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1 INLEIDING 

Dit is de ,in 2019 herschreven en herziende, uitgave van het  “Technisch 
Jeugdvoetbalplan s.v. Buren 2012”en is een bijlage van het “Jeugdbeleidsplan s.v. Buren 
2012”. 
 

1.1 Inleiding  

Om ervoor te zorgen dat jeugdspelers zich op de juiste wijze ontwikkelen wordt er in dit 
technisch jeugdvoetbalbeleidsplan besproken op welke manier s.v. Buren haar jeugd 
opleidt. Aan de hand van opleidingsdoelstellingen wordt er getracht inzichtelijk te maken 
welke voetbalhandelingen een speler dient aan te leren binnen een bepaalde 
leeftijdscategorie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de speelstijl van het 
jeugdteam en wat het team in zo’n leeftijdscategorie dient te ontwikkelen.  
Dit Technisch Jeugdvoetbalplan dient gezien te worden als leidraad waarbij het 
uiteindelijke doel is om de jeugdspelers/-speelsters met voldoende voetbalbagage over te 
laten stappen richting het seniorenvoetbal. 
 
S.V. Buren heeft er voor gekozen de jeugdspelers op te leiden conform de TICC: 
T = Techniek  
De vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de kinderen ook zijn, 
hoe laag het niveau van spelen ook is, de spelers bezitten per definitie een bepaalde mate 
van technische vaardigheid.  
I = Inzicht  
Het inzicht in het spel dat nodig is om te begrijpen welke acties ondernomen moeten 
worden, of juist niet, en is vooral afhankelijk van ervaring en spelintelligentie.  
C = Communicatie  
Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden, die bij het spel betrokken 
zijn: Natuurlijk medespelers en tegenstanders (verbaal en non-verbaal), maar ook met de 
bal, terrein, publiek, scheidsrechter en de trainer/coach.  
C = Coachbaarheid  
Hieronder verstaan wij een stukje motivatie, inzet en positief gedrag. Het is erg belangrijk 
voor een speler dat hij adviezen van de trainer, leider en scheidsrechter opvolgt.  
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2 OPLEIDINGSDOELSTELLING JO-7 EN JO-8 

Voor Jo-7 en Jo-8 kan de bal zelf als een flinke weerstand ervaren worden. 
Opleidingsdoelstelling voor de J0-7 en Jo-8 is om basisspelrijpheid te bewerkstelligen. De 
Jo-7 en Jo-8 dienen controle te bewerkstelligen over simpele voetbalhandelingen. 
De nadruk tijdens het opleiden de Jo-7 en Jo-8 ligt op de Techniek (Ticc) Door de nadruk 
op techniek te leggen kan de bal uiteindelijk middel worden om voetbalbedoelingen te 
realiseren. Het is belangrijk dat de basis wordt gelegd om de Jo-7 en Jo-8 in oudere 
jeugdteams te laten domineren in het 1:1 duel. Logischerwijs is dit samen met de 
leeftijdsspecifieke kenmerken van invloed op de aan te bieden oefenstof.  

2.1 Algemeen  

• De bal staat centraal, alle handelingen worden met bal uitgevoerd;  
• Het aanbod van de oefenstof dient een speels karakter te hebben;  
• Het egocentrisch karakter van de Jo-7 en Jo-8 is normaal, dit moet zo min mogelijk 
geremd worden;  
• Jo-7 en Jo-8 zijn speels en hebben een kort concentratievermogen.  

2.2 Oefenstof  

• De oefenstof is veelal gericht op het aanleren van individuele techniek (dribbelen, 
drijven, stoppen, kappen, draaien en jongleren). 
• De oefenstof dient een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de grondmotorische 
eigenschappen van de Jo-7 en Jo-8 ( rennen, springen, keren etc.).  

2.3 Uitgangspunten trainingspraktijk  

• Trainingsfrequentie: minimaal 1 keer per week, maximaal 2 keer per week;  
• Voor elke speler dient er een bal te zijn;  
• Kinderen vragend benaderen;  
• Er dienen veel balcontacten aangeboden te worden tijdens trainingen;  
• Weinig verwachtingen tot samenspelen;  
• Trainingen dienen in te spelen op de fantasiewereld van de kinderen;  
• Korte uitleg geven. Zelf voordoen beter dan zelf uitleggen;  
• Tijdens de training dient er variatie aangeboden te worden met een herhalend karakter;  
• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling. 

2.4 Uitgangspunten wedstrijden  

• Er dient altijd 6:6 gespeeld te worden. Dit is belangrijk om de ontwikkeling maximaal te 
stimuleren, tevens is dit de regel van de KNVB. Er mag doorgewisseld worden. Elke speler 
dient ongeveer evenveel speeltijd te krijgen; 
• Geef spelers de mogelijkheid om zich op alle plaatsen in het veld te ontwikkelen. Het te 
vroeg vast pinnen van spelers op bepaalde posities stagneert het ontwikkelingsproces;  
• Samenspel is vaak nog te moeilijk; 
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• Wanneer de keeper in balbezit komt moet deze de bal in de handen pakken en het spel 
zo veel mogelijk vervolgen d.m.v. het aanrollen van de bal richting een medespeler;  
• Bij balbezit maken we het veld groot en proberen we te scoren. Bij geen balbezit maken 
we het veld klein en proberen we de bal af te pakken;  
• Ga niet te lang door op winst of verlies, dit is minder belangrijk. Spelers vergeten dit vrij 
snel;  
• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de pupil te motiveren en te stimuleren;  
• Bij onsportief gedrag de betreffende pupil direct uit het veld halen en uitleg geven. 
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3 OPLEIDINGSDOELSTELLING JO-9 EN JO-10 

In deze leeftijdscategorie zal de nadruk nog steeds liggen op het ontwikkelen van de 
Techniek en wordt het ontwikkelen van Inzicht steeds belangrijker (TIcc). Middel om deze 
ontwikkeling maximaal te stimuleren is uit te gaan van basisvormen. 
Basisvormen zijn vereenvoudigde voetbalsituaties waarbij door de doelstelling, de 
organisatievorm en de regels, voorwaarden worden gerealiseerd voor een optimaal 
voetballeerklimaat. Er wordt getracht de basisspelrijpheid uit te breiden. Het is belangrijk 
dat de Jo-9 en Jo-10 aanleren keuzes te maken aan de hand van voetbalsituaties 
(samenspel, actie maken etc.) De Jo-9 en Jo-10 moeten in staat zijn om een 1:1 duel te 
domineren.  
De basisvormen kenmerken zich door:  
- voetbaleigen karakter (wedstrijdsituaties).  
- veel herhalingsmogelijkheden (veel aan de beurt, grote betrokkenheid).  
- aanpasbaar aan het niveau/ voetbalvermogen binnen deze leeftijd (manipuleren van de 
weerstanden).  
- veel mogelijkheden/ kansen voor adequate situatiegerichte coaching.  

3.1 Algemeen  

• Er dient veel aanbod te zijn in competitieverband;  
• De nadruk ligt veelal nog steeds op het ontwikkelen van individuele kwaliteit maar 
verschuift langzaam naar het samen doen;  
• Er wordt getraind in basisvormen waarbij mogelijkheden geboden worden tot 
ontwikkeling van technische eigenschappen en het ontwikkelen van inzicht. Goede 
oefenstof hiervoor zijn 4:4 vormen.  

3.2 Oefenstof  

• De oefenstof is veelal gericht op het aanleren van individuele techniek. (dribbelen, 
drijven, stoppen, kappen, draaien en jongleren). Daarnaast moet er de mogelijkheid 
geboden worden tot samenspel. De Jo-9 en Jo-10 dienen aan te leren om een keuze te 
maken (vb. samenspel of actie).  
• De oefenstof dient een bijdrage te hebben aan het ontwikkelen van de 
grondmotorische eigenschappen van de Jo-9 en Jo-10. ( rennen, springen, keren, rollen 
etc.)  

3.3 Uitgangspunten trainingspraktijk  

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week;  
• Voor elke speler dient er een bal te zijn;  
• Kinderen vragend benaderen; 
• Er dienen veel balcontacten geboden te worden; 
• Korte uitleg geven. Zelf voordoen beter dan zelf uitleggen; 
• Tijdens de training dient er variatie aangeboden te worden met een herhalend karakter; 
• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 
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• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling; 
• Het manipuleren van de weerstanden; 
• Het coachen van de technische uitvoering (algemeen en individueel). 

3.4 Uitgangspunten wedstrijden  

• Er dient altijd 6:6 gespeeld te worden. Dit is belangrijk om de ontwikkeling maximaal te 
stimuleren, tevens is dit de regel van de KNVB. Er mag doorgewisseld worden. Elke speler 
dient ongeveer evenveel speeltijd te krijgen; 
• Geef spelers de mogelijkheid om zich op alle plaatsen in het veld te ontwikkelen. Het te 
vroeg vast pinnen van spelers op bepaalde posities stagneert het ontwikkelingsproces;  
• Laat de spelers zoveel mogelijk zelf ontdekken welke keuzes er gemaakt dienen te 
worden wat betreft  het overspelen van een bal naar een medespeler of het maken van 
een actie; 
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of 
een leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt en de vervolgactie van 
exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien); 
• Wanneer de keeper in balbezit komt moet deze de bal in de handen pakken en het spel 
zo veel mogelijk vervolgen d.m.v. het aanrollen van de bal richting een medespeler; 
• Bij balbezit maken we het veld groot en proberen we te scoren. Bij geen balbezit maken 
we het veld klein en proberen we de bal af te pakken;  
• In de teamfunctie “verdedigen” de nadruk leggen op het naar de bal toegaan (storen) 
en de bal afpakken (onderscheppen); 
• In de teamfunctie “aanvallen” de nadruk leggen op het zo snel mogelijk creëren van 
kansen en proberen een doelpunt te maken (scoren);  
• Ga niet te lang door op winst of verlies, dit is minder belangrijk. Spelers vergeten dit vrij 
snel;  
• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de pupil te motiveren en te stimuleren;  
• Bij onsportief gedrag de betreffende pupil direct uit het veld halen en uitleg geven; 
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de 
wedstrijd.  
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4 OPLEIDINGSDOELSTELLING JO-11 EN JO-12 

In deze leeftijdscategorie zal de nadruk van het ontwikkelen van techniek langzamerhand 
verlegd worden naar het ontwikkelen van Inzicht (tIcc). Dit houdt niet in dat het trainen 
op techniek niet meer belangrijk is! Belangrijk verschil t.o.v. Jo-9 en Jo-10 dat Jo-11 en Jo-
12 de wedstrijden op een iets groter veld spelen en 8:8. 
Middel om deze ontwikkeling maximaal te stimuleren is om uit te gaan van basisvormen. 
Basisvormen zijn vereenvoudigde voetbalsituaties waarbij door de doelstelling, de 
organisatievorm en de regels/voorwaarden worden gerealiseerd voor een optimaal 
voetballeerklimaat. Er wordt getracht de basisspelrijpheid verder uit te breiden. Het is 
belangrijk dat de Jo-11 en Jo-12 aanleren keuzes te maken aan de hand van 
voetbalsituaties ( samenspel, acties maken etc.).  
 
De overstap naar 8:8 kenmerkt zich door een nieuwe veranderende oriëntatie 
(perceptie):  
-iets grotere ruimte  
- iets grotere afstanden  
- 2 spelers meer (medespelers en tegenstanders)  
- meer en complexere opties  
- andere taakverdeling  
-andere spelregels 

4.1 Algemeen  

• de Jo-11 en Jo-12 hebben de ideale leeftijd om iets aan te leren;  
• langer concentratievermogen in verhouding tot de Jo-9 en Jo-10;  
• Jo-11 en Jo-12 gaan onderscheid maken tussen spelers die beter en minder goed 
kunnen voetballen;  
• De spelers hebben steeds meer het besef van het “samen doen”;  
• Er wordt getraind in basisvormen waarbij mogelijkheden geboden worden tot 
ontwikkeling van technische eigenschappen en het ontwikkelen van inzicht. Goede 
oefenstof hiervoor zijn 4:4 vormen;  
• Er bestaat al een kleine mogelijkheid tot het teamtactisch trainen.  

4.2 Oefenstof  

• De oefenstof is meer gericht zijn op het handelen vanuit teamfuncties  
 
Technisch  
- Het ontwikkelen van de pass- en traptechniek (zowel statische als dynamische vormen);  
- Het ontwikkelen van de balaanname ( borst, vast aan de voet etc.);   
Tactisch 
- Teamfunctie aanvallen (opbouw, creëren van kansen en scoren);  
- Teamfunctie verdedigen (knijpen, kantelen, rugdekking geven, druk zetten op de bal);  
- Teamfunctie omschakelen ( balbezit naar balbezit tegenstander en andersom);  
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- Het aanleren van tactische grondbeginsels: 
* Het vrijlopen zonder bal (vooractie maken ) 
* Ruimtes groter en kleiner maken (aansluiten, soms wegblijven) 
* Handelingssnelheid ( direct spel, functionele balaannames).  

4.3 Uitgangspunten trainingspraktijk  

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week;  
• Voor elke speler dient er een bal te zijn;  
• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen);  
• Pupillen vragend benaderen;  
• Er dienen veel balcontacten geboden te worden tijdens trainingen;  
• Korte uitleg geven. Zelf voordoen beter dan zelf uitleggen;  
• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind;  
• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling;  
• Het manipuleren van de weerstanden (makkelijker of moeilijker maken); 
• Het coachen van de tactische en technische uitvoering (algemeen en individueel). 

4.4 Uitgangspunten wedstrijden  

• Er dient altijd 8:8 gespeeld te worden. Dit is belangrijk om de ontwikkeling maximaal te 
stimuleren, tevens is dit de regel van de K.N.V.B. Er mag door gewisseld worden. Elke 
speler dient ongeveer evenveel speeltijd te krijgen 
• Geef de spelers de mogelijkheid om zich op alle plaatsen in het veld te ontwikkelen. Het 
te vroeg vast pinnen van spelers op bepaalde posities stagneert het ontwikkelingsproces 
• Laat de spelers zoveel mogelijk zelf ontdekken welke keuzes er gemaakt dienen te 
worden wat betreft het overspelen van een bal naar een medespeler of het maken van 
een actie; 
• Speel niet met een vaste keeper (i.v.m. de ontwikkeling van de pupillen); 
• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfunctie en daar naar handelen;  
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of 
een leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de 
vervolgactie van exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien);  
• Wanneer de keeper in balbezit komt moet deze proberen de bal in de handen pakken 
en het spel proberen te vervolgen d.m.v. een verzorgde opbouw van achteruit;  
• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de pupil te motiveren en te stimuleren;  
• Bij onsportief gedrag de betreffende pupil direct uit het veld halen;  
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de 
wedstrijd. 
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5 OPLEIDINGSDOELSTELLING JO-13 EN JO-14 

In deze leeftijdsfase zal het gaan om het verder ontwikkelen van het Inzicht en de 
Communicatie (tICc). Belangrijk verschil ten opzichte van Jo-11 en Jo-12 is dat Jo-13 en 
Jo-14 de wedstrijden op een heel veld spelen 11:11. Belangrijk is dat het ontwikkelen van 
inzicht in,  het herkennen van bedoelingen en algemene uitgangspunten in de 
hoofdmomenten “balbezit tegenpartij”(de globale teamfunctie verdedigen) en 
“balbezit”(de globale teamfunctie aanvallen) voldoende aandacht krijgen . Er dient steeds 
meer inzicht ontwikkeld te worden in het positioneren in het veld van de speler en de 
linies. Om dit goed onder de aandacht te brengen zal communicatie een onmisbare factor 
zijn. Advies is om géén grote slotpartij te doen op training , de spelers moeten sowieso 
nog wennen aan een heel veld en zullen daardoor bij een grote slotpartij teveel en te lang 
stilstaan. Beter is om kleine partijtjes te spelen bijv. 4:4 of 6:6, waardoor iedereen veel 
aan de bal kan komen en veel kan scoren. 
 
De overstap naar 11:11 kenmerkt zich door een nieuwe veranderende oriëntatie 
(perceptie): 
-Grotere ruimte 
-Grotere afstanden 
-Meer spelers (medespelers en tegenstanders) 
-Meer en complexere opties 
-Andere taakverdeling 
-Nieuwe spelregels  

5.1 Algemeen  

• De fysieke gesteldheid: de jeugd kan in deze leeftijdsfase te maken krijgen met 
lichamelijke ongemakken, disharmonie. (vb. enorme lengtegroei). Er dient rekening 
gehouden te worden met de belastbaarheid.  
• Er is eerder sprake van puberale gedragingen. (vb. afzetten tegen autoriteit etc.)  
• De spelers beschikken over een langer concentratievermogen;  
• Prestaties zijn meestal wisselvallig  
• Er bestaat de mogelijkheid om trainingen al meer teamtactisch in te richten;  

5.2 Oefenstof  

• Wedstrijden dienen als uitgangspunt waarbij er meer aandacht besteed wordt op het 
handelen vanuit teamfuncties (het samen doen, vb. aanvallen & verdedigen)  
 
Technisch  
- Techniek vergroten zodat er zowel links- als rechtsbenig gehandeld kan worden;  
- Het ontwikkelen van de pass- en traptechniek (zowel statische als dynamische vormen);  
- Het ontwikkelen van de balaanname ( borst, vast aan de voet, etc.).  
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Tactisch  
- Teamfunctie aanvallen (opbouw, creëren van kansen en scoren);  
- Teamfunctie verdedigen (knijpen, kantelen, rugdekking geven, druk zetten op de bal);  
- Teamfunctie omschakelen ( balbezit naar balbezit tegenstander en andersom);  
- Het aanleren van tactische grondbeginsels: 
* Breedte en diepte in het spel in relatie tot de onderlinge afstanden 
* Het vrijlopen zonder bal (vooractie maken ) 
* Ruimtes groter en kleiner maken (aansluiten, soms wegblijven) 
* Handelingssnelheid ( direct spel, functionele balaannames). 
 
Communicatie  
- Er wordt van de spelers verwacht dat de speler met medespelers verbaal communiceert.  
(man in de rug, open draaien, etc. ) Dit dient een automatisme te worden; 
- Er dient aandacht besteed te worden aan het aanleren van non-verbale communicatie 
( wijzen, etc.). 
 

5.3 Uitgangspunten trainingspraktijk  

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week;  
• Voldoende ballen voor de trainingsvorm;  
• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen); 
• Spelers vragend benaderen; 
• De spelers verantwoordelijkheidsgevoel geven; 
• Er bestaat de mogelijkheid tot theoretisch uitleg/coachen; 
• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind;  
• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling;  
• het manipuleren van de weerstanden;  
• het coachen van de tactische en technische uitvoering (algemeen en individueel)  

5.4 Uitgangspunten wedstrijden  

• Er dient een wedstrijdvoorbespreking te zijn die ingaat op één van de teamfuncties en 
hoe in deze teamfunctie gewenst wordt te handelen;  
• Bespreek met de spelers gezamenlijk de teamtactiek (aanvallen, verdedigen en 
omschakelen); 
• Er is een vaste keeper. Veldspelers spelen nog meer vanuit een vaste positie;  
• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfuncties “verdedigen”, “aanvallen” 
en “omschakelen” en daar naar handelen:  
• Wanneer de keeper in balbezit komt moet deze proberen de bal in de handen pakken 
en het spel proberen te vervolgen d.m.v. een verzorgde opbouw vanuit achteruit;  
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of 
een leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de 
vervolgactie van exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien);  
• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de junior te motiveren en te 
stimuleren.;  
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• Bij onsportief gedrag de betreffende junior direct uit het veld halen;  
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de 
wedstrijd.  
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6 OPLEIDINGSDOELSTELLING JO-15 EN JO-16 

Het voetbalspel begint al steeds mee vorm te krijgen, er wordt langzaam overgestapt van 
wedstrijdrijpheid naar competitierijpheid. Techniek, Inzicht en Communicatie (TICc) 
staan centraal. De nadruk gaat steeds meer liggen op het rendement van handelen: wie is 
geschikt voor welke positie en voor welke taak en het leren omgaan met speelwijzen 
(eigen team en tegenstander).  

6.1 Algemeen  

• Er is nog steeds sprake van, maar in een mindere mate van puberale gedragingen. (vb. 
afzetten tegen autoriteit etc.)  
• De spelers beschikken over een langer concentratievermogen;  
• Prestaties worden meer constant;  
• Er bestaat de mogelijkheid om trainingen teamtactisch in te richten;  

6.2 Oefenstof  

• Wedstrijden dienen als uitgangspunt waarbij er meer aandacht besteed wordt op het 
handelen vanuit teamfuncties (het samen doen, vb. aanvallen & verdedigen)  
• De weerstand in de oefenvormen dient groter te worden;  
• Handelingen dienen in een hoger tempo uitgevoerd te worden;  
• Het oefenen van spelhervattingen.  
 
Technisch  
- De technische handelingen en kwaliteiten dienen uitgebreid en verfijnt te worden;  
- De technische handelingen dienen op hogere tempo en onder weerstand uitgevoerd te  
worden.  
 
Tactisch  
- Teamfunctie aanvallen (opbouw, creëren van kansen en scoren);  
- Teamfunctie verdedigen (knijpen, kantelen, rugdekking geven, druk zetten op de bal); 
- Teamfunctie omschakelen ( balbezit naar balbezit tegenstander en andersom);  
- Tactische grondbeginsels dienen eigen te worden/zijn; 
* Breedte en diepte in het spel in relatie tot de onderlinge afstanden 
* Het vrijlopen zonder bal (vooractie maken ) 
* Ruimtes groter en kleiner maken (aansluiten, soms wegblijven) 
* Handelingssnelheid ( direct spel, functionele balaannames) 
* Buitenspel; 
* Temporiseren en het behouden van balbezit; 
* omgaan met verschillende wedstrijdtactieken. 
 
Communicatie  
- Er wordt van de spelers verwacht dat de speler met medespelers verbaal communiceert  
(man in de rug, open draaien, etc.) Dit dient een automatisme te worden;  
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- Er dient aandacht besteed te worden aan het aanleren van non-verbale communicatie 
( wijzen, etc.). 

6.3 Uitgangspunten trainingspraktijk  

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week;  
• Voldoende ballen voor de trainingsvorm;  
• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen);  
• Junioren vragend benaderen; 
• De junioren verantwoordelijkheidsgevoel geven; 
• Er bestaat de mogelijkheid tot theoretisch uitleg/coachen;  
• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 
• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling;  

6.4 Uitgangspunten wedstrijden  

• Er dient een wedstrijdvoorbespreking te zijn die ingaat op één van de teamfuncties en 
hoe in deze teamfunctie gewenst wordt te handelen;  
• Bespreek met de spelers gezamenlijk de teamtactiek en teamfuncties (aanvallen, 
verdedigen en omschakelen); 
• Er is een vaste keeper. Veldspelers spelen vanuit een vaste positie;  
• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfuncties en daar naar handelen;  
• Wanneer de keeper in balbezit komt moet deze proberen de bal in de handen pakken 
en het spel proberen te vervolgen d.m.v. een verzorgde opbouw vanuit achteruit;  
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of 
een leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de 
vervolgactie van exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien);  
• Benader elke speler/speelster positief. Probeer de junior te motiveren en te stimuleren;  
• Bij onsportief gedrag de betreffende junior direct uit het veld halen;  
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de 
wedstrijd  
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7 OPLEIDINGSDOELSTELLING JO-17, JO-18 EN JO-19 

In deze fase gaat het om het leren winnen van een wedstrijd. De spelers dienen aan te 
leren om in dienst van een teamprestatie te spelen en zullen taaktrainingen per positie 
krijgen. De spelers dienen zich optimaal te ontwikkelen om de doorstroom richting de 
senioren elftallen te optimaliseren.  

7.1 Algemeen  

• De spelers beschikken over vrij lang concentratievermogen;  
• Prestaties worden meer constant;  
• Er bestaat de mogelijkheid om trainingen teamtactisch in te richten;  
• De spelers krijgen steeds meer acceptatie van elkaars sterke punten en zwakke punten.  

7.2 Oefenstof  

• Wedstrijden dienen als uitgangspunt waarbij er aandacht besteed wordt een de 
specifieke taken van de speler en team;  
• De weerstand in de oefenvormen dient 100% te worden;  
• Handelingen dienen in een hoog tempo uitgevoerd te worden;  
• Het oefenen van spelhervattingen.  
 
Technisch  
- De technische handelingen en kwaliteiten dienen uitgebreid en verfijnt te worden;  
- De technische handelingen dienen op hogere tempo en onder weerstand uitgevoerd te  
worden.  
 
Tactisch  
- Teamfunctie aanvallen (opbouw, creëren van kansen en scoren);  
- Teamfunctie verdedigen (knijpen, kantelen, rugdekking geven, druk zetten op de bal);  
- Teamfunctie omschakelen ( balbezit naar balbezit tegenstander en andersom);  
- Tactische grondbeginsels dienen eigen te zijn. 
 
Communicatie  
- het dient een automatisme te worden dat de speler verbaal communiceert;  
- Er dient aandacht besteed te worden aan het aanleren van non-verbale communicatie. 

7.3 Uitgangspunten trainingspraktijk  

• Trainingsfrequentie: 2 keer per week;  
• Voldoende ballen voor de trainingsvorm;  
• Situatief coachen (situaties stopzetten en uitleggen); 
• Junioren vragend benaderen; 
• De junioren verantwoordelijkheidsgevoel geven;  
• Theoretische uitleg/coachen;  
• Fysieke trainingen;  
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• Oefenstof gericht op techniek wordt zowel links- als rechtsbenig getraind; 
• Oefenstof heeft een voetbaleigen bedoeling;  

7.4 Uitgangspunten wedstrijden  

• Er dient een wedstrijdvoorbespreking te zijn die ingaat op één van de teamfuncties en 
hoe in deze teamfunctie gewenst wordt te handelen;  
• Bespreking met de spelers omtrent de teamtactiek en teamfuncties; (aanvallen, 
verdedigen en omschakelen)  
• Er is een vaste keeper. Veldspelers spelen vanuit een vaste positie;  
• Spelers moeten leren om te denken vanuit de teamfunctie en daar naar handelen; 
• Wanneer de keeper in balbezit komt moet deze proberen de bal in de handen pakken 
en het spel proberen te vervolgen d.m.v. een verzorgde opbouw vanuit achteruit;  
• Zorg dat de spelers gecomplimenteerd worden wanneer ze een juiste keuze maken of 
een leerproces laten zien (voorheen een verkeerde keuze gemaakt hebben en de 
vervolgactie van exact dezelfde situatie een juiste keuze laten zien);  
• Betrek de speler nadrukkelijk, ze zijn er rijp voor;  
• Bij onsportief gedrag de betreffende junior direct uit het veld halen;  
• De spelers bedanken altijd de scheidsrechter en de tegenstander na afloop van de 
wedstrijd.  


