vriendjes rond mij... keuzes maken is 
moeilijk.  

“Baas” worden over de bal en keuzes maken. 

 In deze leeftijdsfase gaat het om het ontwikkelen van de techniek.  

➢ BAL/BASISVORM ALS DOEL  

 

Het ontwikkelen van het balgevoel.  

De kinderen moeten baas worden over de bal, zodat de bal een middel wordt om spelbedoelingen te kunnen 
realiseren.  

Deze spelbedoelingen moeten in de oefenstof tot uiting kunnen komen.  
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Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren (stapsgewijs werken):  

➢ Van balgewenning naar doelgerichtheid.  

➢ Van bal als doel naar bal als middel.  

 

Aandachtpunten voor de trainer 

➢ Kennis en inzicht in alle voetbaltechnische handelingen is een voorwaarde.  

➢ Voor iedereen een bal beschikbaar. Heel belangrijk is, dat de spelertjes alle oefeningen met de bal 
verwerken. Ondanks het feit dat er dikwijls op kleine ruimte wordt gespeeld moet er hier al aan een 
plaatsgebonden patroon gedacht worden. Laat de spelers creatief zijn.  

➢ Veel afwisseling in training.  

➢ Per training komen alle spelbedoelingen aan bod.  

➢ Inspelen op de fantasiewereld van de kinderen.  

➢ Zeer korte uitleg.  

➢ Zelf voordoen is beter dan uitleggen. Spelertjes van deze leeftijd staan zeer open voor “nieuwe zaken”. 
Vele en goede “demonstraties” zijn bij die leeftijd zeer belangrijk. Actief deelnemen is dan ook 
noodzakelijk en daarom mogen de spelers niet te lang stilstaan. Vermijd “filetraining”!  

➢ Tijd goed benutten. Ongeacht het speelse van het kind moet er toch getracht worden de training 
ordelijk te laten verlopen met de trainer als leider.  

3.4.1 Eindtermen basisvaardigheden  

 Oefeningen balgewenning  

 Leiden van de bal binnen- en buitenkant voet links en rechts, met de voetzool meenemen  

 Aanname bal links en rechts over de grond, binnen- en buitenkant voet, voetzool  

 Aanname bal links en rechts van een stuitende of hoge bal, voetzool  

 Pas geven met links en rechts binnenkant voet  

 Pas geven met links en rechts wreef  

 Pas geven met links en rechts buitenkant voet  

 Na aanname van de bal van richting veranderen, links, rechts en omdraaien  

 Passeerbeweging/dribbel rechts en links met schijnbeweging, overstap 1-2 beweging  

 Afwerken op doel  

 Coördinatieoefeningen  

 Aandacht voor discipline  

3.4.2 Eindtermen wedstrijdgericht  

 Meevoetballende keeper  

 Opbouw van achteruit  

 Geen vaste posities  

 Creativiteit, dribbelen kan en mag op elke positie  

3.4.3 Eindtermen mentaal  

 Beseffen dat voetballen een teamsport is; winnen en verliezen doe je samen  

 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. 
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3.5 Eindtermen + opleiding en coachen preminiemen: U10- U11    (9 
en 10 jaar) 

Bal/basisvorm als middel.  

Basis-spelrijpheid.  

In deze leeftijdsfase gaat het om het verder ontwikkelen van de techniek. Bij deze groep moeten de 
basisvaardigheden dus verder aangeleerd en uitgevoerd worden.  

Het ontwikkelen van inzicht en het herkennen van de spelbedoelingen, binnen de zogenaamde basisvormen.  

Basisvormen zijn vereenvoudigde voetbalsituaties.  

Basisvormen kenmerken zich door:  

 “Voetbaleigen”-karakter (herkenbaarheid van wedstrijdsituaties).  

 Veel herhalingsmogelijkheden (veel aan de beurt, veel betrokkenheid).  

 Aanpasbaar aan het niveau/voetbalvermogen binnen deze leeftijd (spelen met weerstanden).  

 Veel mogelijkheden/kansen voor situatiegerichte coachen.  

Ook hier zijn alle oefeningen met bal. Geef ze ruimte om creatief te zijn en rem ze niet af door hen opdracht te 
geven de bal zo snel mogelijk te spelen. De schrik om te koppen moet overwonnen worden. Bij deze categorie 
zal ook de houding tegenover medespelers, tegenstrevers en verantwoordelijken opgevolgd worden.  

Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren:  

Fase 1  

Ontwikkelen van de individuele technische vaardigheid binnen vereenvoudigde voetbalsituaties (basisvormen 5 
tegen 5 en 8 tegen 8).  

Fase 2  

 Wordt het spel juist gespeeld?  

 Wordt de spelbedoeling behaald?  

 Leren spelen binnen een organisatievorm (veldbezetting 5x5 of 8x8) is van groot belang om de 
individuele speler optimaal te laten ontwikkelen.  

Aandachtpunten voor de trainer  

➢ Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van de individuele technische vaardigheid 
binnen eenvoudige voetbalsituaties (5x5 en 8x8).  

➢ Accent ligt op de techniek.  

➢ Het coachen zal vooral gericht zijn op het verbeteren van de technische vaardigheden en de algemene 
lichaamscoördinatie.  

➢ Er zal voortdurend moeten gekeken worden of het spel (ongeacht de vorm) nog wel wordt gespeeld, er 
nog plezier is en of er nog wordt geleerd. Concreet betekent dit aandacht voor:  

◦ Juiste keuze voor de basisvorm.  

◦ Duidelijk maken van de spelbedoeling.  

◦ Veldbezetting en teamorganisatie.  

◦ Het gebruiken of aanpassen van de spelregels.  

◦ Het begeleidend coachen van de technische uitvoering.  

◦ Het manipuleren van weerstanden (makkelijk of moeilijker maken). Vb. Bal eenmaal raken, veld 
groter maken, etc.  
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3.5.1 Eindtermen vaardigheden  

 Herhaling van de vaardigheden bij duiveltjes  

 Duel 1-1, 2-2  

 Beweging na spelen bal  

 Meer aandacht voor het positiespel  

 Coördinatie  

 Aandacht voor discipline  

 Passeerbeweging  

3.5.2 Eindtermen wedstrijdgericht  

 Meevoetballende keeper  

 Opbouw van achteruit  

 Aanval via de flank  

 Druk op de tegenstrever  

 Geen vaste posities  

 Creativiteit, dribbelen kan en mag op elke positie  

 Fair-Play  

3.5.3 Eindtermen 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  

 

3.6 Eindtermen + opleiding en coachen U12 en U13: (11 en 12 jaar)  
Bal/basisvorm als middel  

Basisspelrijpheid.  

➢ Bij deze leeftijd moeten de basisvaardigheden herhaald worden met een meer dynamische uitvoering. 
Het aanleren van nieuwe trap- en stoptechnieken is noodzakelijk en verder ontwikkelen van het 
kopspel.  

➢ Daarnaast gaat het in deze leeftijdsfase ook om het ontwikkelen van het inzicht in voetballen. Dit wil 
zeggen:  

 7 – 13 jaar = GOUDEN LEEFTIJD 
Ideale leeftijd om de psycho-motorische capaciteit te 

ontwikkelen 
(m.a.w.: De ideale leeftijd om het kind iets aan te leren) 
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• Inzicht in het herkennen van spelbedoelingen en algemene uitgangspunten in de hoofdmomenten 
“balbezit tegenpartij” (teamfunctie van de verdedigers) en balbezit (teamfunctie opbouwen en 
aanvallen).  

• Veldbezetting en de rol van elke speler moeten worden uitgelegd.  

• Stimuleren van onderlinge coaching op het terrein.   

 

Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren:  

Fase 1  

- Balbezit tegenpartij  

Veldbezetting/teamorganisatie is voorwaarde om samen doelpunten te voorkomen en de bal te ver(her)overen.  

Fase 2  

- Balbezit  

Veldbezetting en teamorganisatie is van belang om te kunnen opbouwen, aanvallen en scoren.  

Aandachtpunten voor de trainer  

➢ Het gaat in deze categorie  vooral om de accenten op het vlak van het “inzicht”.  

➢ Wanneer aan dit aspect te weinig aandacht gegeven wordt zal dit een negatieve consequentie hebben 
voor de verdere ontwikkeling op technisch en fysiek vlak van de speler.  

➢ Posities dienen inhoud te krijgen, steeds binnen de 3 teamfuncties (opbouwen, aanvallen en 
verdedigen) en gekoppeld worden aan de positie in het speelveld.  

➢ Concreet betekent dit aandacht voor:  

➢ Goede veldbezetting en teamorganisatie.  

➢ Onderlinge afstanden.  

➢ Kwaliteit van het positiespel (met en zonder bal).  

➢ Diepte in het spel.  

 

Regel: wanneer er onvoldoende “inzicht en kennis” in het voetbalspel dan zal de ontwikkeling stagneren. 

 

3.6.1 Eindtermen vaardigheden 

• Herhaling vaardigheden U10 & U11 

• Traptechnieken met variatie verder uitwerken  

• Voorzetten kunnen geven, links en rechts  

• Passeerbeweging  

• Meer dynamiek en tempo bij baloefeningen  

• Stilstaande fases  

• Ontwikkeling kopspel  

• Tackle en sliding  

• Duelkracht  

• Coachen van medespelers op het terrein  

• Balvaardigheid onder druk  

• 1 tijdsvoetbal  
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• Coördinatie  

• Discipline / mentaliteit  

 

3.6.2 Eindtermen wedstrijdgericht 

• Meevoetballende keeper  

• Opbouw van achteruit  

• Druk op de tegenstrever  

• Confrontatie met de buitenspelregel  

• Coachen van medespelers  

• Wedstrijdmentaliteit  

• Fair-Play  

 

3.6.3 Eindtermen mentaal  

• Leren dat er strenger wordt toegezien op wat bij de preU13 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  

 

3.7 Eindtermen + opleiding en coaching U15: (13 – 14 jaar)  
Wedstrijd als middel. Wedstrijdrijpheid.  

• De aangeleerde technieken moeten omgezet worden met uitvoering in snelheid en 
ritmeveranderingen.  

• Vanaf de 14-jarigen krijgen conditietrainingen met bal de nodige aandacht.  

• In deze leeftijdsfase gaat het om het verder ontwikkelen van het inzicht, gekoppeld aan de 
communicatie.  

• Het verder ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene uitgangspunten 
in de hoofdmomenten “balbezit tegenpartij (teamfunctie storen/afschermen van opbouw 
tegenstander, vastzetten/jagen/duel om de bal, doelpunten voorkomen) en “balbezit” (teamfunctie 
opbouwen, aanvallen en scoren). Besteed dus aandacht aan spelcombinaties met verhoogde 
uitvoeringsmogelijkheid en varianten.  

• Op tactisch gebied moeten dus verschillende wedstrijdsituaties aangeleerd worden, op het bord en op 
het veld. Bijvoorbeeld: wat te doen bij balbezit / verlies?  

 

AANLEREN VAN HET VOETBAL ZONDER BAL…  

MEER MET JE HOOFD DAN MET DE BENEN (plaatsing, vrijlopen…)  

 

Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren:  

Fase 1: Balbezit tegenpartij  
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▪ Positiespel is belangrijk om samen doelpunten te voorkomen en de bal proberen te heroveren en om 
vervolgens te kunnen opbouwen, aanvallen en scoren.  

▪ Algemene uitgangspunten in de verschillende linies.  

▪ Spelbedoeling in de verschillende linies.  

 

Fase 2: Balbezit  

▪ Positiespel is belangrijk om bij de goal van de tegenpartij te kunnen komen.  

▪ Algemene uitgangspunten in de verschillende linies.  

▪ Spelbedoeling in de verschillende linies.  

 

Aandachtpunten voor de trainer  

➢ Het gaat in deze categorie vooral om de accenten op het vlak van het inzicht en van de communicatie. 
Wanneer er aan deze beide aspecten te weinig aandacht wordt gegeven zal dit een negatieve invloed 
hebben op de verdere ontwikkeling op technisch en fysiek vlak van de speler.  

➢ Eerst het inzicht in het spel bij het opbouwen, aanvallen en verdedigen.  

➢ Daarna het leren functioneren binnen een teamorganisatie (1-4-3-3).  

➢ Taken en functies dienen inhoud te krijgen, steeds binnen de 3 teamfuncties en gekoppeld aan de 
plaats in het speelveld.  

 

Concreet betekent dit aandacht voor:  

➢ Veldbezetting  

➢ Onderlinge afstand  

➢ Kwaliteit van het positiespel.( met en zonder bal )  

➢ Diepte in het spel.  

 

3.7.1 Eindtermen vaardigheden  

• Herhaling vaardigheden U13 

• Traptechnieken verder uitwerken: effectbal, dropshot, stiftbal, lobbal, …  

• Voorzetten kunnen geven onder druk  

• Snelheid van uitvoering, omschakeling balbezit/verlies  

• Snelheidsoefeningen en coördinatie  

• Beperkte conditietraining met bal (14-jarigen)  

• Discipline / mentaliteit  

3.7.2 Eindtermen wedstrijdgericht  

• Meevoetballende keeper  

• Opbouw van achteruit  

• Druk op de tegenstrever  

• Toepassing/gevaar buitenspelregel  

• Coachen van medespelers  

• Uitvoeren van opdrachten  
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• Wedstrijdmentaliteit  

• Fair-play  

3.7.3 Eindtermen mentaal  

• Coaching  

• Discipline  

• ’’willen winnen” verder ontwikkelen.  

 

3.8 Eindtermen + opleiding en coaching U17: (15 en 16 jaar)  
Wedstrijd als middel. Wedstrijdrijpheid/competitierijpheid.  

 

In deze fase wordt het rendement van handelen al belangrijk. Rendement van de taakuitvoering in relatie tot 
het teamresultaat.  

 

Blijven herhalen trap- en stoptechnieken is nog altijd heel belangrijk. Het technische vermogen van de spelers 
trachten te verhogen.  

 

• Conditietrainingen met bal krijgen meer aandacht.  

• Vanaf de 15 jarigen beperkte krachttrainingen.  

• Het talent van de speler wordt stilaan verder ontwikkeld. Wie is geschikt voor welke positie en welke 
taken moet hij hierbij uitvoeren. Leren omgaan met andere speelwijzen (eigen team en tegenstander).  

• Wedstrijdanalyse en analyse van de tegenstander krijgen hier aandacht.  

• Begrip van trainers en begeleiders voor een lichamelijke ongelijkheid (puberteit - slungelperiode) is 
hier nodig.  

• Spelers krijgen een eerste voorbereiding naar de 1ste ploeg toe.  

 

Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren:  

Fase 1: Balbezit tegenpartij  

• Algemene principes teamorganisatie en individuele uitvoering van de taak.  

• Het individu in een teamorganisatie; inzicht in taken van teamgenoten; herkennen van sterke en 
zwakke punten medespelers.  

 

Fase 2: Balbezit  

• Algemene principes teamorganisatie en individuele uitvoering van de taak.  

• Het individu in een teamorganisatie; inzicht in taken van teamgenoten; herkennen van sterke en 
zwakke punten medespelers.  

 

Fase 3: Wisseling van balbezit  

• Moment van balverlies.  

• Moment van balverovering.  

• Spelbedoelingen en algemene uitgangspunten eigen maken; algemene principes van het omschakelen.  
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Aandachtpunten voor de trainer  

➢ Ontwikkelen teamtaken, taken per linie, per positie.  

➢ Wedstrijdcoachen: wedstrijdrijpheid ontwikkelen, ontwikkelen van de individuele bijdrage aan het 
resultaat van de wedstrijd (start wordt gemaakt met het rendement van handelen). Het accent komt 
nu te liggen op het complete eisenpakket.  

➢ Koppelen aan TECHNIEK + INZICHT EN COMMUNICATIE  

 

3.8.1 Eindtermen vaardigheden  

• Herhaling vaardigheden U15 

• Positiespel  

• Conditietraining met bal  

• Beperkte krachttraining (15-jarigen)  

• Tekortkomingen bijschaven  

• Zelfdiscipline  

• Wedstrijdanalyse met de trainer  

 

3.8.2 Eindtermen wedstrijdgericht  

• Meevoetballende keeper  

• Opbouw van achteruit  

• Druk op de tegenstrever  

• Positiespel bij balbezit/verlies  

• Coachen van medespelers  

• Snelle analyse directe tegenstrever  

• Aanwakkeren winnaarsmentaliteit  

• Het spelen van verschillende systemen  

• Spelers moeten in staat zijn van individuele opdrachten uit te voeren  

• Fair-Play  

 

3.8.3 Eindtermen mentaal  

• Coachen  

• 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  
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4. Spelsystemen 

4.1 Duiveltjes (U8-U9) : Systeem en Taakomschrijving posities 
(Voor de u6-jes die 2 vs 2 spelen, is er geen specifiek spelsysteem, deze spelers moeten vooral leren dribbelen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 1 (doelman) 

Proberen aanspeelbaar te zijn  

Meevoetballen, doorschuiven – vliegende keeper  

 

Positie 7 en 11 (linker/rechtervleugels)  

Sta open langs de zijlijn met de rug naar de zijlijn  

Zorg dat 9 de bal kan terugspelen.  

Tracht voor doel te komen als de bal van de andere flank komt  

Wees aanspeelbaar als de keeper de bal heeft  

Als je kan mag je een actie maken  

 

Positie 3 (staart)  

Aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft.  

De pas terug mogelijk maken voor andere spelers.  

Eerst diep spelen en dan breed.  

Inschuiven  

 

Positie 9 (piloot)  

Probeer goed diep te blijven, maak ruimte voor je medespeler.  

Komt niet te snel naar de bal.  

Je kunt de bal aannemen, dribbelen, kaatsen of de bal  
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4.2 Preminiemen en miniemen (U10-U13) : Systeem en 
Taakomschrijving posities 

 

Positie 1 (keeper) 

Balbezit Balverlies 

 Positie kiezen t.o.v. verdedigers 

 Doelpunten voorkomen 

 Voortzetten d.m.v. rollen, werpen, passen of 

trappen 

 Fungeren als ‘centrale opbouwer’ (vliegende 

keeper)  

 Doelpunten voorkomen 

 Positie kiezen t.o.v. verdedigers, 

tegenstanders en medespelers  

 

Positie 2 en 5 (vleugelverdedigers) 

Balbezit Balverlies 

 Positie kiezen (uit elkaar, breed maken van 

veld) 

 Aanspelen van middenvelder en aanvaller 

 Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar 

voren dribbelen/drijven  

 ‘niet laten uitspelen’, voorkomen van 

doelpunten 

 Dekken van de aanvallers tegenpartij 

 Teammaatjes helpen 

 Bal afpakken 

 Opstellen tussen bal en doel  
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Positie 3 (centrale verdediger) 

Balbezit  Balverlies 

 Positie kiezen (tussen middenvelder en 

vleugelverdediger) 

 Aanspelen van de aanvallers of verdedigers 

welke meedoen in de aanval 

 Wanneer er ruimte is zelf met de bal naar 

voren dribbelen/drijven 

 Meedoen met de aanval 

 Doelpogingen indien de gelegenheid zich 

voordoet  

 ‘niet laten uitspelen’, voorkomen van 

doelpunten 

 Dekken centrale aanvaller 

 Teammaatjes helpen 

 Veld klein maken  

 

Positie 10 (centrale middenvelder) 

Balbezit Balverlies 

 Positie kiezen (aanspeelbaar opstellen t.o.v. 

balbezitter) 

 Spel verleggen en zorgen voor een snelle 

omschakeling naar voor toe 

 Aanspelen van aanvallers of verdedigers die 

meedoen in de aanval 

 Wanneer er ruimte is zelf met de bal naar 

voren dribbelen/drijven 

 Meedoen met de aanval 

 Doelpogingen indien de gelegenheid zich 

voordoet  

 ‘niet laten uitspelen’ 

 Rugdekking bij balverlies 

 Veld klein maken 

 Bal afpakken  

Positie 7 en 11 (vleugelaanvallers) 

Balbezit  Balverlies 

 Positie kiezen t.o.v. verdedigers (veld lang 

maken) 

 Met de bal zo snel mogelijk richting doel: 

alleen of vrije ploegmaat aanspelen 

 Zelf voor doel positie kiezen 

 Doelpogingen  

 ‘niet laten uitspelen’ 

 Storen van de opbouw van de tegenstander 

 Veld klein maken 

 Teammaatjes helpen  

Positie 9 (centrale aanvallers) 

Balbezit  Balverlies 

 Zo diep mogelijk positie kiezen (veld zolang 

mogelijk maken, dat je nog met een pass 

bereikbaar bent) 

 Vrije ploegmaat aanspelen 

 Zelf voor doel positie kiezen (aanspeelbaar 

zijn om te scoren) 

 Doelpogingen (individuele acties of via 

combinaties)  

 ‘niet laten uitspelen’ 

 Storen van de opbouw van de tegenstander 

 Dekken van centrale verdediger 

 Bal afpakken 

 Teammaatjes helpen 

 Veld klein maken  
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4.3 U15-U17-U19: Systeem en taakomschrijving posities  

 
Basistaken bij balbezit: Volledige ploeg 11 <> 11  
 

 
 
Het positiespel is cruciaal: de speelruimte wordt zo breed en zo diep mogelijk gehouden richting doel en men 
streeft ideale pasafstanden binnen het driehoekspel na.  
 
Men houdt goed zijn eigen zone en stelt zich nooit op één lijn met spelers van dezelfde linie en zone op: men 
streeft naar een ideale veldbezetting om het driehoekspel mogelijk te maken.  
 
Er wordt afwisselend kort en lang gespeeld (gevarieerd combinatiespel) waarbij snel diepte wordt gezocht en 
het breedtespel slechts in functie van het dieptespel is.  
 
Bij een inschuivende medespeler denkt men ook in functie van mogelijk balverlies en wordt zijn taak door een 
naburige speler overgenomen door rugdekking te geven (geen positiewissel).  
 
Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, tracht men aan te vellen doorheen centrum: door een goede 
dieptepass worden meerdere tegenstrevers uitgeschakeld en kan men een medespeler alleen voor doel of in 
schietpositie afzonderen. 
 
Als het centrum echter vastzit, wordt er aangevallen langs de flank met zorg voor een strakke voorzet naar 
spelers voor doel.  
 
Men streeft naar een efficiënte bezetting van de waarheidszone: de centrumspits duikt op het gepast moment 
in naar de eerste paal, de andere spits kiest positie tweede paal en de aanvallende middenvelder stelt zich op 
ter hoogte van de 16-lijn.  
Bij een werkelijke doelkans aarzelt men met om naar doel te trappen/koppen.  
 
Meerderheidssituaties worden gecreëerd door in te schuiven naar de volgende linie, door individuele acties en 
1-2 bewegingen.  
Meerderheidssituaties worden uitgebuit om kansen te creëren en doelpunten te maken door een goede 
bezetting voor doel en snelle en juiste keuze bij werkelijke doelkans.  
Bij het combinatiespel wordt perfectie nagestreefd: op de goede voet aanspelen, met de juiste balsnelheid op 
het juiste moment en niet onnodig lopen met de bal.  
De verdediger en middenvelders vermijden foutieve laterale passes.  
Het coachen van de centrale spelers primeert. 
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Positie 1 (doelman) 
 

Balbezit Balverlies 

• Terugspeelbal vragen om spel te verleggen 

• Aanval zonder risico inzetten d.m.v pass, 

uittrap, doeltrap of uitworp 

• coaching van de achterste linie m.b.t. de 

opbouw 

• Doelkansen voorkomen door goede 

coaching en positiespel ver vóór doel 

• Anticiperen vooral op dieptepassen 

doorheen centrum 

• Snel duel opzoeken bij 1-1 maar slechts in 

de voeten gaan als je bij ze bal kan, anders 

remmend wijken. 

 
Positie 2 en 5 (flankverdedigers) 
 

Balbezit Balverlies 

• Speelveld zo breed mogelijk maken door 

zich tegen de zijlijn vrij te lopen 

• op het juiste moment inschuiven langs de 

flank en als de taak kan overgenomen 

worden door controlerende middenvelder 

• indien mogelijk iemand van het middenveld 

(kort) of de aanval (lang) aanspelen 

• Zone op de flank verdedigen: niet kruisen 

met centrale verdediger 

• Zo snel mogelijk balbezitter onder druk 

zetten indien dichts bij de bal 

• 1-1 duel: agressief maar niet laten 

uitschakelen, slechts tackling bij 100% 

zekerheid. 

• Tegenstrever naar binnen duwen bij 

voldoende dekking en geen doelkans 

• Naar binnenkomen als de bal op de andere 

flank zit (op zelfde hoogte van centrale 

verdediger of hoger als rechtstreekse 

tegenstander dit toelaat) 

• Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking 

op directe tegenspeler zonder bal 

 
Positie 3 en 4 (centrale verdedigers) 
 

Balbezit Balverlies 

• Goed in steun komen van de doelman en 

flankverdediger: ideale passafstand 

innemen 

• Snel en juist de bal aannemen 

• Eerst trachten vooruit te spelen, dan 

lateraal en dan achteruit 

• verleggen van het spel wanneer een flank 

vastzit 

• op het juiste spelmoment door het centrum 

inschuiven en als de dekking verzekerd is 

• coaching van het ganse elftal: linies bij 

elkaar houden/aanspeelbaarheid 

garanderen 

• Eigen zone centraal verdedigen, niet kruisen 

met andere centrale verdediger 

• Zo snel mogelijk balbezitter onder druk 

zetten indien dichtst bij de bal 

• 1-1 duel: agressief maar niet laten 

uitschakelen, slechts tackling bij 100% 

zekerheid 

• In dekking van naburige flankspeler als die 

balbezitter aanvalt 

• Op dezelfde hoogte van andere centrale 

verdediger als bal op de andere flank is 

• Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking 

op directe tegenspeler zonder bal 

• coaching van andere verdedigers en van 

middenveld 
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Positie 6 en 8 (centrale middenvelders) 
 

Balbezit Balverlies 

• Zich aanspeelbaar opstellen in zijn zone 

voor verdedigers en juist ingedraaid staan 

bij balontvangst 

• aanvallende middenvelder, flankaanvaller 

en centrumspits op ieder moment steunen 

• op geschikt moment diep gaan langs de 

flank 

• foutieve laterale passen vermijden 

• eerst trachten vooruit te spelen, dan 

lateraal en dan achteruit 

• zo snel mogelijk diep: flankaanvaller, 

aanvallende middenvelder of diepe spits 

aanspelen 

• taakovername bij inschuivende flank- of 

centrale verdediger 

• In je zone dieptepass beletten (speelhoek 

afsluiten in de diepte) 

• Zo snel mogelijk balbezitter onder druk 

zetten indien dichtst bij de bal 

• 1-1 duel: agressief maar niet laten 

uitschakelen, slechts tackling bij 100% 

zekerheid 

• Meeschuiven bij pressing: vooral wanneer 

tegenstander op de flank in de problemen 

zit 

• Naar binnenkomen als de bal op de andere 

flank zit 

• Coaching van andere middenvelders en 

spitsen 

 
Positie 7 en 11 (flankaanvallers) 
 

Balbezit Balverlies 

• Zo diep mogelijk spelen: proberen vrij te 

komen in de hoek om voorzet te trappen 

• Zo breed mogelijk opgesteld staan 

waardoor centrumspits centraal ruimte 

krijgt 

• via individuele actie langs buiten voorzet 

trappen of langs binnen naar doel trappen 

• bij voorzet van de andere kant naar 2e paal 

komen 

• Naar binnen komen om ruimte te maken 

voor flankverdediger of controlerende 

middenvelder 

• Eigen zone op de flank verdedigen: geen 

kruisbewegingen met andere 

middenvelders of spitsen 

• Eerst naar binnen komen en ruimte kort 

houden met centrumspits: beletten dat er 

diep kan gespeeld worden (speelhoeken 

afsluiten) 

• verdedigers dwingen van pass naar 

buitenkant te geven 

• op het juiste moment pressing op de 

balbezitter, nl bij kans op balrecuperatie, 

m.a.w. eerst tegenstander ophouden en als 

andere aanvallers en middenvelders goed 

aangesloten zijn: pressing 

 
Positie 10 (aanvallende middenvelder) 
 

Balbezit Balverlies 

• Steeds aanspeelbaar opgesteld zijn voor 

alle spelers (vrijlopen naar de bal toe) 

• bal bijhouden tot de linies aangesloten zijn 

• spel verleggen indien flank vastzit 

• aannemen van de bal in functie van doel: 

dus draaien indien mogelijk, anders 

terugkaatsen 

• Aanvallers steunen en eventueel via 1-2 ze 

voor doel of op de flank vrijspelen 

• Eigen zone centraal verdedigen: geen 

kruising van looplijnen met andere 

middenvelders of aanvaller 

• Speelhoek afsluiten in de diepte: 

dieptepassen beletten 

• Proberen terug te zakken tussen de 2 

controlerende middenvelders 

• Zo snel mogelijk balbezitter onder druk 

zetten indien dichtst bij de bal remmend 
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• goede positie t.h.v. 16m bij voorzet 

• Individuele actie doorheen het centrum 

wijken: zich niet laten uitschakelen: pass 

naar de buitenkant laten geven 

• Meeschuiven bij pressing: wanneer 

tegenstander op de flank in de problemen 

zit 

• Coaching van spitsen 

 
Positie 9 (spits) 
 

Balbezit Balverlies 

• Aanspeelbaarheid voor dieptepass als 

targetman verzekeren door voortdurend te 

bewegen van links naar rechts zonder 

echter ver uit te wijken naar zijkant toe 

• bal goed afschermen en terugleggen op 

middenvelder of diep spelen in de hoek 

voor flankaanvaller 

• bij voorzet op juiste moment naar 1e paal 

toe bewegen 

• fouten uitlokken rond en in 16m-gebied 

• Zich tussen beide flankaanvallers opstellen: 

geen kruisbeweging met andere aanvallers 

• Speelhoeken afsluiten naar centrum toe 

(beletten van dieptepass) 

• verdedigers dwingen van pass naar 

buitenkant te geven 

• actief meeschuiven bij pressing 

 
De basistaken bij balverlies: Volledige ploeg 11<> 11  
 
Fase 1: aanpassen aan het offensief van de tegenstander: zo snel mogelijk de juiste verdedigende organisatie 
innemen en zo snel mogelijk de speelruimte voor de tegenpartij verkleinen. 
Op het ogenblik dat de tegenpartij in het bezit van de bal komt, probeert de ganse ploeg de speelruimte voor 
de tegenpartij te verkleinen. De linies komen zo snel mogelijk naar elkaar toe richting bal en de onderlinge 
afstanden binnen dezelfde linie worden zo kort mogelijk gemaakt (= een blok van ongeveer 30m op 30m wordt 
gevormd.). Goede onderlinge afstanden (10 à 15m) met speler voor en naast u worden nagestreefd om zoveel 
mogelijk dieptepasses te verhinderen (= afsluiten van de speelhoeken richting doel). De onderlinge afstand 
tussen 2 spelers verkleint naarmate men dichter bij de speler aan de bal komt.  
 
De speler het dichtst hij bij de bal (en tussen bal en doel) valt de balbezitter aan, indien mogelijk voor 
balontvangst waardoor de tegenstander onder druk moet spelen. Hij zorgt ervoor dat de directe weg naar het 
doel afgesloten is, zodat de balbezitter slechts ongevaarlijke laterale of achterwaartse passes kan geven. Het 
duel met de balbezitter wordt vrij agressief aangegaan, maar het belangrijkste is zich niet te laten uitschakelen. 
Er wordt slechts getackeld bij 100% zekerheid het duel te winnen om te beletten dat er minderheidssituaties 
ontstaan.  
 
De speler het dichtst bij de eerste duellerende medespeler komt zo snel mogelijk in dekking, zodat hij zijn 
medespeler kan helpen als die uitgeschakeld wordt. De andere spelers binnen dezelfde linie staan minstens op 
dezelfde hoogte of eventueel hoger als de rechtstreekse tegenstander dit toelaat.  
 
Er wordt in de eerste plaats in functie van de bal verdedigd, maar hoe dichter bij eigen doel, hoe strikter de 
dekking op de dichtstbij zijnde tegenstander. Alle spelers houden rekening met hun rechtstreekse tegenstander 
die ze echter niet volgen, d.w.z. de eigen zone verdedigen zonder kruisbewegingen uit te voeren met 
medespeler in een andere zone.  
 
Fase 2: collectieve balrecuperatie door het toepassen van de principes van pressing  
Er wordt collectief pressing gespeeld op de balbezitter als de bal zich in het blok of tussen het blok en de zijlijn 
bevindt of op de zwakste speler buiten het blok of bij een moeilijke pass naar een speler binnen het blok. Het 
defensief blok prest richting balbezitter met als doel dat de balbezitter geen speelmogelijkheden meer heeft.  
 
Bij het pressen richt men zich vooral op het onderscheppen van de pass van de tegenstrever. Vandaar dat de 
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flankspeler de tegenspeler aan de bal dwingt om de aanval binnen in het blok verder te zetten op voorwaarde 
dat er geen rechtstreeks doelgevaar is. In plaats van de aanval trachten af te breken door de bal buiten te 
‘tackelen’, dwingt men de tegenstrever in een situatie waar de balrecuperatie in het spel kan gebeuren en 
onmiddellijk een tegenaanval kan opgezet worden.  
 
Er wordt niet echt op buitenspel gespeeld door een stap vooruit te zetten. Als de tegenpartij blind de diepte 
inloopt zullen er wel veel buitenspelsituaties ontstaan. Maar door te pressen maakt het blok een beweging naar 
de bal en kunnen de meest naar voren geschoven tegenspelers hierdoor in buitenspel komen te staan.  
 
Coachen van de keeper en de centrale spelers primeert: wie valt balbezitter aan, wie geeft dekking, wie neemt 
over. 
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5. Debutantjes (U6 & U7) 

5.1 Maandplanning debutantjes 

 Maand: Maandplanning: 

U6 & U7 

Augustus 

Opwarming: - Oog-voet-  en oog-hand-coördinatie 

Kern: 

- 1/1 duel frontaal 

- binnenkant 

- buitenkant 

September 

Opwarming: - Oog-voet-  en oog-hand-coördinatie 

Kern: 

- 1/1 duel frontaal 

- Kap- en draaioefeningen 

-  binnenkant 

-  buitenkant 

Oktober 

Opwarming: - Oog-voet-  en oog-hand-coördinatie 

Kern: 

- 1/1 duel frontaal 

- Kap- en draaioefeningen 

- Step on 

- Slap Step on 

November 

Opwarming: 

- Oog-voet-  en oog-hand-coördinatie 

Kern: 

- 1/1 duel bal ontvangen met man achter u (rug naar doel). 

- Kap- en draaioefeningen 

- Step on 

- Slap Step on 

December 

Opwarming: - Loop- en tikspelen met bal 

Kern: 

- 1/1 duel bal ontvangen met man achter u (rug naar doel). 

- Kap- en draaioefeningen 

  

Januari 

Opwarming: - Loop- en tikspelen met bal 

Kern: 

- Estafette 

- 1/1 duel bal ontvangen met man achter u (rug naar doel). 

Februari 

Opwarming: - Loop- en tikspelen met bal 

Kern: 

- Estafette 

- 1/1 Duel (U6) 

- 2/1 aanval (U7) 

- Schaarbeweging 
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Maart 

Opwarming:  - Loop- en tikspelen met bal 

Kern: 

- 1/1 Duel (U6) 

- 2/1 aanval (U7) 

- Dubbele schaarbeweging 

 

April 

Opwarming: - Loop- en tikspelen met bal 

Kern: 

- 1/1 Duel (U6) 

- 2/2 aanval (U7) 

- Messi 

- Overstap 

 

5.2 Leeftijdskenmerken duiveltjes 

• Deze kinderen willen spontaan bewegen, veel kunnen spelen en plezier hebben samen met hun 
leeftijdgenootjes. De trainer moet dus het kind en het plezier centraal stellen. 

• Duiveltjes zijn heel egocentrisch ingesteld en kunnen nog maar moeilijk in teamverband via samenspel 
spelen. Ze zijn héél erg met hun eigen bewegingen en acties bezig. 

• Duiveltjes vinden het wel belangrijk om bij de groep te horen. 

• Voor duiveltjes is het veroveren van de bal een eerste doelstelling en het er achteraan hollen een 
tweede met het gekende “kluitjesvoetbal” als gevolg. 

• Voor duiveltjes gaat het dan ook volledig tegen hun natuur in om weg te lopen van de bal (in de ruimte 
– vrijlopen) of op een plaats te gaan staan ver verwijderd van de bal. 

• Duiveltjes-voetbal beperkt zich tot het dribbelen, een trap naar voor en een schot op doel. 

• Duiveltjes zijn snel afgeleid, hun gedachten dwalen af, ze kijken rond. 

• Daarom zijn ze ook niet zo aandachtig bij uitleg. 

• Voor duiveltjes is denken gekoppeld aan zien. Weinig uitleg, snel en goed voordoen. 

• Er is meestal sprake van groot niveau verschil. 

• 2de jaar duivels zijn al veel doelgerichter. Basisbegrippen als achter/links rechts zijn al uit te leggen. 
Spelertjes beginnen meer samen te spelen. 

• Duiveltjes zijn heel gevoelig voor het belonen, straffen heeft weinig effect. 
 

5.3 Tips voor een duiveltjes-trainer 

• Hou rekening met de specifieke kenmerken van uw groep. Als je dit doet zal je veel van hun gedrag 
begrijpen. Kinderen zijn geen mini-volwassenen, maar hebben hun eigen wereld. 

• Wees rustig en vriendelijk en heb vooral véél geduld. 

• Het resultaat van de wedstrijd is voor jou van ondergeschikt belang, probeer dit ook de 
ouders duidelijk te maken. 

• Probeer goed te communiceren met de (kritische) ouders, dit levert een positieve 
houding t.o.v. de club op bij de ouders. 

• Weinig uitleg bij training, goed voordoen is beter. Een plaatje beter dan een praatje… 

• Speel bij oefeningen in op hun rijke fantasiewereld. Leef mee in hun wereld. 

• Laat hen veel vragen stellen. Kauw niet alles voor, laat ze zelf ontdekken. 

• Veel herhalen, maar in een andere vorm. VB andere hindernissen bij dribbelparcours, 

• andere partijvorm. 

• Partijtjes met niet al te veel regels, het doel is scoren. 

• Elke speler een bal. 
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5.4 Hoofddoelstelling 

Ontdekken en plezier beleven= spelen = voetballen= plezier 

Het algehele doel van een training voor duiveltjes is hen leren baas te worden over 

de bal. Bij de duiveltjes staat alles in het teken van het ontdekken. Het leren 

ontdekken van de bal (hoe rolt, stuit en trap ik een bal) het leren ontdekken hoe om 

te gaan met een tegenstander. Vaardigheden worden aangeleerd door hen veel te 

laten spelen (ook bewegingsspelen). Alle oefeningen worden dus gegeven MET bal. 

Alle oefeningen moeten vooral ook plezierig zijn…met mogelijkheid tot véél scoren. 

 

NB : Zoals voor alle leeftijdsgroepen geldt hier ook het principe dat de oefenstof vooral uit het 
spelen van veel partijtjes met wisselende aantallen moet bestaan. 1/1 - 2/2 -3/3. Op die 
manier leren spelertjes het spel zelf ontdekken. Zeg ze niet alles voor....laat ze spelen. 
 
Let op: Zorg er wel voor dat de afmetingen van de terreinen aangepast is aan de leeftijd en 
doelstellingen. Hierbij geldt als regel: terrein met kleine afmetingen = moeilijk. Hoe groter de 
afmetingen hoe makkelijker. 
 

5.5 Specifieke doelstellingen 

5.5.1 Techniek 

1. Traptechniek 

A. pass binnenkant keuzevoet 

Leren geven van een goede pass binnenkant voet. 
Let vooral op de goede uitvoering. Fouten moeten hierop snel gecorrigeerd worden want 
fouten worden snel (slechte) gewoontes die moeilijk af te leren zijn. 
Maak het spannend door de spelers te leren “mikken”. Daag hen in de oefeningen uit om vb 
kegels te leren raken, bal door een haagje of tussen kegels te spelen, bal door de benen van 
een maatjes spelen enz... 
Nu en dan ook eens laten oefenen met de slechte voet. 
Tweedejaars nadrukkelijk laten oefenen met slechte voet.  

 
B. Het aanleren van een wreeftrap op doel. Het leren SCOREN 

Eerst leren juist mikken met de binnenkant voet. Later hen leren harder op doel te trappen met 
de wreef. Maak hen duidelijk dat trappen met de binnenkant preciezer is. Duiveltjes willen te 
graag heel hard trappen, leg hen uit dat juist trapper belangrijker is. 
Doelpunten scoren is voor hen het belangrijkste, geef hen dus tijdens de training daar 
voldoende de kans toe. Laat bv als hiervoor gemeld veel oefeningen, (dribbelparcours, 
passoefeningen, oefeningen 1/1 e.d.) eindigen met een trap op doel. 
 
2. Het aannemen/meenemen van de bal 

Eerst aannemen in stand, later aannemen proberen in een beweging naar de bal toe (2de 

jaars). Ook in het spelen van partijtjes de spelertjes verplichten eerst de bal stil te leggen - te 
kijken - en dan de pass trappen. Je kan hiervoor de spelregel inschakelen dat de speler die de bal krijgt 
niet mag worden aangevallen. Enkel de pass mag worden onderschept. 
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3. Bal leiden en dribbelen 

A. Bal leiden zonder hindernissen 

Het leren lopen met bal aan de voet. In rechte 
lijn en in cirkelvorm (=gebruik bv de lijnen van het veld). 
Het leren voelen en behandelen van de bal met alle delen van de voet. 
Héél belangrijk hierbij zijn de oefeningen van Will Coerver (zie youtube) 
Allerlei spelvormen zijn hiervoor te bedenken. Vb overloopspel , jager en vossen en andere 
tikspelen. Nu en dan estaffettewedstrijdjes houden. 
Het nu en dan gebruiken van ballen met andere omvang (vb tennisballen of andere kleinere 
ballen) is aan te raden. 
 
B. Bal leiden met hindernissen 

Het drijven van de bal rond hindernissen (kegels, 
paaltjes onder haagjes e.d.). Laat het parcours dat ze moeten afleggen eindigen met een trap op 
doel. 
Ook hier kunnen er estafettes tussen 2 ploegen gegeven worden. 
 
C. Dribbelen 

De bal leren beschermen tegen afpakkers. Hoe kan ik met de bal 
langs een tegenstander gaan. Veel oefeningen 1/1 gevolgd door het afwerken op doel. Ook 
oefeningen 2/2. Wedstrijdjes lijndribbelen. Dit zijn partijtjes vb 3/3 waarbij men scoort als 
men de bal over de doellijn van de tegenstander kan dribbelen. Ook allerlei overloopspelen 
(spelers steken de “straat” over zonder dat hun bal wordt afgepakt door een “politieagent”). 
 
4. Jongleer-oefeningen 

Allerlei oefeningen om het balgevoel te verbeteren. 
Vb. bal uit de hand omhoog trappen en terug opvangen, leren bal met de voet omhoog 
brengen, leren bal hoog houden met voet, met dij, met hoofd (=overwinnen van de angst voor 
de bal). 

 

 
A. In balbezit 

We hebben de bal en moeten ervoor zorgen door  samen te werken dat we die behouden en zo proberen 
een kans te creëren en te scoren. 

 
 

• Het aanleren van het spelen in ruitvorm - gekende vliegtuigje. 

• Het leren diep spelen op een aanvaller. 

• Begin van het  leren vrijlopen. Niet stil staan na het geven van een pass. Bal leren vragen (letterlijk). 
Hier  het eerste coachingswoordje aanleren. Spelers moeten eerst in gewone passoefeningen de bal 
vragen met het woord GEEF. 

• Dit ook eisen als ze een partijtje spelen. Iedere bal wordt duidelijk hoorbaar gevraagd. 

 
B. In balverlies 

we hebben de bal niet en moeten ervoor zorgen, ook door  SAMEN te werken, dat we zo snel mogelijk die 
bal terug winnen voor ons. 
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5.5.2 Fysiek 

Uiteraard primeert het aanleren van de techniek op die leeftijd. Als we een goede training met 
veel bewegingsspelen, partijtjes e.d. maken zijn volgende ingrediënten automatisch ook 
aanwezig. 
 

1. Uithouding : 
 die wordt sowieso getraind door het spelen van partijtjes en door het 
uitvoeren van de oefeningen en spelletjes. Moet dus NIET specifiek getraind worden 

 
2. Snelheid : 
 Is een aspect dat wel moet in iedere training moet aan bod komen. Zelfs de 
jongste jeugd mag en moet op snelheid trainen. Hou wel de arbeid-rust verhouding (1/6) in de 
gaten. Maximaal 10 seconden spurt = 60 seconden rust. 
Het gaat hier om korte (10 m), voetbal specifieke spurtjes tussen kegels, onder haagjes, over 
haagjes over stokken op diverse afstanden gelegd, met één been, met benen aaneengesloten 
door ringen enz...Plaats de kegels niet altijd op één rij, ook zig-zag of spurtjes vooruit gevolgd 
door een stukje achteruit enz... moeten gegeven worden. 
Deze oefeningen kunnen in estafettevorm gegeven worden en vinden de kinderen héél leuk. 
Welke groep is de winnaar? 

 
LET WEL!!!!!snelheidstraining geef je altijd in het begin van een training, maar NA een 
goede opwarming. 

 
3. Behendigheid en coördinatie. 
 Dit is bij kinderen veel minder ontwikkeld dan vroeger het geval was omdat kinderen nu minder veel 
minder bewegingsspelen doen als ze thuis spelen. Door het opnemen van hindernissen in de 
snelheidsoefeningen komt dit echter ook op iedere training aan bod. 

 
4. Kracht:  
enkel met het eigen lichaam als belasting, springen, huppelen. 

 
5. Weerstand: 
Uit den boze 
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5.6 Tips + hints voor de trainers van de debutantjes 
Welke zijn de belangrijkste kenmerken, welke zaken kunnen reeds “getraind” worden ? 

◼ Explosiviteit – reactiesnelheid 
◼ Sprintsnelheid (0 tot 5 meter) 
◼ Lichaamsperceptie (verschil in voor/achter, onder/boven, links/rechts, evenwicht, enz. ) 
◼ Ruimteperceptie (voor-, zij-, achterwaarts, een uitgetekend parcours kunnen volgen, schatten 

afstanden, verschil in hoog/laag) 
 
Welke oefenstof geven we aan de debutantjes ? 

◼ Fysiek-coördinatief: voor-, zij-, achterwaarts lopen, springen, starten, sprinten, 
evenwicht.  (vorm van reactiespelen, loop- en tikspelen, aandachts- en estafettespelen) 

◼ Technisch-coördinatief: verschillende soorten ballen, werpen en rollen met beide handen 
(onderhands, borstpas, botspas, …, met linker-, rechterhand afzonderlijk, bal kaatsen-leiden-
stoppen. (vorm van reactiespelen, loop- en tikspelen, aandachts- en estafettespelen, oog-hand 
coördinatie, oog-voet coördinatie, balgewenningsoefeningen alleen of per 2) 

◼ Explosiviteit-snelheid: snelheid van bewegen speels ontwikkelen (vorm van reactiespelen, 
loop- en tikspelen, aandachts- en estafettespelen) 

◼ Explosiviteit-kracht: duelvormen, trek- en duwspelen, werpen, springen (in SPEELSE vormen, 
geen specifieke gerichte krachtoefeningen !!!!!!!!!)  

◼ Uithouding: lang kunnen “spelen” (we leren lang spelen door veel te spelen, ook hier geen 
specifieke uithoudingstraining, alles in de vorm wedstrijd-, partij- en tussenvormen) 

 

5.6.1 Oog-hand & oog-voetcoördinatie 

A. Omhoog gooien 

1. bal omhoog gooien met de twee handen en vangen met twee handen  
2. bal omhoog gooien met de twee handen en vangen met één hand  
3. bal omhoog gooien met één hand en vangen met twee handen  
4. bal omhoog gooien met één hand en vangen met één hand  
 

B. Omhoog gooien en klappen  
5. bal omhoog gooien, vlug één maal in de handen klappen en vangen  
6. bal omhoog gooien, vlug meerdere malen in de handen klappen en vangen  
7. bal omhoog gooien, vlug klappen achter de rug en vangen  
8. bal omhoog gooien , vlug klappen op de beide billen en vangen  
 

C. Omhoog gooien en vangen  
9. bal omhoog gooien, één maal springen en vangen  
10. bal omhoog gooien, meerdere malen springen en vangen  
11. bal omhoog gooien, vooruit /achteruit springen en vangen  
 

D. Omhoog gooien met bots  
12. bal omhoog gooien, één maal laten botsen en vangen  
13. bal omhoog gooien, meerdere malen laten botsen en vangen  
14. bal omhoog gooien, laten botsen en vangen boven het hoofd  
15. bal omhoog gooien, laten botsen en vangen voor de bal het hoofd passeert  
 

E. Gooien en een lichaamsdeel erbij  
16. Bal omhoog gooien, toetsen met de voet en opvangen (1 x jongleren)  
17. bal omhoog gooien, 2 x toetsen met de voet en vangen  
18. bal omhoog gooien, terugtrappen met de bil en vangen  
19. bal omhoog gooien, koppen en vangen  
20. bal omhoog gooien, toetsen met de hand (onderkant / bovenkant) en vangen  
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F. Volleybal, pingpongen en basketbal  
21. bal omhoog toetsen (1 of meerdere keren) met beide handen boven het hoofd (volley)  
22. bal omhoog toetsen (1 of meerdere keren) tot hoofdhoogte met de hand (pingpong)  
23. bal toetsen onderhands , kaatsen met de grond , dribbelen (basket)  
24. variaties: één of meerdere keren de oefening met al dan niet een bots(en) erin  

 

5.6.2 Enkele voorbeelden van ‘leer’spellen: 

1. Piet piraat :  

Dit is ideaal als opwarmingsspel.  

Basisopstelling van de kinderen:  

Iedereen staat op de rode lijn met/zonder bal (je kan variëren), de trainer duidt twee of drie piet piraten 
aan, er wordt verteld dat de piraten de visjes (andere kinderen die op de rode lijn staan zullen opeten als ze 
niet vlug genoeg aan de overkant (groene lijn) zien te geraken.  

De 2 piraten nemen plaats, een meter achter de groep visjes, weliswaar zonder bal, op het fluitsignaal 
lopen de visjes weg met of zonder bal aan de voet en proberen de piraten de visjes aan te tikken, op te 
eten. Wie aangetikt is, blijft staan en steekt zijn hand uit, kan verlost worden door high–five.  

Het spel duurt tot alle spelers één of twee keer Piet Piraat geweest zijn.  

Tip: maak het leuk, zeg erbij dat de piet piraten heel snel en gevaarlijk zijn, daag de kinderen sportief uit, 
wie is er bang van piet piraat ….?  

 

2. Eilandenspel:  

Er worden een aantal platte voorwerpen (zoals bv. fietsbanden) gelegd in het vierkant. Het aantal 
voorwerpen is één minder dan het totaal aantal kinderen.  

De kinderen/krokodillen mogen rondzwemmen met hun kindje (bal) in de zee, maar moeten oppassen 
voor het fluitsignaal, dat wil zeggen dat er jagers afkomen.  

Bij het fluitsignaal proberen alle krokodillen op een eiland/band te kruipen, er zal altijd eentje overschieten 
die als laatste is of geen band vindt, deze krijgt hoedje op zijn hoofd en moet in het midden van de 
gevaarlijke zee zitten wachten tot iemand hem aflost.  

Het gebruik van handen is toegelaten om de bal op een eiland te leggen.  

Tip: laat de kinderen/krokodillen dierengeluiden maken om hun fantasie wat te prikkelen.  

 

3. Chineesje  

Alle kinderen, uitgezonderd 2 Chineesjes (kindjes met hoedje op hun hoofd) lopen door elkaar met of 
zonder bal aan de voet.  

De twee Chineesjes mogen op het fluitsignaal starten en proberen de andere kinderen aan te tikken, wie 
getikt is wordt de nieuwe Chinees (wissel van hoedje). 

 

4. Dribbel dribbelspel  

Er liggen twee reeksen van 3 potjes (meter tussen ) naast elkaar (meter tussen) met aan het eind van de 
potjes een doeltje op 2 meter. 

De kinderen worden in twee groepen gedeeld (vb. supporters van Club Brugge en Anderlecht / de leeuwen 
en de tijgers, … ) en moeten beurtelings het dribbelparcours afleggen met de bal :  

 aan de voet en vrij dribbelen  

 aan de voet en remmen bij ieder potje  
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 aan de voet en slalom tussen de potjes  

 aan de voet en rondje maken rond de potjes  

 dribbelen met de hand en vrij dribbelen  

 dribbelen met de hand en remmen met de handen bij ieder potje  

 balletje rollen, vrij rollen  

 balletje rollen in slalom  

 balletje rollen en remmen bij ieder potje  

Aan het eind van de drie potjes staat een doeltje te wachten en de kinderen moeten scoren in het 
doeltje vooraleer een punt te krijgen.  

Er wordt dus een wedstrijdje gespeeld wie eerst tien doelpunten haalt (trainer telt de doelpunten op en 
steekt er spanning in). 

 

5. Vliegende schotelspel  

Op het eind van de training krijgen de kinderen een opruimopdracht:  

alle ballen worden in het veldje getrapt ,  

alle hoedjes (vliegende schotels) worden in het luchtruim gegooid,  

alle vestjes worden weggegooid, …  

De trainer duidt x aantal kinderen aan voor de kegels, x aantal kinderen voor de schotels, voor de vestjes en 
de overige kinderen steken de ballen in de net. De kinderen krijgen twee minuten tijd om alles op te 
ruimen, er wordt dus ook afgeteld (en nu nog een minuut , …). Variant: hand in hand alles opruimen (per 
twee, in groep ). 

 

6. Eendjesspel  

De kinderen worden in twee groepen gesplitst , de ene groep neemt plaats aan de linkerkant van een 
duiveltjesdoel (in een rij) en zijn de eendjes. De andere spelertjes nemen plaats op de vuurlijn (potjeslijn) 
en zijn de jagers.  

Op het fluitsignaal lopen de eendjes rond het doel , de jagers vuren hun bal af met de hand of voet, wie 
geraakt wordt door een kogel/ bal wordt ook jager. Het spel eindigt wanneer één eendje overschiet. Daarna 
wisselen.  

 

7. Poes-woef spel  

Alle spelers (poesjes) krijgen een vestje (staartje) in de broek die wat uitsteekt, behalve twee kinderen 
(hondjes die de poesjes in de staart zullen bijten).  

De poesjes lopen in het vierkant rond (met of zonder bal), op het fluitsignaal lopen de wilde honden weg 
van de trainer en proberen de poesjes hun staart af te nemen .  

Als een hondje een staart heeft afgenomen dan wordt het poesje een hond en de hond een poesje (steekt 
dus het staartje in zijn broek).  

 

8. 1-2-3 piano  

Alle spelertjes staan op de rode lijn , behalve één = piano (die kan voorbeeld de flinkste van de training 
zijn), op het fluitsignaal telt de piano (best ondersteund door de trainer) af van 1, 2, 3 piano.  

Ondertussen lopen alle kinderen vooruit met de bal, op piano draait de piano zich om en duidt de kinderen 
aan die bewegen of waarvan hun bal nog rolt. 

Deze kinderen moeten 3 grote passen achteruit. De winnaar is diegene die als eerste de piano aantikt.  
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9. Camion woef-woef spel  

Alle kinderen met bal (hondjes) lopen door elkaar (met of zonder bal), behalve twee kinderen (camions), 
deze staan bij de trainer.  

Op het fluitsignaal lopen de camions (zonder bal) in het vierkant en proberen de hondjes te tikken, deze 
worden dan camion.  

Dus moeten de kinderen opletten dat ze hun balletje (hondje) niet kwijtraken aan de camion (die heel snel 
en gevaarlijk zijn). Dus balletje dicht bij de schoen .  

 

10. Garagespel  

Alle kinderen krijgen van de trainer 2 potjes en bouwen daarmee een garage (metertje tussen de potjes). 
De kinderen (auto‘s) mogen rondrijden in het vierkant en krijgen opdrachten  

 traag rijden door de garages  

 snel rijden (broem broem mag je horen)  

 remmen tussen de garages (remmen moet je horen)  

 remmen en draaien in de garage  

 rond de garage  

 dubbel nulletje maken (8) rond de garage  

 rijden en potje meebrengen naar de trainer (de opruim)  

… telkens tien keer per oefening, wie eerst tien heeft tuut heel luid.  

 

11. Afwerken op doel  

Bij het afwerken op doel kan je eindeloos variëren.  

Gebruik van plastic kegels, ventjes, gatendoel, hoedjes in de netten of op de deklat, … kan je oefening 
aantrekkelijk en leuk maken en is ideaal om het mikken aan te leren.  

In je voorbereiding tot schieten op doel kan je verder gebruik maken van hoedjes (zie dribbel dribbel spel), 
latjes (balletje over het latje, slalom ertussen, …), of de trainer die balletje rolt en een opdracht geeft (bal 
remmen, tikje vooruit, trap – bal remmen, draaien, draaien, trappen – gebruik van links, rechts tikje).  

 

12. Wedstrijdvormen  

In wedstrijdvormen kan je ook eindeloos variëren, de makkelijkste manier om debutantjes te leren 
voetballen is 1 tegen 1 te laten spelen.  

Je zorgt voor een klein veldje en legt telkens 2 potjes als doel  

Wanneer je voorbeeld 5 tegen 5 speelt, zie je vaak dat de debutantjes hier echt nog niet rijp voor zijn en 
door elkaar lopen, alsook op een hoopje.  
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TRUKJES, ECHTE TOVENAARSKUNSTEN  

➢ Vliegtuigje: kind zit voorovergebogen en legt bal in zijn nek, opleider helpt beetje met tip van zijn 
vinger om de bal in de nek te laten liggen. Variaties: enkele stappen vooruit, aantal seconden dat de 
bal blijft liggen (vriendjes kunnen elkaar wat helpen)  

➢ Pelikaantje: speler legt balletje tussen zijn voet en zijn onderbeen (in het putje) en probeert als een 
pelikaan stil te gaan staan , één been op de grond en het andere in de lucht met de bal erop. Variaties: 
aantal seconden dat de bal blijft liggen, been hoog in de lucht  

➢ Handje draai: de bal ligt stil op de bovenkant van de hand en in een poging probeert de 5-jarige de bal 
op de onderkant van de hand te krijgen d.m.v. de hand om te draaien.  

➢ Meneer spaghetti-buikje: bal in de handen, gooien en razendsnel opvangen onder of op het T-shirt. 
Variatie: bal op het T-shirt laten liggen, omhoog gooien en vangen met de handen.  

➢ Standbeeld: een standbeeld vormen door bal op het hoofd, bal op de hand, bal op … 
➢ Springbal: de bal zitten tussen de twee voeten geklemd en de kleuter springt omhoog en probeert de 

bal te vangen (variant : na een bots)  
➢ Wippertje: de bal ligt op de grond en de kleuter wipt de bal met de tip van zijn voet omhoog en vangt 

deze op (variant: na een bots opvangen één of twee handen)  
Tot slot …  

Je ziet als jeugdopleider en duiveltjestrainer dat je eindeloos kunt variëren in het aanbieden van deze 
oefenstof. Onthoud nogmaals heel goed dat één goede demo of beeld meer zegt dan duizend woorden, 
dus hier ligt een belangrijke taak voor de jeugdopleider weggelegd. Ook het resultaat is niet van 
hoofdbelang, wel het enthousiasme van het kind (mentale begeleiding), de ontplooiing van het kunnen van 
de kleuter en de ontwikkeling van fijne en grove motoriek zijn daarentegen wel heel belangrijke facetten 
die hier aan bod komen! 
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6. U8 

6.1 Maandplanning U8 

Zie kruistabel met maandthema’s  

 

7. U9 

7.1 Maandplanning U9 

Zie kruistabel met maandthema’s 

 

7.2 Leefijdskenmerken U8 en U9 

• Deze kinderen willen spontaan bewegen, veel kunnen spelen en plezier hebben samen met hun 
leeftijdgenootjes. De trainer moet dus het kind en het plezier centraal stellen. 

• Deze kinderen zijn al minder egocentrisch ingesteld en beginnen in teamverband via samenspel te 
spelen. Ze zijn wel nog héél erg met hun eigen bewegingen en acties bezig. 

• Deze spelers vinden het wel belangrijk om bij de groep te horen. 

• Voor deze spelers is het veroveren van de bal nog altijd een eerste doelstelling. 

• Deze spelers beginnen in te zien dat weg lopen van de bal (in de ruimte) ook een optie kan zijn. 

• De concentratieboog zal in de loop van deze jaren ook steeds groter worden. 

• Voor deze spelers is denken nog altijd gekoppeld aan zien. Weinig uitleg, snel en goed voordoen. 

• Er is meestal sprake van groot niveau verschil. 
 

7.3 Tips voor de U8 en U9 trainer 

• Hou rekening met de specifieke kenmerken van uw groep. Als je dit doet zal je veel van hun gedrag 
begrijpen. Kinderen zijn geen mini-volwassenen, maar hebben hun eigen wereld. 

• Wees rustig en vriendelijk en heb vooral véél geduld. 

• Het resultaat van de wedstrijd is voor jou van ondergeschikt belang, probeer dit ook de 
ouders duidelijk te maken. 

• Probeer goed te communiceren met de (kritische) ouders, dit levert een positieve 
houding t.o.v. de club op bij de ouders. 

• Weinig uitleg bij training, goed voordoen is beter. Een plaatje beter dan een praatje… 

• Speel bij oefeningen in op hun rijke fantasiewereld. Leef mee in hun wereld. 

• Laat hen veel vragen stellen. Kauw niet alles voor, laat ze zelf ontdekken. 

• Veel herhalen, maar in een andere vorm. VB andere hindernissen bij dribbelparcours, 

• andere partijvorm. 

• Partijtjes met niet al te veel regels, het doel is scoren. 

• Elke speler een bal. 
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7.4 Hoofddoelstelling 

Ontdekken en plezier beleven= spelen = voetballen= plezier 

Het algehele doel van een training is hen leren baas te worden over de bal. Bij deze 

leeftijd staat alles in het teken van het ontdekken en leren samen spelen. 

Vaardigheden worden aangeleerd door hen veel te laten spelen (ook 

bewegingsspelen). Alle oefeningen worden dus gegeven MET bal. Alle oefeningen 

moeten vooral ook plezierig zijn…met mogelijkheid tot véél scoren. 

 

NB : Zoals voor alle leeftijdsgroepen geldt hier ook het principe dat de oefenstof vooral uit het 
spelen van veel partijtjes met wisselende aantallen moet bestaan. 1/1 - 2/2 -3/3. Op die 
manier leren spelertjes het spel zelf ontdekken. Zeg ze niet alles voor....laat ze spelen. 
Let op: Zorg er wel voor dat de afmetingen van de terreinen aangepast is aan de leeftijd en 
doelstellingen. Hierbij geldt als regel: terrein met kleine afmetingen = moeilijk. Hoe groter de 
afmetingen hoe makkelijker. 
 

7.5 Specifieke doelstellingen 

7.5.1 Techniek 

1. Traptechniek 

A. pass binnenkant keuzevoet 

Leren geven van een goede pass binnenkant voet. 
Let vooral op de goede uitvoering. Fouten moeten hierop snel gecorrigeerd worden want 
fouten worden snel (slechte) gewoontes die moeilijk af te leren zijn. 
Maak het spannend door de spelers te leren “mikken”. Daag hen in de oefeningen uit om vb 
kegels te leren raken, bal door een haagje of tussen kegels te spelen, bal door de benen van 
een maatjes spelen enz... 
Eens de voorkeursvoet goed loopt, ze zeker laten oefenen met mindere voet.  

 
B. Het aanleren van een wreeftrap op doel. Het leren SCOREN 

Eerst leren juist mikken met de binnenkant voet. Later hen leren harder op doel te trappen met 
de wreef. Maak hen duidelijk dat trappen met de binnenkant preciezer is. De meeste spelers willen te 
graag heel hard trappen, leg hen uit dat juist trapper belangrijker is. 
Doelpunten scoren is voor hen het belangrijkste, geef hen dus tijdens de training daar 
voldoende de kans toe. Laat bv als hiervoor gemeld veel oefeningen, (dribbelparcours, 
passoefeningen, oefeningen 1/1 e.d.) eindigen met een trap op doel. 
 
2. Het aannemen/meenemen van de bal 

Eerst aannemen in stand, later aannemen proberen in een beweging naar de bal toe.  
 
3. Bal leiden en dribbelen 

A. Bal leiden zonder hindernissen 

Het leren voelen en behandelen van de bal met alle delen van de voet. 
Héél belangrijk hierbij zijn de oefeningen van Will Coerver (zie youtube) 
Allerlei spelvormen zijn hiervoor te bedenken. Vb overloopspel , jager en vossen en andere 
tikspelen. Nu en dan estaffettewedstrijdjes houden. 
Het nu en dan gebruiken van ballen met andere omvang (vb tennisballen of andere kleinere 
ballen) is aan te raden. 
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B. Bal leiden met hindernissen 

Het drijven van de bal rond hindernissen (kegels, 
paaltjes onder haagjes e.d.). Laat het parcours dat ze moeten afleggen eindigen met een trap op 
doel. 
Ook hier kunnen er estafettes tussen 2 ploegen gegeven worden. 
 
C. Dribbelen 

De bal leren beschermen tegen afpakkers. Hoe kan ik met de bal 
langs een tegenstander gaan. Veel oefeningen 1/1 gevolgd door het afwerken op doel. Ook 
oefeningen 2/2. Wedstrijdjes lijndribbelen. Dit zijn partijtjes vb 3/3 waarbij men scoort als 
men de bal over de doellijn van de tegenstander kan dribbelen. Ook allerlei overloopspelen 
(spelers steken de “straat” over zonder dat hun bal wordt afgepakt door een “politieagent”). 
 
4. Jongleer-oefeningen 

Allerlei oefeningen om het balgevoel te verbeteren. 
Vb. bal uit de hand omhoog trappen en terug opvangen, leren bal met de voet omhoog 
brengen, leren bal hoog houden met voet, met dij, met hoofd (=overwinnen van de angst voor 
de bal). 

 

C. In balbezit 

We hebben de bal en moeten ervoor zorgen door  samen te werken dat we die behouden en zo proberen 
een kans te creëren en te scoren. 

 
 

• Het aanleren van het spelen in ruitvorm - gekende vliegtuigje. 

• Het leren diep spelen op een aanvaller. 

• Begin van het  leren vrijlopen. Niet stil staan na het geven van een pass. Bal leren vragen (letterlijk). 
Hier  het eerste coachingswoordje aanleren. Spelers moeten eerst in gewone passoefeningen de bal 
vragen met het woord GEEF. 

• Dit ook eisen als ze een partijtje spelen. Iedere bal wordt duidelijk hoorbaar gevraagd. 

 
D. In balverlies 

we hebben de bal niet en moeten ervoor zorgen, ook door  SAMEN te werken, dat we zo snel mogelijk die 
bal terug winnen voor ons. 

Vanaf de U8 en U9 moeten we heel speciaal benadrukken dat bij balverlies ook iedereen moet helpen die 
te  heroveren. Bij de jeugd (en nog het vaakst bij de betere spelers) is dit een onderdeel van het voetbalspel 
waar te weinig belang wordt aan gehecht. Eis van alle spelers dat ze helpen bij de balrecuperatie. 

 

7.5.2 Fysiek 

veel bewegingsspelen, partijtjes e.d. maken zijn volgende ingrediënten automatisch ook 
aanwezig. 
 

1. Uithouding : 
 die wordt sowieso getraind door het spelen van partijtjes en door het 
uitvoeren van de oefeningen en spelletjes. Moet dus NIET specifiek getraind worden 

 
2. Snelheid : 
 Is een aspect dat wel moet in iedere training moet aan bod komen. Zelfs de 
jongste jeugd mag en moet op snelheid trainen. Hou wel de arbeid-rust verhouding (1/6) in de 
gaten. Maximaal 10 seconden spurt = 60 seconden rust. 
Het gaat hier om korte (10 m), voetbal specifieke spurtjes tussen kegels, onder haagjes, over 
haagjes over stokken op diverse afstanden gelegd, met één been, met benen aaneengesloten 
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door ringen enz...Plaats de kegels niet altijd op één rij, ook zig-zag of spurtjes vooruit gevolgd 
door een stukje achteruit enz... moeten gegeven worden. 
Deze oefeningen kunnen in estafettevorm gegeven worden en vinden de kinderen héél leuk. 
Welke groep is de winnaar? 

 
LET WEL!!!!!snelheidstraining geef je altijd in het begin van een training, maar NA een 
goede opwarming. 

 
3. Behendigheid en coördinatie. 
 Dit is bij kinderen veel minder ontwikkeld dan vroeger het geval was omdat kinderen nu minder veel 
minder bewegingsspelen doen als ze thuis spelen. Door het opnemen van hindernissen in de 
snelheidsoefeningen komt dit echter ook op iedere training aan bod. 

 
4. Kracht:  
enkel met het eigen lichaam als belasting, springen, huppelen. 

 
5. Weerstand: 
Uit den boze 
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8. U10 

8.1 Maandplanning U10 
 

Zie kruistabel met maandthema’s 

8.2 Leeftijdskenmerken U10 & U11 

• Nog steeds een grote bewegingsdrang, maar kan zich al beter en langer concentreren. 

• Vaardigheden kunnen nu wel al meer bewust en doelgericht ontwikkelt worden. 

• Ideale  periode  voor  het  aanleren  van  techniek.  Motorisch  leren  verbetert  snel. Balgevoel 
wordt beter. 

• Ook elementaire tactische beginselen komen aan de orde. 

• De succesbeleving is nog erg egocentrisch…als zij maar kunnen scoren. 

• Geen lange wedstrijdbesprekingen, korte duidelijke afspraken. Laat ze ook meedenken, via 
vraagstelling, omtrent voetbaloplossingen. 

• Spelen al meer als team en willen graag winnen (geldingsdrang). 
 

8.3 TIPS VOOR DE U10-U11 TRAINER. 
 

• Het accent moet altijd liggen op het ontwikkelen van technische vaardigheden, zoals het krijgen van 
balgevoel en coördinatie. 

• Laat ze leren door veel te spelen, laat ze fouten maken, laat ze zelf de oplossingen zoeken. 

• Steeds positief en opbouwend coachen. 

• Geef oefenvormen die garant staan voor plezier, beleving. 

• Geef  veel  wedstrijdvormen  in  kleine  ruimtes  waarin  veel  gescoord  kan  worden. Puntentelling! 
 
 

 

8.4 HOOFDDOELSTELLING : Leren van technische vaardigheden. 

Doordat bij de U10 & U11 de concentratie sterk toeneemt kunnen nu 

makkelijker technische vaardigheden worden aangeleerd. Ook elementaire 

tactische beginselen kunnen worden geleerd. 

Waar bij de duiveltjes het vooral nog ging om ontdekken gaat het bij de U10 & U11 

al over leren. De leeftijd van 8 t/m 12 jaar is de gouden leeftijd voor 

het aanleren van techniek 

HET LEREN VAN TECHNISCHE VAARDIGHEDEN IS DE 

HOOFDDOELSTELLING. = alle oefeningen MET bal 

 

OOK HET VERBETEREN VAN HET SAMENSPEL IS BELANGRIJK. = 

veel wedstrijdjes 3/3 of 4/4 en positiespelen 2/5-4/2 en 3/1 
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8.4.1 Techniek 

1. Traptechniek 
 
A. Pas binnenkant voet 

 
Die trap moet bij het einde van de U10 & U11 perfect kunnen getrapt worden. 
Vooreerst over korte afstand. Later ook een goede strakke pas over grotere afstand. 
Nu ook heel veel met de “slechte” voet oefenen. 
Perfect = goed, strak over de grond, recht in de voeten en in wedstrijden op het juiste moment. 
 

B. Boogbal met binnenkant wreef= korte lob met keuzevoet 
 

Een geven van een boogbal (plaats een touw waarover moet getrapt worden). Aanleren met de 
keuzevoet. 
 

C. Wreeftrap op doel EN als strakke pass 
 

Deze trap ook progressief aanleren. 
1. Trap op stilliggende bal (=herhaling duiveltjes) 
2. Trap op rollende bal 
3. Trap na pas recht naar u 
4. Trap na pas die komt van opzij. 
5. Trap na leiden van de bal (Coerver-oefening) 
6. Trap na combinatievormen met twee of drie 
7. Trap na 1/1 duel 
 

D. Pas buitenkant keuzevoet 
 

Is vooral interessant voor het geven van een verrassende pas naar de buitenkant. Ook bv bij 
een diepe bal vanuit het centrum naar de rechter flankspeler moeten spelers die deze pas niet 
kunnen versturen met binnenkant links de bal dus buitenkant rechts trappen. 
Wordt ook wel in plotse 1/2-bewegingen toegepast. (Zie programma U13). 
 

 
2. Aannemen/meenemen 

 
Herhaling duivels : aannemen/meenemen uit stand, daarna in beweging met de keuzevoet. 
Hen nu er een gewoonte van leren maken om te naar de bal toe bewegen en die niet af te 
wachten =vaak gelijk aan balverlies. 
Nu al beginnen te perfectioneren = hen leren voetballen in 2 tijden (=aannemen/pas). 
Dit is uiteraard heel moeilijk, maar moet nu reeds beklemtoond worden. 
 
Ook beginnen met aannemen/meenemen met zwakke voet. 
 
Aanleren van een gerichte controle : Dit is in voetbal zeer belangrijk om snelheid in het spel 
te brengen.. 
Bij een gerichte controle beweeg je naar de bal toe, en neemt hem in 1 beweging mee naar een 
vrije ruimte om van de druk van een tegenstander uit te komen, of om al klaar te staan voor 
het geven van een pas in de gewenste richting. 
Bij de U10 & U11 dit uitleggen en veel op trainen, maar kan nog niet geperfectioneerd 
worden. Dit is een moeilijke techniek maar zeer nuttig in voetbal. Gedurende de volgende 
leeftijdsgroepen moet hier verder intens op getraind worden. 
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3. Leiden en dribbelen  
 

A. Bal leiden met en zonder hindernissen 
 

Hierop moet nu intensief geoefend worden met alle delen van de voet EN met beide voeten. 
Met binnenkant en buitenkant en wreef van de voet. 
Klemtoon wel leggen op leiden met de buitenkant voet omdat dit in 80 % van het gewoon 
leiden met de bal de beste en meest bruikbare techniek is. 
Leer hen ook overzicht te bewaren. Over de bal kijken. 
Veel bal leiden ook in cirkelvorm : op die manier is men verplicht om de bal in de juiste 
richting te “sturen” en zodoende alle voetdelen te gebruiken. 
 
Gebruik ook nu allerlei hindernissen-parcours met pionnenrijen, haagjes, vierkant, cirkel. Laat 
die uitmonden in een schot op doel. Geef estafettevormen, wie wint? 
Let wel!!! Niet enkel de snelheid telt, minstens even belangrijk is een technisch correcte 
uitvoering. 

 
B. Coerver-technieken 
 
Heel specifieke oefeningen voor het leiden van de bal zijn te vinden in de zogenaamde 
Coerver-oefeningen. Uit deze video’s moet dan ook heel veel oefenstof gehaald worden. 
Kappen, draaien, schijnbewegingen, snel voetenwerk enz... Iedere training kan een nieuwe 
techniek naar voor gebracht worden die als huiswerk kan worden meegegeven. Controleer de 
volgende training wie “gestudeerd” heeft en wie niet. 
 
Veel oefenen op het duel 1/1. Bijhouden van de bal. Afschermen van de bal 

 
C. Dribbelen 

 
Ook in de Coerver-video’s (zie YOUTUBE) zijn veel passeerbewegingen te leren. 
Leer die eerst aan zonder tegenstander. Later met passieve tegenstander. Nadien die weerstand 
opvoeren. 
Leer ze bij die oefeningen ook over de bal te kijken. Overzicht bij het aan de bal zijn. 
Deze oefeningen kunnen gegeven worden in diverse organisaties met tegenstanders op de 
hoekpunten van een vierkant, driehoek enz.. (zie hiervoor eveneens de video) 
Ook kunnen we deze dribbeloefeningen laten eindigen met trap op doel (ook nu met 
tegenstander en zonder tegenstander) 
Ook in positie- en partijspelen het gebruik van die passeerbewegingen stimuleren. 
Kunnen ook als huiswerk meegegeven worden. 
 

 
4. Jongleren 
In iedere training de spelers vrij of in opgelegde volgorde voet/hoofd/knie of links/rechts/links 
enz... laten jongleren. Wie kan het vaakst bal hoog houden. 
Laat ze ook eens proberen al zittend. 
Dergelijke oefeningen kunnen gegeven worden in de tussentijd als er materiaal voor een 
volgende oefening moet worden klaargezet. 
 

 
5. Andere technieken 

 
A. Kopspel 
Het oefenen heeft vooral als doel om de angst voor het koppen te leren overwinnen. Let op 
de uitvoering. Ogen open en goede lichaamshouding. 
Nog enkel te leren na opgooien. 

 Zelf opgooien/koppen/vangen 

 zelf opgooien/koppen naar medespeler 
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 onderhands aangegooide bal terugkoppen 

 onderhands aangegooide bal op doel koppen. 
 

B. De inworp 
De techniek van een goed inworp aanleren. 
Daarna oefenen. Bal inwerpen controle met voet en dij, draaien en trappen op doel. 
Het oefenen van de inworp altijd laten volgen door een actie (=net als in een wedstrijd). 

8.4.2 Tactiek 

1. Individuele tactiek 
 

Vooraf : Alhoewel spelertjes (en ook ouders voor hun zoon) wel altijd een voorkeur zullen 
hebben voor één bepaalde positie op het veld is het toch aan te raden om de spelers op alle 
posities te laten spelen. Dit komt hun ontwikkeling ten goede. Pas vanaf de U15 kunnen we 
spelers min of meer koppelen aan vaste plaatsen in het elftal. 

 
A. Bij balbezit 
 

Vooral leren het samenspel te verbeteren via het geven van een goede pas en door het zich 
gepast vrijlopen. . Steeds beklemtonen de volgorde nl. : bal aannemen/kijken/pas. 
 
Goed vrijlopen is : 
Spelers leren om de bal te vragen (GEEF) = herhaling duivels 
Spelers leren om altijd in steun te komen van medespeler aan de bal. 
Doorbewegen na pas/NOOIT stilstaan 
 
Al die vaardigheden eerst apart uitleggen in oefeningen zonder tegenstander. Daarna het vlot 
leren samenspelen via allerlei positiespelen 4/2 of 5/2 of 3/1 die verder inoefenen. 
 
Elkaar coachen is in voetbal heel belangrijk, maar bij de jeugd vind je dit nauwelijks terug, 
gewoon omdat het hen niet aangeleerd wordt. Blijf hierop hameren zodat het voor de spelers 
een gewoonte wordt: 

 
Geef: speler aan de bal geeft de bal naar diegenen die hem vraagt 
Alleen: de speler aan de bal staat zodanig vrij dat hij tijd heeft om te beslissen hoe hij verder 
speelt. 
Weg : de speler aan de bal dient de bal onmiddellijk te ontzetten. 
Los: dit roept de keeper als zijn verdediger die niet mag aanraken zodat hij die bal zelf kan 
spelen. 
Rug: de speler aan de bal moet opletten omdat er iemand in zijn rug komt die hij wellicht niet 
heeft gezien 

 
B. Bij balverlies 

 
Hoe kan ik verhinderen dat de tegenstander scoort? 
Pré-U13 moeten nu al leren om de speler van de tegenstander in balbezit moet 
onmiddellijk door de dichtstbijzijnde speler onder druk worden gezet. 
Niet vliegen, niet tackelen. Enkel voor de tegenstander blijven in de juiste houding d.w.z. licht 
door de knieën gebogen en steunend op de voorvoet. Op die manier kan je sneller reageren. 
Leer hen die manier. 
Alle ander spelers leren hun eigen zone te verdedigen. 
Leren verdedigen tussen bal en doel. 
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2. Collectieve tactiek 
 

• Het leren uitspelen van een 2/1 of 3/2 situatie. Aanvallers coachen 

• Het leren uitspelen van een 2/2 of 3/3 situatie. Aanvallers coachen. 

• Het leren uitspelen van overtal 3/2 of 4/2. Aanvallers coachen. 

• Het leren verdedigen in ondertal 3/2 of 4/2. Verdedigers coachen. 

• Het leren uitverdedigen in overtal 3/1 of 3/2 
 

Deze spelsituaties worden aangeboden eerst in overtal (=makkelijk) dan in numerieke 
gelijkheid. Gebruik hier oefeningen waarbij vb. 3 aanvallers proberen te scoren tegen 2 
verdedigers. (Zie tekening hieronder) Aanvallers starten de actie. Laat ze vertrekken van 
vooraf aangeduide plaatsen. Het spel begint als aanvaller A de bal geeft naar B. Dan ook 
mogen de verdedigers in actie komen en wordt er een gewoon “matchke” gespeeld waarbij de 
aanvallende ploeg moet scoren in het grote doel met doelman. Als de bal buiten de 
afgebakende ruimte is of als er na 20 seconden nog geen doelpoging is is hun beurt voorbij. 
De verdedigers kunnen scoren door bij balrecuperatie de bal te trappen in kleine doeltjes 
opgesteld aan de zijkant. 

 

8.4.3 Fysiek 

1. Uithouding. 
Ook nu wordt niet specifiek op uithouding getraind. Door de duur van de training en de 
wedstrijdjes trainen we automatisch op uithouding. 
 
2. Snelheid. 
Ook nu mag een snelheidsoefening op geen enkele training ontbreken. Zet parcours uit met 
allerlei hindernissen. Wedstrijd koppels tegen elkaar of per ploeg. 
Stimuleer hun reactiesnelheid door de start te geven op diverse manieren. 

• Door te fluiten 

• door een teken te geven (vb hand naar beneden) 

• door een nummer af te roepen (als spelersparen nummers hebben) 

• door te roepen zwart (=blijven staan) wit (=starten). Concentratie!!!!! 

• door een kleur te tonen vb van een “hoedje” 

• via tikspelen (diverse vormen van tikkertje) 
Snelheid train je in het begin van een training maar NA een goede opwarming!!! 
 
3. Behendigheid en coördinatie. 
Via allerlei parscours loopoefeningen en behendigheidsoefeningen geven. 
 
 
4 Kracht:  
enkel met eigen lichaam als belasting, springen, huppen, vallen, opstaan 
 
5 Weerstand:  
Uit den boze. 
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9. U11 

9.1 Maandplanning U11 

 

Zie kruistabel met maandthema’s 

 

 

10. U12-U13 

10.1 Maandplanning U12-U13 
 

Zie kruistabel met maandthema’s 
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10.2 LEEFTIJSKENMERKEN U12-U13 

• Dit is een héél belangrijke leeftijdsgroep. Ze zijn héél enthousiast, leergierig en ze vragen om technische 
oefeningen. Hun motoriek verbetert heel snel, waardoor technische vaardigheden snel geleerd worden.  

• Hun lichaamsbouw is harmonisch. Eigenschappen als snelheid, behendigheid en coördinatie ontwikkelen 
zich snel.  

• Ze kunnen al beter uitleg begrijpen en luisteren, maar ze leren vooral door te pikken met hun ogen.  

• Zijn al kritisch voor hun eigen prestatie en die van ploeggenoten.  

• Ze wedijveren graag met en tegen elkaar. Kies daarom oefenvormen waarin winnen aan de orde is.  

• Ze hebben vaste vriendengroepen met een duidelijke groepsorde.  

• Ze hebben een groter samenwerkingsgedrag waardoor meer aandacht kan besteed worden  

• aan tactiek en samenspel.  

• Zijn al gevoelig voor gesprekken i.v.m. met de vorderingen die ze maken.  
 

10.3 TIPS VOOR DE U12-U13-TRAINER 

• Stimuleer hen om ook thuis te oefenen. Wie kan tegen volgende week.....  

• Moedig in een wedstrijd de individuele actie aan als het kan.  

• Sterk de nadruk leggen op tweebenigheid. Laat nagenoeg alle oefeningen uitvoeren met rechts en links.  

• Leg hen uit waarom een bepaalde beweging moet uitgevoerd worden. Ze gaan het zo sneller leren.  

• Veel beter korte partijtjes met telkens een andere uitdaging dan lange partijen.  

• Hanteer (spel)regels consequent. Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel.  

• Laat geen speler afgaan voor de groep door te demonstreren hoe fout hij het wel doet.  

• Beloon wel het goede, ze zijn gevoelig voor complimentjes.  

• Zorg voor een goed contact met uw speler. Een goede relatie speler-trainer is de ideale basis voor een 
goed leerklimaat.  

 

Kinderen in de leeftijd van 10-12 zijn motorisch zeer soepel. Dit wil zeggen dat  ze allerlei bewegingen zeer 

makkelijk aanleren. Ook kunnen ze zich reeds langer op iets concentreren. Dit maakt dat U12-U13 in de 

gouden leeftijd zitten voor het aanleren van allerlei technische bewegingen. Vandaar onze hoofddoelstelling 

bij de U12- U13 : het verder aanleren, verbeteren en perfectioneren van hun techniek en balbeheersing. 

 

10.4 Specifieke doelstellingen 

10.4.1 Techniek 

A. TRAPTECHNIEKEN. 
 

Optimaliseren pass binnenkant voet met beide voeten. Geef nu ook veel oefeningen op de pass binnenkant 
voet in één tijd.  
Leer hen als toepassing hierop de 1-2 beweging.  
Leer hen als toepassing het kaatsen. = de ontvangen pass gewoon terugkaatsen in één tijd en snel zelf 
weer positie kiezen. Een veel voorkomend gebruik van de kaats is het terugleggen door de diepe spits op 
een opkomende middenvelder die op doel trapt.  
 
Optimaliseren pass buitenkant voet beide voeten.  
 
Optimaliseren van de wreeftrap op doel. Nu ook met de slechte voet oefenen.  
 
Oefenen op het geven van een korte lob.  
 
Aanleren van het geven van een lange lob met binnenkant wreef. Als toepassing van een lange lob spelers 
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leren om een voorzet voor doel te geven vanaf de flank.  
 
Aanleren van het spelen van een volley met binnenkant voet op een toegeworpen bal. Laat de spelers 
oefenen op toegeworpen ballen omdat die veel preciezer kunnen worden gegeven.  
 
Aanleren van volley met wreef (=trap op doel) ook op toegeworpen bal.  
 

 
B. AANNEMEN/MEENEMEN. 

 
Verder ontwikkelen van goede balaanname.  
Er blijven op hameren altijd naar de bal toe te gaan.  
Balaanname met zo min mogelijk tussentijden. 2 tijden is het einddoel (=aanname/spelen = 
aanname/pas). Zien – kijken – spelen.  
 
Om slechts in twee tijden te spelen is een gerichte controle noodzakelijk. Dus een controle  naar de kant 
waar je de bal naartoe zal spelen.  
 
Leer ze nu ook intensief oefenen op balaanname met hun slechte voet. Als ze dit een beetje kunnen leer ze 
nu ook de bal altijd aan te nemen met de buitenste voet. D.w.z. komt de bal van links aanname met 
rechtervoet, komt de bal van rechts, aanname met de linkervoet.  
 
Al deze items trainen eerst in geïsoleerde oefeningen. Een vierkant met passoefening bv. Later enige 
weerstand inschakelen door aanname/pass te laten uitvoeren in een positiespel met overtal 5/2. Druk 
opvoeren door nadien bv 4/2 en 3/2 te spelen.  
 
Nieuw aan te leren: controle met dij, met de wreef en met de borst. Doe dit op toegeworpen ballen. Voor 
de borstcontrole geldt dat ook het nog vooral hier zal op neer komen dat de spelertjes de schrik voor de bal 
eerst moeten overwinnen.  
 

 
C. LEIDEN EN DRIBBELEN 

 
Zoals hiervoor reeds gesteld is de motoriek en het coördinatievermogen op deze leeftijd optimaal. Daarom 
is deze leeftijd zo geschikt om dribbel-oefeningen, schijnbewegingen en passeerbewegingen aan te leren. 
Hiervoor is zijn de Coerver-video’s ideaal.  
Gebruik veel van die oefeningen, naast allerlei dribbelparcours. Geef ook veel oefeningen waarin ze veel in 
een 1/1-situatie komen.  
 
Stimuleer hen om in een wedstrijdje te scoren na een individuele actie door bv een doelpunt  na een solo-
actie te belonen met twee punten.  
 
Leer ze de bal leiden met beide voeten. Geef veel oefeningen waarbij afwisselend links en rechts met bal 
wordt geleid. Een paar tikken links, een paar tikken rechts. Als je een verdediger tegemoet gaat en vaak 
wisselt van voet weet die verdediger niet langs welke kant je hem zal passeren!!!!!  
 
Het leiden/drijven met de bal verder ontwikkelen, maar nu moeten ze vooral leren om niet meer naar de 
bal te kijken maar over de bal te kijken om overzicht op het spel te hebben.  
 
Leer ze veel ritmeveranderingen doen, eerst traag, afremmen en dan plots explosief versnellen.  
 
Enkele minder moeilijker passeerbewegingen kunnen aan iedereen worden aangeleerd.  Let op : beter 
enkele bewegingen GOED aanleren dan  meerdere maar half.  Leer ook die bewegingen die functioneel zijn 
in een wedstrijd, dus geen beweging om de beweging. Enkele voorbeelden... 
 

1. Bal naast tegenstander, passeren langs de andere kant.  
Laat die actie vooraf gaan door een negatieve ritmeverandering (=afremmen).  
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Bal regelmatig van speelvoet veranderen (=verwarrend voor tegenstander) 
Voer een paar schijnbewegingen uit.  
Speel de bal naast de tegenstander en sprinten naar de bal  
 

2. Bruggetjes 
Opnieuw langzaam tegenstander naderen, schijnbewegingen links en rechts met lichaam.  
Op die manier de tegenstander “uitnodigen” benen te spreiden.  
Bal door de benen tikken en ritmeverandering doen naar de bal toe.  

 
3.  De Garrincha-dribbel. Genoemd naar Braziliaanse voetballer  

De bal met binnenkant voet één klein tikje binnenwaarts toetsen en onmiddellijk met  buitenkant 
van dezelfde voet uitwijken gevolgd door een zeer explosieve ritmeverandering. Voor men die 
beweging uitvoert eerst de tegenstander tot nagenoeg stilstand brengen.  
 

 
D. Andere technieken 

Verdedigende technieken 

In de U13 categorie gaan we heel veel trainingstijd steken in de dribbel, passeerbeweging en actie 1/1. Dit 
doen we uiteraard in veel wedstrijdjes en positiespelen. Dan is de weerstand van een verdediger aanwezig 
en is dit het meest wedstrijdecht. Het gevolg is wel dat we bij de U13 nu ook enkele verdedigende 
technieken kan aanleren.  

• De block-tackle (blokkage)  

• De sliding-tackle (zie hiervoor ook de Coerver-video) 

• De schoudercharge  
 

Geef ook nu en dan oefeningen om de duelkracht aan te scherpen en de ANGST voor het duel die er bij 
sommige jeugdspelers zeker is af te leren. Vb. rugby als opwarmingsoefening.  
 

a. Het kopspel 
Moet nu en dan verder ontwikkeld worden. Gebruik nog altijd het meest een toegeworpen bal.  
De spelertjes moeten hun schrik overwinnen en een goede timing aanleren bij het koppen.  
D.w.z. dat ze de neervallende bal steeds tegemoet springen gevolgd door een kopslag.  
NOOIT de bal afwachten en zomaar op uw hoofd laten vallen. Voor het later aanleren van een kopduel is 
het opnemen van de gewoonte om altijd met een sprong de bal te koppen strikt noodzakelijk.  
Een wedstrijd waarin de bal wordt geworpen en met het hoofd moet gescoord worden. Of een wedstrijd 
waar de bal met het hoofd naar elkaar moet gepast worden.  
 

b.  Jongleeroefeningen 
Als er tijdens de training tussentijd is geef dan nog steeds jongleeroefeningen.  
VB tussentijd om materiaal te verplaatsen.  
Vb. na zware oefening als “actieve rust”  
Vb. bij een oefening afwerken op doel. In plaats van terug te keren naar hun startplaats bal aan  de voet, 
laat hen dit doen al jonglerend.   
Vb. je speelt een match 4/4 en er zijn 12 spelers op training. Laat die vier gedurende bv 4  minuten 
jongleren terwijl de andere een matchke spelen en wissel na enige tijd af.  
Vb. geef je een oefening waar er toch wat wachttijd is tussen de beurten (wat zo min mogelijk moet 
zijn!!!) verplicht hen dan naast elkaar (met enige meter tussenruimte) te jongleren. Als  ze samen staan 
gaan ze toch spelen en babbelen en verslapt de aandacht.  
 
Ook nu en dan nog jongleertests. Het zet hen aan tot oefenen. Jongleren verbetert altijd het balgevoel en 
blijft dus steeds nuttig.  
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10.4.2. Tactiek 

1. Individuele tactiek 

a. Bij balbezit 

Vooraf : Alhoewel spelertjes (en ook ouders voor hun zoon) wel altijd een voorkeur zullen hebben voor 
één bepaalde positie op het veld is het toch aan te raden om de spelers op alle posities te laten spelen. 
Dit komt hun ontwikkeling ten goede. Pas vanaf de U15 kunnen we spelers min of meer koppelen aan 
vaste plaatsen in het elftal. 
 
Verder optimaliseren van het vrijlopen. Herhalen van het in steun komen. Toepassing daarvan is de ½ 
actie. Coaching : GEEF 
 
De spelers leren om elkaar te coachen. Dit is heel belangrijk en wordt te weinig aangeleerd. Het is 
enkel een kwestie van hierop te blijven hameren en zo de gewoonte te kweken. Enkele aan te leren 
coachingswoorden. (zie punt 15) 
 
Leer hen wat loshaken is (met een spurt van de verdediger weglopen) naar de bal toe of in de vrije 
ruimte. 
 
Leer ze voor het loshaken een vooractie maken. Dit is een beweging in tegengestelde richting om de 
verdediger te misleiden. Dit is een zéér nuttig onderdeel van het voetbal gezien het grote 
verrassingseffect. 

 
b. Bij balverlies 

 
Druk zetten door de dichtstbijzijnde speler op de balbezitter tegenpartij moet een gewoonte 
worden. 

 
2. COLLECTIEVE TAKTIEK. 

 
a. Bij balbezit 

 
In balbezit het veld zo groot mogelijk maken. Opengaan. Dit maakt het makkelijker 
voetballen en moeilijker verdedigen voor de tegenpartij. 
 
Leer hen om ze snel mogelijk diep te spelen. 
Leg hen uit dat het breedtespel als voorbereiding geldt om gepast diep te kunnen spelen. 
Leer hen als regel te gebruiken : DIEPTE ALTIJD VOOR BREEDTE. 
 
Leren van een steekpas (= in het straatje)in de diepte tussen verdedigers door zowel in het 
centrum als naar de opkomende flankspelers 

b. Bij balverlies 
 

In balverlies het veld zo snel mogelijk verkleinen. Naar elkaar toekomen. Korter bij elkaar 
gaan spelen. 

 
Leer hen verder dat ze bij balverlies met zijn allen moeten werken om terug in balbezit te 
komen. Maak hen bewust van het feit dat voetbal meer zonder dan met de bal gebeurt, dus 
meer met het hoofd dan met de benen. 

 
Leer hen om trechtervormig te verdedigen dus altijd alles centraal voor het doel goed 
afsluiten. 
 
Leer hen kort dekken rond het doelgebied. 

 
 

file:///C:/Users/Kenny%20Sergeant/Documents/Drongen/KVE_opleidingsplan_veldspelers%2031-5-15.docx%23_15._Coachingswoorden
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OPMERKING : 
1. Gedetailleerdere uitleg over taken per speler en per linie worden later op papier gezet. 
2. Het aanleren van zowel individuele als collectieve tactiek wordt best geleerd door het spelen van 

wedstrijden en het inoefenen van spelsituaties zoals hieronder beschreven. 

• Het leren uitspelen van een 2/1 of 3/2 situatie. Aanvallers coachen 

• Het leren uitspelen van een 2/2 of 3/3 situatie. Aanvallers coachen. 

• Het leren uitspelen van overtal 3/2 of 4/2. Aanvallers coachen. 

• Het leren verdedigen in ondertal 3/2 of 4/2. Verdedigers coachen. 

• Het leren uitverdedigen in overtal 3/1 of 3/2 
 

Deze spelsituaties worden aangeboden eerst in overtal (=makkelijk) dan in numerieke 
gelijkheid. Gebruik hier oefeningen waarbij vb. 3 aanvallers proberen te scoren tegen 2 
verdedigers. (Zie tekening bij uitleg over pré-U13)Aanvallers starten de actie. Laat ze 
vertrekken van vooraf aangeduide plaatsen. Het spel begint als aanvaller A de bal geeft naar 
B. Dan ook mogen de verdedigers in actie komen en wordt er een gewoon “matchke” 
gespeeld waarbij de aanvallende ploeg moet scoren in het grote doel met doelman. Als de bal 
buiten de afgebakende ruimte is of als er na 20 seconden nog geen doelpoging is is hun beurt 
voorbij. De verdedigers kunnen scoren door bij balrecuperatie de bal te trappen in kleine 
doeltjes opgesteld aan de zijkant. 
Hou de stand goed bij om het spel leuk en competitief te maken. 
BUITENSPEL REGEL GELDT UITERAARD. (Misschien niet in het begin bij het aanleren). 

 

10.4.3 Fysiek 

Ook bij de U12-U13 wordt de uithouding getraind door de duur van de training en door de 
afwisseling lopen - stappen. 
Wel moeten iedere training enkele snelheids- en behendigheids- of coördinatie-oefeningen 
gegeven worden. Ook looptechnische oefeningen zijn op deze leeftijd heel interessant gezien 
hun coördinatie uitstekend is. Hiervoor is er de op YOUTUBE enkele filmpjes met 
coördinatieoefeningen gemaakt door Joost Desender. 
 
Lichte krachttraining kan zoals bv touwspringen, trekken en duwen. 
 
Nog niet trainen van weerstand. 
 
 

  



KENNY SERGEANT 51 

 

 

11. U15 

11.1 Maandplanning U15 
 

Zie kruistabel met maandthema’s 
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11.2 Leeftijdskenmerken U15 

• Kan heel veel indrukken en waarnemingen opnemen. Logisch denken en zaken combineren wordt 
steeds makkelijker. Vaak zien ze al oplossingen ver weg. Ze hebben het vermogen om abstract te 
denken, daarom ontwikkelen ze steeds meer gevoel voor tactiek. 

• Door wat hiervoor beschreven is dit de ideale leeftijd voor het ontwikkelen van wedstrijdrijpheid. Ze 
kunnen nu echt samen spelen. 

• Fysiek zijn er vaak grote verschillen tussen deze spelers te zien. Spelers van 13 jaar kunnen al 15 jaar 
lijken, terwijl anderen nog de kenmerken van een U13-speler vertonen. 

• Van soepel bewegende kinderen en lenige spelers veranderen ze in korte tijd soms tot houterige 
slungels. In deze groeispurt is er vooral een snelle toename van been- en halslengte waardoor er een 
slungelachtige jongen ontstaat. 

• Dit kan voor gevolg hebben dat een jongen die technisch goed ontwikkeld bleek bij de U13 nu plots 
elke bal van zijn voet laat springen. 

• Kunnen, eveneens ten gevolge van de snelle groei, maar een beperkte belasting aan en hebben vaak 
problemen met kniegewricht en aanhechtingen van pezen. 

• Deze kinderen worden ook kritischer en gaan steeds meer tegen de mening van volwassenen in. 

• Onrust en een grote wisseling in stemming is typerend. 

• Komen in contact met de slechtere kanten van de maatschappij (roken, alcohol, drugs). Probeer hen 
hiertegen te waarschuwen en stimuleer een goede leefgewoonte. 

• Spelers van deze leeftijd willen niets anders dan winnen. Gebruik deze instelling om hen duidelijk te 
maken dat dit enkel kan samen als “team”. 
 

11.3 Tips voor de U15-trainer 

• Deze spelers testen graag waar de grenzen liggen van een trainer of begeleider. Maar daarom altijd van 
bij het begin van het seizoen duidelijke afspraken. 

• Laat ze zelf over spelproblemen nadenken. Probeer vragenderwijs te coachen ipv 

• oplossingen te dicteren. 

• Hou absoluut rekening met de beperkte belastbaarheid van deze jongens!!! 

• Spelers kijken te snel naar de fouten van een ander, leer ze echter om zelfkritisch te zijn. 

• Ontwikkelen van wedstrijdrijpheid is de hoofddoelstelling. Neem dus de wedstrijd als uitgangspunt 
voor de oefenstof. Veel partijspelen en positiespelen. 

11.4 Hoofddoelstelling: Ontwikkeling wedstrijdrijpheid 
Bij de U15 spelen onze jeugdvoetballers voor het eerst hun wedstrijden op een volledig 
terrein. Omdat om die reden zowel de afstanden tussen de spelers als de ruimte waarin 
gespeeld wordt groter is moeten we nu wat het technische aspect betreft veel aandacht 
besteden aan het geven van een goede lange pass en het geven van een goede voorzet vanaf 
de flanken. Ook op de hieraan verbonden technieken voor het aannemen van een hoge bal 
of het in één tijd doorspelen (met voet en met het hoofd) gaan we nu intensief oefenen. 
Omdat het trappen van een pass binnenkant voet nu gekend moet zijn gaan we het spel 
versnellen door vaak onze U15 te laten spelen in één tijd. Kaatsen, 
1-2 beweging, deviatie. 
Ook kunnen U15 reeds logisch denken en op situaties vooruit denken. Dit heeft op tactisch 
vlak als gevolg dat als ploeg spelen zowel in balbezit als in balverlies nu veel beter lukt en 
hierop veel moet geoefend worden. Leer hen nu voetballen als team. 
De taken per positie en per linie op het veld moeten gekend en duidelijk zijn. 
Bij de U15 moet je de wedstrijdrijpheid ontwikkelen. Daarom vormt de wedstrijd op 
Zaterdag het uitgangspunt voor de keuze van de oefenstof. Aan de hand van de fouten die er 
gemaakt worden in de wedstrijden moet je als trainer nu je oefenstof gaan opmaken. Je moet 
dus de voetbalproblemen die je spelers hebben in de wedstrijd vertalen naar de geschikte 
oefenstof. Geef dus veel partij- en positiespelen op training maar met telkens één 
aandachtspunt (vb. hoe uitverdedigen, hoe een 3/2 situatie aanvallend uitspelen, wie moet er 
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voor doel komen bij een voorzet vanaf de flank enz...) 
 
TIP : Voetbalproblemen kun je makkelijk ontdekken door de wedstrijd van je ploeg te 
bekijken. Door het stellen van de vragen wie, wat, waar, wanneer? Kan je die makkelijk 
opsporen. 
Wie doet iets verkeerd? Vb. rechtervleugelverdediger is niet aanspeelbaar bij het uitverdedigen 
Wat doet hij verkeerd? Hij loopt zich niet vrij naar de zijlijn, blijft staan. 
Waar? Op onze eigen helft na balrecuperatie 
Wanneer? Bij balbezit als we willen opbouwen vanachter uit. 

 
Aan de hand van deze analyse en situatieschets kun je dan geschikte oefenvormen makkelijk 
zelf bedenken die dit voetbalprobleem door middel van een training helpen oplossen. 
Bij de U15 maakt de techniektraining stilaan plaats voor tactiektraining. Hoe speel ik als 
ploeg, wordt stilaan hoofdzaak. Zeker vanaf de U17 en bij de juniores gaan we het 
ploegspel optimaliseren. Van bewuste en echt doelgerichte techniektraining is dan geen sprake 
meer. Het collectieve leren wordt belangrijker dan het individuele leren. 
Uiteraard moet de techniek onderhouden worden en blijven goede pass-oefeningen voor alle 
voetballers belangrijk. Het onderhouden van techniek moet door het regelmatig herhalen en 
blijven herhalen bv tijdens opwarmingen. 

 

 

 

 

 

Onze hoofddoelstelling voor de U15trainingen zijn dus de volgende : 

• Trappen van een lange pass (lange lob) - flankvoorzet -afwerken met hoofd 

• Controleren/verwerken van een lange pass 

• Het spel versnellen door veel te oefenen op spelen in één tijd 

• Het combinatievoetbal verbeteren 

• Taakomschrijving per positie/linie 

• Wedstrijd -analyse leert ons wat fout gaat en bepaalt voor een groot stuk 

welke oefenstof we geven. 

 

11.5 Specifieke doelstellingen 

11.5.1 Techniek 

A. Traptechnieken 

a. De lange lob 

De lange pass wordt door de verruiming van het terrein nu eveneens heel belangrijk. 
Deze pasvorm hebben we bij de U13 reeds occasioneel getraind, nu goed aanleren 
(vooral) met binnenkant wreef, maar ook met de buitenkant voet. Laat hen uiteraard eerst 
goed oefenen met hun keuzevoet, nu en dan doen trappen met hun zwakke voet. 
 

b. De flankvoorzet 

Een goede flankvoorzet is zeer belangrijk in voetbal en zorgt altijd (zeker als de aanvallers gepast 
inlopen) voor veel doelgevaar. Hier dus vaak op gaan trainen. 
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c. De volley 
Door het aanleren van het geven van een goede lange bal, moeten we leren trappen in volley 
(vluchtschot) met de wreef (=op kracht) zowel als met binnenkant voet (=plaatsen). Vooral bij 
een flankvoorzet moeten we vaak in één tijd de bal in volley trappen. 
 

d. Spelen in één tijd: De deviatie/de 1-2 beweging/kaatsen 
De korte pass moet nu perfect zijn. Dit moet circulatievoetbal over de grond nu al vrij goed 
mogelijk maken. Toch moeten de U15 het spel nog kunnen versnellen door, als het kan, te 
spelen in één tijd. 
Verplicht de U15 in positiespelen nu en dan enkele ogenblikken de bal in één tijd te spelen 
(=1 punt). Speel bv 4/2 waarbij het viertal in één tijd moet spelen, anders balverlies. 
 
Geef oefeningen op het kaatsen (=terugleggen in één tijd). Leer hen hun medemaat met 
tegenstander in de rug te coachen door ze het coachingswoord “KAATS” te doen roepen. 
 
Leg hen het gebruik van de deviatie uit. Train hierop in een situatie waarin een deviatie ook 
nuttig is in een wedstrijd. De spelsituatie bij uitstek is hiervoor het inspelen op de target-man 
die de bal devieert naar een opkomende middenvelder. 
 

 
B. Het aannemen/meenemen 

Nu we vaker met lange ballen zullen voetballen moeten we ook veel oefenen op het aannemen 
van een lange pass. De aanname kan gebeuren met binnenkant (vooral), wreef of buitenkant 
voet of ook met de dij of de borst. 
Ook nu het belang van een gerichte controle benadrukken. Is wel moeilijk uit te voeren voor 
beginners. 
 

 
C. Bal leiden en dribbelen 

Belangrijke opmerking vooraf : 
U15 zijn op de leeftijd van 12-14 jaar is hun puberteit. Ze ondergaan dan zowel psychisch 
(waardoor ze soms een probleemgedrag ontwikkelen) als fysisch een enorme verandering. 
Fysiek valt dit vooral op doordat ze slungelachtig worden, hun armen en benen groeien sneller 
dan de rest van hun lichaam waardoor ze veel van hun soeplessen en coördinatie verliezen. 
Dit kan voor sommige spelers betekenen dat de sierlijke, stijlrijke voetballer van het jaar 
voordien nu een slungelachtige en ongecontroleerde indruk geeft in zijn bewegingen en dat ze 
sommige bewegingen die ze vroeger vlot uitvoerden nu niet meer kunnen. Dit is in die leeftijd 
zeer normaal. Ook zijn ze nu kwetsbaarder voor blessures, hou daar ook rekening mee. 
Juist omdat ze hun souplesse verliezen is het van belang om nu en dan nog veel dribbel, kapen 
draaibewegingen te laten uitvoeren. 
We blijven dus in onze oefeningen vormen verwerken van dribbelen en leiden van de bal. De 
geleerde Coerver-oefeningen moeten dus ook nu getraind worden. 
Weer aandacht voor het over de bal kijken = overzicht houden. 
 
 
D. Andere technieken 

a. Het kopspel 

Ook hier is het kopspel en het kopduel belangrijker geworden nu we vaker met hoge ballen 
werken. 
Leer hen de schrik te overwinnen om op een strakke voorzet in te komen en te koppen. 
Let op de goede timing bij een kopduel. Spring altijd naar de bal, wacht die nooit af. 

 
b. De verdedigende technieken 

Ook nu en dan oefenen op de sliding-tackle en schoudercharge. 
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E. Jongleeroefeningen 

Die geven we nu nog enkel als actieve rust tussen zwaardere oefeningen door en tijdens opwarming of 
cool-down. 
 

11.5.2 Tactiek 

U15 (zeker de 2de jaars) komen stilaan op een leeftijd waar ze tactische begrippen steeds 
beter begrijpen en kunnen uitvoeren. 
Vanaf de U15 tot en met de juniores gaan we het accent van de training ook voor een groot 
stuk leggen op de tactisch opleiding. Bewust maken van de taken per positie en per linie is al 
mogelijk. 

 
1. De individuele tactiek 

a. Bij balbezit 
Verder optimaliseren van het samenspel door er blijvend de klemtoon op te leggen dat ze 
moeten in steun komen, loshaken na vooractie, de vrije ruimte (diepte) opzoeken, steeds 
doorbewegen na een pass. 
 
Let erop dat ze niet te pas en te onpas de lange bal gebruiken. 
 
De beste oefenvormen hiervoor zijn positiespelen met overtal ondertal om te eindigen in 
numerieke gelijkheid. 
 
U15 moeten nu al vrij goed hun taak kennen bij balbezit. Ze moeten het gewoon worden 
om steeds hun positie op het veld te checken d.w.z. sta ik -rekening houdend met de 
spelsituatie- nu op een voor mijn ploeg nuttige positie? 
 
De spelers ook leren om elkaar te coachen. Dit is heel belangrijk en wordt te weinig 
aangeleerd. Het is enkel een kwestie van hierop te blijven hameren en zo de gewoonte te 
kweken. (zie punt 15) 

 
b. bij balverlies 

Eerste taak blijft druk zetten op speler in balbezit. 
 
Tweede belangrijke taak in balverlies is om elkaar rugdekking te geven. Dit is een positie 
innemen op enkele meters van het koppel dat een duel uitvecht. Rugdekking is nodig om 
wanneer uw medemaat is uitgeschakeld onmiddellijk zelf de balbezitter te kunnen aanvallen. 

 
Ook taak uitvoeren - zone verdedigen - en steeds weer kijken of je in die bepaalde spelsituatie 
wel op de voor uw ploeg nuttigste plaats staat. 

 

2. De collectieve tactiek 

a. Bij balbezit 

In  balbezit  het  veld  zo groot mogelijk  maken.  Opengaan.  Dit  maakt  het  makkelijker voetballen 
en moeilijker verdedigen voor de tegenpartij. 

Leren om met een lange pass snel diepte in het spel te brengen en een voorspeler diep te sturen 
met een pass in de rug van de verdediging. 
 
Elkaar constant coachen en elkaar corrigeren. 
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b. Bij balverlies 
 

Leren het veld zo klein mogelijk te maken. Posities en linies naar elkaar toe schuiven tot één blok. 
 
Als team werken voor de balrecuperatie, Voetballen doe je meer zonder bal dan met de bal, 
dus meer met je hoofd dan met je benen. 
 
Leren om vooral de  diepe bal te vermijden. Probeer de tegenstander te verplichten om de bal breed 
te spelen. 

11.5.3 Fysiek  

Er kan getraind worden op uithouding via korte duurlopen tot max. 10 minuten. 
 
Wel mag er nu gezien het kopspel steeds belangrijker wordt wat getraind worden op de sprongkracht. 
Niet met gewichten en met de eigen lichaamsbelasting. 
 
Vb.: touwspringen,  over  hordenspringen  enz...  Ook  trappen  oplopen  mag  (goed  voor  de 
explosiviteit. 
 
Nu voor de meesten, gezien de puberteit en de minder harmonieuze bouw, de lenigheid een probleem 
wordt veel coördinatie- en behendigheidsoefeningen geven. 
 
Ook veel oefeningen gericht op snelheid, wendbaarheid. 
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12. U17 

12.1 Maandplanning U17 
 

Zie kruistabel met maandthema’s 
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12.2 Leeftijdskenmerken U17 

• In het begin van deze leeftijdsgroep maken deze jongens grote veranderingen mee.  
Dit gaat gepaard met de nodige emotionele onrust 

• De motivatie kan daardoor ook gedurende een bepaalde periode wegvallen. 

• Zijn erg gemotiveerd en zeer kritisch t.o.v. zichzelf, maar ook t.o.v. anderen 

• In deze groep is de zogenaamde “pikorde” een grote rol 

• Het winnen van wedstrijden wordt voor hen nu erg belangrijk 

• De manier waarop kunnen ze objectief beoordelen en ze kunnen goed de prestatie van  team  en  van  
zichzelf  plaatsen.  Sommigen  maken  al  een  scherpe  analyse hieromtrent. 

• De 2de  jaars-U17 hebben meestal de groeispurt achter de rug en verkrijgen stilaan weer de juiste 
lichaamscoördinatie. 

 

12.3 Tips voor de U17-trainer 

• Maak goede afspraken over het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden 

• Wees vooral eerlijk, daar zijn deze jongens gevoelig voor. Wees ook consequent. Maar geen 
uitzonderingen voor bepaalde spelers. 

• Laat ze meedenken over de speelwijze 

• Voer tijdens de training de weerstand en tempo op. 

• U17 kunnen al heel wat tactische grondbeginselen aan. Linie- en teamtactiek kunnen vrij gedetailleerd aan 
de orde komen. 

• Emotionele uitlatingen komen nogal eens voor. Voer veel persoonlijke gesprekken, ze kunnen voor rust 
zorgen. 

• Organiseer eens een activiteit buiten het voetbal, het versterkt de band met die spelers enorm. 

• Op die leeftijd haken er veel spelers af. Heb ook voor sluimerende problemen die dit afhaken kunnen in de 
hand werken. 

• Voor die leeftijdsgroep is de wedstrijd zelf bepalend voor de inhoud van de oefenstof die gedurende de 
week op training gegeven wordt. 

• Als we aan de hand van de gekende vragen (wie, wat , waar, wanneer) zien wat er in wedstrijden fout gaat, 
kunnen we daar een training rond bouwen. 

• Dit kan nog altijd gaan over technische  onvolmaaktheden maar ook zeker tactische tekortkomingen 
moeten nu worden weggewerkt. 

• Leg daarom ook steeds tijdens de training de relatie met de wedstrijd 

 

De hoofddoelstelling bij het coachen van U17: Het beter leren 
presteren als ploeg. Ontwikkelen teamtaken, taken per linie en taken per 

positie 
 

12.4 Specifieke doelstellingen 

12.4.1 Techniek 

De ideale leeftijd om techniek aan te leren zijn deze jongens wel voorbij. Bovendien hebben vooral 1ste  
jaars U17 een verminderde coördinatie ten gevolge van de groeispurt. Toch moet ook nu aandacht 
besteed  worden aan techniek. Individuele tekortkomingen moeten worden weggewerkt en de techniek 
moet steeds onderhouden worden. 
Leer  hen  DIE  spelsituaties  herkennen  waar  ze  een  bepaalde  passeerbeweging  kunnen gebruiken. 
Maak dus hun techniek functioneel. 
 
Ook moeten we aan de uitvoering van alle technische vaardigheden nu hogere eisen stellen . Alles moet 
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juister worden uitgevoerd maar vooral veel  SNELLER. 
 
De snelheid van uitvoering moet in deze leeftijdsgroep worden opgedreven. 
Dit is de klemtoon voor onze technische herhaaltrainingen. Een goede uitvoering moeten ze reeds uit 
een vorige categorie kennen, een snellere maar toch juiste uitvoering moeten ze nu leren. 
Zo moeten ze geleerd worden om de bal in beweging aan- en mee te nemen. 
Ook het principe van 2x raken en dan spelen sterk naar voor brengen. Aannemen – spelen. 
 
Gebruik hier de analyse van de wedstrijd, zoek de voetbalproblemen  en kies in functie van het 
voetbalprobleem de juiste oefenstof. 
 
TIP  :  Voetbalproblemen kun je  makkelijk ontdekken door  de  wedstrijd van je  ploeg te bekijken. Door  
het  stellen van de vragen wie, wat, waar, wanneer? Kan je die makkelijk opsporen. 
Wie doet iets verkeerd? Vb. rechtervleugelverdediger is niet aanspeelbaar bij het uitverdedigen 
Wat doet hij verkeerd? Hij loopt zich niet vrij naar de zijlijn, blijft staan. 
Waar? Op onze eigen helft na balrecuperatie 
Wanneer? Bij balbezit als we willen opbouwen vanachter uit. 
 
Aan de hand van deze analyse en situatieschets kun je dan geschikte oefenvormen makkelijk zelf 
bedenken die dit voetbalprobleem door middel van een training helpen oplossen. 
 
TIP! Maak zo een training vertrekkend van het spelprobleem. De doelstelling van de training is 
bijvoorbeeld het geven van een goede flankvoorzet omdat je vaststelt dat  in een wedstrijd dit blijkbaar 
te moeilijk is voor de spelers. Nu ga je deze spelfase zodanig vereenvoudigen dat het  makkelijker  wordt.  
Je  gaat  “afdalen”  naar  de  meest  geïsoleerde  vorm  en  dan  terug opbouwen naar de eindvorm. Bij 
het hiervoor aangehaalde voorbeeld  kan je bv. eerst een gewone oefening geven op puur trappen van 
voorzetten op stilliggende ballen, dan ga je weer stijgen naar voorzet na dieptepas zonder tegenstanders 
tot aan de eindvorm nl. het trappen van een voorzet na combinatie en met druk van een verdediger. 
Dus: vertrekkend vanuit het spelprobleem afdalen naar de meest geïsoleerde vorm en terug progressief 
stijgen (moeilijker en moeilijker maken..) naar de eindvorm. 

 

12.4.2 Tactiek 

Tactische training is op die leeftijd zeer belangrijk. Het inzicht in het tactisch handelen groeit zeer sterk. 
Ze kunnen ook al collectieve tactiek en individuele tactiek onderscheiden. Spelsituaties kunnen ze snel 
analyseren en herkennen. Leer ze het belang van speldiscipline. 
 
Leer ze de basistaken van het spelconcept in een 4 – 3 – 3 opstelling. De omschrijving van de basistaken  
per  positie  vind  je  in  bijlage  …algemeen  moeten  ze  het  volgende  worden aangeleerd: 
 
Bij balverlies:  
algemene teamorganisatie en de uitvoering van de taken per linie en per positie aanleren. Zie 4.3 

 

• Bij balverlies de speelruimte meteen klein maken 

• De speler in balbezit moet onmiddellijk worden aangevallen door de speler die het dichts bij de bal 
staat. 

• Altijd de afgesproken organisatie houden, niet uit de organisatie spelen! 

• Voorkom een dieptepas door de speelhoek af te dekken 

• Ook  de  andere  afspeelmogelijkheden  zoveel  mogelijk  afschermen,  waardoor  de tegenpartij 
“verplicht” wordt foutieve pas te geven. 

• Basistaken zijn altijd het uitgangspunt 

• Altijd die oplossing zoeken die best is voor het team, niet voor jezelf 

• Sta bij het verdedigen zo opgesteld dat je de bal EN je directe tegenstander ziet 

• Moment van druk zetten herkennen 

• Onderlinge  coaching  is  heel  belangrijk.  Blijf  erop  hameren  dat  ze  volgende coachingswoorden 
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moeten gebruiken. 
 

De spelers leren om elkaar te coachen. Dit is heel belangrijk en wordt te weinig aangeleerd. Het is enkel 
een kwestie van hierop te blijven hameren en zo de gewoonte te kweken. Enkele aan te leren 
coachingswoorden. (zie punt 15) 
 
Bij balbezit: 

algemene teamorganisatie en de uitvoering van de taken per linie en per positie aanleren. (Zie 4.3) 
 

• Speelveld zo groot mogelijk maken (diepte en breedte) 

• Geen risico’s op eigen speelhelft, pas op voor laterale pas 

• Probeer een man-meersituatie te creëren 

• Altijd aanspeelbaar opstellen 

• Diep gaat voor breed, breed gaat voor terug 

• Voorkom onnodige overtredingen. 

• Beklemtoon het belang van onderlinge coaching. 
 

1. Individueel: 
 

Geef: speler aan de bal geeft de bal naar diegenen die hem vraagt 
Alleen: de speler aan de bal staat zodanig vrij dat hij tijd heeft om te beslissen hoe hij verder speelt. 
Weg : de speler aan de bal dient de bal onmiddellijk te ontzetten. 
Los: dit roept de keeper als zijn verdediger die niet mag aanraken zodat hij die bal zelf kan spelen. 
Rug: de speler aan de bal moet opletten omdat er iemand in zijn rug komt die hij wellicht niet heeft gezien 
Verander: de speler aan de bal moet het spel verplaatsen naar de andere kant. 
Steunen: de speler in balbezit is in moeilijkheden en moet steun krijgen. 
Houden:  speler aan de bal moet de bal bijhouden om zijn medespelers toe te laten bij te sluiten. 
Actie: de speler aan de bal moet een individuele actie proberen. 
Ga door: de betrokken speler wordt aangemoedigd om zijn actie verder te zetten. 
Diep: de betrokken speler moet diep spelen. 

 

2. Collectief 

Open: de spelers dienen de ruimte te creëren door de onderlinge afstanden te vergroten. 
Vooruit: als de bal naar voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te schuiven en 
naar de bal. Ook moet de doelman dan enkele meters uit zijn goal gaan staan. 
Korter: iedereen of de betrokken speler moet zijn tegenstander korter dekken. 

 

12.4.3 Fysiek 

Bij de vorige leeftijdsgroepen hebben we enkel specifiek getraind op snelheid en coördinatie. 
Bij de U17 mag al op uithouding getraind worden. Toch is algemeen gezien het trainen 
van het fysiek aspect pas voor later. 
 
Snelheid: als de speler uit de groeispurt is kan nu ook weer beter getraind worden op de 
looptechniek. Het lichaam wordt weer harmonieus waardoor de snelheid systematisch kan 
verbeterd worden. 
 
Kracht: bij onze gemengde groep (1ste en 2de jaars samen) is het omwille van de mogelijk 
grote verschillen niet aangewezen om al op kracht te trainen. Wel het gebruik van het eigen 
lichaam als “belasting” kan vb. huppen, springen. Het trainen van snelkracht (snelheid + kracht) kan wel. 
Zo kunnen er veel oefeningen gegeven worden in een voetbalcontext nl. 
starten en afremmen, plotse ritme- en richtingsveranderingen. 
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Lenigheid: hierop trainen wordt belangrijk. Veel rekoefeningen ter voorkomen van blessures. 
 
Uithouding: ook op het vlak van uithouding kan getraind worden. Een bosloop, baltraining 
net onder de anaërobe grens, spelvormen met de nadruk op uithoudingsvermogen. 
 
Weerstand: nog geen weerstandstrainingen geven. 
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15. Coachingswoorden 

B+ Individueel bijsturen 

Coachingswoord Omschrijving 

Aanbieden – steunen Speler moet bewust uit de dekking van de tegenstander komen en aanspeelbaar 

zijn voor zijn medespeler door op een juiste manier naar de bal toe te bewegen. 

Eventueel vooractie maken 

Aannemen De bal onder controle brengen. Er is geen direct gevaar om de bal te verliezen 

Achterlijn halen De balbezittende speler gaat naar de achterlijn en geeft een voorzet naar 1e of 2e 

paal, 16 meter. Opheffen van buitenspel 

Actie De betrokken speler dient een individuele actie (naar doel) te doen. 

Afhaken De speler komt naar de bal toe, de tegenstander heeft dan geen kans om de bal te 

onderscheppen 

Alleen – Tijd De betrokken speler staat zodanig vrij dat hij de bal kan controleren en zelf kan 

beslissen hoe hij wil verder spelen. Er is geen direct gevaar voor balverlies 

Bijhouden De balbezitter moet de bal bijhouden, afschermen en wachten op steun 

Buitenom Achter de rug van de balbezittende medespeler om, de ruimte in sprinten die aan 

de buitenkant vrij is. 

Controle De bal aannemen (opengedraaid staan, buitenste voet, georiënteerde controle) 

Diep Speler loopt de ruimte in richting doel van de tegenstander en wil dat de bal voor 

hem uitgespeeld wordt. 

Draai door De aangespeelde speler moet de bal zo aan- en meenemen dat hij een groot 

gedeelte van het veld overziet en ook de pass naar zo veel mogelijk richtingen kan 

geven. De vrije ruimte opzoeken d.m.v. dribbel of pass. 

Dribbel – zoek op Speler met bal zoekt tegenstander op en probeert deze uit te schakelen. De speler 

dient een individuele actie (naar doel) te ondernemen als de scoringskans reëel is 

(1 tegen 1 situaties). 

Kaatsen De bal direct terugspelen naar de speler die jou de bal aanspeelt. Juiste 

balsnelheid en richting, over de grond en op het goede been. 

Leiden – drijven Probeer zo snel mogelijk met bal aan de voet richting doel van de tegenpartij te 

gaan. Probeer zo snel mogelijk terreinwinst te boeken. 

Lichaam Je lichaam tussen de bal en de tegenstander brengen zodat deze niet aan de bal 

kan. Eventueel voorafgaand de tegenstander een lichte schouderduw geven. 

Los De betrokken speler mag de bal niet meer aanraken zodanig dat de doelman de 

bal zelf kan spelen. 

Naar binnen Speler loopt/sprint van de zijkant naar binnen om ruimte te maken voor 

opkomende medespeler. 

Rug De speler moet opletten want er komt iemand in zijn rug. 

Scherm (bal) af Je lichaam tussen de bal en de tegenstander brengen. De tegenstander kan dan 
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niet bij de bal. 

Speel De bal direct naar een vrijstaande medespeler spelen als die er om vraagt. 

Steunen De betrokken speler moet achter de medespeler komen en hem steunen, zeker 

wanneer deze in moeilijkheden zit. 

Verander De speler dient het spel te verleggen naar de andere zijde van het veld. 

Voet Speler vraagt om de bal in de voet aangespeeld te krijgen. 

Vrijlopen Zoek de vrije ruimte (= plaats waar noch een tegenspeler, noch een medespeler 

staat) op als je niet aanspeelbaar opgesteld staat. Laat je horen als je vrijstaat. 

Probeer bij het vrijlopen steeds correct ingedraaid te staan zodat je maximaal zicht 

houdt op het speelveld. 

Weg De bal onmiddellijk ontzetten 

Er dreigt gevaar > scoringskans tegenstander 

Kans op balverlies is groot 

Zakken De betrokken speler dient te zakken om de verdedigende taak over te nemen van 

een medespeler die ingeschoven is. 

 

B- Individueel bijsturen 

Coachingswoord Omschrijving 

Breed – openen De spelers dienen ruimte te creëren door de onderlinge afstanden zo groot 

mogelijk te maken. Het speelveld zo groot/breed mogelijk maken 

Omschakelen Het SNEL veranderen van de voetbalbedoeling van verdedigen naar aanvallen bij 

veroveren van de bal 

Vooruit Als de bal naar voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te schuiven 

en naar de bal toe (wordt bevolen door de doelman of een centrale verdediger) 

 

B- Individueel bijsturen 

Coachingswoord Omschrijving 

Dekken (kort) Je dichter bij je directe tegenstander opstellen (in de 16 meter). Als de bal in zijn 

richting gespeeld wordt heb jij een grote kans om deze te onderscheppen 

Dekking De betrokken speler dient de speler in duel dekking te geven 

Druk De dichtstbijzijnde speler valt de balbezitter aan 

Duel Probeer de bal te veroveren van je rechtstreekse tegenstander 

Korter De betrokken speler dient korter bij de tegenstrever in zijn zone te staan 

Los De betrokken speler mag de bal niet meer aanraken zodanig dat de doelman de 

bal zelf kan spelen 

Positie De betrokken speler loopt niet in zijn positie en dient zich onmiddellijk te 

corrigeren 

Remmend wijken – niet 

happen 

Duel met tegenstander niet aangaan. Tegenstander voor je houden en 

opvangen. 

Tegenstander proberen naar de buitenkant te drijven, weg van doel 

Rugdekking Geef rugdekking aan dichtstbijzijnde medespeler die in duel gaat en maak de 

afstand klein genoeg waardoor je de speler aan de bal snel onder druk kan 
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zetten wanneer die je medespeler uitgeschakeld heeft 

Voorzet blokken Speler tracht door een goeie opstelling te verhinderen dat de bal vanaf de flank 

of de achterlijn voor doel gebracht wordt 

Zakken De betrokken speler dient te zakken langs de kant waar de bal niet is om de 

nodige dekking te geven 

 

B- Collectief bijsturen 

Coachingswoord Omschrijving 

Druk zetten – pressing Elke speler zoekt zijn eigen of de dichtstbijzijnde tegenstander op zodat deze 

geen mogelijkheid heeft om de bal te spelen of te ontvangen. Man met bal 

aanpakken (niet happen) als die in je zone komt. Tegenstanders die aangespeeld 

kunnen worden kort dekken. Druk zetten na teken of na loopactie van bv speler 

9 naar de tegenspeler in balbezit 

Kantelen – knijpen De tegenstander een bepaalde richting in dwingen door met het hele team in 

blok naar de bal te schuiven. Gestaffeld rugdekking geven naar de kant waar de 

tegenstander balbezit heeft. Spelers moeten de onderlinge afstanden verkleinen 

Omschakelen Het SNEL veranderen van de voetbalbedoeling van aanvallen naar verdedigen bij 

verlies van de bal 

Positie Iedere speler dient onmiddellijk in positie te komen 

Schuiven Alle spelers dienen in blok naar de bal te schuiven 

Sluiten De ploeg dient de onderlinge afstanden te verkleinen 

Vooruit schuiven Als de bal naar voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te schuiven. 

Wordt bevolen door de doelman of een centrale verdediger 

Zakken Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen. De 

ploeg of een bepaalde linie moet zich lager opstellen. Om een snelle opbouw van 

de tegenpartij te verhinderen. Je team verdedigend te versterken 
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16. Websites 
 

Links naar websites voor oefenstof 

1. http://voetbaltrainer.be/pages/nl-index.htm 

2. http://www.trainingcenter.be/dashboard.html 

3. http://www.bloggen.be/voetbaltrainingzoalshetmoet/ 

4. http://www.1on1soccerskills.com/ 

5. http://www.ostjes-voetbaltrainingen.be/Oefenstof.aspx 

6. http://www.voetbalhuiswerk.be/home.php?lang=ned 

7. http://www.voetbaltrainingen.net/ 

8. http://www.voetbaloefenstof.com/ 
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