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Voorwoord 
De bedoeling van dit plan is een soort leidraad doorheen de jeugdwerking te voorzien, waarop iedere 

trainer kan terugvallen voor de sportieve en menselijke ontwikkeling van zijn spelers. 

Het plan beschrijft hoe onze jeugdspelers het beste worden opgeleid. Er wordt van onze 

jeugdopleiders verwacht dat de training opgebouwd is naar de leeftijd van de speler en het thema 

dat voorzien wordt door de sportieve cel. 

De bedoeling is dat vanaf de categorie U7 er telkens 2x/week zal getraind worden. De trainer dient 

één keer te werken volgens het opgegeven thema en één keer kan er vrij getraind worden. Bij de 

categorie U6, die slechts 1x/week trainen wordt er telkens gewerkt volgens het opgegeven thema. 

 

Ons opleidingsplan zal jaarlijks bijgestuurd en geëvalueerd worden. Het is een hulpmiddel om onze 

jeugd te stimuleren en uiteraard voetbaltechnisch op te leiden. 

 

Ik hoop dat als iedere jeugdopleider het plan volgt, de opleiding bij VJ Baardegem op één lijn zit. Op 

deze manier wordt voetballen plezanter en kunnen we onze spelers echt beter maken, wat 

uiteindelijk toch het belangrijkste is. 
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Voetbalvisie VJ Baardegem 
 Trachten aanvallend en attractief voetbal te brengen. 

 Tegenstander zo ver mogelijk van ons eigen doel houden. 

 De wedstrijd domineren – onze wil opleggen aan de tegenstander. 

 Zoveel mogelijk spelers laten doorstromen naar ons eerste elftal. 

 Duidelijk systeem hanteren. 

o Duiveltjes (vliegtuigsysteem) in een ruit 

o Categorie U11 speelt in een dubbele ruit 

o Vanaf U15 vast herkenbaar systeem doorheen de volledige jeugdopleiding dat 

gebaseerd is op het systeem van ons eerste elftal 

 

 

Missie jeugdopleiding - VJ Baardegem 
In eerste instantie de inwoners van Baardegem een attractieve voetbalopleiding aanbieden. Ook 

andere districten bereiken door doelgerichte rekrutering. Dit zal gebeuren op regionaal niveau waar 

de speler altijd centraal staat! 

De nadruk ligt op het plezier maar het is onze doelstelling om op regelmatige basis spelers uit onze 

jeugdwerking te laten doorstromen naar ons eerste elftal. Spelers die niet doorstromen kunnen bij 

onze club blijven als jeugdtrainer, afgevaardigde of medewerker.  

 

Pijlers om deze doelstellingen te bereiken: 
 In de mate van het mogelijke het aangeboden leerplan van de KBVB volgen 

 Iedere speler zich laten ontwikkelen op zijn niveau en mogelijkheden en dit volgens zijn eigen 

tempo 

 Spelers individueel beter maken adhv diversiteit in oefen- & spelvormen 

 Leergesprekken houden adhv foutenanalyse 

 Voetbaltechnische bijsturingstrainingen aanbieden per categorie 

 Spelers normen en waarden bijbrengen die eigen zijn aan het voetbal maar ook toepasbaar 

in het dagelijkse leven 

 Trainingen aanbieden op maat van de kinderen! Volgens leeftijd, mogelijkheden en 

uitdagingen 

 Spelers clubliefde bijbrengen zodat ze langdurig aan onze club verbonden blijven 

 Trainers bijscholen op regelmatige basis 

 Ervoor zorgen dat iedere speler zich gerespecteerd voelt bij onze club. Dit ongeacht de 

huidskleur, talent of de mogelijkheden 

 Vooral gediplomeerde trainers aantrekken of trainers met veel ervaring binnen een 

jeugdwerking 

 Open communicatie voeren met de ouders 

 Regelmatige basis samenwerken met scholen en gemeente 
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Voetbalvisie jeugd VJ Baardegem 
Onze jeugdspeler staat altijd centraal. Wij willen iedere jeugdspeler gelijke kansen aanbieden en dit 

zowel op competitief als recreatief gebied. 

Het wedstrijdresultaat is van ondergeschikt belang, zeker ten opzichte van de individuele 

ontwikkeling van de speler.  

Wij staan garant dat onze jeugdspelers zo degelijk mogelijk worden opgeleid en opgevoed. 

Bij de debutantjes (U6) ligt de nadruk op het meester worden van de bal. We laten hen op een leuke 

en gedifferentieerde manier kennis maken met alle facetten van het voetbal. 

Op latere leeftijd streven wij ernaar om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen voetballen waar 

zowel FUN als PRESTATIE samen kunnen gaan. Een meevoetballende doelman is van groot belang! 

Het einddoel is zoveel mogelijk jeugdspelers in ons eerste elftal te krijgen. 

 

Het ‘fun’ aspect 
De opleiding zal zoveel mogelijk gebeuren door de spelers veel leuke leermomenten aan te bieden. 

De basis hiervoor is veel en verschillende wedstrijdvormen aanbieden. Plezier vormt zelfvertrouwen 

en zal de prestaties bevorderen bij de speler. 

Iedere speler moet: 

 Aangemoedigd worden door de ouders en trainer 

 Vrij spelen 

 Veel scoringskansen krijgen 

 Bijna de hele tijd met de bal spelen 

 Zoveel mogelijk aan de bal komen 

 

Het ‘formation’ aspect 
Iedere jeugdspeler moet zoveel mogelijk progressie maken. Dit betekent dat de leerdoelstellingen 

aangepast moeten zijn aan de ontwikkelingsfasen van de jeugdspeler. 

Wij maken hier een onderscheid tussen het aanleren van basistechnieken (basics) en het 

functioneren in teamverband (teamtactics). 

Eens de leeftijd van 12 jaar bereikt is kan de speler collectieve opdrachten tot een goed einde 

brengen. Dan is het moment aangebroken om de speler zich maximaal te laten ontwikkelen binnen 

een bepaald spelconcept (gekozen door de club). Dit spelconcept zal de rode draad vormen 

gedurende de volledige opleiding bij VJ Baardegem! 
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De keuze van zonevoetbal 
Zonevoetbal is het tegenovergestelde van mandekking. Het is een spelconcept en geen spelsysteem. 

Het omvat duidelijke principes bij balbezit en balverlies. 

Deze zoneprincipes zijn spelprincipes die tijdens een wedstrijd 11/11 worden toegepast. Hieruit 

worden teamtactics afgeleid, waarvan enkele aangeleerd worden bij 5/5 en 8/8.  

Het doel is de tegenstrever te beheersen in de ZONE, namelijk de zone tussen bal en doel. 

 

1/1 als basis voor techniek 
Attractief voetbal spelen moet ons doel zijn. Een verzorgde opbouw van achteruit. De nadruk binnen 

onze opleiding ligt op het duel 1/1. Vooral bij de categorie U6, U7, U8 en U9 dient er in elke training 

zeker een wedstrijdvorm 1/1 verwerkt zitten. Verder wordt er aandacht besteed aan balvaardigheid, 

afwerken en balcontrole. 
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Taakomschrijving jeugdcoördinator 
 Opstellen en evalueren van het opleidingsplan 

o De jeugdcoördinator stelt het opleidingsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan 

de sportieve cel.  

o De bedoeling van het plan is de spelers kwalitatief beter te maken. 

o Hij waakt over de uitvoering van het plan en zit mee aan tafel bij de evaluatie er van. 

 

 Opvolging en coördinatie opleidingsplan 

o De jeugdcoördinator zal de trainers controleren en begeleiden bij het uitvoeren van 

het opleidingsplan. 

o Maandelijks een algemene vergadering houden met alle trainers. Verder spreekt hij 

iedere maand alle trainers onder 4 ogen. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt 

door de jeugdcoördinator. 

o De trainers op de hoogte houden van externe opleidingen. 

o Bijwonen van wedstrijden van alle jeugdteams en evalueert de coaching en de 

afspraken uit het plan. 

o Trainers evalueren op goede wil en capaciteiten om het opleidingsplan uit te voeren. 

o Afwezige trainers vervangen of voor vervanging zorgen. 

 

 Individuele evaluatie/spelersfiche 

o De jeugdcoördinator stelt een fiche op per speler om de vooruitgang en tekorten te 

noteren. Twee keer per voetbalseizoen wordt een evaluatiemoment georganiseerd 

met de ouders en desbetreffende speler. 

 

 Aanwezigheden  

o De jeugdcoördinator waakt over de aanwezigheden van de jeugdopleiders en volgt 

deze nauwgezet op om eventuele problemen op te sporen en op te lossen. 

Maandelijks bezorgt de jeugdopleider een aanwezigheidslijst van zijn team aan de 

jeugdcoördinator. Dit standaarddocument wordt door iedere jeugdopleider gebruikt 

en zal door de jeugdcoördinator ter beschikking gesteld worden. 

 

 Voorbereiden trainingen 

o De jeugdopleider zal iedere training voorbereiden volgens het standaarddocument 

dat aangeboden wordt door de jeugdcoördinator. De gegeven trainingen zullen 

gecontroleerd worden door de jeugdcoördinator met als doel na te gaan of het 

opleidingsplan gevolgd wordt.  

 

 Sollicitaties van spelers en trainers 

o De jeugdcoördinator ontvangt alle sollicitaties van kandidaat trainers en nieuwe 

spelers. Deze worden voorgelegd en besproken met de sportieve cel. Hij 

communiceert de genomen beslissingen met de spelers en trainers.  
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 Scouting 

o In een later stadium, wanneer de jeugdwerking degelijk uitgewerkt is en goed draait, 

zal de club overgaan tot het scouten van spelers in de buurt als rekruteringsmiddel. 

 

 Organisatie voetbalstage 

o De jeugdcoördinator staat in voor de volledige uitwerking van de stage en dit in 

samenspraak met de sportieve cel. De jeugdcoördinator zal stages organiseren ten 

voordele van de club.  

 

 Extra trainingen 

o De jeugdcoördinator selecteert spelers die in aanmerking komen voor extra 

voetbaltechnische trainingen in samenspraak met de trainers. Deze trainingen 

worden door de jeugdcoördinator gegeven op vaste tijdstippen. 

 

 Werving nieuwe leden 

o De jeugdcoördinator organiseert initiatietrainingen en gaat een samenwerking met 

scholen aan. 
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Wat wordt van onze trainer verwacht? 
1. Ontwikkelen van de sociale en opvoedkundige vaardigheden als fundament voor het 

verbeteren van de algemene en specifieke vaardigheden. 

a. Voetbal als middel, opvoeding als doel! 

b. Respect hebben voor scheidsrechter, medespelers, ouders, tegenstrevers en 

supporters. 

c. Betrek de ouders in het totaalgebeuren. Laat hen participeren in ons team! 

d. Maak vooraf duidelijke afspraken met uw spelers, ouders! Een goede communicatie 

kan veel problemen voorkomen. 

e. Wees eerlijk en consequent. Kinderen zijn hier heel gevoelig voor en ouders 

appreciëren deze waarden ook! 

2. Het goede voorbeeld geven. Wat je zelf niet goed doet kan je ook niet van onze kinderen 

verwachten! 

a. Vermijd het roepen en tieren naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer, 

…. Uw spelers nemen deze attitude snel over! 

b. Geef op ieder ogenblik het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht voor 

hygiëne, een sportman rookt niet, geen alcohol, drugs, ….. 

c. Beleefdheid tov van iedereen. Een hand geven, met twee woorden spreken. 

d. Orde, tucht en discipline zijn de fundamenten van een goede attitudevorming. 

3. Er zijn geen belangrijke trainingen of wedstrijden. Er zijn alleen belangrijke kinderen → onze 

spelers! 

a. Gekwetste of zieke kindjes horen niet te spelen. 

b. Studies primeren altijd. Een training overslaan ingevolge studies kan geen sanctie tot 

gevolg hebben! 

4. Laat kinderen voetbal spelen. 

a. Laat kinderen de nodige vaardigheden aanleren op een speelse manier. Een oefening 

die niet lukt is niet de schuld van de spelers maar veelal de foute keuze van de 

trainer. Schat het juiste niveau van uw spelers in en hou rekening met de 

vooropgestelde einddoelstellingen! 

5. Elk lid van het team is even belangrijk. 

a. Laat kinderen nooit een volledige wedstrijd op de bank zitten. Ook de minder sterke 

speler(s) starten graag eens aan de wedstrijd. 

b. Anticipeer onmiddellijk op mogelijk PEST-gedrag bij kinderen. 

6. Straal als trainer een positieve en enthousiaste houding uit.  

a. Geen enkele speler wordt beter met telkens negatieve kritiek. Spelers mogen en 

moeten fouten maken want het zijn hun beste leermomenten. 

b. Een schouderklopje kan wonderen doen. 

7. Winnen is ‘belangrijk’ maak NOOIT ten koste van één van de vorige pedagogische principes. 

a. Leren winnen = ook kunnen verliezen. 
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Onze trainers moeten ook voldoen aan volgende zaken binnen ons 

opleidingsvisie: 
 Kinderen leren voetballen volgens ons opleidingsplan. 

 Kan technische oefeningen voordoen. 

 Bereid zijn maandelijkse trainingsvergaderingen bij te wonen. 

 Bereid zijn de spelers te evalueren. 

 Trainingen voorbereiden volgens de opleidingsvisie. 

 Aanwezigheidslijst bijhouden. 

 Signaleert problemen tijdig aan de jeugdcoördinator. 

 Let op de groepsdiscipline. 

 Beschikt over voldoende tactische kennis. 

 Communiceert met ouders via mail of sms en houdt de jeugdcoördinator van iedere 

communicatie op de hoogte. 

 

Profiel van onze keeperstrainer 
 De basis aanleren aan onze jongste keepers. 

 Zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van onze kinderen. 

 Voldoende kennis van het keepersvak hebben. 

 De oefeningen kunnen tonen. 

 De keeperstrainingen voorbereiden. 

 De keepers voortdurend evalueren. 

 Werken aan de mindere punten bij de keepers. 

 Ervoor zorgen dat onze keepers ook kunnen meevoetballen. 

 Af en toe wedstrijden bijwonen en zowel de positieve als de negatieve punten noteren. 

 Wekelijks aanwezig zijn om de trainingen in goede banen te leiden. 

 Communiceert met de ouders via mail of sms en houdt de jeugdcoördinator van elke 

communicatie op de hoogte. 
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Onderbouw 
 

 

 

Het voetballen van duiveltjes 
Bij onze kleinste spelers is bijna iedereen rond de bal te vinden. Een uitzondering vormen de keepers. 

Van voetbal is er nog niet veel sprake en meestal wordt de bal half of soms niet geraakt door de 

speler. Als de spelers op goede basis worden voorbereid zijn wij van mening dat er snel sprake kan 

zijn van vormen van samenspel. De balbehandeling wordt snel gerichter.  

Bij deze leeftijdscategorie gaat het vooral om het ontwikkelen van de techniek en het balgevoel. 

 

Spelbedoelingen 

 Balbezit 

 Aanvallen en scoren 

 Doelgericht trappen 

 Individueel balbezit leren houden en leren samen spelen. 

 Storen bij balbezit van de tegenstander. Doelgericht storen vanuit ruitvorm 

(vliegtuigopstelling). 

 Bal veroveren. 

 Doelpunten voorkomen door het eigen doel te verdedigen. 

Hoe aanpakken? 

 Van balgewenning naar balgevoel. 

 De trainer dient te beschikken over kennis van en inzicht in alle voetbaltechnische 

handelingen! Op deze leeftijd wordt de basis gelegd voor de verdere voetballoopbaan. Jong 

geleerd is …..  
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Geschikte oefenvormen 

 Basisvormen 

 Partijvormen 

 Lijnvoetbal 

 Dribbelen/drijven 

 Wedstrijdsituaties 

 

Spelsysteem 

Categorie U6 
o Fun → spelen wedstrijdvormen van 2/2 

 v2 is het wedstrijdformat voor de 5-jarige spelertjes (U6) en noemen we 

"dribbelvoetbal". In verschillende korte wedstrijdjes ontdekken de spelertjes 

vooral zichzelf en de bal en kunnen ze reeds de eerste dribbel- en 

passeerbewegingen oefenen. Dribbelen en trappen zodat iedereen kan 

scoren! 

 

o Eén tegen één duels zijn het belangrijkst. Daarom spelen we met 1+K tegen 1+K. 
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o Laat de kinderen hun lichaam, de bal en het voetbal spel zelf ontdekken. Tracht hen 

niet constant te overladen met goedbedoelde tips. 
o Tracht de kinderen te stimuleren en inspireren en zet aan tot "trial and error". 

"Voorcoachen" is daarbij een rem op de ontwikkeling. 
o Als begeleider in het dribbelvoetbal laat je de aandacht naar de "dribbel" gaan. De 

speler is bezig met het "ik en de bal" en niet met de omgeving errond. Passing is 
daarom van ondergeschikt belang. 

o Een 5-jarige is snel vermoeid maar al even snel uitgerust. Creëer na elke wedstrijd 
een kort, gezamenlijk rustmoment. 

o Het uiteindelijk doel van de begeleiding is de spelertjes niet te moeten 
begeleiden. Let them play! 

 

 

Categorie U7 
o Spelen 3/3 

 3v3 is het wedstrijdformat voor de 6-jarige spelertjes (U7). De wedstrijdjes 

worden reeds iets langer en een medespeler wordt geïntroduceerd waarbij 

de passing voor de eerste maal aan bod komt. Het duel staat nog steeds 

centraal en scoren blijft uiteraard belangrijk. 
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We spelen in een driehoek met de doelverdediger als achterste punt. 1 tegen 1 duels staan 

centraal. 

 
 

 Laat de kinderen hun lichaam, de bal en het voetbal spel zelf ontdekken. Tracht hen niet 
constant te overladen met goedbedoelde tips. 

 Tracht de kinderen te stimuleren en inspireren en zet aan tot "trial and error". 
"Voorcoachen" is daarbij een rem op de ontwikkeling. 

 Als begeleider van 3v3 bij U7 laat je de aandacht nog steeds naar de dribbel en het 1 tegen 1 
duel gaan. De spelers zijn bezig met "ik en de tegenstander". Introduceer weliswaar 
mondjesmaat de passing in de fase "ik en de medespeler". 

 Het uiteindelijk doel van de begeleiding is de spelertjes niet te moeten begeleiden. Let them 
play! 

 

U8 & U9 
o Spelen in een enkele ruitvorm 
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Taken per positie 

 Keeper 

o Balbezit 

 Indien mogelijk, de bal op de grond leggen voor de opbouw te starten 

 Ver uit het eigen doel durven te spelen 

 Aanbieden en zorgen voor flankverandering 

 Lange bal indien risicosituatie zich voordoet (onmiddellijk kans op 

doelgevaar) 

o Balverlies 

 Alert zijn op dieptepassen van de tegenstander 

 Laten gelden op stilstaande fasen dicht bij doel 

 Coaching van de verdediging 

 

 Laatste verdediger (staart van het vliegtuig) 

o Balbezit 

 Spel openen en zich aanbieden naast het doel van de keeper 

 Begint op te bouwen (ballen nooit lateraal voor doel spelen) 

 Centrale positie behouden en spel verleggen (uitkantelen) indien nodig 

o Balverlies 

 Centrale positie binnen het systeem behouden 

 Vrije verdediger zijn 

 Kort aansluiten bij zijn flankspelers 

 Vooruit verdedigen (niet wijken richting eigen doel) 

 Flankspelers 

o Balbezit 

 Het veld groot maken – groot vliegtuig maken met twee vleugels ver uit 

elkaar 

 Bal langs de kant durven inspelen naar de piloot (spits) 

 Durven actie maken 1/1 

 Opduiken aan de 2de paal bij voorzet van de andere kant (flankwijziging) 

o Balverlies 

 Naar binnen sluiten – klein vliegtuig maken. Hulpmiddel voor juiste opstelling 

zijn de doelpalen 

 Snelheid uit de actie van de tegenstander halen 

 Organisatie behouden en eerst de spits laten storen, nadien pas de vleugels 

 Centrumspits (piloot) 

o Balbezit 

 Zo hoog en diep mogelijk spelen 

 Opzoeken van de eerste paal bij flankvoorzet. 

 Bal vasthouden met rug naar doel zodat de flankverdedigers kunnen voor de 

aansluiting zorgen. 

o Balverlies 

 Snel denken en vlugge omschakeling. Is de eerste verdediger. 

 Druk op de centrale verdediger zetten. 
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Trainingsopbouw 
 U6 & U7 

o Opwarming met voetbalgerichte spelletjes 

o Kern uitwerken volgens opgelegd thema 

o Cooling down – spelletje ter afsluiting 

 

 U8 & U9 

o Opwarming 

o Pas- & trapvorm 

o Kern uitwerken volgens opgelegd thema 

o Cooling down – spelletje of wedstrijd ter afsluiting 

 

Wedstrijdopwarming 
 De wedstrijdopwarming dient bij al deze categorieën op dezelfde manier te gebeuren en zal 

in twee fasen gebeuren. Fase 1 is bij U6 en U7 de volledige opwarming (25 minuten). Bij U8 & 

U9 is fase 1 = 15 minuten en fase 2 ook 15 minuten. 

 Fase 1 (volledige opwarming bij U6 & U7) 

o Iedere speler beschikt over een bal en de opwarming wordt opgestart. 

o Uitvoeren van technische oefeningen met bal – maak als het ware een korte training 

van deze fase rond balgewenning en techniek. 

 Fase 2 (enkel als uitbreiding bij U8 & U9) 

o Inspelen van de bal & uitvoeren van een opwarmingsoefening.  Keeper wordt 

betrokken bij de opwarming. 

o Nadien streching, volgens behoefte van de speler. 

o Inspelen van de bal met tempowisseling en afwerken op doel. 

o Inspelen van de bal en afwerken in drie zones (spelen, kaatsen, spits + afwerken) & 

doorschuifsysteem hanteren. 

Opleiding U6 tot U9 
Kenmerken 

Kinderen van deze leeftijdscategorie zijn snel afgeleid. Daarom is het noodzakelijk als tussenvorm 

een spelletje aan te bieden zodat je als trainer nadien opnieuw hun volledige aandacht hebt. 

Ze zijn nog speels, snel afgeleid, weinig kracht en uithoudingsvermogen.  

Leerplan 

U6 & U7 

Steeds aandacht voor: jongleren, balcoördinatie. Inwerpen en vrijlopen worden ingeoefend evenals 

het systeemvorm bij balverlies/balbezit. Laat kinderen NOOIT rond een veld lopen – dit is doelloos!! 

Basics 

Leiden en dribbelen met de bal (ball mastery) 

Kappen/draaien met de bal (ball mastery) 

Duel aangaan 1/1 situatie 

Balcontrole en correcte passing (beide voeten) 

Vrijlopen en inwerpen 
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Maandthema 

Het is de bedoeling dat er bij onze U6 en U7 elke week training wordt gegeven volgens het 

aangegeven thema. 

De U6 trainen 1x/week. Vanaf maart wordt er 2x/week getraind ifv volgend jaar U7 en worden 

oefenwedstrijden 5/5 betwist. 

De U7 trainen 2x/week. De eerste training is volgens het aangegeven thema. De tweede training van 

de week is vrij – rekening houdend met de minpunten tijdens de wedstrijd of eventueel een 

herhaling van de thematraining (indien deze onvoldoende uitgewerkt werd). 

Augustus 1 Balcontrole 

 2 Ball mastery  & systeemvorm 

 3 Balcontrole 

 4 Ball  mastery 

September 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Ball mastery 

 3 Balcontrole & systeemvorm 

 4 Basistechnieken bij balverlies 

Oktober 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Ball mastery 

 3 Balcontrole & systeemvorm 

 4 Ball mastery 

November 1 Basistechnieken balverlies 

 2 Ball mastery 

 3 Balcontrole & systeemvorm 

 4 Ball mastery 

December 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Evaluatietraining 

Januari 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Doelpoging  

 3 Balcontrole 

 4 Ball mastery & systeemvorm 

Februari 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Ball mastery 

 3 Basistechnieken balverlies 

 4 Doelpoging 

Maart 1 Ball mastery 

 2 Balcontorle & systeemvorm 

 3 Basistechnieken balverlies 

 4 Doelpoging 

April 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Ball mastery 

 3 Doelpoging  

 4 Systeemvorm 

Mei 1 Ball mastery 

 2 Evaluatietraining 
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U8 & U9 
Aandachtspunten zijn jongleren en basisbewegingen → integratie inwerpen en vrijlopen in de 

oefeningen. 

Basics Teamtactics 

Leiden/dribbelen (ball mastery) Openen breed 

Kappen/draaien (ball mastery) Openen diep 

Balcontrole Opbouw samenspel 

Duel – verschillende vormen Veldbezetting balverlies 

Vrijlopen   

Passing  

Afwerken  

 

Het is de bedoeling dat deze categorieën 1X/week trainen volgens het aangegeven thema. Tweede 

training is vrij in te vullen naar de noden van de spelers/het team. 

Augustus 1 Balcontrole 

 2 Ball mastery  & systeemvorm 

 3 Korte passing 

 4 Openen breed & systeemvorm 

September 1 Ball  mastery 

 2 Balcontrole & opbouw samenspel 

 3 Doelpoging ifv. systeemvorm 

 4 Korte passing 

Oktober 1 Ball mastery 

 2 Korte passing 

 3 Balcontrole & systeemvorm 

 4 Openen diep – opbouw samenspel 

November 1 Korte passing 

 2 Doelpoging kortbij 

 3 Ball mastery 

 4 Korte passing 

December 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Evaluatietraining 

Januari 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Opbouw samenspel 

 3 Balcontrole & doelpoging 

 4 Ball mastery & systeemvorm 

Februari 1 Balcontrole & opbouw samenspel 

 2 Openen breed  

 3 Basistechnieken balverlies 

 4 Doelpoging 

Maart 1 Ball mastery 

 2 Balcontorle & systeemvorm 

 3 Basistechnieken balverlies 

 4 Doelpoging 

April 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Ball mastery 

  3 Doelpoging na opbouw  

 4 Systeemvorm balverlies & balbezit 

Mei 1 Ball mastery 

 2 Evaluatietraining 

 

Eindtermen → zie opleidingsdoelstellingen VJ Baardegem 
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Middenbouw 

 

 

Opleiding categorie U10 & U11 
Het voetballen van de Preminiemen. Er is nu al samenspel zichtbaar in de vorm van echte 

combinaties. Het spel wordt nu gespeeld 8/8 . De taken en functies per positie worden nu beter 

begrepen door de spelers. 

Het accent ligt nog steeds op de techniek van de speler. De coaching is vooral gericht op het 

verbeteren van de technische vaardigheden binnen vereenvoudigde voetbalsituaties.  

De coach zal ook moeten kunnen omgaan met het aanpassen van de weerstanden.  

Concreet: 

 Keuze juiste oefenvorm 

 Duidelijk maken spelbedoeling 

 Veldbezitting/teamorganisatie (balbezit & balverlies) 

 Manipuleren van de weerstanden: moeilijker & gemakkelijker maken 

 Gebruiken en of aanpassen van de spelregels 

 Coachen op juiste technische uitvoering, algemeen en individueel 

Leeftijdskenmerken 

Op deze leeftijd is de speler al veel meer bereid deel uit te maken van ‘het team’. De balbehandeling 

begint vlotter te verlopen en de spelers beginnen ook te merken wie balvaardig is en wie minder. Dit 

is de ideale leeftijd om alle basisvaardigheden verder uit te werken en onder de knie te hebben. Het 

oefenen van deze vaardigheden gebeurt nu veel bewuster en doelgerichter dan op jongere leeftijd. 
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Samengevat 

 Kracht neemt toe bij de speler 

 Grotere leergierigheid 

 Komen op een leeftijd dat ze zich willen laten gelden in het team 

 Groepsbewust gedacht 

 Er wordt vergelijking van prestaties gedaan 

 Navolging van hedendaagse idolen: Messi, Ronaldo, … 

 

Spelsysteem 

 

Taken per positie 

 Keeper 

o Balbezit 

 Starten met uitvoetballen. Indien mogelijk bal op de grond leggen en 

beginnen meevoetballen. 

 Ver uit ons eigen doel durven spelen. 

 Aanbieding en zorgen voor flankverandering (uitkantelen). 

 Lange bal indien risicosituatie aanwezig is (onmiddellijk kans op rechtstreeks 

doelgevaar van de tegenstander). 

o Balverlies 

 Alert zijn op diepteballen van de tegenstander. Positionele opstelling 

verzorgen. 

 Coaching van de verdediging. 
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 Positie 2 en 5 = flankverdedigers 

o Balbezit 

 Het veld breed maken zodat de bal langs de flank kan worden ingespeeld. 

 Eén van beide mag inschuiven met of zonder bal. Aandachtig zijn dat één van 

beide posities altijd verdedigend positioneel juist staan. 

 Diagonaal inspelen indien mogelijk ofwel rechtdoor in de ruimte! 

 

o Balverlies 

 Naar binnen sluiten bij balverlies. Positionele opstelling tussen man en doel. 

 Snelheid uit de actie van de tegenstander halen door remmend te wijken. 

 Rugdekking verlenen aan de centrale verdediger. 

 

 Positie 3 = centrale verdediger 

o Balbezit 

 Aansluiting verzorgen met het middenveld. 

 Bal inspelen naar positie 2 of 5. Zo snel mogelijk naar de flanken spelen. 

 Coaching van de flankverdedigers en centrale middenvelder. 

 Flankverandering. 

o Balverlies 

 Duel aangaan met de rechtstreekse tegenstander. Indien mogelijk zorgen dat 

hij de vrije verdediger is. Flankverdedigers nemen aanvallers in duel op. 

 Elkaar onderlinge dekking geven. 

 

 Positie 10 = centrale middenvelder 

o Balbezit 

 Zo lang mogelijk achter de bal blijven om het spel te verdelen. 

 Zorgen voor variatie in het spel. Bal eisen en spel verleggen. 

 Steeds aanspeelbaar zijn en in het doelgebied van de tegenstander opduiken 

om af te werken. 

o Balverlies 

 Centrale positie blijven verzorgen. 

 Duelkracht tonen & balbezit veroveren/bewaren. 

 

 Positie 7 en 11 = flankaanvallers 

o Balbezit 

 Het veld breed houden. 

 Actie durven maken op de flank. 

 Bal voor doel brengen tussen keeper en laatste verdediger van de 

tegenstander. 

 Positie aan de tweede doelpaal innemen bij voorzet van de andere flank. 

 Positie overnemen van de flankverdediger indien deze aanvallende instelling 

heeft ingenomen. 

o Balverlies 

 Naar binnen sluiten (schuine lijn met de bal). Positie 10 ondersteuning geven 

en lange pas er uit halen. 

 Duel aangaan en snel omschakelen. 
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 Positie 9 = diepe spits 

o Balbezit 

 Zo hoog en diep mogelijk spelen. 

 Bal bijhouden met rug naar doel. Flankaanvallers laten aansluiten. 

 Indien nodig gebruik maken van de vrije ruimte in de hoeken van het 

speelveld. 

 Actie maken in man/man situatie. 

 Positioneel aanbieden aan de eerste paal bij voorzet van de flank. 

o Balverlies 

 Eerste verdediger.  Zet druk op de man in balbezit. 

 Duel aangaan en omschakelen naar aanvallende situatie. 

Trainingsopbouw 

 Opwarming 

 Pas- & en trapvorm 

 Kern volgens opgelegd thema 

o Oefening volgens thema 

o Wedstrijdvorm 

o Oefening volgens thema 

o Wedstrijdsituatie 

 Cooling down &  

 Streching naar noden van de speler. 

Leerplan 

Basics Teamtactics 

Leiden/dribbelen (ball mastery) Openen breed 

Kappen/draaien (ball mastery) Openen diep 

Balcontrole Opbouw samenspel 

Doelpoging kortbij & halfver Veldbezetting balverlies 

Vrijlopen  Pressing spelen 

Inworpen Infiltratie met en zonder bal 

Passing: kort en halflang Dom balverlies voorkomen 

Steun verlenen aan medespelers  

Stilstaande fasen: hoekschop, vrije trap  

Druk zetten  
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Per maand 

Augustus 1 Ball mastery 

 2 Balcontrole & veldbezitting 

 3 Druk zetten 

 4 Passing & systeemvorm 

September 1 Openen breed 

 2 Opbouw samenspel 

 3 Infiltratie met en zonder bal 

 4 Korte passing 

Oktober 1 Ball mastery 

 2 Balcontrole & systeemvorm 

 3 Doelpoging 

 4 Openen diep – opbouw samenspel 

November 1 Stilstaande fasen 

 2 Doelpoging kortbij & half ver 

 3 Vrijlopen 

 4 Systeemvorm balbezit & balverlies 

December 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Evaluatietraining 

Januari 1 Ball mastery 

 2 Opbouw samenspel & stilstaande fasen 

 3 Balcontrole & doelpoging 

 4 Pressing 

Februari 1 Balcontrole & opbouw samenspel 

 2 Openen breed  

 3 Ball mastery 

 4 Vrijlopen 

Maart 1 Opbouw samenspel & positie balverlies 

 2 Infiltratie met en zonder bal 

 3 Stilstaande fasen 

 4 Doelpoging 

April 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Stilstaande fasen 

  3 Doelpoging na opbouw  

 4 Systeemvorm balverlies & balbezit 

Mei 1 Ball mastery 

 2 Evaluatietraining 

 

 

Eindtermen → zie opleidingsdoelstellingen VJ Baardegem 

 

Wedstrijdopwarming 

 4 tegen 1 spelen in kleine ruimte 

 Pass en trapvorm (met 1-2 combinatie) 

 Afwerken op doel na pass- & trapvorm 

 Wedstrijdje 5 tegen 5 op balbezit 
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Opleiding categorie U12 & U13 
De miniemen zijn meer geneigd zich te meten met anderen. Zij streven in teamverband een doel na. 

 

Samengevat 

 Begin van de puberteit 

 Soms blessuregevoelig en beperkt belastbaar omwille van de snelle lichaamsgroei 

 Interesse mogelijk voor andere sporten en hobby’s 

 Vormt groepjes binnen het team, zet zich soms af tegen gezag 

 ‘Willen winnen’ stimuleren maar niet het belangrijkste maken. Winnaarsmentaliteit 

bevorderen/bekomen bij de speler 

 

Spelsysteem 

 Zie categorie U10 & U11 maar de ruimte van het terrein is groter en actieradius is een stuk 

groter. 

 Spelers voorbereiden op een 1-4-3-3 systeem in functie van de verdere jeugdopleiding. 

 

Leerplan 

Basics Teamtactics 

Balcontrole Blokvorming 

Halfhoge passing & hoge passing Snel inspelen 

Doelpoging kortbij, half ver en ver Opbouw samenspel 

Onderlinge dekking Veldbezetting balverlies 

Vrijlopen  Pressing spelen 

Inworpen Infiltratie met en zonder bal 

Steunen Balverlies voorkomen 

Voorzet: half hoog en hoog  

Stilstaande fasen: hoekschop, vrije trap  

Druk zetten  

 

Per maand 

Augustus 1 Ball mastery 

 2 Balcontrole & veldbezitting 

 3 Druk zetten 

 4 Passing & systeemvorm 

September 1 Openen breed 

 2 Opbouw samenspel 

 3 Infiltratie met en zonder bal 

 4 Korte passing 

Oktober 1 Ball mastery 

 2 Balcontrole & systeemvorm 

 3 Doelpoging 

 4 Openen diep – opbouw samenspel 

November 1 Stilstaande fasen 

 2 Doelpoging kortbij & half ver 

 3 Vrijlopen 

 4 Systeemvorm balbezit & balverlies 

December 1 Balcontrole & systeemvorm 
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 2 Evaluatietraining 

Januari 1 Ball mastery 

 2 Opbouw samenspel & stilstaande fasen 

 3 Balcontrole & doelpoging 

 4 Pressing 

Februari 1 Balcontrole & opbouw samenspel 

 2 Openen breed  

 3 Ball mastery 

 4 Vrijlopen 

Maart 1 Opbouw samenspel & positie balverlies 

 2 Infiltratie met en zonder bal 

 3 Stilstaande fasen 

 4 Doelpoging 

April 1 Balcontrole & systeemvorm 

 2 Stilstaande fasen 

  3 Doelpoging na opbouw  

 4 Systeemvorm balverlies & balbezit 

Mei 1 Ball mastery 

 2 Evaluatietraining 

 

Eindtermen → zie opleidingsdoelstellingen VJ Baardegem 

 

Wedstrijdopwarming 

 4 tegen 1 spelen in kleine ruimte 

 Pass en trapvorm (met 1-2 combinatie) 

 Afwerken op doel na pass- & trapvorm 

 Wedstrijdje 5 tegen 5 op balbezit 
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Bovenbouw 

 

 

Opleiding van U15 tem U21 
Algemeen 

 Kracht-, interval- & duurarbeid kan verhoogd worden. Techniektraining zal ook weer meer 

feedback en resultaat opleveren. 

 Zelfvertrouwen stimuleren bij deze spelersgroep. Zelfkritiek komt voor het eerst in de 

opleiding gezien de leeftijd van de spelers (kan soms negatieve gevolgen hebben op de 

ontwikkeling van de speler zelf). 

 Betere verhouding met het gezag zichtbaar en emoties passen zich aan. 

 Competitief gedrag komt tevoorschijn. 

 Spelers willen ook verantwoordelijkheden krijgen en er kan sprake zijn voor 

opofferingsgezindheid voor het team. 

 

Het voetballen bij de categorie U15 
Er kan onstabiele motoriek optreden. De aangeleerde vaardigheden blijven behouden, ook al 

vermindert de uitvoering tijdelijk of geleidelijk aan bij sommige spelers. Hier ligt onze basis vooral op 

vrijlopen en samenspelen. Er is duidelijk verbetering merkbaar in het verdedigend opzicht en de 

kopduels gebeuren niet meer met de ‘ogen dicht’. De taken die op een bepaalde positie kleven 

worden zichtbaar en geleidelijk aan opgepikt. 
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Consequenties voor de training 

 Wedstrijdsituaties vormen het uitganspunt voor de opbouw van de trainingen. 

 Trainer moet de individuele tekortkomingen tijdig opsporen en bijsturen. 

 Stel de verwachtingen niet te hoog. Deze leeftijdscategorie is wisselvallig in resultaten en 

spelen voor het eerst op een volledig terrein. Dit vergt aanpassing en heel veel tijd om hier 

correct leren mee om te gaan. 

 Gebruik als trainer oefeningen die er op gericht zijn technische en tactische vaardigheden 

verder te ontwikkelen vanuit wedstrijdsituaties. 

 Het gebruik van kracht- & looptrainingen zijn niet aangewezen gezien de speler lichamelijk 

nog volop in ontplooiing is. 

 

Het voetballen bij de categorie U17 
 De speler is bekwaam om een ‘echte’ wedstrijdsport te beoefenen. 

 Zijn actieradius is soms zo groot dat ze het team weinig vooruitgang bijbrengen. 

 Te laat ingezette slidings, wijze waarom hij buitenkant voet speelt, … hebben meer te maken 

met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen. 

 De speler moet leren onder druk spelen en het wedstrijdtempo ligt een stuk hoger. Dit is niet 

eenvoudig voor de speler en moet tijd krijgen om hiermee leren om te gaan. 

 Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor het team gaan opleveren.  Dit 

is ook een proces naar volwassenheid en teamgericht voetbal spelen. 

 

Consequenties voor de training 

 Ook hier kan je als trainer nog geconfronteerd worden met een groeispurt van spelers! 

 Deze leeftijdsgroep leent er zich toe het voetballen zelf te verbeteren. 

 Trainingen opbouwen vanuit wedstrijdsituaties. 

 Spelers zijn op een leeftijd gekomen dat ze verantwoordelijkheden kunnen krijgen en dragen. 

 Buiten het terrein blijkt dit op gebied van leefwijze, lichaamsverzorging en taalgebruik. 

 Een speler op deze leeftijd heeft de moeilijke taak een evenwicht te zoeken tussen de eigen 

geldingsdrang en het leveren van rendement voor het team in het nastreven van het 

gezamenlijk prestatiedoel. 
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Spelsysteem 

1-4-3-3 

 

 

 

Taken per positie 

Nummer 1 → doelman 

 Balbezit 

o Opbouw van achteruit verzorgen. Dit kan gebeuren door positie 2 of 5 aan te 

spelen/gooien. 

o De uittrap is niet aangewezen tijdens onze jeugdopleiding en kan in slechts zelden 

verantwoord worden. 

o Tracht aanspeelbaar te zijn en durft voor zijn 16-meter gebied te spelen. 

 Balverlies 

o Coach van zijn verdediging via duidelijke richtlijnen. 

o Kleine backlijn is zijn domein. 
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Flankverdedigers → 2 & 5 

 Balbezit 

o Aanspeelbaar zijn als de keeper in balbezit is. 

o Bal inspelen op positie 7 of 11 is altijd eerste optie! 

o Indien positie 7 of niet bereikt kan worden → diagonale pass geven naar positie 6, 8, 

9 of 10. 

o Derde mogelijkheid is een kruispass naar de niet werkende flank. 

 Balverlies 

o Hoe korter de tegenstander naar eigen doel komt, hoe strikter de verdediging dient 

te worden. 

o Het blok sluiten. 

o Niet laten uitschakelen en flankvoorzet afblokken/vermijden. 

o Bij het kantelen naar de andere kant is de eerste pal een goed referentiepunt. 

 

Centrale verdedigers → 3 & 4 

 Balbezit 

o Onderlinge afstanden vergroten en aanspeelbaar zijn indien de keeper in balbezit is. 

o Er kan geopteerd worden voor het doorschuiven van een centrale verdediger naar 

het middenveld voor de opbouw. Op dit moment wordt er dan een 3-4-3 gespeeld. 

o In balbezit proberen/trachten steeds in de diepte te spelen. 

 Balverlies 

o Wanneer de tegenpartij met één spits geeft → tijdelijk rugdekking geven bij lange 

bal. 

o Hoe korter naar doel – hoe strikter de verdediging moet worden.  

o Mag zich niet laten uitschakelen in man/man situatie. 

 

Verdedigende middenvelders → 6 & 8 

 Balbezit 

o Opbouw verzorgen en streven driehoeken en ruitvormen na. 

o Diagonale passing verzorgen zodat spitsen onmiddellijk goed ingedraaid staan. 

o Spelen diep in naar de flankspelers 7 of 11. Indien mogelijk positie 9 aanspelen 

(diepe spits). 

o Bijsluiten in de waarheidszone en durven afwerken. 

o Indien je zekerheid wil inbouwen →één van hen altijd centraal houden. 

 Balverlies 

o Deze spelers moeten verbaal duidelijk aanwezig zijn op het veld. Zij zijn diegenen die 

aangeven wanneer er pressing moet gespeeld worden. 

o Centrale as zo snel mogelijk beheersen. 

o Speelhoeken afsluiten en diepe bal trachten te voorkomen. 
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Aanvallende middenvelder → 10 

 Balbezit 

o Hij is de spelverdeler 

o Zorgt voor de aanvoer naar de spitsen toe. 

o Moet zorgen voor flankverandering. 

o Moet over het nodige spelinzicht beschikken. 

 Balverlies 

o Ook het blok mee sluiten in balverlies en speelhoeken trachten af te dekken. 

o Centrale as ondersteunen. 

 

Flankaanvallers → 7 & 11 

 Balbezit 

o Speelruimte open en breed houden. 

o Van deze spelers moet het gevaar komen op de flank – flankvoorzetten verzorgen. 

o Individuele actie ondernemen. 

o Trachten de doellijn te halen en dan de flankvoorzet verzorgen. 

 Balverlies 

o Ofwel in zuivere 4/3/3 laten meeverdedigen ofwel hen dieper laten terug zakken en 

zo tijdelijk en 4/5/1 spelen. 

o Variatie is mogelijk naargelang de sterkte/zwakte van de tegenstander. 

o Ofwel pressing spelen op de flank ofwel mee terug zakken in balverlies. 

o Moeten proberen de tegenstander te verplichten lateraal in te spelen. 

 

Centrumspits → 9 

 Balbezit 

o Centrale spelers tegenpartij voortdurend onder druk zetten. 

o Moet beweeglijk zijn en bal kunnen bijhouden. Met de rug naar doel kunnen spelen 

om positie 7  & 11 te kunnen laten aansluiten. 

 Balverlies 

o Eerste verdediger van het team zodat de andere spelers hun posities kunnen 

innemen en het blok kunnen sluiten. 
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Trainingsopbouw categorie U15,  U17 & U21 

 Opwarming 

 Pas- & en trapvorm 

 Kern volgens opgelegd thema 

o Wedstrijdvorm 

o Oefening volgens thema 

o Wedstrijdvorm 

o Oefening volgens thema 

o Wedstrijdsituatie 

 Cooling down & afsluitend spel 

 Streching naar noden van de speler 

 

 

Wedstrijdopwarming 

 Ritmische opwarming met dynamische streching 

 4 tegen 1 spelen in kleine ruimte 

 Pass en trap vorm met één-twee combinatie 

 Technische oefening met spurten 

 6 tegen 4 ofwel 5 tegen 5 op balbezit 

 Afwerken op doel na pass en trap vorm 
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Basics en teamtactics 

 Basics – balbezit (B+) 

o Leiden en dribbelen 

 Behendigheid – slalom links en rechts (1) 

 Coördinatieoefeningen links en rechts (2) 

 Snelheid bal aan de voet links en rechts (3) 

 Richtingswissel links en rechts (4) 

 Passeerbeweging links en rechts (vanuit stilstand en in beweging). (5 & 6) 

o Passing 

 Lage pas in de voet links en rechts (7) 

 Eén – twee beweging links en rechts (8) 

 Lage pas in de loop links en rechts (9) 

 Deviatie links en rechts naar medespeler (10) 

 Lage half lange pas links en rechts (11) 

 Half hoge pas links en rechts (12) 

 Lob links en rechts (13) 

 Lange pas op lichaam links en rechts (14) 

 Lange pas in de loop links en rechts (15) 

 Kopbal (16) 

 Inworp (17) 

o Controle 

 Balcontrole op lage passing links en recht (18) 

 Afschermen van de bal links en rechts (19) 

 In de controle links en rechts wegdraaien van de tegenstander (20) 

 Half hoge borstcontrole: dij en borst (21) 

 Amorti met de voet. Dood leggen van een hoge bal of klaar leggen van de bal 

voor een medespeler. (22) 

 Amorti met het hoofd. Dood leggen van de hoge bal of klaar leggen van de bal 

voor een medespeler. (23) 

o Vrijlopen 

 Naar de bal toekomen. (24) 

 Uit de dekking komen bij de tegenstander. (25) 

 Afhaken naar de bal toe. (26) 

 Diep gaan. (27) 

 Timing van het vrijlopen. (28) 

o Afwerken op doel 

 Na controle van dichtbij afwerken met links en rechts. (29) 

 Van dichtbij in één tijd afwerken. Deviatie van de bal met links en rechts. (30) 

 Plaatsbal links en rechts na lage voorzet. (31) 

 In de draai afwerken met links en rechts. (32) 

 Volley links en rechts op halfhoge voorzet. (33) 

 Kopbal na hoge voorzet. (34) 

 Afwerken alleen naar de keeper vanuit alle aanvallende posities. (35) 

o Taakovername 

 Wanneer een kans op direct doelgevaar zich voordoet. (36) 
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 Basics – balverlies  (B-) 

o Druk zetten op tegenstander & bal 

 Face to face op de balbezitter. (1) 

 Op balbezitter die met de rug naar u gekeerd staat. (2) 

 Na direct balverlies of op een speler die u passeert = negatieve pressing zetten. 

(3) 

o Interceptie voor de balcontrole 

 Bij lage passing. (4) 

 Bij halfhoge passing. (5) 

 Bij hoge passing. (6) 

o Interceptie na de balcontrole 

 Bij lage passing. (7) 

 Bij halfhoge passing. (8) 

 Bij hoge passing. (9) 

o Speelhoeken afsluiten 

 Bij optie tot korte passing. (10) 

 Bij mogelijkheid tot lange passing. (11) 

o Afwerken 

 Bij dieptepas. (12) 

 Bij doelpoging. (13) 

 Bij voorzet. (14) 

o Rugdekking 

 Aan de dichtsbijzijnde medespeler die druk zet op de balbezitter. (15) 
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 Teamtactics – balbezit (T+) 

o Opbouwzone beheersen 

 Veld breed en diep houden. (1) 

 Aanspeelbaar opstellen. (2) 

 Geen dom balverlies veroorzaken. (3) 

 Snelle balcirculatie. (4) 

 Diagonale passing naar de zwakke zone van de tegenpartij. (5) 

 Eerst diep, dan breed en dan pas achteruit/een linie of speler overslaan. (6) 

 Ontzetten in de waarheidszone. (7) 

 Ruimte maken voor zichzelf of voor een medespeler. (8) 

o Infiltratie naar de waarheidszone 

 Zonder bal indien de ruimte dit toelaat. (9) 

 Via de één-twee beweging. (10) 

 Met een individuele actie. (11) 

o Waarheidszone beheersen 

 Individuele actie. (12) 

 Niet aarzelen om op doel te trappen. (13) 

 Bruikbare voorzet. (14) 

o Efficiënte bezetting voor doel. Eerste, tweede paal, penaltypunt en 16 meter. (15) 

o Subtiele doorsteekbal. (16) 

o Buitenspelval omzeilen door in de breedte te bewegen. (17) 

o Op het juiste moment (timing) snel bewegen. (18) 

o Omschakeling van balverlies naar balbezit 

 Aanvallend ingestelde spelers blijven aanvallend denken.  Positie 7, 11, 9, 10. 

(19) 

 Onmiddellijk diep spelen na balverlies. (20) 

 Vlugge aansluiting van de flankverdediger. (21) 

 Snelheid in de aanvallende actie houden. Diepte blijven opzoeken. (22) 
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 Teamtactics – balverlies (T-) 

o Zone bal-doel beheersen 

 Veld kort en smal houden – blokvorming ontwikkelen. (1) 

 Onderlinge afstanden evenredig behouden. (2) 

 Rechtstreekse tegenstander schaduwen en observeren. (3) 

 Positieve en negatieve pressing op de tegenstander. (4) 

 Dichtstbijzijnde speler dekking verzorgen. (5) 

 Kantelen van het blok. (6) 

 Meespelende/mee inschuivende doelman. (7) 

o Recuperatie van de bal 

 Duel aangaan & winnen. (8) 

 Anticiperen/intercepteren van de bal. (9) 

 Collectieve pressing zetten. (10) 

o Waarheidszone  

 Meerderheidssituatie beheersen en behouden.(11) 

 Kortere dekking – mandekking uitvoeren. (12) 

 Zowel de bal als de tegenstander volgen = split-vision. (13) 

 Afblokken van een doelpoging, passing,  dribbel, … (14) 

 Efficiënte bezetting door vrije spelers. (15) 

 Buitenspelval controleren en gebruiken. (16) 

o Snelle omschakeling balbezit/balverlies 

 Verdedigend ingestelde spelers blijven hoofdzakelijk verdedigend denken. 

(17) 

 Al wijkend de tegenaanval afremmen. (18) 

 Zeer vlug terugvallen in blokvorming. (19) 

 Druk zetten en afblokken van de dieptepass. (20) 
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Leerplan 

 

Het is aangewezen om bij de categorie U15, U17 & U21 ook een alternatief op het 

basissysteem 4-3-3 aan te leren. Voorkeur van tweede systeem is 3-5-2 en vervolgens het 

aanbieden en onderrichten van een 4-4-2 systeem. 
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Onze keepers 

 
 

Wat verwachten wij van onze keepers? 

Dat onze doelman de tegendoelpunten zo laag mogelijk zal proberen te houden. Onze doelman moet 

een goed spelinzicht verwerven, kunnen meevoetballen en snelle spelhervatting laten gebeuren. Er 

voor zorgen dat hij op termijn zijn team, en met name zijn verdediging kan coachen. 

Onze keeper van de categorie U6 tot en met U9 trapt nooit uit! Hij werpt of rolt de bal op de grond en 

start zo de aanval. Ook in al onze andere categorieën wordt er gestimuleerd om op te bouwen van 

achter uit. Onze keeper is hier de eerste schakel!! 

 

Met welke factoren heeft onze doelman te maken? 

Mentale aspect 

 Tactiek 

 Motivatie 

 Faalangst 

 Concentratie 

 Zelfvertrouwen 

 Instelling 

 Coaching 

 Moed, durf, lef 

 Relatie keeper/trainer 

 

Lichamelijke factoren 

 Uithoudingsvermogen 

 Kracht  

 Lenigheid 

 Techniek 

 Reactiesnelheid 
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Externe factoren 

 Goede handschoenen en voetbalschoenen 

 Weersomstandigheden 

 Wedstrijd- & oefenbal 

Leerplan volgens leeftijd van onze doelmannen 

Keepers worden vanaf de categorie U7 uitgenodigd om wekelijks keeperstraining te volgen. Het is de 

bedoeling van de allerkleinsten de basistechnieken aan te leren. 

 

Basics 

Verdedigen zonder bal 

 Uitgangshouding  

 Verplaatsen in en voor het doel 

 Springen 

 

Verdedigen met bal 

 Oprapen 

 Onderhands vangen 

 Blokkeren met buik/borst 

 Bovenhands vangen links en rechts met weerstand van de tegenstander 

 Vallen 

 In de voet werpen 

 Duiken 

 Zweven 

 Tippen (over en naast het doel) 

 Bal wegduwen/stompen met één of twee vuisten (al dan niet met tegenstand) 

 

Opbouwend aanvallend 

 Trap uit de handen 

 Rollen, slingerworpen (zijwaarts en bovenhands) 

 Strekworp 
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Tactics 

Verdedigend 

 Spelsituatie oog-handcoördinatie 

 Opstellen en positiespel in het doel. Oog- & voetcoördinatie 

 Duel één tegen één 

 

Opbouwend/aanvallend 

 Samenspel in de opbouw 

 Openen diep 

 Openen breed 

 Positiespel bij spelhervattingen: hoekschop, vrije trap, penalty, …. 

 Snelheid inschatten bij de opbouw 

 Uitvoering en nauwkeurigheid van de opbouw 

 

Trainingsopbouw 

Blok 1 – opwarming van 10’ met voetbalgeoriënteerde spelletjes en dynamische streching. 

Blok 2 -  technische vaardigheden 

Blok 3 – tactische vaardigheden 

Cooling down – afsluitend spelletje 

 

Coaching keepers – terminologie 

Duiveltjes  

Los Bal voor de doelman 

Weg Speler moet de bal ontzetten 

Speel Zo snel mogelijk doelman aanspelen 

  

Categorie U10, U11, U12  

Jij Bal voor de speler 

Alleen Geen tegenstander in de buurt 

Open Spelers maken het veld snel breed 

  

Categorie U15, U17, U21  

Draai door Speler heeft vrije keuze om zich te draaien 

Draai open Speler draait open langs de buiten kant 

Niet vliegen Speler verzorgt zijn positie voor de tegenstander 
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Duiveltjes U7  
Algemeen - Geen vaste keeper. Ieder om beurt in het doel - De keeper aanmoedigen om mee te 

spelen. Laat hem niet op de lijn staan. De keeper is een deel van de ploeg.  - Keeper zo weinig 

mogelijk  laten uittrappen. Ofwel bal rechts of links of evt midden meegeven met medespeler ofwel 

uitrollen en zelf drijven.  

Technische vaardigheden - Techniek zonder bal  

 Uitgangshouding bij doelpoging vanuit stand  

 Verdedigende technieken met bal  

 oprapen vanuit stand o  voorwaarts vallen vanuit stand op rollende bal  

 borsthoogte vangen vanuit stand  

 zijwaarts vallen vanuit stand naar lage bal    

Aanvallende technieken   

 onderhands werpen vanuit stand    

 uitrollen vanuit stand    

 uittrappen van op de grond binnenkant voet en wreef   

 Tactische vaardigheden   

 Positiespel doelpogingen   

 Zich opstellen tussen het midden van het doel en de bal  

Intercepteren doelpoging  

Bal klemvast nemen indien mogelijk   

Duiveltjes U8 & U9 
Algemeen - Geen vaste keeper. Ieder om beurt in het doel - De keeper aanmoedigen om mee te spelen. 

Laat hem niet op de lijn staan. De keeper is een deel van de ploeg.  Een vliegende keeper - Ofwel bal 

rechts of links of evt midden meegeven met medespeler ofwel uitrollen en zelf drijven. Technische 

vaardigheden –  

Verdedigende technieken zonder bal   

 Uitgangshouding   

 Verplaatsen in en voor het doel dmv. Voetenwerk  

 Het gaat hier over starten, lopen, sprinten, draaien, keren en wenden in alle richtingen   

Verdedigende technieken met bal  

 oprapen na voorwaartse verplaatsing  

 Onderhands vangen  

 Blokkeren met buik en borst  

 Bovenhands vangen  

 Dit alles op het lichaam of links, rechts naast het lichaam   

 Vallen   

 Duiken   

 In de voeten werpen   

 Buiten de 10 meter ballen wegtrappen   
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Aanvallende technieken  

 onderhands werpen na aanloop   

 uitrollen van de bal na aanloop   

 uittrappen van op de grond binnenkant wreef  

Tactische vaardigheden  

 Positiespel doelpogingen  

 Zich een paar meter van de doellijn verwijderd opstellen   

 Besluitvorming  

 Oprapen of voorwaarts vallen vanuit stand  

 Intercepteren doelpoging  

 Zich slechts laten vallen indien nodig Fysische vaardigheden  

 Juiste houding eisen t.o.v. de medespelers en tegenspelers, trainers, bestuur en scheidsrechter 

 Leiding geven - goed coachen en organiseren  

Categorie middenbouw (U10 – U13)  
Technische vaardigheden  

De keeper speelt hier echt als libero. Hij verhindert kansen door zo ver mogelijk voor doel te spelen 

met het oog op het intercepteren van dieptepassen.  

Verdedigende technieken zonder bal   

 Uitgangshouding    

 Verplaatsen in en voor het doel: starten, lopen, sprinten, draaien, keren en wenden in alle 

richtingen    

 Springen: één – en tweebenige afzet, omhoog,   voor- en achterwaarts,   links en rechts 

zijwaarts,   vanuit stand of met aanloop van één of meerder passen -   

Verdedigende technieken met bal    

 Oprapen  

 Onderhands vangen  

 Blokkeren met buik en borst    

 Bovenhands vangen  

 Oprapen, onderhands vangen, blokkeren met buik/borst met ontwijken van inkomende 

tegenstander door zijwaarts weg te springen  

 Dit alles op het lichaam of links, rechts naast het lichaam   

 Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander    

 Vallen    

 Duiken    

 Zweven    

 Tippen: over en naast het doel, verlengen en veranderen van de richting bij flankballen.    

 Stompen: met 2 en met 1 vuist en daarna met weerstand van 1 of meer tegenstanders.   

 In de voeten werpen of schuiven    

 Nood afweer: afweren met de voeten   

 Buiten de 16 meter: alle noodzakelijke spelersvaardigheden zoals wegtrappen of – koppen, 

sliding, slidingtackle, enz. -   
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Aanvallende technieken  

 onderhands werpen na aanloop  

 uitrollen van de bal na aanloop    

 uittrappen volley na aanloop (tot minimum beperken)    

 uittrappen van op de grond binnenkant wreef   

Tactische vaardigheden    

 Positie spel bij voorzet  

 Zich zover mogelijk van de doellijn opstellen  

 Zich zover mogelijk naar de tweede paal toe opstellen    

 Positiespel bij balbezit  

 Intercepteren bij doelpoging  

 de bal steeds naar de zijkant verwerken    

 Het organiseren bij balverlies    

 Stilstaande fasen  

 vrije trap van op zijkant  

 hoekschop  

 inworp   

Fysische vaardigheden    

 Kracht  

 buikspieren en rugspieren   

 Sprongkracht   

 Snelheid    

 Specifieke keeperstechnieken zo snel mogelijk uitvoeren  

Mentale vaardigheden  

 Zelfvertrouwen geven   

 Coachen, leiding geven en organiseren 

Categorie U15 
Technische vaardigheden  

 Algemene basis verbeteren  

 Tactische vaardigheden  

 Alle tactische principes vanuit wedstrijdsituatie benaderen (spelsituaties, spelhervattingen,…)  

 Fysische vaardigheden  

 Algemene kracht 

 Snelheid van uitvoering  

Mentale vaardigheden  

 Wil en doorzettingsvermogen (het gevaar dat er andere interesses de kop opsteken is 

aanwezig) 

 Coachen, leiding geven en organiseren 
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Categorie U17  
Technische en tactische vaardigheden  

 De twee onderwerpen verbeteren  

Fysische vaardigheden  

 Maximale kracht en snelkracht (sprong - werp -, en trapkracht.)  

 Mentale vaardigheden  

 Concentratie  

 Durf en moed   

 Ambitie  

 Motivatie  

 Leiding geven  

 Coachen, leiding geven en organiseren  

Evaluatie spelers 

Iedere jeugdspeler wordt 2x/jaar geëvalueerd. Bij aanvang van het nieuwe seizoen vormt de trainer 

zich een beeld en maakt de beginsituatie van de speler op. 

De evaluatie wordt een eerste keer opgemaakt (standaarddocument in onze jeugdopleiding) einde 

december en besproken met de ouders tijdens een eerste evaluatiemoment. Dit moment is rond de 

kerstvakantie/winterbreak. 

Een tweede evaluatie zal op het einde van het seizoen gebeuren. Het is de bedoeling dat uw 

zoon/dochter op dat moment de opleidingsdoelstelling zal behaald hebben om naar een hogere 

categorie over te gaan. Ook deze evolutie zal tijdens een oudercontact besproken worden. 

Verschuivingen/doorschuiven van spelers is mogelijk in de loop van het seizoen. Indien een speler 

uitzonderlijke vorderingen gemaakt heeft en stagneert in zijn categorie is het wenselijk deze hoger te 

plaatsen. Alle verschuivingen/wijzigingen worden vooraf met de trainer, jeugdcoördinator en ouders 

besproken. 

Alle wijzigingen, maatregelen, … die eventueel genomen worden moeten altijd in het belang van onze 

speler staan. Deze staat centraal binnen onze club en jeugdwerking! 

Er kan pas sprake zijn vervroegde doorstroming indien: 

 Degelijke technische en tactische basis aanwezig is bij de speler 

 Fysisch een hoger niveau aan kan 

 Mentaal klaar zijn om een stap hoger op te zetten 

 Ouders instemmen met de voorgestelde wijziging 

VOETBALWOORDEN U6 – U9  

 Vrij  = De speler dient zich aanspeelbaar te maken 

 Rug  = De speler weet dat er een tegenstander langs achter komt 

 Kaats  = De speler dient de bal onmiddellijk terug te geven 

 Speel  = De speler dient de bal te spelen naar diegene die roept 

 Vooruit verdedigen  = De speler mag niet achteruit lopen, maar een stap voorwaarts zetten 
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 Blijf meespelen  = De speler weet dat hij niet mag blijven stilstaan, maar zich       

onmiddellijk opnieuw aanspeelbaar moet maken  

KEEPER  

 Los  = De speler mag de bal niet meer aanraken zodat de keeper de bal zelf kan spelen 

 Open   = De speler weet dat hij de flanken moet opzoeken om zich aanspeelbaar te maken 

voor de keeper 

 

VOETBALWOORDENBOEK U10 – U14  

Draai uit   Verander  Actie    Sluit bij  

Leg terug   Vooractie  Niet happen   Zet druk 

Breed     Eerst duel  Ik dek rechts/links  Afdekken 

Open     Kort   Hij komt   Sluiten/Ruimte 

KEEPER  

 1ste paal   

 2de paal  

 Niet laten trappen 

 Alleen 

 

VOETBALWOORDENBOEK U15 – U21  

Haak af   Inschuiven  Uitzakken  Voet/Borst 

Diep   Rugdekking  Interceptie  Dekking 

Tussen    Lijn houden  Laat lopen  Opeisen 

Tot slot wil ik nog meegeven dat ons opleidingsplan ook jaarlijks zal geëvalueerd en bijgestuurd 

worden. De sportieve cel zal oordeel vellen waar bijsturingen nodig zijn. 

 

Gerry De Cleene 

Jeugcoördinator 

 

 

 

 

 

 

Bijgewerkt op woensdag 29 mei 2019 


