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Voorwoord 
 

In november 2021 heeft BZS ervoor gekozen een andere weg in te slaan m.b.t. het 
zogenaamde “technisch beleid”. Jarenlang werd invulling gegeven aan dit beleid door Arjo 
Verweij, Patrick Verweij en Dirk Immink. Nadat zij aangaven te willen stoppen met hun 
werkzaamheden in de technische commissie hebben we gezocht naar opvolgers. 
We kwamen terecht bij één opvolger, die - in samenwerking met bestuur, jeugdcommissie, 
trainers en begeleiders - invulling gaat geven aan dit beleid. 
Per 1-12-2021 is Hans Schrijner aangesteld als technisch coördinator, voor onbepaalde tijd. 
Hans heeft een achtergrond als regiocoach, talentcoach en docent bij de KNVB en werkt 
daarnaast in het onderwijs. 
Een van de eerste taken van de TC (technisch coördinator) was het opstellen van een nieuw 
technisch beleidsplan (dat nu voor u ligt). 
Wij zien de toekomst van BZS met vertrouwen tegemoet en dit technisch beleidsplan is daar 
een mooi onderdeel van! 

 
Namens het bestuur van BZS, 

 
 

Otto van Stijn 
Luc Frantzen 
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Inleiding 
 

Met het opstellen van een nieuw technisch beleidsplan gooien we al het oude natuurlijk niet 
meteen weg… We houden het goede en kijken wat er eventueel verbeterd kan worden. 
Alles met als doel de spelers en speelsters van BZS met plezier nog beter te leren- en laten 
voetballen. 
Dit technisch beleidsplan is opgesteld in overleg en samenwerking met het bestuur, de 
jeugdcommissie en een vertegenwoordiging van de trainers van BZS; de mensen die het 
moeten gaan uitvoeren dus! 
Het is geen document voor in de kast maar een praktische handreiking die zal moeten gaan 
en blijven leven: Hoe doen we dat; Wat hadden we daarover afgesproken en waarom?  
Daarom zal dit plan ook jaarlijks moeten worden geëvalueerd en -aangepast als dit kan of 
nodig is. 
Het technisch beleidsplan gaat over het technische beleid; Dat betekent het 
voetbalinhoudelijke beleid, maar dit beleid kan nooit los worden gezien van de context 
waarbinnen het plaatsvindt: een voetbalclub (BZS) in Nederland, in onze maatschappij. 
Er vinden in die context ontwikkelingen plaats die invloed hebben op het hele 
voetbalgebeuren. Op het moment van schrijven is dit bijvoorbeeld de situatie met het 
Coronavirus. 
Mede daarom (vanwege deze context) zijn er ook een aantal zaken in dit technisch 
beleidsplan opgenomen die niet direct met voetbal inhoudelijke zaken te maken hebben, 
maar er wel (vaak en veel) invloed op hebben. 

 
Doelstellingen 
Als je ergens aan begint, doe dat dan met het einddoel voor ogen… 
Het doel (van dit technisch beleidsplan) is in eerste instantie om iedereen die bij BZS ‘hoort’ 
hier een goed gevoel bij te geven: “Het gevoel dat  je hoort bij  een fijne, gezellige club waar 
met respect met elkaar en de tegenstander wordt omgegaan”; 
Meer specifiek is het doel dat alle spelers en speelsters met plezier nog beter (leren) 
voetballen en de trainers en coaches zich kunnen ontwikkelen om dit proces te begeleiden… 
Dat is dus geen einddoel, want dat stopt nooit… 
We kunnen wel ‘tussendoelen’ stellen; Bijvoorbeeld dat we er naar streven binnen 5 jaar het 
aantal spelende jeugdleden te verdubbelen zodat we meer teams kunnen samenstellen en 
daardoor ook gemakkelijker kunnen selecteren, een beladen woord dat nader moet worden 
toegelicht, maar wel essentieel is voor de ontwikkeling van de jeugdopleiding van BZS. 
BZS moet dus een jeugdopleiding worden; Wat betekent dit? 
Dit betekent dat iedere speler bij BZS wordt opgeleid; de kansen, mogelijkheden en 
ondersteuning krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen; Zo goed als past bij het 
voetbaltalent van de betreffende speler. 
Iedereen heeft overigens talent (maar niet allemaal voor voetballen)! 
Bij een jeugdopleiding hoort een goede structuur; Deze zal de komende jaren moeten 
worden opgebouwd en uitgebouwd (het begin is er). 
Wanneer de club mag gaan groeien betekent dit ook dat we meer ruimte nodig hebben 
(extra veld) en in de verdere toekomst wellicht ook een andere/aangepaste accommodatie. 
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Een doelstelling is ook de samenwerking met sbv Vitesse te intensiveren (de eerste 
gesprekken hierover zijn in december 2021 gevoerd) en voetbalactiviteiten te organiseren 
die BZS aantrekkelijk maken om bij horen, bij te voetballen. 
Dit kunnen interessante toernooien zijn (We hebben hiervoor met Bram Bosch iemand in 
huis die hier veel ervaring en bijbehorend netwerk heeft) maar ook activiteiten als vrienden- 
en vriendinnendagen. 
BZS moet bekend worden als een voetbalvereniging waar het goed toeven is; er aandacht is 
voor elkaar, met een goede jeugdopleiding, mogelijkheden om op een goed (bij jou passend) 
niveau te voetballen en mocht dit niveau hoger liggen dan wat BZS kan bieden; de 
doorstroommogelijkheden naar bijvoorbeeld svb Vitesse. 
Voor meiden zijn de uitgangspunten hetzelfde, al is de praktijk nog anders (met betrekking 
tot de doorstroommogelijkheden); In de toekomst zal dit hopelijk ook vanzelfsprekend 
worden. 
Opleiden voor BSZ1 (mannen en vrouwen) is een doel op zich; Via een goede jeugdopleiding 
stromen de beste voetballers en -sters door naar de hoogste seniorenteam, of net 
daaronder, of in de zogenaamde ‘recreatieteams’ waar je (ook) de rest van je leven kunt 
blijven voetballen, want sporten is gezond en sporten binnen een team is leuk, gezellig! 
Hoe beter de opleiding, hoe beter (en hoger) de standaardteams uiteindelijk gaan spelen. Er 
moet een samenhang zijn tussen deze twee factoren. 
Dit betekent uiteraard ook iets voor de trainer/coaches van BZS. We willen alle 
trainer/coaches de gelegenheid bieden om cursussen te volgen die passen bij het team dat 
zij trainen; Dan hebben we het over KNVB pupillencursussen, - juniorencursussen en 
eventueel UEFA C- jeugd. Aangezien we de KNVB docent al in huis hebben zullen we 
proberen deze cursussen ook bij BZS te organiseren. 
Naarmate het speelniveau van de club groeit zal de vraag om ‘goede trainers’ natuurlijk ook 
groter worden. We bieden dit dus aan via cursussen en interne scholing/begeleiding. 
Samengevat willen we als BZS dus gaan groeien in kwaliteit (betere jeugdopleiding, hoger 
voetbalniveau) en de hiermee samenhangende kwantiteit (meer jeugdspelers). 
We willen dit bereiken door inhoud te gaan geven aan de betere jeugdopleiding, door 
voetbalactiviteiten te organiseren en hierdoor aantrekkelijker te worden voor huidige- en 
nieuwe- spelers en trainers uit de omgeving. 
 
Ambities 
Aan doelstellingen worden vaak ambities gekoppeld (of andersom). 
De ambitie van BZS 1 is om in de toekomst minimaal op 4e klasse niveau te spelen met het 
eerste team (3e klasse mag dus ook). Het zou prettig (en wenselijk) zijn wanneer het 
speelniveau van het tweede team hier niet al te ver onder ligt. Voor de toekomstige 
selectieteams bij de jeugd (mits deze er zijn) is het streven minimaal 1e klasse. Daar zijn we 
op het moment van schrijven (januari 2022) nog wel een paar stappen van verwijderd maar 
we hopen over 5 jaar (in 2027) wel zover te zijn (of eerder). De ambities gelden voor de 
duidelijkheid zowel voor het vrouwen/meisjesvoetbal als voor het mannen/jeugdvoetbal. 
We spreken bewust niet over jongensvoetbal; de afkorting JO staat immers voor Jeugd 
Onder; dus niet alleen voor jongens.  
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BZS 
 
Organisatiestructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de hierboven getekende organisatiestructuur zien we aan het hoofd het dagelijks bestuur 
met daaronder diverse commissies die verantwoording afleggen aan het bestuur en 
regelmatig overleg hebben en/of overleg hebben wanneer daar van één of beide zijden 
behoefte aan is. De donkerblauwe kleur representeert de voetbal- en de gele kleur de 
organisatorische vertegenwoordiging. De technisch coördinator geeft leiding en begeleiding 
aan het voetbalinhoudelijke gedeelte van v.v. BZS. 
 
Teams (seizoen 2021-2022) 

 
Jeugdteams 

• Mini’s 
• JO8-1 
• JO10-1 
• JO10-2 
• JO10-3 
• JO11-1 
• JO12-1 
• JO13-1 
• MO13-1 
• JO14-1 
• JO15-1 
• MO15-1  
• JO16-1 
• JO17-1 
• MO17-1 
• JO18-1 
• JO19-1 

 
Seniorenteams 

• BZS 1 
• BZS 2 
• BZS 3 
• BZS 4 
• BZS 5 
• BZS VR1 
• BZS VR 30+ 
• BZS 35+1 
• BZS Walking Football 
• BZS Trimploeg 
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De teams staan onder leiding van de trainer/coach. 
De trainer/coaches, leiders (teammanagers) en overige staf worden organisatorisch 
ondersteund en begeleid door de jeugdcommissie (jeugdteams) of door de seniorenafdeling 
(overige teams). 
De technisch coördinator coacht (met name de trainer/coaches) op voetbaltechnisch 
(voetbalinhoudelijk) gebied en legt hiervoor verantwoordelijkheid af aan het hoofdbestuur. 
 

Technisch beleid, wat is dat? 
 
Zoals eerder aangegeven wordt met technisch beleid het ‘voetbalinhoudelijke’ beleid 
bedoeld en kan dit niet los worden gezien van de context waarin het hele gebeuren 
plaatsvindt. 
Om voetbalinhoudelijk beleid te kunnen maken moet je daarom (veel) afweten van 
voetballen, van hoe je leert voetballen, maar ook wie degenen zijn die je dit wilt leren… 
Omgaan met mensen, communiceren is dus een belangrijk onderdeel. 
Hierbij is het aan de voorkant belangrijk om te weten wat je van elkaar mag verwachten en 
tijdens het proces dat je goed en open met elkaar communiceert. 
In de praktijk is dit niet zo gemakkelijk en daarom is het ook cruciaal wie je waar neerzet; 
Bij de mini’s zijn begeleiders nodig die goed met jonge kinderen om kunnen en willen gaan; 
Bij de pubers in de oudere leeftijdsgroepen hebben we ook ‘specialisten’ nodig. 
Trainers moeten in staat zijn hun eigen team aan te sturen: Dit zijn niet alleen de spelers, 
maar ook de staf, het begeleidingsteam. Daarnaast hebben ze nog met ouders/verzorgers en 
andere externe factoren te maken (tegenstanders, publiek, media etc.) 
Er wordt dus nogal wat verwacht van iedereen en daarom is gepaste waardering ook op zijn 
plaats; daar moet dus ook beleid op worden gemaakt. 
Waardering kan van alles zijn, maar het begint met het uitspreken en uitstralen van 
waardering. Daarnaast moeten we goed zorgen voor onze mensen middels het beschikbaar 
stellen van goede materialen, clubkleding etc. en het goed begeleiden, opleiden en coachen 
van deze mensen. 
Het opleiden en coachen vindt intern plaats onder verantwoordelijkheid van de technisch 
coördinator (die over de bijbehorende achtergrond en competenties beschikt). 
Daarnaast stimuleert BZS de mogelijkheden om ook extern, bijvoorbeeld via de KNVB 
opgeleid te worden. 
De interne opleiding, begeleiding en coaching sluit in de meeste situaties naadloos aan op de 
visie van de KNVB. 
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Wat is voetballen? 
 
Structuur van voetballen 
Bij de vraag ‘wat is voetballen?’ maken we gebruik van onderstaand schema, de structuur 
van voetballen. Voetbal is een complexe sport. Daarom is het handig en verstandig daar 
structuur in aan te brengen en gezamenlijke afspraken te maken m.b.t. de terminologie en 
het kijken naar (lezen van) voetballen. Deze structuur is het uitgangspunt bij ‘alles’, het lezen 
van de wedstrijd, het analyseren van de wedstrijd, het voorbereiden van de training, het 
coachen tijdens de training, het voorbereiden van de wedstrijd, de wedstrijdbespreking, het 
coachen tijdens de wedstrijd, de bespreking in de rust en de nabespreking. 
Ook als we kijken naar de ontwikkeling van de individuele speler en/of het team is ‘de 
structuur van voetballen’ de kapstok. 
 
 

 
 
Hoe leren kinderen voetballen? 
Zoals kinderen leren zwemmen door te zwemmen, leren kinderen voetballen door te 
voetballen. Natuurlijk komen daar (net als bij het zwemmen) de nodige vaardigheden bij 
maar uiteindelijk gaat het om ervaringsgericht leren. 
Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan maar we moeten de kinderen leren het zelf te doen. 
Dat betekent dus dat we het niet voor moeten zeggen (wat langs de lijn, met name bij de 
jongste jeugd regelmatig gebeurd) maar moet coachen. 
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Coachen is het beïnvloeden van gedrag, in dit geval dus voetbalhandelingen en dit kunnen 
we doen tijdens de wedstrijden (door vragen te stellen en afspraken te maken) en vooral bij 
de trainingen, waar we veel kunnen herhalen, vragen kunnen stellen, spelers bewust kunnen 
maken van hun handelen en mee kunnen laten denken; het ‘probleem/de voetbaluitdaging 
van de trainer moet de voetbaluitdaging van de speler(s) worden. 
Natuurlijk speelt de leeftijd van de spelers hierbij een belangrijke rol; Mini’s moet je vooral 
lekker met de bal laten stoeien, zij moeten eerst ‘baas worden over de bal’ en zijn alleen 
maar met ‘ik en de bal’ bezig; samen spelen en allerlei andere ingewikkelde dingen komen 
pas veel later op hun pad. 
Vanaf een jaar of acht, negen beginnen de kinderen steeds meer gevoel voor samenspelen 
te ontwikkelen; daar kun/moet je dan als trainer op inspelen en je training/coaching op 
aanpassen. 
Aanpassen is in deze een heel belangrijk werkwoord; De trainer/coach moet zich aan de 
spelers(groep) aanpassen en niet andersóm! Het gebeurt nogal eens dat een volwassen 
trainer/speler denkt dat zijn/haar spelers net zo moeten trainen, spelen als hij of zij dat 
gewend is, met bijbehorende oefeningen, tot zogenaamde conditietraining aan toe! 
Natuurlijk gebeurt dit met de beste bedoelingen en veelal onbewust; het is aan de technisch 
coördinator om hier iets mee te doen. 
Wanneer we leren voetballen door te voetballen is de vervolgvraag: Hoe leren we (met 
plezier) nog beter voetballen? 
Dit is enerzijds door het te doen (ervaringsgericht leren) en anderzijds door (goed) te 
trainen. 
Trainen is het vereenvoudigen van de wedstrijd. De wedstrijd is dus het uitgangspunt en 
hieruit kies je een onderdeeltje (een voetbaluitdaging) dat je wilt verbeteren. 
Dit kan op individueel niveau zijn (Je wilt bijvoorbeeld beter worden in de 1v1 duels) of op 
teamniveau (samen beter leren verdedigen, opbouwen, omschakelen). 
De verdere uitwerking van het trainen en coachen is te vinden in het hoofdstuk Trainen en 
coachen, hoe doe je dat? 
In algemene zin is te stellen dat iedere training aan vier basisvoorwaarden moet voldoen: 
 

1. De training/oefeningen moeten voetbaleigen zijn (voetballen leer je door te 
voetballen); 

2. Herhaling: de oefeningen moeten veel herhaald worden (zowel tijdens de training als 
tijdens het seizoen, de jeugdopleiding); 

3. De training/oefeningen moeten passen bij de spelers/groep (niet te 
moeilijk/ingewikkeld; niet de makkelijk); 

4. De juiste coaching (De trainer/coach die de spelers helpt in hun ontwikkeling door op 
het juiste moment goede aanwijzingen te geven of (goede) vragen te stellen, passend 
bij de doelstelling van de training. 
 

Het moge duidelijk zijn dat punten 3 en met name 4 het lastigste zijn voor de trainer/coach… 
Ook hierover meer in de volgende hoofdstukken. 
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Wat is coachen van voetballen? 
 
Coachen van voetballen is het uitvoeren van coachhandelingen binnen het lezen, analyseren 
en beïnvloeden van voetballen. Zoals in onderstaand schema te zien is gaat het om de cyclus 
die begint bij de wedstrijd en via het lezen van de wedstrijd, het analyseren van de 
wedstrijd, het bepalen van de voetbaluitdaging (wat ga ik trainen?), het trainen met 
bijbehorende coachhandelingen en uiteindelijk weer terugkomt bij de volgende wedstrijd… 

 
Over dit schema is heel veel te vertellen, maar ook hierbij geldt dat het ervaren in de praktijk 
de meeste leerervaring oplevert. 
Het start in ieder geval weer met de structuur van voetballen, zoals eerder toegelicht en 
heeft vervolgens een logische volgorde van stap 1 t/m 5; 
 

1. De wedstrijd: Wat zie ik? (Het lezen van voetballen) Objectief observeren van 
voetbalhandelingen; 

2. Wat leveren deze voetbalhandelingen op? (Eventueel met behulp van het 
beoordelingsschema (zie bijlage) van het handelen van spelers tijdens het aanvallen 
(opbouwen en scoren), het verdedigen (verstoren van de opbouw en het voorkomen 
van scoren) en het omschakelen; 

3. Het analyseren van het voetballen (waarom gebeurt het?) met de algemene 
uitgangspunten in het achterhoofd (zie toelichting hieronder); Het koppelen van 
oorzaak aan gevolg; 

4. Het kiezen van de voetbaluitdaging (Wat ga ik trainen?) en het formuleren hiervan 
met behulp van de 5W’s (zie toelichting hieronder; 

5. Het coachen tijdens de training en de volgende wedstrijd (wat ga ik zeggen, 
gerelateerd aan de voetbaluitdaging)? 
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Algemene uitgangspunten 
Algemene uitgangspunten bij aanvallen zijn; 

1. Bal houden (anders moet je meteen weer omschakelen naar verdedigen)… 
2. Diepte zoeken (kijken of de bal meteen naar voren kan, daar kan immers gescoord 

worden) 
3. Groot maken (uit elkaar zodat er meer ruimte en tijd ontstaat om te kunnen blijven 

aanvallen (de bal in bezit te houden, op te kunnen bouwen) 
4. Breedtespel als voorbereiding op dieptespel; 
5. Optimale veldbezetting/onderlinge afstanden 

Algemene uitgangspunten bij verdedigen zijn; 
1. Dieptepass eruit halen (om een snelle doelpoging/kans te voorkomen); 
2. Klein maken (dicht bij elkaar zodat het voor de tegenstander moeilijker wordt om op 

te bouwen/bij het doel te komen; 
3. Ruimte- en mandekking (hoe dichterbij de bal, hoe korter op de tegenstander); 
4. Nuttig blijven (omschakelen, niet blijven staan) 

 
De 5W’s 
De zogenaamde 5W’s helpen bij het formuleren van de voetbaluitdaging; 

• Wat gebeurt er (op het veld, in relatie tot de voetbalbedoeling)? 
• Wanneer gebeurt het (iets wat herhaaldelijk voorkomt)? 
• Waar (op het veld) gebeurt het (eigen helft, helft tegenstander etc.)? 
• Wie zijn de hoofdrolspelers? 
• Welke andere zaken spelen een rol? (de formaties van beide teams, de speelwijze en 

andere eventueel relevante zaken) 
De volgorde om de 5W’s in beeld te krijgen staat niet vast, al is het logisch om met het wat 
te beginnen (dan heb je immers al iets gezien/gelezen). 
 
Formuleren voetbaluitdaging 
De 5W’s helpen ook bij het formuleren van de doelstelling van de training(en). 
De wedstrijd is het uitgangspunt voor de trainingen (Je traint om het tijdens de wedstrijden 
beter te doen) en de voetbaluitdagingen kunnen dus tijdens de wedstrijden het beste 
geconstateerd worden. 
Er is echter ook nog zoiets als het aanleren van een eigen speelwijze (Hoe bouwen we op?, 
hoe verdedigen we?, hoe schakelen we om?, wat doen we met/bij de standaardsituaties?) 
Natuurlijk is dit ook terug te zien (en te toetsen) tijdens de wedstrijd, maar het kan een iets 
ander uitgangspunt zijn (bij voorbeeld aan het begin van het seizoen, in de voorbereiding, 
maar ook gedurende het seizoen) dan alleen maar uitgaan van wat je tijdens de wedstrijden 
hebt waargenomen/geanalyseerd. 
Het formuleren van de voetbaluitdaging begint altijd met: Het verbeteren van… en 
vervolgens het wat en de overige w’s 
Een voorbeeld zou kunnen zijn: 
Het verbeteren van de samenwerking in de opbouw (wat) op de helft van de tegenstander 
(waar) tussen de middenvelders en de spitsen (wie) op het moment dat de linker- of 
rechterspits wordt aangespeeld (wanneer) en beide teams spelen in een 1:4:3:3 pnv formatie 
(welke). 
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In dit voorbeeld is nog niet duidelijk hoe je die samenwerking in de opbouw op de helft van 
de tegenstander nu precies wilt verbeteren (dit gaat blijken uit de trainingsvoorbereiding) 
maar het is wel duidelijk wat het probleem (in grote lijnen) is, waar en wanneer het zich 
afspeelt en wie de hoofdrolspelers zijn. 
Dit heeft dus consequenties voor je training, daar komen we in het volgende hoofdstuk op 
terug. 
Met pnv wordt overigens ‘punt naar voren’ op het middenveld bedoeld, dus met een 
zogenaamde 10 en twee 6en (meestal de nummer 6 en 8); ook dit is voetbaljargon dat we 
(de trainer/coaches van BZS) ons eigen moeten maken. 
Dit kan gebeuren tijdens de begeleidingsmomenten van de TC (Technisch coördinator) of 
tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten met de trainer/coaches. 

 
Trainen & Coachen, hoe doe je dat? 
 

Wie zijn de spelers (leeftijdsspecifieke kenmerken)? 
Wanneer je spelers of speelsters gaat trainen is het verstandig en handig om te weten wie ze 
zijn; zowel letterlijk als figuurlijk. Snel de namen leren is wenselijk en zorgt voor een beter 
contact; In gesprek gaan en blijven zorgt voor binding en vertrouwen; noodzakelijk voor een 
goede ontwikkeling (zonder relatie geen prestatie). 
Per leeftijdsgroep zijn er wel verschillen aan te geven. Daarnaast is het goed om te weken 
welke ontwikkeling het kind (jouw speler/speelster) heeft doorgemaakt. 
Lees hiervoor de bijlage De ontwikkelingskenmerken. 
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Wat mogen we verwachten van de spelers? 
Wat we verwachten van de spelers, het team, is natuurlijk afhankelijk van de 
voetbalkwaliteiten van die spelers en het team. Het is aan de trainer/coach om samen met 
zijn staf en zijn spelers (ze kunnen elkaar ook helpen) eruit te halen wat erin zit. 
De competenties van de trainer/coach en zijn staf alsmede de begeleiding hiervan spelen 
natuurlijk ook een belangrijke rol. 
In principe gaan we op leeftijdsniveau (dit is een gemiddelde en kan dus afwijken van het 
daadwerkelijke niveau) uit van de in het bovenstaande plaatje uitgewerkte doelstellingen. 
Zoals al eerder beschreven laat de praktijk vaak een ander beeld zien en wordt er, met name 
bij de jongste jeugd, teveel gevraagd/verwacht terwijl de kinderen hier - gezien hun 
leeftijd/cognitieve ontwikkeling - nog niet aan toe zijn. 
Ook voetbaltactisch wordt er soms op een te hoog niveau getraind. Dit wil overigens niet 
zeggen dat als de basis (de techniek) ontbreekt er helemaal geen tactische afspraken (hoe 
bouwen we op, hoe schakelen we om, hoe verdedigen we?) gemaakt moeten worden; 
Integendeel zou ik willen zeggen; Dit kan op ieder niveau mits ze daar ook qua leeftijd aan 
toe zijn. 
Ook over dit onderwerp is heel veel te zeggen en te schrijven maar het ervaringsgericht 
leren levert het meeste op. 
 
Trainen/coachen met de wedstrijd als uitgangspunt 
Zoals reeds beschreven in de hoofdstukken ‘wat is voetballen?’ en ‘wat is coachen van 
voetballen?’ is de wedstrijd altijd het uitgangspunt bij het trainen/coachen. 
Dit betekent dat je uitgaat van voetbaluitdagingen die je tijdens de wedstrijden hebt 
vastgesteld of van je speelwijze die je met je team wilt ontwikkelen. 
 
Hoe bouw je een training op? 
In principe begin je iedere training (en wedstrijd) met een warming-up. 
Een warming up is noodzakelijk - vanaf een bepaalde leeftijd- om de spieren op te warmen. 
Voor de jongste jeugd (laten we zeggen t/m JO11) is dit niet noodzakelijk; zij zullen niet snel 
een spier verrekken of zelfs afscheuren door het ontbreken van een warming-up. 
Wat betekent dit dan voor de praktijk? 
Voor de jongste jeugd: beginnen met een spel om in de sfeer van de training te komen (even 
laten uitrazen). Dit mag overigens best vaak hetzelfde spel zijn want op deze leeftijd vinden 
kinderen het heerlijk om iets te doen wat ze al kennen (dat verandert wanneer ze ouder 
worden, met name in de puberteit). 
Vanaf JO8 zou je kunnen beginnen met een oefenvorm waarbij ze veel met de bal bezig zijn 
of met een partijvorm. Dit laatste lijkt misschien gek omdat dit meestal tot het laatste van de 
training bewaard wordt. Dit laatste moet zeker zo blijven: afsluiten met een partijvorm 
(waarin het geleerde wordt toegepast in de partij, die zoveel mogelijk op de wedstrijd lijkt) 
maar we hebben het nu over het begin van de training en dan kun je hier dus ook prima mee 
beginnen: De spelers wennen aan het gegeven waar ze het komende uur mee bezig zijn: 
voetballen! Over hoe je dat dan verder uit moet bouwen (na het begin met een partijvorm) 
leest u in het vervolg; We blijven eerst nog even bij de warming-up. 
Vanaf JO12 (geldt dus ook voor de Meidenteams) kunnen we een standaard warming-up in 
gaan voeren. Deze bestaat uit diverse loopvormen (zie bijlage 11+ deel 1) die voetbal 
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gerelateerd zijn, maatschappelijk onderzocht en kunnen worden toegepast voor de training 
en voor de wedstrijd. Natuurlijk zijn er meerdere mogelijkheden, maar we kunnen er ook 
voor kiezen om dit gezamenlijk af te spreken. 
Na de warming-up volgt een veel besproken onderwerp waar de experts het nog steeds niet 
over eens zijn: het rekken en strekken. Wel is men het er over eens dat statisch rekken niet 
goed is en dynamisch rekken wel (zij bijlage REKKEN TIJDENS DE WARMING-UP). 
Na de warming-up gaat de training door 3 fases heen: 
 

1. De oriëntatiefase (OF): De fase waarin gewend wordt aan de voetbaluitdaging; de 
spelers wennen aan de ruimte waar de voetbaluitdaging (de doelstelling van de 
training) over gaat en plaatsvindt (op eigen helft, helft van de tegenstander?) De OF 
kan dus prima een partijvorm zijn (een grote of meerdere kleinere) waarbij de 
trainer/coach de spelers bewust maakt van de trainingsdoelstelling/de 
voetbaluitdaging. In deze fase is het niet de bedoeling de training regelmatig te 
onderbreken (ze hebben net de warming-up gehad) en dit betekent dus alleen 
begeleidend coachen (hier leest u hieronder meer over bij coachopmerkingen) 

2. De oefen/leerfase (OLF): Het herhaaldelijk oefenen en leren m.b.t. de 
voetbaluitdaging: 20 minuten lang. De trainer/coach onderbreekt de vorm als dit 
nodig is en geeft aanwijzingen/coachopmerkingen/gaat met de spelers in gesprek 
m.b.t. de bijbehorende voetbalhandelingen: situatief coachen.  

3. De toepassingsfase (TF): Het toepassen van het geleerde in een partijvorm die zo 
dicht mogelijk bij de (echte) wedstrijd ligt. In deze fase coacht de trainer/coach nog 
steeds op de doelstelling van de training en kijkt dus of en hoe het nu gaat. Er wordt 
dus niet meer situatief gecoacht maar weer begeleidend. De partij loopt door en 
wordt slecht onderbroken voor een rustmoment (wanneer je bijvoorbeeld in blokjes 
van 5 minuten traint) of bij wijze van hoge uitzondering. 
 

Over de inhoud en opbouw van de training valt veel te bespreken en te lezen. Ook hierbij 
geldt dat het doen/ervaren en daarover te praten het meest oplevert en dit zullen we dus in 
de praktijk gaan toepassen. 
 
Organiseren 
Bij het organiseren van een training bedoelen we de volgende zaken; 

1. Het voorbereiden van de training; 
2. Het uitzetten van de organisatie op het veld; 
3. Het aanpassen van de organisatie op het veld; 
4. Het opruimen van de materialen. 

Het voorbereiden van de training begint dus tijdens of n.a.v. de wedstrijd. Je ‘leest’ de 
wedstrijd en analyseert deze na afloop. Hierbij kun je ook hulp inroepen van anderen en 
gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de beoordelingsschema’s (zie bijlage). 
Het is ook mogelijk dat je uitgaat van het trainen op de speelwijze die je met je team wilt 
ontwikkelen. Ga hierbij uit van de 4 teamfuncties (Aanvallen, omschaken naar verdedigen, 
verdedigen en omschakelen naar aanvallen) en de daarbij behorende teamtaken (opbouwen 
en scoren bij aanvallen; verstoren van de opbouw en voorkomen van scoren bij verdedigen) 
zie ook de structuur van voetballen (blz. 9). 
Op je trainingsvoorbereiding heb je aangegeven wat de doelstelling van je training is; wat de 
oefenvormen zijn die je gaat gebruiken bij de OF, de OLF en de TF en wat de 
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coachopmerkingen zijn die je wilt gaan gebruiken om de spelers met plezier nog beter te 
leren voetballen m.b.t. deze doelstelling/voetbaluitdaging (zie coachopmerkingen). 
Hiervoor is een speciaal trainingsvoorbereidingsformulier (zie bijlage) ontwikkeld dat 
gebruikt kan worden. 
Voor de training begint is het handig dat de organisatie al is uitgezet. Het is handig als je 
vooraf nadenkt over hoe je dit in de praktijk gaat doen; Niet bij een volgende oefening een 
nieuwe organisatie uit gaan zetten, maar dit vooraf al hebben gedaan of wat weg laten halen 
of verplaatsen zodat de nieuwe organisatie ontstaat. Hierbij is het soms handig om van 
verschillende kleuren hoedjes gebruik te maken. Gebruik bij het aanpassen van je situatie 
ook je spelers; dat gaat sneller en je betrekt ze erbij. Bovendien hoeven ze dan niet (op jou) 
te wachten en hebben ze geen tijd om te keten of af te koelen. Wanneer je een drinkpauze 
ingelast kan dit ook nadat de spelers de organisatie hebben aangepast; dan heb je tijdens de 
drinkpauze ook tijd om zelf wat te drinken en in gesprek te gaan met je spelers. 
Het opruimen van het materiaal; de doeltjes, pylonnen, hoedjes, ballen etc. doe je ook 
samen; Geef de spelers hier verantwoordelijkheid: gezamenlijk opruimen of (op latere 
leeftijd): corveedienst. Daarbij hoort ook het netjes schoonmaken en achterlaten van de 
kleedkamer: een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Plaatje, praatje, daadje 
Wanneer de organisatie staat, staat je plaatje ook: Dit is de ruimte, de organisatie waarin we 
gaan voetballen; waar we de volgende oefenvorm gaan uitvoeren. Je hebt de spelers al een 
hesje gegeven (dit kan je vaak voor- tijdens of na de warming-up al doen) of je hebt even 
wat hesjes gewisseld; vervolgens zet je de spelers op bepaalde posities of in een bepaalde 
formatie neer; daarna vertel je wat de bedoeling is (het praatje) en laat je het vervolgens 
meteen een keer voordoen (of je doet het zelf voor): het daadje. 
Wanneer iedereen het begrepen heeft (even checken) kan de oefenvorm beginnen en kan 
de trainer/coach kijken of de oefenvorm loopt. Misschien moet je nog wat dingen aanpassen 
(de ruimte/afmetingen van het veld bijvoorbeeld) 
 
Makkelijker of moeilijker maken 
Als de training eenmaal loopt komen we bij de volgende belangrijke vragen: lukt het ook? En 
leert het ook? Als het lukt moeten we het misschien moeilijker maken (dit hoeft niet altijd 
meteen, maar in principe is trainen iets doen dat net iets moeilijker is dan wat je al (goed) 
kan; Als het niet lukt: iets makkelijker. 
Voor moeilijker- of makkelijker heb je als trainer/coach een aantal knoppen waar je aan kunt 
draaien: 

• Je kunt iets met de ruimte doen (groter- of kleiner maken); 
• Je kunt iets met de aantallen doen (4 tegen 2 aanvallen is makkelijker dan 4 tegen 3); 
• Je kunt iets met de vorm doen (doeltjes dichter bij elkaar of juist verder uit elkaar); 
• Je kunt iets met regels en afspraken doen (ze krijgen 20 seconden om te scoren) 
• Je kunt de tegenstander beïnvloeden 
• Je kunt gaan coachen 

 
Het moeilijker/makkelijker maken (differentiëren) is essentieel bij het training geven. Als 
trainer/coach moet je inzicht hebben in wat je kunt doen en vooral ook wanneer je dit moet 
doen. Coachen is een ervaringsvak.  
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Ene Johan Cruijff zei ooit: “Je gaat het pas zien als je het door hebt” maar in principe geldt: 
te makkelijk? > moeilijker maken; te moeilijk? > makkelijker maken en dit is dus af te lezen 
aan het gedrag en de uitvoering van de voetbalhandelingen door de spelers. 
 
Coachopmerkingen 
Coachopmerkingen zijn de dingen die je tegen spelers zegt of met ze bespreekt in relatie tot 
de doelstelling van de training. Het gaat dus om vragen- of opmerkingen over de uitvoering 
van de voetbalhandelingen die hierbij horen. 
Daarbij is het beter om dit in handelingstaal te benoemen dan in algemene taal. 
Als een speler een goede pass geeft (op het juiste moment, met de juiste richting en met de 
juiste snelheid; zie structuur van voetballen blz. 9) dan kunnen we dit benoemen: “Goede 
pass, juiste moment gekozen!” (Ook hierbij moeten keuzes gemaakt worden; je kunt niet 
alles benoemen) dan lijkt dat misschien hetzelfde als: “Goed zo!” of “Goede bal!” (meer de 
taal van supporters) maar vaak weet de speler dan niet precies/of minder precies wat er dan 
zo goed was (was mijn aanname goed, of de pass, had de trainer het tegen mij? Is deze bal 
wel zo goed? Ik vind ‘m een beetje te hard opgepompt). 
Tijdens de training (dit is een groot voordeel t.o.v. een wedstrijd) kan er situatief worden 
gecoacht. 
Bijvoorbeeld: Een speler, in dit geval een centrale verdediger, krijgt de bal ingespeeld van 
zijn keeper maar verliest de bal doordat hij niet goed opengedraaid stond en daardoor te 
veel tijd nodig had/balverlies leed aan de spits van de tegenstander die vervolgens kon 
scoren. 
Tijdens de wedstrijd is hier moeilijk op te coachen; Je kunt de betreffende speler de 
coachopmerking geven: “zorg dat je goed opengedraaid staat zodat je de bal van de keeper 
ingespeeld kunt krijgen” of achteraf, wanneer het goed- of minder goed ging: “stond je goed 
opengedraaid op het moment dat de keeper jou de bal inspeelde?” Je laat de speler dan 
meedenken. Voor de keeper zijn vergelijkbare coachopmerkingen te bedenken. 
Tijdens de training kun je op het moment dat deze situatie zich voordoet ingrijpen (situatief 
coachen). Dit kan op het moment dat de keeper de bal in wil gaan spelen en de medespeler 
niet goed (opengedraaid) staat: “STOP eens even, blijf eens even staan”; tegen de keeper: 
“Klopt het dat jij de bal naar… wilde gaan inspelen?” (Op het moment dat ze dit gaan 
ontkennen ga je over op “stel dat je dat wel wilde”…) Staat …. Zo dat hij de bal goed van jou 
kan ontvangen? Etc. Of je vraagt aan de speler die de bal zou gaan ontvangen: “Sta jij zo 
opgesteld dat je de bal van de keeper zou kunnen ontvangen?” “Hoe zou je dat beter 
kunnen doen?” “Waarom is dit dan beter zo?” (“Omdat ik dan overzicht heb en de bal 
meteen vooruit kan spelen”) etc. Vervolgens begin je opnieuw in de betreffende situatie en 
laat het de spelers alsnog goed uitvoeren (en benoemt dit ook in handelingstaal). 
Wanneer de doelstelling helder is en je als trainer/coach precies weet op welke momenten 
zich de voetbaluitdaging voordoet, wat je daarbij aan voetbalhandelingen kunt verwachten 
(goed of minder goed) en je ook nog precies weet hoe je het door je spelers wilt laten 
uitvoeren is het alleen nog zaak dat je hier goed op focust en consequent op blijft focussen 
(doelstelling bewaken). 
Wanneer de spelers dit doorhebben gaan ze zelf ook meer gefocust en beter handelen. 
Wanneer de doelstelling niet goed wordt bewaakt of er wordt op meerdere dingen gecoacht 
raken spelers in de war of minder gefocust op de doelstelling. 
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Het maken van coachopmerkingen is eigenlijk de corebusiness van een goede coach. Deze 
kunnen op het individuele handelen van spelers gericht zijn, maar natuurlijk ook op die van 
het team. 
We moeten daarbij niet vergeten dat vooral de individuele voetbalhandelingen van spelers 
ontwikkeld kunnen en moeten worden. 
 
Periodisering 
Periodisering wordt vaak geassocieerd met conditietraining maar dat onderdeel laten we 
hier nog even buiten beschouwing. 
Periodisering is in dit geval het herhalen en opbouwen van trainingen waardoor de spelers 
en het team beter worden. We kunnen het dus ook de ontwikkeling van de speelwijze van 
het team noemen. Als je bijvoorbeeld het opbouwen op eigen helft wilt verbeteren dan 
moet je daar in meerdere trainingen aandacht aan besteden, de complexiteit opbouwen, 
herhalen en het geheel onderhouden. 
Hiervoor kun je planning (periodisering) maken, bijvoorbeeld van 6 weken waarbij je een 
teamtaak centraal stelt. We vergeten dan de omschakeling maar deze zit altijd vast aan de 
teamtaak storen (wanneer we de bal net verloren hebben) of opbouwen (wanneer we de bal 
net veroverd hebben) en kunnen we op die manier dus ook trainen. 
Zeker bij de senioren (standaard) teams en de hogere jeugdteams wordt vanaf de 
voorbereiding gewerkt aan de speelwijze en vervolgens naar de uitvoering (de wedstrijden) 
gekeken waar vervolgens (vooral) op getraind moet worden. 
Bij de jongere jeugd kunnen we dit wat algemener houden en meer uitgaan van wat we 
vinden dat de spelers moeten leren en ontwikkelen. 
We kijken dan naar het voetballeerproces (blz. 13) en kunnen dit als uitgangspunt nemen 
voor onze periodisering. 
Dit betekent concreet dat we een trainingsplanning kunnen maken voor het hele seizoen en 
zelfs voor het eerste gedeelte van de jeugdopleiding (zie bijlage trainingsplanning). 
Natuurlijk moet dit vooraf besproken worden met de betreffende trainer/coaches 
(bijvoorbeeld dat niet alles vastligt; het gaat slechts om het periodiseren van de teamtaken 
als onderdeel van het bewaken van een goede jeugdopleiding) maar het zal zeker bij kunnen 
dragen aan het verbeteren van het ‘met plezier nog beter leren voetballen’ binnen de 
jeugdopleiding van BZS. 
Immers, willen we ons een jeugdopleiding noemen, dan moet er natuurlijk ook een degelijk 
plan aan ten grondslag liggen. 
Wanneer de teamtaak opbouwen (als onderdeel van teamfunctie aanvallen) centraal staat 
betekent dit overigens niet dat er niet verdedigt hoeft te worden. In tegendeel: Om het 
opbouwen te kunnen trainen heb je ook een tegenstander nodig die de opbouw probeert te 
verstoren en ook deze tegenstander moet beïnvloed worden om ervoor te zorgen dat de 
hoofdrolspelers (in dit geval) beter gaan opbouwen. 
 
Conditietraining 
Omdat het woord ‘conditietraining’ in het vorige stukje is gevallen en er veel misverstanden 
zijn over dit onderwerp toch maar even het volgende: 
Conditietraining = voetbaltraining en voetbaltraining = conditietraining! 
Dit betekent dat wanneer we zogenaamde conditietraining willen geven, het altijd 
voetbaltraining moet/kan zijn… 
We willen immers toch de conditie verbeteren om met plezier nog beter te voetballen? 
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Wat is dit dan, die voetbalconditie? We hebben het dan over een aantal onderdelen: 
 

• Vaker handelen (sneller herstellen tussen de voetbalhandelingen: herstelvermogen) 
• Beter handelen (explosiever handelen: explosief vermogen) 
• Volhouden van vaker handelen (volhouden van snel herstellen tussen de 

voetbalhandelingen: herstelcapaciteit) 
• Volhouden van goed/beter handelen (volhouden explosief handelen: explosieve 

capaciteit) 
 

Wat betekent dit dan voor onze voetbaltrainingen? 
Dat we oefenvormen moeten/bedenken en laten uitvoeren die hierbij passen. 
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan.  
In schema: 

 
 
Maar eerst het volgende (van de KNVB site): 

 

 
 

Pas wanneer het kind in de puberteit komt en de vitale organen en hormoonstroom tot 
ontwikkeling komen, kan de opgebouwde conditie vastgehouden worden. 
Bovendien zullen we rekening moeten houden met wat het doet met je lichaam; Bij 
conditietraining worden de spieren namelijk ‘afgebroken’ en daarna, tijdens het herstel 
weer opgebouwd. Dit proces noemen we compensatie. 
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Wanneer er te snel weer getraind en/of gevoetbald wordt (of een andere sport) kan het zijn 
dat er nog meer wordt afgebroken; Je kunt dan zelfs overtraind raken (dan ben je nog verder 
van huis). Er is echter ook een perfect moment om opnieuw te trainen/sporten; we hebben 
het dan over ‘supercompensatie’: Dat is 
het doel van conditietraining. 
De supercompensatie (zie tekening) is 
niet bij alle conditie-onderdelen 
hetzelfde. Hier moeten we dus goed 
rekening mee houden en niet te vroeg 
een volgende wedstrijd en/of 
conditionele prikkel geven (anders 
breken we alleen maar af en wordt de 
conditie er juist slechter van).  
 
Conditionele oefenstof 
Voor onze conditionele oefenstof betekent dit dus dat wanneer je bepaalde 
voetbalconditionele onderdelen wilt trainen, je dat prima kunt doen met voetbalvormen (zie 
voorbeelden uit het schema) en we dus goed moeten nadenken over wanneer we dit 
eventueel doen (op donderdagavond kun je dus wel een extensieve- of intensieve 
duurtraining geven als je zaterdag een wedstrijd speelt; Een intervaltraining (4v4/3v3) of 
sprinttraining, met supercompensatie na 72 uur (drie dagen) is dus zeer af te raden!) 
 
Periodisering van conditietraining 
Er bestaat ook een periodiseringsmodel voor conditietraining, waarbij de conditie 
verantwoord wordt opgebouwd en onderhouden. Dit is alleen relevant vanaf JO17 t/m 
senioren en de technisch coördinator en/of de hoofdtrainer kunnen je hier meer over 
vertellen.  
In dit technisch beleidsplan gaan we hier niet verder op in maar: 
De belangrijkste boodschap die we in dit document mee willen geven is: Doe niet te veel; 
train niet te zwaar (conditioneel) en kijk goed naar het gedrag van de spelers; Wanneer ze 
moe worden, ga dan niet te lang door, maar probeer een volgende keer wel wat langer door 
te gaan; Het is namelijk een natuurlijk proces dat het lichaam zich herstelt en voorbereid op 
een net iets zwaardere inspanning (n.a.v. de inspanning/training). 
Wanneer je dit goed doet ziet je dat uw team een betere voetbalconditie krijgt en niet 
onbelangrijk: minder blessures; Ook deze ontstaan namelijk vaak als gevolg van 
overbelasting. 
 
Keeperstraining 
Keepers horen bij het team. Toch worden ze - ook bij BZS - apart getraind door een 
specialist; de keeperstrainer. Hij leert de keepers de technische - en tactische vaardigheden 
(voetbalhandelingen met- en zonder bal) aan die bij hun specifieke basistaak horen. 
Naast deze specifieke keeperstraining willen we de keepers ook graag coachen in 
samenwerking met de rest van het team, de medespelers. Deze rol kan worden ingevuld 
door de keeperstrainer, de trainer/coach of door (een samenwerking tussen) hen beiden. 
Dit laatste is wenselijk, gezien de specialiteit van de keeperstrainer, maar niet altijd 
haalbaar. Daarom is een goede afstemming tussen de trainer/coach en de keeperstrainer 
heel belangrijk. 
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Oefenstof 
Er is oefenstof genoeg te vinden, ook op de site van BZS. De kunst is om de goede oefenstof 
te vinden bij de voetbaluitdaging waar je aan wilt werken… 
In de bijlagen is een voorbeeld uitgewerkt. 
Dus geen oefenstof zoeken en er een training bij bedenken (of verschillende vormpjes achter 
elkaar plakken), nee: bij de uitdaging oefenstof zoeken/bedenken en dat is op zich ook weer 
een uitdaging ;-) 
 
Jongste jeugd 
Voor de jongste jeugd (te beginnen bij de mini’s) moeten we het nog simpeler, makkelijker 
maken. Zij moeten immers eerst baas worden over de bal en de bal moet dus hun weerstand 
zijn… 
Wat betekent dit concreet? 
Om te beginnen: Voor iedere speler een bal. 
Oefenstof? Veel dribbelen met de bal en mikken (het voorbereiden op passen en schieten) 
Partijvormen? Ja, maar dan kleine aantallen! Voor de mini’s is 4v4 eigenlijk 1 tegen 7; ze 
hebben 4 tegenstanders en 3 medespelers die òf in de weg lopen òf de bal het liefst af willen 
pakken; Ze zijn nog niet toe aan samenspelen; dat komt wel als ze een jaar of 9/10 zijn! 
Voorbeelden zijn: verover de achtergrens, het buurmanspel, het penaltyspel, het 
krokodillenspel etc. (Er is genoeg te vinden via RINUS (te vinden op de BZS site) en anders 
vraag je de technisch coördinator om hulp). 
Op deze leeftijd vinden ze het heerlijk om te herhalen dus het wiel hoeft niet iedere keer 
opnieuw uitgevonden te worden. Sterker nog: Het is handig en verstandig om maximaal 1 
nieuwe oefening per training te doen… 
Probeer de organisatie zo in te richten dat er bijna geen wachtrijen ontstaan, bijvoorbeeld 
door een extra dribbelparcoursje in te bouwen. 
Het partijtje aan het einde van de training is dan 2v2 en later 4v4. 
Daar kun je ook weer een klein toernooitje van maken (de champions league)! 
Een week later begint het feest dan weer gewoon overnieuw… 
 
RINUS 
Het programma RINUS, ontwikkeld door de KNVB geeft heel veel mogelijkheden voor het 
vinden van oefenstof en het plannen van trainingen. Je kunt gratis een account aanmaken 
(maar waarschijnlijk heb je al een KNVB account). 
Je kunt kiezen voor losse oefeningen, complete trainingen of meerweekse programma’s. 
De trainingen hebben allemaal de focus (doelstelling) op aanvallen; dat past immers bij deze 
leeftijd: baas worden over de bal! 
Voor de jongste jeugd is de RINUS app een heel handig en goed middel om in te zetten. 
Voor de oudere jeugd, wanneer de voetbaluitdaging wat specifieker wordt, is het soms wat 
lastiger, maar zeker aan te raden om ideeën op te doen. 
Wanneer je bovenbeschreven informatie over oefenstof meeneemt en dus een tekening 
(vaak ook wel foto van de situatie genoemd) van de voetbaluitdaging maakt, kom je een heel 
eind. Daarnaast kun je de technisch coördinator dus om hulp vragen. 
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Gedrag & Afspraken 
 

Gedragscode BZS 
Naast wat er op de BZS site te lezen is onder het kopje normen en waarden willen we in het 
technisch beleidsplan ook het onderwerp ‘gedragscode BZS’ toevoegen. 
De gedragscode van BZS zouden we kunnen omschrijven als ‘je normaal gedragen’. Maar 
wat is normaal? Behalve een stand op de wasmachine? 
Normaal betekent niet voor iedereen hetzelfde, dus daar moeten afspraken worden 
gemaakt, binnen je team en binnen de club. 
De afspraken met je team maak je aan het begin van het seizoen; Er wordt (door de 
trainer/coach) een bijeenkomst georganiseerd met alle spelers en (bij de jeugdteams) met 
de ouders/verzorgers. De zaken die dan besproken kunnen worden zijn voetbal gerelateerd 
(doelstellingen, speelwijze, trainen, het wisselbeleid, op tijd zijn, persoonlijk afzeggen (niet 
via de app.), je gedragen op- en buiten het veld etc.) of niet voetbal gerelateerd (het was- en 
rijschema etc.) Ook kan er dan worden afgesproken dat ouders/verzorgers supporters zijn. 
Dit betekent aanmoedigen (op een positieve manier) en het team steunen (dus de spelers en 
de trainer). Daarnaast heel belangrijk: Hoe communiceren we met elkaar? Wie zijn de 
contactpersonen? Wat doen we als we ergens mee zitten, vragen hebben etc. 
Deze teambijeenkomsten aan het begin van het seizoen zijn heel belangrijk om alles goed te 
laten verlopen. Eventueel zou in de winterstop opnieuw een bijeenkomst georganiseerd 
kunnen worden om te evalueren hoe het de eerste seizoenshelft verlopen is. Aan het einde 
van het seizoen kan er natuurlijk een mooie afsluiting georganiseerd worden, inclusief 
evaluatie. 
Zoals de ouders/verzorgers het voorbeeld zijn voor hun kinderen moet de trainer/coach het 
voorbeeld zijn voor het team. 
Wanneer een trainer/coach langs de lijn zich netjes gedraagt tegenover de scheidsrechter(s), 
de tegenstander en niet te vergeten zijn eigen team geeft hij/zij het goede voorbeeld. 
Bij een schreeuwende trainer/coach die het duidelijk niet eens is met het een of ander slaat 
dit gedrag meestal ook snel over op zijn/haar spelers en dan is het hek van de dam… 
Dat willen we dus niet als BZS; dat vinden we geen ‘normaal gedrag’… 
Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere uitwerking van de gedragscode BZS en deze 
zal vervolgens ook via de BZS site terug te vinden zijn. 
 
Nuchter op het veld 
Voor alle spelers- en staf van BZS verwachten we dat ze nuchter, dus niet onder invloed van 
alcohol of drugs, op het veld staan. Mocht dit niet het geval zijn dan moet de betreffende 
persoon worden gesommeerd om het BZS-terrein te verlaten en is hij/zij weer welkom op 
het moment dat hij/zij weer nuchter is. Uiteraard volgt er dan ook een gesprek met 
hem/haar, de trainer/coach en een bestuurslid van BZS; dan komt namelijk duidelijk de 
gedragscode BZS om de hoek kijken. 
We verwachten dat de spelers van BZS (eigenlijk verwachten we dat van alle sporters) in hun 
gedrag en handelen rekening houden met het feit dat ze aan teamsport doen; daar hoort 
bovenstaande dus bij. 
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Consequenties 
Mochten leden van BZS zich niet aan de gedragscode BZS kunnen en/of willen houden dan 
heeft dit uiteindelijk consequenties. Wij (BZS) willen namelijk niet dat onze leden lijden 
onder enkelen die zich niet aan de afspraken kunnen en/of willen houden. 
 
 
Selecteren en indelen 
 
Selecteren bij de jeugd doe je niet alleen voor de beste spelers, maar eigenlijk voor 
iedereen; De bedoeling is dat iedere speler op een niveau kan voetballen en trainen waar 
hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 
Wanneer het niveau voor jou te laag is (je bent verder in je voetbalontwikkeling dan het 
niveau waarop je voetbalt) dan stagneert de ontwikkeling (of je ontwikkelt je minder 
goed/snel dan zou kunnen) en moet er dus gekeken worden naar een oplossing: Een team 
hoger bijvoorbeeld. 
Wanneer het niveau voor een speler te hoog is geldt precies hetzelfde en moet er een 
oplossing worden gezocht op een lager niveau. Zowel met hoger- of lager niveau wordt dus 
bedoeld: Het niveau dat het beste past bij de mogelijkheden van de speler. 
Spelers ontwikkelen zich ook; de een beter en of sneller dan de ander en het is vooraf nooit 
duidelijk wanneer de ontwikkeling gaat stagneren, de top is bereikt of er een (eventueel) 
tijdelijke kink in de kabel (ontwikkeling) komt. Hier kunnen allerlei oorzaken voor zijn, vaak 
ook buiten het voetbal om en we moeten hier uiterst zorgvuldig en voorzichtig mee omgaan. 
Bij de senioren wordt er natuurlijk ook geselecteerd; in ieder geval bij het eerste elftal en het 
is wenselijk dat in het tweede elftal spelers worden geselecteerd die de ambitie hebben om 
(ooit) ook in het eerste elftal te gaan spelen of spelers die jarenlang in het eerste hebben 
gespeeld en een stapje terug hebben gedaan en hun ervaring over kunnen brengen aan 
bijvoorbeeld jonge spelers die uit de jeugd komen en niet meteen het niveau van het eerste 
elftal aankunnen (of een speler op hun positie zien spelen die net wat verder is of waar de 
trainer/coach op dat moment de voorkeur aangeeft). 
 
Bij selecteren (of een speler naar een ander team verplaatsen) moeten we dus niet alleen 
naar de voetbalkwaliteiten maar zeker de sociaal-emotionele factoren meenemen in een 
uiteindelijk weloverwogen -liefst gezamenlijke- beslissing. 
Bij selecteren ontkomen we er echter ook niet aan dat de trainer/coach, bijvoorbeeld van 
het eerste elftal, zijn opstelling maakt (hij mag er maar 11 opstellen) en keuzes maakt waar 
hij of zij achter staat. Dit moeten we respecteren en waarderen. 
We gaan ervan uit dat selecties en teamindelingen bij de BZS-jeugd weloverwogen en met 
de beste intenties worden gemaakt in samenspraak met de jeugdcommissie en 
(voetbalinhoudelijk) de technisch coördinator. 
De betreffende trainers worden hierin gehoord en hun mening wordt zeker meegenomen 
maar de eindverantwoordelijkheid ligt dus bewust bij bovengenoemden. 
 
Wissel- en leenbeleid 
Wisselen van spelers (tijdens de wedstrijd) doe je omdat het kan en/of het moet. 
Het moeten kan te maken hebben met blessures of uit voorzorg voor blessures, maar zeker 
ook met het gegeven dat iedere voetballer van BZS recht heeft om te voetballen. 
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Uitgaande van het gegeven dat een speler niet in de basisopstelling staat en ook niet 
ingevallen is betekent dit dat wanneer dit vaker (achter elkaar) voorkomt deze speler zijn 
speeltijd moet krijgen bij een ander team. 
Bij jeugdteams ligt dit soms wat complexer door de leeftijdsgrenzen die aan teams worden 
gesteld; Een speler van JO19 mag niet in JO18 spelen wanneer zijn/haar leeftijd hoger is dan 
18 jaar op het betreffende ijkpunt (1 januari van het begin van het betreffende seizoen). 
Vooraf kan dispensatie een optie zijn, maar ook daar zijn beperkende maxima (maximaal 4 
spelers) aan verbonden. Bij de oudste jeugd is het soms ook een optie om mee te spelen met 
een seniorenteam, wat overigens om meerdere redenen zou kunnen (hierover later meer bij 
het onderwerp leenbeleid). 
Bij jongere jeugd is het eigenlijk wat simpeler: iedere speler moet gewoon spelen; dat is het 
uitgangspunt. Wanneer een speler echt tekortkomt of juist teveel over heeft moeten we wat 
bij selecteren beschreven is in gang zetten (en proberen tot de best mogelijke oplossing te 
komen). Het individuele belang staat hierbij voorop (we gaan dus niet een speler of speelster 
afremmen in zijn of haar ontwikkeling omdat dit voor het team niet leuk is). 
Het leenbeleid - ook wel doorschuifbeleid genoemd - komt aan de orde wanneer een team 
te weinig spelers heeft door blessures, ziekte, schorsingen etc. 
Daarbij is het soms ook mogelijk een wedstrijd uit te stellen maar daar gaan we nu even niet 
vanuit. 
Bij het eerste elftal - om maar even bovenaan te beginnen - worden in principe (de 
trainer/coach gaat daar over) de beste spelers/het beste team opgesteld. 
Wanneer een jeugdspeler daartoe behoort dan kan hij/zij dus ook in dat team opgesteld 
worden (uiteraard vrijwillig). 
Bij blessures, schorsingen etc. kan deze situatie dus ook ontstaan. Op dat moment geldt het 
principe van doorschuiven (wel in goed overleg met alle betrokkenen; trainer/coaches van 
beide teams en technisch coördinator) en dit kan in theorie betekenen dat er spelers 
doorschuiven vanuit de jeugd naar BZS1; van BZS JO18-1 naar JO19-1 etc. 
Ook bij jongere jeugd kan er sprake zijn van lenen en/of doorschuiven maar altijd en alleen 
in goed overleg met alle betrokkenen. Het meest ideale is natuurlijk wanneer het lenen niet 
ten koste gaat van het team. Het mag in ieder geval ook niet ten koste gaan van de 
betreffende speler (er moet ook gewaakt worden voor overbelasting) en er moet goed 
worden afgewogen wie er uitgeleend of doorgeschoven wordt. De technisch coördinator kan 
hier -in overleg met de jeugdcommissie - een doorslaggevende rol in hebben. 
 
Rol van ouders/verzorgers 
Zoals eerder aangegeven is de rol van de ouders/verzorgers heel belangrijk; zij voeden hun 
kind(eren) op en kennen hun kind(eren) het beste. Zij zijn ook het voorbeeld voor hun 
kind(eren) en daarom is het van belang dat de club (BZS) en de ouders/verzorgers op één lijn 
zitten en goed met elkaar communiceren; Dit gebeurt via de trainer/coach, de 
jeugdcommissie etc. 
Mochten er onverhoopt toch misverstanden of meningsverschillen ontstaan dan is goede 
afstemming en communicatie zeer belangrijk en moet er alles aan gedaan worden om -in het 
belang van het kind- de beste oplossing te vinden. Mochten beide partijen er toch niet 
uitkomen dan moet dit uitgangspunt toch overeind zijn blijven staan, zelfs als beide partijen 
dus agree to disagree. 
Ouders/verzorgers zijn ook de supporters langs de lijn en zij verzorgen in grote mate de PR 
voor de club. Het is dus van groot belang dat ook zij een ‘clubgevoel’ ontwikkelen en dit 
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kunnen we stimuleren door ze bij de club en alles wat zich daar afspeelt te betrekken (als ze 
ervoor open staan) en goed met hen te communiceren (zeker wanneer het over hun 
kind(eren) gaat).  
 

Opleiden & Ontwikkelen 
 
Er is in het voorafgaande al veel geschreven over het opleiden en ontwikkelen. Toch willen 
we hier nog wat dingen op een rij zetten: 
 

• Coaching & Begeleiding 
De trainer/coaches van BZS krijgen coaching en begeleiding aangeboden van de technisch 
coördinator (op voetbalinhoudelijk gebied). Daarnaast zal er regelmatig overleg plaatsvinden 
met de jeugdcommissie (m.b.t. de jeugdteams). Hier moeten zij natuurlijk wel voor open 
staan. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan zal dit worden meegenomen in de evaluatie 
met het bestuur. 

• Cursussen 
De trainer/coaches van BZS worden ook in de gelegenheid gesteld om zich verder te 
ontwikkelen via de zogenaamde KNVB cursussen. Er zal ook geprobeerd worden deze bij BZS 
te organiseren. 
Aan het volgen van deze KNVB cursussen (pupillen- en juniorentrainer) worden op voorhand 
geen voorwaarden gesteld. Wel kunnen er - met wederzijds goedvinden - afspraken worden 
gemaakt. 
Dit laatste geldt ook voor de technische opleidingen van de KNVB (vanaf UEFA C-youth). 
• Scheidsrechters 
Naast het gegeven dat we als BZS trainer/coaches (en via hen de spelers) willen opleiden is 
er ook structureel aandacht voor het opleiden en begeleiden van (club)scheidsrechters. 
Ieder seizoen wordt er voor JO16 en ouder een scheidsrechters-cursus georganiseerd om 
jonge scheidsrechters op te leiden die vervolgens onze jongste jeugdteams kunnen fluiten. 
Deze jonge scheidsrechters moeten vervolgens ook begeleid worden en kunnen eventueel 
ook doorstromen naar een hoger niveau (als scheidsrechter) wanneer zij hier aanleg en 
ambitie voor hebben. 

• Doorstroming 
Spelers kunnen in principe doorstromen naar een hoger niveau wanneer dit in het belang 
van de speler is. Het teambelang en het clubbelang kunnen zeker meewegen; maar het 
individuele belang van de speler (zijn of haar ontwikkeling) staat voorop. 
Doorstroming zal altijd in overleg met alle betrokken moeten plaatsvinden; De speler (en bij 
jeugdspelers ook de ouders/verzorgers) zal ermee moeten instemmen en de technisch 
coördinator zal het moeten goedkeuren. 
  
Samenwerking met sbv Vitesse 
 
BZS en sbv Vitesse zijn partnerclubs van elkaar. Wat dit concreet betekent is terug te lezen in 
de bijlage Samenwerking met sbv Vitesse.  
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Nawoord 
 

Ik heb met veel plezier en enthousiasme aan dit technisch beleidsplan gewerkt. 
Hetzelfde plezier en enthousiasme hoop ik terug te zien bij alle trainer/coaches, de spelers en 
speelsters, leiders (teammanagers), ouders/verzorgers die met BZS verbonden zijn. 
Zelf voel ik al een goede band met BZS - en we zijn nog maar net begonnen - ; laten we hopen 
dat het technisch beleidsplan vooral een praktisch plan zal blijken te zijn; een plan waar we 
wat mee kunnen, een plan waar we wat mee doen! 
Het zal wellicht moeten worden aangepast, zeker als BZS zich verder gaat ontwikkelen, wat 
natuurlijk de bedoeling is! 
Op dit moment wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen bij het samenstellen van dit 
document door mee te lezen en feedback te geven: namens het bestuur: Luc Frantzen en 
Otto van Stijn, hoofdtrainer Niells Bosch en de jeugdcommissie (Kim Zwezerijn, Marion de 
Ronde, Michel de Koning, Martin Verweij en Marco van Munster). 
Daarnaast wil ik u/jou bedanken voor het lezen van dit technisch beleidsplan en ik hoop dat 
u/jij er wat mee kunt en mij weet te vinden voor eventuele vragen of coaching/begeleiding. 
 
Hans Schrijner 
Technisch Coördinator BZS 
Technisch-coordinator@vv-bzs.nl 
06-30173537 
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Bijlagen 
De ontwikkelingskenmerken 
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Samenwerking met sbv Vitesse 
 
BZS en sbv Vitesse zijn partnerclubs van elkaar. Dit betekent dat ze bepaalde vormen van 
samenwerking hebben afgesproken. Wat betekent dit concreet: 
 
Vanuit sbv Vitesse; 

• Wij willen veel meer de samenwerking aangaan met onze regio. Met onze regio 
bedoelen wij in een straal van ongeveer 50 km rondom Arnhem. Aan de hand van 
verschillende activiteiten die wij zullen organiseren willen wij het voetbalniveau in 
deze regio omhoog helpen. 

• Activiteiten die wij minimaal 3 keer per seizoen zullen organiseren zijn 
scholingsmomenten op Papendal. Dit zijn avonden waar wij een bepaald onderwerp 
uit de voetballerij halen en hier een avond aan besteden om alles toe te lichten hoe 
wij dit bij Vitesse doen. Uiteraard begrijpen wij ook heel goed dat niet alles mogelijk 
is bij een amateurvereniging en daar zullen sommige dingen ook anders gaan. 
Daarom dat wij tijdens deze avonden ook vaak de mensen onderling met elkaar laten 
discussiëren zodat de verenigingen ook onderling van elkaar kunnen leren.  

• Naast deze activiteiten openen wij ook 2 keer per seizoen een week lang de deuren 
van onze jeugdopleiding. De trainers van jullie vereniging kunnen dan meelopen bij 
een training van een Vitesse elftal. Als voorbeeld traint onze O.13 op 
maandagmiddag van 15:15 uur t/m 16:45 uur. Alle trainers zullen voor de training 
een korte presentatie krijgen van onze O.13 trainer om vervolgens mee te kijken bij 
de training. Na de training zullen alle trainers weer bij elkaar komen om de training te 
bespreken en is het ook mogelijk om vragen te stellen, want wij geloven erin dat de 
Vitesse O.13 trainer tegen dezelfde dingen aanloopt als een O.13 trainer van een 
amateurvereniging. Deze zaken worden dan met elkaar besproken om zo ook weer 
van elkaar te leren. In deze week is het mogelijk om bij elk team van Vitesse een 
training mee te lopen. Helaas ook door het Coronavirus is dit op het moment niet 
mogelijk en moeten we kijken wanneer we dit weer kunnen organiseren. 

• Dit seizoen zijn we ook gestart met 'Demonstratietrainingen in de Regio'. We hebben 
ons verzorgingsgebied in 5 regio's verdeeld (noord, oost, zuid, west en midden). In 
elke regio zullen wij dan 1 keer voor de winterstop en 1 keer na de winterstop een 
demonstratietraining geven en aansluitend een presentatie geven. Dit zal elke keer 
bij een andere Partnerclub zijn. 

• 2x per seizoen houden we een Partnerclubactie. Een Partnerclub mag dan een 
voorkeurswedstrijd doorgeven waar ze graag de Partnerclubactie willen houden. Een 
kaartje voor een volwassenen kost dan €10 en voor een kind €5 per stuk. Van elk 
kaartje dat door jullie gekocht wordt gaat €2,50 euro terug naar de Partnerclub. Wij 
zullen alle promotiematerialen en flyers toesturen naar de Partnerclub. 

• Naast deze activiteiten zullen wij ook een Partnerclubtoernooi organiseren op 
Papendal. Hier zullen we dan 1 bepaalde lichting van elke Partnerclub uitnodigen 
voor deelname. 

• Voor Partnerclubs die met hun Mini’s Champions League spelen willen wij ook een 
compleet setje Vitesse tenue’s cadeau geven. Zodat de eerste aanraking met Vitesse 
al vroeg gemaakt is en hopelijk nooit meer weggaat… 

 
 



Technisch Beleidsplan 

40 
 

Wat wordt er van BZS verwacht? 
• Wat wij terugvragen voor alle activiteiten die wij organiseren is dat de 

amateurvereniging ons op de hoogte houdt wanneer er een speler gescout wordt 
door een andere BVO. Wij zullen dan eerst zelf komen kijken met onze scouts om te 
beoordelen of deze speler interessant is voor ons of niet. 

• Daarnaast; wanneer wij een speler bij jullie hebben gescout en interessant vinden om 
uit te nodigen bij Vitesse dat we vervolgens in goed overleg met jullie en de ouders 
hem uitnodigen voor een training of wedstrijd. 

• Misschien heeft u het al gelezen of gehoord, maar 2 seizoenen geleden zijn wij 
gestopt met onze O.8 en vorig seizoen zijn wij gestopt met onze O.9. Wij vinden deze 
leeftijdscategorie nog te jong om al 3 a 4 keer per week naar Vitesse te laten komen. 
Wij zijn hiervoor in de plaats gestart met Regiotrainingen. Twee seizoenen geleden 
zijn we gestart met de Regiotrainingen op 3 verschillende locaties (WSV, DOVO & 
ESA). Dit seizoen hebben we 5 locaties waar we Regiotrainingen geven (VVO, Victoria 
Boys, Doesburg, O.S.S.'20 & Renswoude). Regiotrainingen zijn extra trainingen die wij 
10 weken lang zullen geven op de woensdagen. In een straal van 10 a 15 km rondom 
deze locaties scouten wij dan spelers die wij uitnodigen bij de Regiotrainingen. Deze 
spelers blijven dus gewoon voetballen bij hun eigen vereniging, maar krijgen op de 
woensdagmiddag nog een extra training van een Vitesse trainer. 

• De Regiotrainingen zullen alleen plaats vinden bij onze Partnerclubs. 
• Wij willen met de Regiotrainingen elk half seizoen naar een andere locatie om zo met 

elke vereniging een goede binding te creëren. 
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Beoordelingsschema’s 
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11+ deel 1 
 

 
 
REKKEN TIJDENS WARMING-UP 
 
Voorafgaand aan een wedstrijd zie je veel voetballers rekken en strekken. De 
algemene tendens is dat rekken goed is voor het lichaam. Toch is dat niet altijd het 
geval, zo blijkt uit meerdere studies. 

Statisch rekken voor een inspanning heeft een negatief effect op maximale 
spierkracht en explosiviteit 
Je kent het beeld wel van de voetballer die zijn been op het hek neerlegt en zo zijn 
hamstring ‘rekt’. Dit kan getypeerd worden als ‘statisch rekken’. Statisch rekken 
voor een inspanning heeft een negatief effect op maximale spierkracht en 
explosiviteit. Dat is de eenduidige conclusie uit ruim honderd onderzoeken 
uitgevoerd over statisch rekken. Voor een voetbalwedstrijd of andere sportieve 
inspanning is de aanbeveling om niet statisch te rekken. Na het doen van 
rekoefeningen heeft het lichaam zeker twintig tot zestig minuten nodig om te 
herstellen voordat er weer een maximaal explosieve prestatie geleverd kan worden. 

Zwakkere spieren 

Statische rekoefeningen, waarbij de stretch een tijdje wordt vastgehouden, 
verminderd de spierkracht. De rek zorgt voor druk op de spieren, die daarop 
reageert door de spierspanning af te laten nemen, Dit heeft als resultaat dat de 
spieren voor een tijd een stuk zwakker zijn. Tevens vergroot dit het risico op 
blessures. 

Aan te raden is om een dynamische warming-up te doen waarbij 
spieren warm worden gemaakt 
 
Spelers en speelsters die in de groeispurt zitten kunnen wel baat hebben bij statisch 
rekken. Tijdens de groeispurt groeien botten vaak sneller dan spieren, waardoor er 
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flink wat spanning op de spieren komt te staan. Dit kan weer leiden tot ontstekingen 
op plekken waar spieren (pezen) aan botten vast zitten. In dergelijke situaties kan 
met behulp van gedoseerd statisch rekken, spieren langer worden gemaakt, zodat 
deze spieren minder onder spanning komen te staan. 

Voorbeeld oefenstof 
 
We nemen als voorbeeld de voetbaluitdaging dat het de vleugelspitsen niet lukt (in 
samenwerking met de middenvelders en de spits om kansen te creëren.  
De doelstelling van de training zou kunnen zijn: Het verbeteren van het samenwerken van de 
vleugelspitsen met de centrumspits en middenvelders bij het opbouwen op de helft van de 
tegenstander op het moment dat de vleugelspits de bal krijgt 
aangespeeld, de tegenstander goed kantelt en beide teams 
spelen vanuit een 1:4:3:3 formatie pnv. 
Een mooi hulpmiddel is een tekening te maken van de situatie 
van de voetbaluitdaging; dan kun je al een aantal spelers (van de 
22 of 16 of waar je ook van uit gaat) wegstrepen voor de 
training. In het voorbeeld hiernaast (rechts) is te zien dat het 
gaat om Aanvallen (opbouwen) -jouw team, altijd de 
driehoekjes-, is aan het aanvallen op de helft van de 
tegenstander (zonder de doelstelling/voetbaluitdaging te kennen 
zou je dit al kunnen concluderen). De spelers die je weg kunt 
strepen zijn dus de keeper en de verdedigers. 
Trainen deze dan niet mee? Natuurlijk wel; zij zijn in de training 
de tegenstander, aangevuld met nog 3 spelers die de 
middenvelders worden (van de tegenstander) zoals op onderstaand plaatje te zien 
 

Deze vorm zou je kunnen omschrijven als 6v7+K. 
Trainen is echter het vereenvoudigen van de wedstrijd en 
hoewel je dit al gedaan hebt door wat spelers weg te laten is 
het nog niet echt veel eenvoudiger geworden. 
 
 
 
 

Hoe zou je het nu verder kunnen vereenvoudigen? 
Nou bijvoorbeeld door een speler weg te halen bij de 
tegenstander, in dit geval van het middenveld, zodat het 
opbouwen gemakkelijker wordt. Deze speler (nummer 8 
rode rondjes) zou door kunnen wisselen met nummer 6 en 
10 van rood; die hebben het toch al zwaar genoeg met zijn 
tweeën tegen de drie middenvelders van de gele 
driehoekjes. Met de hoofdrolspelers ga je in principe niet 
doorwisselen; zij moeten de voetbaluitdaging zoveel en zo 
vaak mogelijk ervaren. 
Uitgaande van deze 14 spelers zou je in de OF (oriëntatiefase) en de toepassingsfase (TF) 7v7 
kunnen spelen, met een tweede keeper bijvoorbeeld. 
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Wanneer je deze vorm 6v6+K nog te complex vindt (of beter: wanneer blijkt dat de spelers 
dit laten zien) kun je er voor kiezen het nog gemakkelijker te maken (tijdens de oefening) 
door bijvoorbeeld nog een speler bij rood eraf te halen (een centrale verdediger?) of (bij een 
volgende training): een 4v3 vorm (in 2 organisaties) zie tekening 
rechts; waarbij dezelfde hoofdrolspelers vanuit dezelfde positie (op 
het veld) spelen. Aan de rechterkant spelen dan de overige spelers en 
als trainer/coach moet je de aandacht dan verdelen over de twee 
organisaties. In dit geval hebben we het over de voetbalvorm 4v3 
waarbij het viertal kan scoren door de bal over de (gele) achterlijn te 
dribbelen en rood (het drietal, de verdedigers) kan scoren op de 
kleine doeltjes (die medespelers symboliseren). 
Wanneer dit je oefen/leerfase (OLF) is kun je beginnen (OF) met 4v4 
en 3v3 lijnvoetbal (beide teams kunnen scoren door de bal over de 
achterlijn te dribbelen of 7v6+K waarbij de tegenstander kan scoren op 3 kleine doeltjes die 
medespelers symboliseren. Er zijn dus altijd meerdere mogelijkheden, meerdere wegen die 
naar Rome leiden, maar probeer (ook dit leer je door ervaring) uit te gaan van de 
wedstrijdechte situatie en laat spelers zoveel mogelijk spelen (ook trainen) op hun eigen 
posities (tijdens de wedstrijd). De linkerspits in dit voorbeeld moet dus op het trainingsveld 
ook daadwerkelijk aan de linkerkant staan. Hierdoor herkent hij het beste de situatie die zich 
tijdens de wedstrijd ook voordoet. 
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Trainingsvoorbereidingsformulier 
 
Team:       datum: 
Training:      trainer/coach: 
 
Doelstelling training: 

Het verbeteren van 
 
 
 
 

 
Benodigde materialen 

Doelen: Ballen: 
Pylonnen/hoedjes: Hesjes: 

 
Warming-up 

 

 
 
Oriëntatiefase 

Oefenvorm: 
 
 
 
 
 
Coachopmerkingen: 
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Oefen/Leerfase 
Oefenvorm: 
 
 
 
 
Rol tegenpartij: 
 
 
 
 
Coachopmerkingen: 
 
 
 
 
  

 
Toepassingsfase 

Oefenvorm: 
 
 
 
 
 
Coachopmerkingen: (zie OLF) 

 
 
Evaluatie 

Wat ging er goed? 
 
Wat ging er minder goed? 
 
Hoe deed ik het zelf? 
 
Wat doe ik de volgende keer anders? 
 
Overige opmerkingen 
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Trainingsplanning 
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