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Inleiding
Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving),
gestructureerd te laten voetballen. Alle jeugdspelers krijgen ieder op hun eigen niveau zo veel
mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden. Het gaat dan met name over techniek, over
tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen.
Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun
eigen niveau inzetbaar zijn.
Op deze manier kan een goede overgang/doorstroming naar de senioren plaatsvinden.
Tijdens de opleiding krijgt ook het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken,
het als team presteren naar je mogelijkheden) steeds aandacht.
Verder zijn waarden en normen binnen Olen United een belangrijk aandachtspunt in het kader van
de jeugdopleiding. Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden.
Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn.
Ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden.
Dit laatste betekent overigens niet dat winnen bij Olen United in de jeugdafdeling niet belangrijk is.
Het opleiden tot "winnaars" is namelijk ook een onderdeel van de gehele opleiding.
Door goed op te leiden, met plezier bezig zijn om vaardigheden aan te leren, behoort winnen
“vanzelf” tot de mogelijkheden
Prestatie en recreatie
Alle jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarbij wordt er door Olen United in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en
recreatiegericht voetballen.
Strikt genomen is elke vorm van jeugdvoetbal recreatief.
Echter, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk
voor een onderscheid. Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even
vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.
Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun
voetbalvermogen moeten op een hoger niveau aantreden. Deze groep spelers moeten we durven
de prestatiegroep noemen.
Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een
continu streven naar goed voetbal. En ..., om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om
vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.
De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en
intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar
anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig).
In het algemeen kunnen we dus aangeven dat de accenten in de doelstellingen verschillen voor
deze groepen.
De overeenkomst zit hem daarin dat beide groepen op een training komen om iets te leren.
Iedereen kan op eigen niveau iets leren in het voetballen.
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Werken met doelstellingen en/of jaarplannen ?
Moet men werken met een jaarplan bij de jeugd of kan men beter afhankelijk van de
wedstrijdresultaten en – evaluaties zijn trainingen wekelijks aanpassen aan de noden van het
moment?
Door zich uitsluitend te concentreren op de wedstrijden is de kans te groot dat basisaspecten van
het voetbal niet of onvoldoende behandeld zullen worden en men het resultaat op korte termijn
gaat overschatten.
Ons inziens is het zinvoller te werken op langere termijn en daarom vragen we aan de trainers om
maximaal hun trainingen op te bouwen met de doelstellingen vervat in het opleidingsplan van Olen
United.
Dit opleidingsplan is gegroeid vanuit de opleidingsvisie van de Voetbal Vlaanderen , met specifieke
aandachtspunten eigen aan Olen United.
Daarom is het aan te raden aan elke jeugdtrainer van Olen United deze opleidingsvisie te kennen.
Hoe meer er binnen een club met eenzelfde visie , eenzelfde methode gewerkt wordt , hoe meer
het jaarprogramma aan belang wint. Indien alle trainers met dezelfde visie trainingen opstellen, is
het jaarprogramma de basis om de rode draad, die doorheen de jeugdopleiding loopt, te
realiseren. Slechts door een vooraf bepaald programma ,dat loopt over verschillende jaren,
consequent te volgen is het mogelijk een degelijke en volledige opleiding aan onze jeugdspelers
aan te bieden
Eenmaal de spelers de overgang naar de U21 gemaakt hebben moeten we veronderstellen dat zij
praktisch alle facetten van het voetbal onder de knie hebben. Vanaf deze categorie is de
jeugdopleiding gedaan en gaan we wedstrijdgericht werken.
De trainingen van deze categorieën zijn gebaseerd op wedstrijdfouten , maar het blijft de opdracht
van de trainer om de noodzakelijke basistechnieken / tactieken van het voetbal te blijven herhalen
en veeleisend te zijn voor zijn spelers qua nauwkeurigheid en snelheid van uitvoering. In deze
categorie is het ook zo dat de beste spelen , rekening houdend met de gemaakte afspraken en dat
het wedstrijdresultaat mag bepalend zijn bij eventuele wissels. Training is geen bezigheidstherapie.
De lat mag / moet hoog gelegd worden. De uiteindelijke betrachting is elke speler individueel
optimaal te verbeteren en zoveel mogelijk doorstroming naar het eerste elftal te realiseren.
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Sportieve missie en visie van de opleiding
Missie van de opleiding








Fun = Al spelend leren voetballen.
Procesgericht en leeftijdsgebonden verder ontwikkelen.
De voetbaltechnische opleiding centraal plaatsen.
Een individueel gerichte opleiding aanbieden aan jongeren
Spelers laten doorstromen naar de A-kern van Olen United.
Een team creëren vanuit de onderbouw - Belofte volle spelers verder ontwikkelen
in de bovenbouw
Trainers vormen en begeleiden d.m.v. integratie van demonstratietrainingen en
theoretisch bijscholingen.

Sportieve visie – spelprincipes
Zonespel
· Alles gebeurt in functie van de bal en de spelers leren de ruimte op een adequate
manier bespelen.
· De ruimte wordt verkleind bij balverlies en de balbezitter en zijn medespelers in de
directe omgeving worden ingesloten.
· Er gebeuren minder nutteloze loopinspanningen
· Verzorgd combinatievoetbal primeert op krachtvoetbal
· Er is een vlotte omschakeling BB + - BB - mogelijk doordat de spelers zich in hun
vertrouwde zone bevinden
· de ‘niet werkende’ vleugel schuift (knijpt) naar binnen.
· de onderlinge dekking en coaching is zeer belangrijk.
Pressing spelen
· Op gepaste momenten, wordt er hoge pressing gespeeld. Druk uitoefenen door de
dichtst bij zijnde en best geplaatste speler op de balbezitter
· De spelers in de onmiddellijke omgeving, die de bal zouden kunnen krijgen, van
dichtbij dekken
· Linies kort bij elkaar houden waardoor de ruimte voor de tegenstrever om te
combineren klein blijft
Aansluiten van de linies
· Als de aanval oprukt, moet de verdediging aansluiten om bij eventueel balverlies de
ruimten te verkleinen
· Als de verdediging gedwongen wordt om te wijken moet het aanvalsblok zich laten
terugzakken om het contact met de verdedigingslinie niet te verliezen
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Buitenspel
· Aanvallend voetbal spelen impliceert dat indien de tegenpartij erin slaagt een goede
dieptepas te versturen de weg naar het doel wijd openligt
· Daarom zal de verdediging ten gepaste tijde de buitenspelval moeten openzetten
· Belangrijk is dan dat de doelman zo ver mogelijk uit zijn doel speelt
· De balbezitter dient dan eveneens zo snel mogelijk onder druk gezet te worden
Verzorgd combinatiespel met aanvallend karakter
· Balvastheid, snelheid van uitvoering en spelinzicht
· Doelman die kan mee voetballen
· Vrijspelen (-lopen) van de verdedigers
· Gevarieerd flankenspel -maximaal benutten van de speelruimte
· Diep spelen indien mogelijk
· Breedtepassen trachten te beperken
· Switchen van spitsen
· Meerderheidssituaties trachten te creëren
· Medespeler aanspelen in de beste omstandigheden, op de juiste voet met de juiste
balsnelheid
· Taakovername (coaching)
· Efficiënte bezetting van de ruimte in de zone van de waarheid
· Snel spel op de korte ruimte

Extra-sportieve visie
Opvoedende en ethische waarden bijbrengen door:









Aandacht te schenken aan de lifestyle van de spelers
Voeding & rust
Het spelen in teamverband
een gerichte gedragscode
Orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren
Respecteren en naleven van het huishoudelijk reglement
Stimuleren van fair-play

Jeugdvoetbal is een individuele sport
De opleiding van Olen United richt zich vooral naar het individu. De ontwikkeling van het
spelersprofiel is de bepalende factor bij de doorstroming. De begeleiding biedt de speler een
opleiding aan waar er individuele doelstellingen bepaald worden. De speler is zelf mede
verantwoordelijk voor een optimale ontplooiing van zijn talent. Wij hopen dat spelers op deze
manier leren, zowel binnen als buiten het veld, de juiste keuzes te maken.
Ter ondersteuning van het voetbalprofiel van de spelers biedt de opleiding volgende werkvormen
aan:

Basics (Functionele techniektraining )
Elke teamtrainer integreert een aantal functionele voetbaltechnieken in de teamtraining.
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Bij de duiveltjes worden deze technieken eerder analytisch en geïsoleerd aangeboden. Vanaf de
worden deze technieken steeds aangeboden in relatie tot de veldbezetting en speelwijze. Hierin
worden de bepalende technische situaties uit de wedstrijd getraind.

Teamtactics (Speelwijzetraining)
De speelwijzetraining wordt aangeboden door de teamtrainer.
Hierin leren de spelers omgaan met de inzichtelijke weerstanden uit de wedstrijd.

Fysieke & Motorische training
De teamtrainer richt zich naar de fysieke capaciteiten op lange termijn van de speler.
Per leeftijdsgroep worden specifieke fysieke componenten getraind (zie leerplan).

Keeperstrainingen
De keeperstrainer biedt wekelijks een keeperstraining aan.
Naast de keeperstrainingen worden er binnen de trainingen ook integratiemomenten aangeboden
met medespelers en tegenstanders.
(Zie opleidingsplan “keepers”)

Mentale & Cognitieve training
Wekelijks worden de spelers geprikkeld om om te gaan met een aantal mentale vaardigheden ,
zowel op training als wedstrijden o.a. winst & verlies , omgaan met tegenslagen, …

7

Jeugdopleidingsplan voor jeugdspelers
Het moderne voetbal stelt hoge eisen aan elke voetballer die niveau wenst te halen. Een moderne
voetballer moet beschikken over :

·
·
·
·
·
·

Een goede baltechniek
Een goed positiespel
Een goede fysieke conditie
Mentale discipline
Speldiscipline
Een gezonde levenswijze

Het moet mogelijk zijn door een oordeelkundig leer- en opleidingsproces via gestructureerde
trainingen onze jonge voetballers met hun eigen intrinsieke kwaliteiten veel bij te brengen op het
vlak van de hierboven vermelde aspecten.
Anderzijds is het noodzakelijk van op verschillende leeftijden de factor tactiek mee in het
trainingsschema op te nemen. Het is logisch dat bij 6 jarigen het tactische niet getraind moet
worden, bij 14 jarigen moet tactiek een onderdeel zijn van elke training.

Weergave van de procentuele verdeling tussen techniek, tactiek en fysiek bij onze
jeugdploegen.
Aan mentale begeleiding wordt continu aandacht besteed.
Leeftijd

TECHNIEK

TACTIEK

FYSIEK & Mentaal

U6-U7-U8-U9

90 %

5%

5 % dmv spelletjes

U10-11

80 %

15 %

5 % dmv spelletjes

U12-U13

70 %

20 %

10 %

U14-U15

50 %

35 %

15 %

U16-U17

30 %

40 %

30 %

Het voetbalontwikkelingsmodel : 4 hoofdfasen
LEEFTIJD

BESCHRIJVING

SPELDIMENSIE

VOORFASE

U4-U5

Multimove (balgewenning) - dribbelvoetbal
bvb. ‘Pruttelpot’ bewegingsschool Olen

FASE 1

U6 - U7

Ik en de bal (exploratie) - dribbelvoetbal

2-2

FASE 2

U8-U9

Collectief spel "dichtbij"

5-5

FASE 3

U10-U11
U12-U13

Collectief spel "1° graad"
Collectief spel “2°graad “

8-8

FASE 4

vanaf U14

Collectief spel "veraf""

11-11
8

Van 7 tot 13 jaar is de GOUDEN leeftijd.
Ideale leeftijd om de psychomotorische capaciteit te ontwikkelen.
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Ontwikkelingsfases :
De multimove- en exploratiefase: U4, U5 , U6 en U7
Oog-voet coördinatie is moeilijker dan oog-hand coördinatie:

• Het kind moet wennen aan het gedrag van de bal.
• Het kind moet weten hoe de bal reageert als het er tegen trapt.
• Het kind moet aanvoelen hoe hard/zacht het de bal moet raken.
• Het kind moet aanvoelen wat het moet doen om de bal bij zich te houden terwijl het
loopt.

• Het kind is nog niet rijp om samen te spelen.

U6 fun = al spelende leren
U6 Ik en de bal = 1 tegen 1 – U7 ik en de bal / ik en een medespeler
U6 zelfontdekkend = “laat ze maar doen” - U6 spontaan leren (geen richtlijnen van coach) –
U7 bewust van een keuze
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De individuele opleidingsfase : U8 – U17
7-13 jaar = GOUDEN LEEFTIJD Ideale leeftijd om lichaams- en balbeheersing te ontwikkelen.

·
·
·

Leerdoelen per ontwikkelingsniveau voor basics en teamtactics
Trainingsinhouden per ontwikkelingsniveau op fysiek vlak
Karakteristieken per ontwikkelingsniveau op mentaal vlak

De ontwikkelingsfase 2v2 & 3v3 : U5, U6 en U7
2–2 / 3–3

U5 Balgewenning U67 Oppositiespelen

Football as a dribbling and shooting
game

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING
Het duel vormt de ideale spel- en leeromgeving bij U6 -7
1ste fase: Kinderen spelen met de bal naast elkaar.
2de fase: Kinderen spelen tegen elkaar (=oppositiespelen) 1-1 (het duel), d.w.z. leiden en dribbelen met het accent
op scoren.
LICHAAMS- EN BALBEHEERSING

1° fase
Algemene lichaams- en balvaardigheden – Multimove
Oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen,
vangen en trappen 2° fase
B+: Balgewenning met de voet : leiden, dribbelen en trappen
B-: De bal afnemen + het scoren beletten
FYSIEK

• KRACHT: heel weinig
ontwikkeld
• LENIGHEID: meestal
grote lenigheid
• UITHOUDING: erg
oneconomisch lopen (veel
energieverlies), snel moe (maar
ook snelle recuperatie)

MENTAAL – SOCIAAL - LIFESTYLE

• SNELHEID: reactiesnelheid in
spelvorm
• COORDINATIE: - weinig
lichaamsbeheersing,
evenwichtsgevoel, lichaams-,
ruimte- en tijdsbesef, - vaak
nog geen voorkeurvoet
ontwikkeld (geen
dominantie links of rechts)

• Toont grote spontaniteit
• Speelt graag en maakt graag plezier
• Is sterk op zichzelf gericht
• Is vaak onrustig en vlug afgeleid
• Kan geen langdurige concentratie
aanhouden

• Is gehecht aan de jeugdopleider
• Kijkt op naar jeugdopleider
• Bootst jeugdopleider na
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De ontwikkelingsfase 5v5 : U8 en U9
K+4/K+4 (duiveltjes)

U7 Toepassing 2-2
U8 Uitbreiding naar
kort spel - U9

Football as a short passing game without off-side
rule

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING
.
Ideale wedstrijdvorm is 5-5 (= enkele ruit) met passafstanden tot ongeveer 10 meter
LICHAAMS- EN BALBEHEERSING
BASICS
B+






Leiden en dribbelen
Korte passing
Controle op lage bal

Doelpoging tot 10m
(dichtbij)

 Doelpoging op lage
voorzet

 Vrij en ingedraaid

TEAMTACTICS

B-

TT+

1. openen breed
• Druk zetten, duel of remmend 2. openen diep
wijken
14. infiltratie met bal:
• Opstelling tussen tegenspeler leiden of dribbelen
en doel

• Korte dekking op korte pass
• Interceptie of afweren van
korte pass

staan

 Vrijlopen:
aanspeelbaar zijn
door vrije ruimte te
zoeken

(challenge)

15. een doelkans
creëren via een
individuele actie 21. zo
snel mogelijk afwerken
bij een werkelijke
doelkans

FYSIEK

KRACHT : natuurlijke
bewegingen, duelvormen
tussen homogene
groepen
(evenwicht)

• LENIGHEID : meest
gunstige periode
• UITHOUDING : de
omvang
van de training voldoet

• SNELHEID : - reactie- en
startsnelheid in spelvorm looptechniek enkel observeren
en speels scholen
• COORDINATIE : lichaamscoördinatie
- oog-handcoördinatie - oogvoetcoördinatie

TT-

05. Positieve pressing op
de baldrager
11. Het duel nooit
verliezen: zich nooit
laten uitschakelen
15. Niet laten
uitschakelen door
individuele actie in de
waarheidszone 21.
Doelpoging afblokken

MENTAAL – SOCIAAL – LIFESTYLE

•
•

Wordt leergierig

Concentratie
neemt
toe • Is bereid om deel
uit te
maken van een team

KRACHT : natuurlijke
bewegingen,
duelvormen
tussen
homogene groepen
(evenwicht)
• LENIGHEID : meest
gunstige periode •
UITHOUDING : de
omvang van de
training voldoet
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Spelersprofielen en taken (5vs5) 1-1-2-1 (U8-U9)
Doelman positie, nummer 1
1 verdediger positie, nummer 3
2 vleugels positie, nummer(s) 7, 11
1 spits positie, nummer 9
Individuele taken ( B+ is balbezit en B- is balverlies )
 Doelman
B + Verzorgde korte opbouw
Durven meevoetballen
B – Hoog genoeg blijven staan
 Verdediger 3
B + Steeds zoeken naar een voetballende oplossing (verzorgde opbouw)
Durven meegaan met en zonder bal
B – Schoten trachten af te blokken
Passen trachten te intercepteren
Man opzoeken (steeds man/man)
 Vleugels 7, 11
B + Individuele actie ondernemen
Volledige ruimte bespelen = open staan
B – Negatieve pressing (achter de man lopen om bal af te pakken)
Storend werk verrichten op balbezitter en doelman
 Spits 9
B + Bal durven vragen in de voet
Individuele actie ondernemen
B – Negatieve pressing (achter de man lopen om bal af te pakken)
Storend werk verrichten op balbezitter en doelman
14

Einddoelstellingen U8-9
1. Speler kan zich aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie op het ogenblik dat speler aan
de bal kan passen (5-5)
2. Speler kan met de juiste voet een korte pass op de juiste voet, met de juiste balsnelheid en op het
juiste moment naar een medespeler geven die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en
dichtbij staat (5-5)
3. Speler kan met de juiste voet de korte pass op een zodanige manier trappen/koppen dat de
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (rollende bal, in de loop of in
de voet) (5-5)
4. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een lage pass komen (5-5)
5. Speler weet wanneer hij moet leiden (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen werkelijke
doelkans) (5-5)
6. Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden (5-5)
7. Speler kan zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken bij het leiden (5-5)
8. Speler weet wanneer hij moet dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar, geen
werkelijke doelkans en indien er bij balverlies geen direct doelgevaar is) (5-5)
9. Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen (5-5)
10. Speler kan bij het dribbelen zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken (5-5)
11. Speler weet wanneer naar doel te trappen (bij werkelijke doelkans) (5-5)
12. Speler kan van dichtbij een doelpunt maken (tot 10m) (5-5)
13. Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te intercepteren en kan zich daarvoor op
juiste wijze verplaatsen (5-5)
14. Speler kan een mogelijke doelkans of doelpunt afweren (5-5)
15. Speler kan tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn zone komt
(indien mogelijk voor balaanname) (5-5)
16. Speler weet dat hij tegenstander aan de bal tot op 2m moet aanvallen (5-5)
17. Speler kan een juiste verdedigende lichaamshouding aannemen waardoor hij in gunstige
omstandigheden het duel kan aanvatten (5-5)
18. Speler weet wanneer hij remmend wijken moet toepassen (als hij de bal niet kan afnemen) (5-5)
19. Speler kan de snelheid uit de actie van de tegenspeler halen waardoor speler(s) kunnen
terugkeren en druk kunnen zetten (5-5)
20. Speler kan de tegenstander bij het remmend wijken naar buitenkant duwen (5-5)
21. Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse tegenstander ofwel
aangespeeld wordt ofwel in gunstige omstandigheden de bal ontvangt (5-5)
22. Speler kan een strafschop nauwkeurig trappen (5-5)
23. Speler kan nauwkeurig inwerpen (5-5)
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De ontwikkelingsfase 8v8 : U10, U11, U12 en U13

16

Spelersprofielen en taken (8vs8) 1-3-1-3 (U10-U14)
Doelman positie,nummer 1
3 verdediger positie,nummer(s) 2, 3, 5
1 middenvelder positie,nummer 10
3 aanvallers positie,nummer(s) 7, 9, 11
Individuele taken
Doelman · B +
o Verzorgde korte opbouw
o Verzorgde (half)lange opbouw
o Positiespel verzorgen
B–
o Bij hoog spel anticiperen op de hoge bal
Centrale verdediger 3 · B +
o Steeds zoeken naar een voetballende oplossing (verzorgde opbouw)
o Passing gericht op terreinwinst
o Inschuiven indien dit opportuun lijkt
·B–
o Dekking verzorgen op de flankverdedigers
o Man opzoeken (steeds man/man)
17

Flankverdedigers 2, 5 · B +
o Maximaal opengaan bij opbouw
o Balbezit houden door achterwaarts te spelen om spel te verleggen
·B–
o Indien niet-werkende vleugel, glijdende dekking naar binnen toe
o Hoe dichter bij doel, hoe dichter de dekking
Aanvallende middenvelder 10 · B +
o Steeds in steun komen en aanspeelbaar zijn in de eigen zone (bal opeisen)
o Kiezen tussen rust brengen of spelritme opvoeren
·B–
o Meewerken bij pressing o Remmend wijken
o Eventuele taakovername bij inschuiven ploegmaat
Flankaanvallers 7, 11 · B +
o Volledige ruimte bespelen = open staan
o Variatie brengen in aanvalspatronen
o Bij voorzet andere flank positie voor doel innemen
·B–
o Flank afschermen en storend werk verrichten op balbezitter en doelman
o Flankaanvaller op niet werkende vleugel komt gepast naar binnen.
Centrale aanvaller 9 · B +
o Variatie in aanvallend spel (kaatsten, dribbel, individuele actie, diepte)
o Temporiseren om te laten aansluiten
o Positie innemen bij flankaanval (1ste paal)
·B–
o Storen op doelman of balbezitter
o Negatieve press (achter tegenstander lopen om alsnog bal af te pakken).

Einddoelstellingen U10-11-12-13
1. Speler kan een medespeler steunen (= door snel en juist naar de bal te bewegen) als medespeler
aan de bal in moeilijkheden zit (= als hij onder druk wordt gezet) (8-8)
2. Speler kan een halflange pass met de juiste voet en met de juiste balsnelheid geven naar een
speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte pass
(8-8)
3. Speler kan de halflange pass op een zodanige manier trappen met de juiste voet dat de
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop) (8-8)
4. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een lage pass uitvoeren zodat in de
meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (8-8)
5. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een halfhoge pass komen (8-8)
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6. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een halfhoge pass uitvoeren zodat in de
meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond) (8-8)
7. Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige omstandigheden
kan verderzetten (8-8) 8. Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen (8-8)
9. Speler weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen (bij werkelijk
doelkans, rekening houdend met eigen mogelijkheden en de positie van de doelman en als er geen
medespelers in meer gunstige omstandigheden aanspeelbaar zijn) (8-8)
10.Speler kan van op halfverre afstand een doelpunt maken (10 à 20 m) (8-8)
11.Speler kan na de interceptie in het bezit van de bal blijven indien mogelijk (8-8)
12.Speler kan beletten dat de bal voor doel wordt gebracht (8-8)
13.Speler kan beletten dat er een gevaarlijke dieptepass gegeven wordt (8-8)
14.Speler kan het duel winnen door goede tackle/sliding/charge/kopbalduel (8-8)
15.Speler kan indien mogelijk na duelwinst ook in het bezit van de bal komen (8-8)
16.Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk afsluiten
waardoor die zeker niet in zijn rug kan aangespeeld worden (8-8)
17.Speler kan zich op juiste afstand ten opzichte van dichtstbijzijnde medespeler opstellen waardoor
hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler uitgeschakeld is (8-8)
18.Speler kan na persoonlijk balverlies onmiddellijk het duel met de balafnemer aangaan of neemt
onmiddellijk de positie over van medespeler die balbezitter aanvalt (8-8)
19.Speler kan onmiddellijk na de balrecuperatie bij werkelijke doelkans naar doel trappen of zoveel
mogelijk terreinwinst richting doel boeken via een individuele actie of via een pass (8-8)
20.Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen

(8-8 en 11-11)

21.Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen (8-8)
22.Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor (8-8 en 11-11)
23.Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen (8-8 en 11-11)
24.Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor (8-8 en 11-11)
25.Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen (8-8 en 11-11)
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De ontwikkelingsfase 11v11 : U14 en U15

20

21

De ontwikkelingsfase 11v11 : U16 en U17
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23

24
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Einddoelstellingen U14-15-16-17
1. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het
ogenblik dat speler aan de bal kan passen (11-11)
2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere speler
(3de speler) gunstig in het spel te betrekken (11-11)
3. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een speler
die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte of halflange
pass (11-11)
4. Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen dat de
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop) (11-11)
5. Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen tussen doel
en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en binnen het bereik van
inlopende medespeler (11-11)
6. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen (11-11)
7. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass uitvoeren
zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de
grond) (11-11)
8. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20m en meer) (11-11)
9. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats
(11-11)
10.Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan (11-11)
11.Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende positie
innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij je
rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de speelhoek naar
gevaarlijk opgestelde tegenspelers af te sluiten (11-11)
12.Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige
positie (11-11)
13.Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor (8-8 en 11-11)
14.Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen (8-8 en 11-11)
15.Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor (8-8 en 11-11)
16.Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen (8-8 en 11-11)
17.Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen (8-8 en 11-11)
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De ontwikkelingsfase 11v11 : Vervolmaking
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BIJLAGEN
Teamtactics : overzicht
TT+1 - Opbouwzone beheersen
AANSPEELBAARHEID

TT-1 - Zone bal – doel beheersen
BLOKVORMING

•
•
•
•
•

•
•
•

Openen: BREED (TT+1)
Openen: DIEP (TT+2)
Driehoekspel met evenredige onderlinge afstanden (TT+3)
Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan (TT+4)
Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan (TT+5)

35m op 35m: speelruimte verkleinen (= SLUITEN) (TT-1)
Evenredige onderlinge afstanden (TT-2)

HOOG BLOK: aanvallers & middenvelders bevinden zich tussen de
middenlijn en strafschopgebied van de tegenstander (TT-3) • De
centrale verdediger dichtst bij het duel bevindt, bepaalt de off-side lijn
(TT-4)

BALCIRCULATIE

GEVAARLIJKE DIEPTEPASS VERHINDEREN

•

•
•
•
•
•
•

Geen “dom” balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt
(TT+6)

•
•
•

Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen (TT+7)

•

Bij passing diep een lijn overslaan (pass in de 2de graad) (TT+10)

Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen (TT+8)

Diagonale IN & OUT passing naar de zwakke zone van de tegenpartij
(TT+9)

TT+2 - Infiltratie naar waarheidszone

Positieve pressing op de baldrager (TT-5)
Negatieve pressing op de baldrager (TT-6)
De dekking door de dichtste medespeler(s) (TT-7)
Geen kruisbeweging met naburige speler maken (TT-8)
Het schuiven en kantelen van het blok (TT-9)
Een meeschuivende doelman (hoge positie) (TT-10)

TT-2 – Recuperatie van de bal

•
•
•

Wanneer infiltreren: RUIMTE + OP HET JUISTE MOMENT(TT+11)

Infiltratie met bal: geen kans op onmiddellijk en/of gevaarlijk balverlies
(TT+13)

•
•
•
•

•

Infiltratie met bal : leiden of dribbel: CHALLENGE (TT+14)

TT-3 - Waarheidszone beheersen (defensief)

Infiltratie zonder bal: GIVE & GO (TT+12)

TT+3 - Waarheidszone beheersen (offensief)

•
•
•

Een doelkans creëren via een individuele actie (TT+15)

•
•
•
•

2de paal, 11m en 16m (TT+18)

Een voorzet trappen die bruikbaar is voor een speler vóór doel (TT+16)

Subtiele eindpass in de diepte trappen naar een speler die in de rug van
de laatste lijn duikt. (TT+17)
Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen! (TT+19)
Diepte induiken maar opgelet off-side (TT+20)
Zo snel mogelijk afwerken bij werkelijke doelkans (TT+21)

TT+4 - Gevaarlijke tegenaanval opzetten

•
•
•
•

De verste spelers lopen zich vrij (loshaken/uit blok) (TT+22)
Balrecuperatie: 1ste actie is DIEPTE-gericht (TT+23)
DIEP blijven spelen (TT+24)

•
•
•

Het duel NOOIT verliezen : zich nooit laten uitschakelen (TT-11)
Het duel proberen winnen bij 100% zekerheid (TT-12)
De bal recupereren door interceptie (TT-13)
Collectieve W-pressing bij kans op balrecuperatie (TT-14)

Niet laten uitschakelen door een individuele actie (TT-15)
Een voorzet beletten (TT-16)
Een eindpass in de diepte beletten : centrum afsluiten (TT-

17)

•
•
•
•

Efficiënte bezetting: defensieve T-vorm (TT-18)
Kortere dekking: split-vision (bal + tegenspeler) (TT-19)
Geen systematische off-side door stap te zetten (TT-20)

Doelpoging afblokken (TT-21)
TT- 4 - Gevaarlijke tegenaanval beletten
•
Een hoge compacte T-vorm: restverdediging van minstens
3 spelers + K (TT-22)

•
•
•

Druk zetten en dieptepass verhinderen (TT-23)
“T-vorm”: de tegenaanval afremmen (TT-24)

“Niet-T-vorm” spelers: zo snel mogelijk in het blok
terugkomen (TT-25)

In blok spelers: enkelen infiltreren (=SPRINT) (TT+25)
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Basics : overzicht
B+ vrijlopen – steunen
1. Speler kan zich aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie op het ogenblik dat
speler aan de bal kan passen.(5-5)

2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het
ogenblik dat speler aan de bal kan passen.(11-11)

3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere
speler (3de speler) gunstig in het spel te betrekken.(11-11)

4. Speler kan een medespeler steunen (= door snel en juist naar de bal te bewegen) als
medespeler aan de bal in moeilijkheden zit (= als hij onder druk wordt gezet).(8-8)

B+ passing
5. Speler kan met de juiste voet een korte pass op de juiste voet, met de juiste balsnelheid en
op het juiste moment naar een medespeler geven die in de meest gunstige positie
aanspeelbaar is en dichtbij staat.(5-5)

6. Speler kan met de juiste voet de korte pass op een zodanige manier trappen/koppen dat de
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (rollende bal, in de
loop of in de voet).(5-5)

7. Speler kan een halflange pass met de juiste voet en met de juiste balsnelheid geven naar een
speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte
pass.(8-8)

8. Speler kan de halflange pass op een zodanige manier trappen met de juiste voet dat de
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop).(8-8)

9. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een
speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte
of halflange pass.(11-11)

10.

Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen dat de
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop). (11-11)

11.

Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen
tussen doel en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en
binnen het bereik van inlopende medespeler. (11-11)

B+ balcontrole
12. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een lage pass komen.(5-5)
13. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een lage pass uitvoeren zodat in
de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden.(5-5)

14. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een halfhoge pass komen.(8-8)
15. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een halfhoge pass uitvoeren
zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk
vanop de grond).(8-8)

16. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen.(11-11)
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17. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass
uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien
mogelijk vanop de grond).(11-11)

B+ leiden en dribbelen
18. Speler weet wanneer hij moet leiden (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen
werkelijke doelkans).(5-5)

19. Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden.(5-5)
20. Speler kan zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken bij het leiden.(5-5)
21. Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden bij het leiden.(8-8)
22. Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige
omstandigheden kan verderzetten.(8-8)

23. Speler weet wanneer hij moet dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar, geen
werkelijke doelkans en indien er bij balverlies geen direct doelgevaar is).(5-5)

24. Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen.(5-5)
25. Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen.(8-8)
26. Speler kan bij het dribbelen zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken.(5-5)
B+ afwerken
27. Speler weet wanneer naar doel te trappen (bij werkelijke doelkans).(5-5)
28. Speler kan van dichtbij een doelpunt maken (tot 10m).(5-5)
29. Speler weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen (bij
werkelijk doelkans, rekening houdend met eigen mogelijkheden en de positie van de
doelman en als er geen medespelers in meer gunstige omstandigheden aanspeelbaar
zijn).(8-8)

30. Speler kan van op halfverre afstand een doelpunt maken (10 à 20 m).(8-8)
31. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20m en meer). (11-11)
B- interceptie en afweren
32. Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te intercepteren en kan zich
daarvoor op juiste wijze verplaatsen.(5-5)

33. Speler kan na de interceptie in het bezit van de bal blijven indien mogelijk.(8-8)
34. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige
plaats.(11-11)

35. Speler kan een mogelijke doelkans of doelpunt afweren.(5-5)
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B- 1-1: druk/tackle/remmen
36. Speler kan tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn zone
komt (indien mogelijk voor balaanname). (5-5)
37. Speler weet dat hij tegenstander aan de bal tot op 2m moet aanvallen. (5-5)

38. Speler kan beletten dat de bal voor doel wordt gebracht.(8-8)
39. Speler kan beletten dat er een gevaarlijke dieptepass gegeven wordt.(8-8)
40. Speler kan een juiste verdedigende lichaamshouding aannemen waardoor hij in gunstige
omstandigheden het duel kan aanvatten. (55)

41. Speler kan het duel winnen door goede tackle/sliding/charge/kopbalduel.(8-8)
42. Speler kan indien mogelijk na duelwinst ook in het bezit van de bal komen.(8-8)
43. Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan.(11-11)
44. Speler weet wanneer hij remmend wijken moet toepassen (als hij de bal niet kan
afnemen).(5-5)

45. Speler kan de snelheid uit de actie van de tegenspeler halen waardoor speler(s) kunnen
terugkeren en druk kunnen zetten.(5-5)
46. Speler kan de tegenstander bij het remmend wijken naar buitenkant duwen. (5-5)

B- speelhoek afsluiten, strikte dekking en rugdekking
47.

Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk
afsluiten waardoor die zeker niet in zijn rug kan aangespeeld worden. (8-8)

48.

Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse tegenstander ofwel
aangespeeld wordt ofwel in gunstige omstandigheden de bal ontvangt. (5-5)

49.

Speler kan zich op juiste afstand ten opzichte van dichtstbijzijnde medespeler opstellen
waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler
uitgeschakeld is. (8-8)

B+ B- (na balverlies)
50.

Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende
positie innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij
je rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de
speelhoek naar gevaarlijk opgestelde tegenspelers af te sluiten. (11-11)

51.

Speler kan na persoonlijk balverlies onmiddellijk het duel met de balafnemer aangaan of
neemt onmiddellijk de positie over van medespeler die balbezitter aanvalt. (8-8)

B- B+ (na balrecuperatie)
52. Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige
positie.(11-11)
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53. Speler kan onmiddellijk na de balrecuperatie bij werkelijke doelkans naar doel trappen of
zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken via een individuele actie of via een
pass.(8-8)

Stilstaande fases
54. Speler kan een strafschop nauwkeurig trappen.(5-5)
55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen.(8-8 en 11-11)
56. Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen.(8-8)
57. Speler kan nauwkeurig inwerpen.(5-5)
58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. (8-8 en 11-11)
59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. (8-8 en 11-11)
60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor. (8-8 en 11-11)
61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen. (8-8 en 11-11)

Richtlijnen trainingsopbouw
Trainen door middel van wedstrijdvormen
• STRAATVOETBAL was en is de belangrijkste natuurlijke opleidingsvorm. Helaas zijn door
allerlei factoren de mogelijkheden voor straatvoetbal sterk verminderd of zelfs verdwenen.
Training = georganiseerd straatvoetbal.

• Reality Based Learning : spelers dienen geconfronteerd te worden met trainingseenheden
die de ingrediënten bevatten van het echte spel om zo de vereiste voetbalkwaliteiten voor het
2-2, 5-5, 8-8 en 11-11 te ontwikkelen.

• “Een verworven vaardigheid in de uitvoering van een geheel van activiteiten (de
training) kan slechts overgebracht worden in een nieuw geheel (de match) als er een zo
groot mogelijk aantal overeenkomsten tussen de 2 situaties bestaan.”
• Wet van de transfer
− Bij het aanleren van vaardigheden via geïsoleerde vormen is de kans reëel dat de
spelers ze in de wedstrijd niet kunnen uitvoeren omdat ze de spelsituatie niet
herkennen
− Tijdens de training dezelfde spelsituaties als in een wedstrijd aanbieden
• Wet van de geleidelijkheid
− De spelers kunnen in de wedstrijd de gegeven richtlijnen niet uitvoeren omdat
de spelsituatie te complex is
− Tijdens de training spelsituaties, die minder complex zijn dan in de
wedstrijd, aanbieden
− Soms is de meest eenvoudig wedstrijdvorm nog te complex om
zich te concentreren op de juiste uitvoering
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− Nog meer eenvoudige leersituaties in meer geïsoleerde omstandigheden
aanbieden
• Wet van de herhaling
− De spelers dienen vaak met dezelfde doelstellingen uit het
leerplan geconfronteerd te worden − Tijdens de trainingen
identieke spelsituaties regelmatig laten terugkomen
− Soms komt de aan te leren vaardigheid te weinig voor in de wedstrijdvorm (bv.
kopspel) − Meer specifieke leersituaties in meer geïsoleerde omstandigheden
aanbieden
• Coaching
−
−

Eenduidige en gemakkelijk begrijpbare coaching punten (zo kort en duidelijk mogelijk)
Evolutie van “coach is coaching” naar “players are coaching”.

−

Coaching betekent dat de jeugdopleider de spelers helpt en de spelers elkaar helpen om
het spelprobleem op te lossen.
Richtlijnen worden op het terrein coachingswoorden!
Belang van de 4 W’s op de kwaliteit van de coaching (inhoud/vorm):

−
−

Wie de spelers die je coacht * Wat de coachingswoorden * Waar opstelling als jeugdopleider * Wanneer
de coachingsmomenten (eventueel met bevriezen van de spelsituatie)
Enkele coachingswoorden :
BALVERLIES
POSITIE
PRESS
DEKKING
LOS
SCHUIVEN
SLUITEN
REMMEN
DICHTER

BALBEZIT
VERANDER
OPEN
GEEF
RUG
ZAKKEN
VOORUIT
DIEP
WEG
ALLEEN
VRAAG

Trainingsopbouw + algemene trainingsaccenten
Opwarming
− In functie van het thema
− Voornamelijk met bal (zeker bij onderbouw en middenbouw)
− Cardiovasculaire activatie
− Dynamische of statische stretching (afhankelijk van leeftijdscategorie)
− Snelheidsvormen
− Coördinatie (loopscholing, snelvoetenwerk…)
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− Blessurepreventie
− Pass- en trapvormen
− Progressief opgebouwde afwerkvormen (zonder verdediger, passieve verdediger,
− actieve verdediger, afstanden variëren, moeilijkheidsgraad variëren…)

Tussenvorm
− Spelvorm (loopspelen, tikspelen, oppositiespelen…)
− Afwerkvormen
− Pass- en trapvormen
− Positiespelen (4/2, 6/3, 8/4…)
− Voetbalgerelateerde conditionele vormen = vanaf scholieren overload (integratie in wedstrijd- en
spelvormen, estafettes…)

(Afgeleide) wedstrijdvorm
− Van K+1/1+K tot K+8/8+K (of K+10/10+K) met alle mogelijke vormen
(meerderheidssituaties, shadow-game, met kaatsers, vrije zones…)

Tussenvorm
− Idem 2
− GEEN conditionele vormen op het einde van de training = gevaar op blessures vergroot
− GEEN snelheidsvormen het einde van de training = gevaar op blessures vergroot

Globale wedstrijdvorm
− Steeds om de vooropgestelde doelstelling(en) te evalueren
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Naam:

Aantal:

Materiaal:

Categorie/niveau:
Ontwikkelingsdoelen:

Richtlijnen en coachingswoorden:

STARTSPEL (integratie MSfF)
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

WEDSTRIJDVORM
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:
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TUSSENVORM – SPELVORM
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

….VORM 3
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:
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…VORM 4
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

WEDSTRIJDVORM
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

COOLING DOWN
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:
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Eén trainingseenheid: Afwisseling van wedstrijd- en tussenvormen
DIT SCHEMA KAN MEERDERE TRAININGSSESSIES OMVATTEN

complexiteit

PROGRESSIEVE METHODE

2/1

3/2

3/3

4/4
tijd

Er wordt met de meest vereenvoudigde wedstrijdvorm (hier 2 tegen 1) gestart om nadien
progressief meer complexe vormen aan te bieden en te eindigen met de meest complexe
wedstrijdvorm (hier 4 tegen 4).
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Er wordt tijdens de herkenningsfase met de eindvorm gestart om nadien af te dalen tot de meest
vereenvoudigde wedstrijdvorm die nodig is om het probleem op te lossen. Nadien worden
progressief meer complexe vormen aangeboden om te eindigen met dezelfde wedstrijdvorm als in
het begin.

10 Geboden van een jeugdtrainer
1. Elke speler is even belangrijk. Dus geven we uitleg en de demo steeds voor allemaal samen.
De trainer zorgt er ook voor dat hij iedereen ziet en dat alle spelers de uitleg horen of de demo zien.
2. Geef de uitleg en demo tegelijkertijd ( of laat de spelers demonstreren ). Hou dit zo kort mogelijk
(en laat de oefening zo snel mogelijk starten).
3. Laat spelers zelf tijdens de demo de sterke en zwakke punten van de uitvoering vaststellen.
4. Zorg voor uitdagende vormen (“Wie kan ..? )
5. Spreek de taal van het kind ( gebruik beeldspraak bij de jongste).
6. Moedig de spelers altijd aan (een positieve coaching zorgt voor succes ervaring).
7. Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen.
8. Geef tijdens de wedstrijd(vormen)geen richtlijnen aan speler aan de bal voordat hij zijn actie
verricht : laat hen zelf de oplossing vinden.
9. Bij een leergesprek worden de doelstellingen geëvalueerd ( na een vorm of na de training).
Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.
10. Hou de score goed bij ( ze spelen om te winnen) en waak ook over de reglementen.

10 Tips voor de jeugdtrainer
1. Geef voldoende feedback
2. Ken je sporters
3. Gebruik positieve taal
4. Benader een fout positief.
5. Haal uit elke fout het positieve
6. Geef hen voldoende kansen om beter te doen.
7. Gebruik ook non-verbale technieken
8. Blijf zelf ontspannen en rustig
9. Zorg voor een stimulerende teamgeest
10.Leer hen ook omgaan met het negatieve.
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FAIRPLAY CHARTER
De 8 principes van respect = FAIRPLAY
1. Respect voor de spelregels.
2. Respect voor de scheidsrechter en de officials.
3. Respect voor je eigen club.
4. Respect voor de tegenstander.
5. Respect voor je medemaats.
6. Respect voor ALLE collega voetballers.
7. Respect voor de supporters van andere ploegen.
8. Respect voor jezelf(geen alcohol en drugs, niet roken)

Praktische tips raadgevingen voor een trainer
Van elke trainer wordt verwacht dat hij de interne afspraken van speler/ouder/trainer kent en
toepast.
Persoonlijkheid trainer

-

Persoonlijke motivatie straalt over op de spelers
Zorg voor correct taalgebruik ( dialect , intonatie , juiste voetbaltermen,…)
Zorg voor deftig taalgebruik
Geef in alles het goede voorbeeld ‘EXEMPLO’
Elke training ’het onderste uit de kan halen’

Organisatie

- Organisatie ( vlotheid) KISS: keep it stupid & simple !!!!
- Zorg voor een vlotte overgang tussen de oefeningen
- Zorg er voor dat de spelers de ‘ looplijnen’ kennen , hoe ze zich moeten verplaatsen bij het
doorschuiven , maak het niet te ingewikkeld

-

Zorg voor een goede organisatie = vlotte overgang tussen de oefeningen
Zorg ervoor dat je spelers zo snel mogelijk aan de oefening beginnen
Zorg ervoor dat je , als trainer, altijd overzicht houdt .Een goede opstelling is hier cruciaal

Zorg ervoor , als je iets voordoet , dat het perfect is !!! Zorg voor een vlotte overgang tussen de
oefeningen en dat het doorschuiven vlot verloopt (organisatie)

- Zorg voor een evenredige verdeling van je spelers over al de stations van je oefeningen
Trainingsbegeleiding(coachen)

- Zorg voor een kort en bondige uitleg die to the point is.
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- Wedstrijd coaching : gebruik van Freeze of stop help methode is een must . Toepassen op het
juiste moment met de juiste opmerkingen

- Zorg voor coaching ifv de doelstellingen
- Zorg voor een blijvende coaching van de ‘BASICS’ ongeacht de leeftijd van spelers !!!
- Doet niet aan over coaching , werkt verstikkend voor de spelers
Inhoud

- Zorg voor integratie van de basismotorische vaardigheden in je opwarming - Zorg voor
uitdagende oefeningen , maak het boeiend en niet te saai !!!

- Zorg dat in je opwarming al een deel van je doelstellingen terug komt
- Zorg voor een goede keuze van de oefeningen

Trainingsintensiteit
Om ‘ betere ‘ prestaties te bereiken kan men zowel kwalitatief als kwantitatief te werk gaan dwz het
aantal en de kwaliteit van de trainingen opdrijven.
Leeftijdscategorie

Aantal trainingen

11vs11 (U21)

2x ploegtraining

11vs 11
(U14-17)

2x ploegtraining

8 vs 8 (U10-13)

Optioneel : techniektraining

2x ploegtraining

5 vs 5 (U8-9)

Optioneel : techniektraining

2x ploegtraining

3 vs 3
(U7)

Optioneel : techniektraining

2x ploegtraining

2 vs 2
(U5-6)

Optioneel : techniektraining

1x ploegtraining

Ploegen van dezelfde categorie trainen MAXIMAAL samen
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Wedstrijdvoorbereiding en Speelgelegenheid
Wedstrijdvoorbereiding
Wedstrijdopwarming
Organisatie

Beschrijving:

Tijdsduur:

Coaching:

Wedstrijdcoaching :
Wedstrijdbespreking

Wedstrijdcoaching
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In een goede jeugdopleiding met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de speler moeten we
ALLE spelers maximaal kansen geven , veel leermomenten aanreiken dwz een minimum
speelgelegenheid garanderen voor elke speler die geselecteerd wordt.

Beknopt overzicht
speelminuten

systeem

2vs2 – 3vs3 - Evenveel minuten
5vs5
+/- 60 à 65 %

Meerdere posities in de loop van het seizoen

8vs8
U10-13

Min 50 % per wedstrijd
Streefdoel +/- 65 %

Meerdere posities

11vs 11
U14-17

Min 50 % per wedstrijd
Streefdoel +/- 65 %

Linie-positioneel
Vast positie = specialisatie

I.f.v. naleven gemaakte afspraken
Vanaf 11/11 spelen de ‘betere ‘
spelers maximaal INDIEN zij
voldoen aan de gestelde eisen
Streefdoel = maximaal aantal spelers per WE laten spelen
Dus : goede communicatie tussen de verschillende trainers, per categorie, per niveau,
tussen de verschillende categorieën en niveaus is noodzakelijk.
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