
DNA van DCG

● Plezier , opleiden en prestatie

● Dominant aan de bal tijdens de wedstrijd.

● Creatief vaardige spelers met een goede techniek.

● Oplossingen zijn naar voren gericht.

● Met veel lef en initiatief wordt het spel gespeeld.

● Plezier is een middel voor prestatie

Spelprincipes bovenbouw

● Ruimtes groot maken/houden aan de bal.

● Naar voren gericht spelen.

● Diagonale afspeelmogelijkheden creëren.

● Creëer een overtal rondom de bal

● In de bal en ver van de bal afwisselen

● Ruimtes klein maken/houden zonder de bal.

● As dicht en opponent naar zijkant/terugdringen.

● 1e 2 acties direct naar voren gericht

● Direct druk na balverlies

MISSIE EN VISIE BOVENBOUW

Missie bovenbouw

DCG wil de beste vooruitstrevende en innoverende regionale

opleiding in Amsterdam worden. Zelfopgeleide spelers

stromen door naar de senioren, die de eigen herkenbare

spelprincipes beheersen. Spelers worden gekenmerkt door

hun creativiteit, lef & initiatief en zijn ten allen tijden naar

voren gericht.

Visie op opleiden in de bovenbouw

De ontwikkeling van de individuele speler en daarna het team

gaan altijd voor op het behalen van resultaat. Naar mate de

spelers ouder worden wordt er van de spelers verwacht dat

zij resultaatgerichter gaan voetballen. In de O18 en O19 staat

in de eerste plaats het resultaat centraal. Creativiteit en

initiatief naar voren zijn kenmerkend voor onze jeugdspelers

in de bovenbouw.



Het doel van de bovenbouw bij DCG, is het ontwikkelen van

het talent van elke jeugdspeler op een gestructureerde,

veelzijdige wijze. Wil er sprake zijn van ontwikkeling van

betere voetballers, kijken wij bij DCG niet zozeer naar de

verbetering van de prestatie, maar wel of de speler het

geleerde eigen heeft weten te maken. Het gaat namelijk niet

om het onmiddellijke effect van de oefening op de prestatie,

maar om de gevolgen op langere termijn. Hoe richten wij bij

DCG onze opleiding in?

Periodiseren van voetballen

In de bovenbouw van DCG passen wij het periodiseren toe,

om een planmatige en gerichte opleiding te kunnen bieden

aan al onze jeugdspelers. De periodisering is onderverdeeld

in de verschillende fasen binnen de teamfuncties (aanvallen,

verdedigen en omschakelen) van het voetballen. Gedurende

het hele seizoen wordt er procesmatig gewerkt aan het

ontwikkelen van de bijbehorende voetbalvaardigheden.

OPLEIDINGSMETHODIEK

Verdedigen
Zonder de bal

Aanvallen
Aan de bal

AANVALLEN

OMSCHAKELEN

VERDEDIGEN



Om deze teamfuncties gericht te ontwikkelen wordt er

gebruik gemaakt van een vier weken durende cyclus. De

jeugdopleiding kent een jaarplanning voor alle teams

(prestatieve-, recreatieve- en meidenteams). Deze worden

onderverdeeld in een aantal cycli. De verdeling bestaat uit:

Trainingen bovenbouw (onder 13 t/m onder 19)

In de bovenbouw stellen we de ontwikkeling van het individu,

daarna het team voor op het behalen van resultaat. Door

middel van spelprincipes willen wij de spelers duidelijk

maken wat van hen verwacht wordt. De creativiteit van de

spelers zal uiteindelijk doorslag geven hoe goed de

spelprincipes in praktijk uitgevoerd kunnen worden.

De oefenvormen binnen de trainingen zijn dusdanig

ingericht dat deze invulling geven aan de ontwikkeling van

de spelprincipes. Handeling met- en zonder bal, gekoppeld

aan diezelfde spelprincipes staan dan centraal in de

trainingen. Een training wordt vormgegeven van simpel

(weinig weerstand) naar complex (veel weerstand).

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4

CYCLUS 1 t/m 4

Warming-up

De spelers voeren kort de klassieke warming-up uit en

voeren vervolgens een oefenvorm uit, waarbij er (zoveel als

mogelijk) met bal, gericht wordt op de ontwikkeling van de

motorische vaardigheden.

Techniek

Het accent op het ontwikkeling van functionele techniek voor

het uitvoeren van de spelprincipes en het beheersen van het

hieraan gekoppelde 1v1, 2v1. Verschillende elementen van

voetballen (techniek, dribbel, pass, schot, aanname e.a.)

worden geïntegreerd in een oefenvorm met weerstand van

de tegenstander.

Partijvorm 1v1/2v1

Het accent op het toepassen van technieken (betreffende 1v1)

onder hoge weerstand van de tegenstander. De oefenvorm

brengt de speler continu in de situatie in een wedstrijd

gerelateerde situatie waarbij de vereiste handelingen

worden toegepast.

Partijvorm 2v2/3v2/3v3

Het accent op het toepassen van technieken in combinatie

met een medespeler. De oefenvorm brengt de speler(s)

herhaaldelijk in de situatie, waarin speler met- en zonder de

bal vereiste handelingen weten toe te passen.

Partijvorm

Het accent op het ontwikkelen van een spelprincipe binnen

de betreffende teamfunctie in die week. In kleine en grote

ruimtes met kleine en grote aantallen dienen spelers de

vereiste handelingen binnen het uitvoeren van het principe

weten toe te passen. Op minstens één training in de week

wordt in de betreffende speelrichting gespeeld, om de

vertaling van de vereiste handelingen naar de wedstrijd te

vereenvoudigen.

Verdedigen

Verdedigen

Omschakelen

Verdedigen

Aanvallen

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4

Aanvallen

Verdedigen

Verdedigen

Aanvallen

Omschakelen

CYCLUS 5 t/m 9



Aanvallen Fase 1 - Vooruit spelen 

Trainingsdag 1 Trainingsdag 2

Warming up/Motoriek 

5-10 minuten

Warming up/Motoriek

5-10 minuten

Techniek 

15-20 minuten

Techniek 

15-20 minuten

1v1/2v1

15-20 minuten

Positiespel 3v3

15-20 minuten

2v2/3v2/3v3

15-20 minuten

Positiespel 4v4

15-20 minuten

Partijvorm 

20-30 minuten

Partijvorm 

20-30 minuten

TRAININGSSTRUCTUUR - SELECTIE

TRAININGSSTRUCTUUR - NIET-SELECTIE/MEIDEN

Aanvallen Fase 1 - Vooruit spelen 

Trainingsdag 

Techniek/Motoriek 

15 minuten

Uitspelen man meer/minder

15 minuten

Uitspelen man meer/minder

15 minuten

Partijvorm

15 minuten



Algemene eisen oefenvormen

Binnen de bovenbouw streven wij naar een zo groot mogelijk

effectief leerrendement, in een kort tijdsbestek. De

oefenvormen binnen de bovenbouw van DCG kennen alle

onderstaande eisen waaraan zij dienen te voldoen, om dit

streven te kunnen realiseren:

● Dusdanig ingericht dat deze invulling geven aan de

ontwikkeling van de spelprincipes;

● Trainen onder weerstand zorgt voor een effectiever

leerrendement, vanwege perceptie en actie. Zonder

weerstand trainen zien wij als middel;

● Integratie van meerdere voetbalelementen

(dribbelen, techniek, passen, kaatsen e.a.) in een

oefenvorm is vereist;

● Toepassing van het impliciet leren waarbij het

afbakenen van ruimtes in alle oefenvormen.

● Toepassing differentieel leren binnen een

oefenvorm minimaal 1x per week (omgeving,

middelen, opdrachten);

● Voldoende variatie om het brein continu te kunnen

blijven prikkelen. Variëren in organisatie,

technieken, opdrachten, hulpmiddelen e.a.;

● Veel herhaling binnen oefenvorm met een hoge

intensiteit;

Coachen van spelers

De doelstelling van de trainer/coach moet liggen op het

ontwikkelen van keuzes, binnen de op dat moment geldende

fasen van het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Om te

weten welke keuzes je kunt maken in een bepaalde situatie,

moet het teamdoel en de individuele taak duidelijk zijn; die

geven richting aan de keuzes en handelingen.

Wij beschouwen wedstrijden als een verlengde van de

trainingen en als middel om beter te worden. Natuurlijk willen

we ook in de jeugdopleiding wedstrijden winnen. Echter

zodra het resultaat centraal staat, wordt de creativiteit van

de spelers die lef tonen en dingen uitproberen beperkt.

Autonomie

Om de creativiteit te bevorderen is het van belang dat

spelers worden gestimuleerd om eigen keuzes te maken

(autonomie). Autonomie wordt in deze context beschreven

als keuzevrijheid in handelen van een individuele speler. De

speler wordt dus vrijgelaten in keuzes maken, en wordt

hierin alleen begeleid door de trainers/coaches.

Wedstrijden bovenbouw (onder 13 t/m onder 19)

Als trainer/coach is het wedstrijdresultaat ondergeschikt aan

jouw verantwoordelijkheid, elke speler doelgericht bezig te

laten zijn met de bal en alle spelers stimuleren samen te

spelen. Jij leert ze samen aan te vallen, te verdedigen en om

te schakelen. Naar mate de leeftijd wordt er van de

trainer/coach steeds meer verwacht om resultaatgericht te

zijn. In de O18 en O19 verwachten wij van de coach dat het

resultaat op de eerste plaats komt te staan.



COACHINGSSTRUCTUUR

WEDSTRIJD

Voorbespreking

15-20 minuten

● Instrueren/opdrachten meegeven (team →

Individu)

● Visualiseren van oplossingen

● Vragenderwijs coachen

1e helft

● Begeleidend coachen

● Bewaken/complimenteren van 

instructies/opdrachten

Rustbespreking  

15 minuten

● Evalueren beter, vaker, sneller 

● Vragenderwijs coachen

● Instrueren/opdrachten

meegeven (team → Individu)

2e helft

● Begeleidend coachen

● Bewaken/complimenteren van

instructies/opdrachten

Nabespreking

10 minuten

● Evalueren beter, vaker, sneller 

● Vragenderwijs coachen

● Instrueren/opdrachten

meegeven (team → Individu)



WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 34

23 -29 aug

Week 35

30 - 5 Sep

Verdedigen

Fase 1

Ruimtes klein maken aan de bal 1. Coördinatieoefeningen aannemen laag (kort-laag /

lang-hoog)

2. Passen/trappen over een kleine afstand (10 meter)

i.c.m. aannemen

3. Organisatie bij de opbouw op eigen helft (backs

diep weg, middenveld maakt ruimte voor het

centraal duo)

4. Organisatie bij balbezit tegenstander op eigen

helft (klein maken naar balkant)

5. Partijvormen:

 Positiespel 4:1/4:2

 Partijspel, nadruk op opbouw en organisatie

verdedigend

Trainers

Bijeenkomst

Week 36

6 - 12 Sep

Omschakelen

Fase 1

Direct druk na balverlies (5-7

seconden)
Ouderavond

Week 37

13 - 19 Sep

Aanvallen

Fase 1

Ruimtes groot maken/houden aan 
de bal

Naar voren gericht spelen

CY
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OPLEIDINGSPLAN - ONDER 13, ONDER 14 & ONDER 15

Week 38

20 -26 Sep

Week 39

27 - 3 Okt

Verdedigen

Fase 1

Ruimtes klein maken aan de bal 1. Coördinatieoefeningen kaatsen (1x terugspelen,

aannemen - terugspelen)

2. 1:1 op volle snelheid en tegenstander in een vak,

100% weerstand (aanvallend en verdedigend)

3. Opbouwen met 3 en 4 op eigen helft, 2

mogelijkheden trainen

4. Opbouw TS dwingen via een back. Wanneer en hoe

druk zetten?

5. Partijvormen:

 1:1/2:2/3:3 lijnvoetbal

 Partijspel groot veld, nadruk op opbouw/druk

zetten

Week 40

4 - 10 Okt

Omschakelen

Fase 1

Direct druk na balverlies (5-7

seconden)

Week 41

11 - 17 Okt

Aanvallen

Fase 1

Ruimtes groot maken/houden aan 
de bal

Naar voren gericht spelen

Week 42

18 - 24 Okt

Verdedigen

Fase 1

As dicht en opponent naar zijkant 1. Coördinatieoefeningen aannemen/kaatsten

2. De rol van centraal duo bij het inspelen van de

middenvelders bij onze opbouw

3. Het vrijlopen van de middenvelders op het

moment dat de nr. 3 of 4 inschuift

4. De manier van vrijlopen van de vleugelaanvallers

en de centrumspits

5. Partijvormen:

 Partijspel groot veld, nadruk op loopacties

middenvelders en aanvallers

 Partijspel groot veld, nadruk op bal eruit halen en

op nieuwe beginnen

Trainers

Bijeenkomst

Week 43

25 - 31 Okt

.

Week 44

1 - 7 Nov
Omschakelen

Verd. - Aan

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 45

8 - 14 Nov

Aanvallen

Fase 1

Naar voren gericht spelen

Diagonale afspeelmogelijkheden

creëren



Week 50 

13 - 19 Dec
VRIJ TRAININGSWEEK OF WINTERSTOP

Week 51 

20 - 26 

Dec
WINTERSTOP

Week 52 

27  - 2 Jan
WINTERSTOP

CY
CL

US
 5

CY
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US
 4

Week TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 46

15 - 21 Nov

Verdedigen

Fase 1

As dicht en opponent naar zijkant 1. Schieten (kleine partijvorm met 2

keepers en 2 grote doelen)

2. 3:2, daarna 4:3 lijnvoetbal, overal 2:1

creëren

3. De manier van bewegen

middenvelders t.o.v. elkaar. We willen

een roulerend middenveld

4. Hoe te handelen wanneer

tegenstander met 2 spitsen speelt?

5. Partijvormen:

 Partijvorm in breed en lang veld,

trainen op roulerend middenveld

(looplijnen)

 Partijvorm, nadruk op verdedigen

van 1-4-4-2 TS

Week 47

22 - 28 

Nov

Week 48

29 - 5 Dec

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 49

6 - 12 Dec 

Aanvallen

Fase 1

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren POP

Week 1

3 - 9 Jan 

Aanvallen 

Fase 2

Ruimtes groot houden aan de bal 1. Passen/trappen laag over grote

afstand 20/25 meter (wreef)

2. Aannemen (tegenstander van

achteren) i.c.m. schieten

3. 1:1 (tegenstander van achteren +

tegenstander in vak) + schieten met de

wreef

4. Centraal duo uit elkaar en achter

elkaar i.p.v. naast elkaar bij ingooi back

op onze helft

5. Partijspel groot veld, nadruk op

centraal duo

Trainers

bijeenkomst

Week 2

10 - 16 Jan

Creëer een overtal rondom de bal

Week 3

17 - 23 Jan

Omschakelen

Verd. - Aan.

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 4

24 - 30 

Jan

Verdedigen

Fase 2

Ruimtes klein houden aan de bal



Week 9

31 - 6 Mrt

Aanvallen 

Fase 2

In de bal en weg van de bal afwisselen 1. Passen/trappen met de wreef over

20/25 meter (laag/hoog) i.c.m.

aannemen en schieten

2. Kappen i.c.m. passen over 15 meter

(wreef) + schieten, gelijk druk op

degene die aanneemt

3. Veld kleiner maken, van links naar

rechts en achter naar voren (compact

spelen)

4. Partijspel waarbij continue wordt

gecoacht op het compact spelen bij BB

TS

Trainers

bijeenkomst

Week 10

7 - 13 Mrt

Week 11

14 - 20 Mrt 

Omschakelen

Verd. - Aan.

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 12

21 - 27 Mrt

Verdedigen

Fase 2

As dicht en opponent terugdringen

CY
CL

US
 7

WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 5

31 - 6 Feb

Aanvallen 

Fase 2

Creëer een overtal rondom de bal 1. 1:1 op volle snelheid en een

tegenstander in en vak voor 100%

weerstand i.c.m. verwerken van de bal

en schieten

2. De manier van vrijlopen van de

vleugelaanvallers & de centrumspits

i.c.m. kansen creëren via de zijkanten

3. Spel verplaatsen van de ene kant

naar de andere kant (via CV of

middenvelders)

4. Partijvormen:

 Partijspel in een breed veld, nadruk

op loopacties

 buitenspelers (evt. in vrije stroken

zonder verdedigers)

 Partijspel in een lang en breed veld,

nadruk op spel

 verplaatsten (z.s.m.)

Week 6

7 - 13 Feb

Week 7

14 - 20 Feb 

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 8

21 - 27 Feb

Verdedigen

Fase 2

Ruimtes klein houden aan de bal.CY
CL

US
 6

Week 13

28 - 3 Apr

Aanvallen 

Fase 2

In de bal en weg van de bal afwisselen 1. Aannemen i.c.m. schieten met

tegenstander van voren (vak)

2. Roulerend middenveld nogmaals

trainen

3. 3:2, daarna 4:3 lijnvoetbal, overal 2:1

creëren

4. Partijvorm:

 4:4/5:5 in een kleine ruimte

Week 14

4 - 10 Apr 

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren

Week 15

11 -17 Apr 

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 16

18 - 24 Apr 

Verdedigen

Fase 2

As dicht en opponent terugdringen

CY
CL

US
 8



WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 17

25 - 1 Mei

Aanvallen 

Fase 2

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren. 1. Alles aanscherpen & extra aandacht

vestigen op eerder genoemde

onderwerpen die men nog onvoldoende

onder de knie heeft

2. Samenstellen nieuwe selectieteams

Trainers

Bijeenkomst

Week 18

2 - 8 Mei

Aanvallen 

Fase 2

Week 19

9 - 15 Mei

Verdedigen 

Fase 2

As dicht en opponent naar terugdringen

Week 20

16 - 22 Mei

Neutraal Vrije keus binnen voorgaande principes

Week 21

23 - 29 Mei

Neutraal Eind POP

CY
CL

US
 9



WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 34

23 -29 aug

Week 35

30 - 5 Sep

Verdedigen

Fase 1

Ruimtes klein maken aan de bal 1. Coördinatieoefeningen aannemen laag (kort-laag /

lang-hoog)

2. Passen/trappen over een kleine afstand (15 meter)

i.c.m. aannemen

3. Organisatie bij de opbouw op eigen helft (backs

diep weg, middenveld maakt ruimte voor het centraal

duo)

4. Organisatie bij balbezit tegenstander op eigen helft

(klein maken/druk zetten naar balkant)

5. Partijvormen:

 Partijspel, nadruk op opbouw CV en loopacties

middenveld

 Partijspel, nadruk op organisatie verdedigend

eigen helft

6. Spelhervattingen aanvallend

Trainers

Bijeenkomst

Week 36

6 - 12 Sep

Omschakelen

Fase 1

Direct druk na balverlies (5-7

seconden)
Ouderavond

Week 37

13 - 19 Sep

Aanvallen

Fase 1

Ruimtes groot maken/houden aan 
de bal

Naar voren gericht spelen

CY
CL

US
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Week 38

20 -26 Sep

Week 39

27 - 3 Okt

Verdedigen

Fase 1

Ruimtes klein maken aan de bal 1. Coördinatieoefeningen kaatsen (1x terugspelen,

aannemen - terugspelen)

2. Opbouwen met 3 en 4 rond middenlijn, loopacties

middenveld (rouleren)

3. Spelhervattingen verdedigend

5. Partijvormen:

 Partijspel rond de middenlijn, hoe middenveld vrij

te komen

 Partijspel, nadruk op druk zetten van

middenvelders en aanvallers

Week 40

4 - 10 Okt

Omschakelen

Fase 1

Direct druk na balverlies (5-7

seconden)

Week 41

11 - 17 Okt

Aanvallen

Fase 1

Ruimtes groot maken/houden aan 
de bal

Naar voren gericht spelen

Week 42

18 - 24 Okt

Verdedigen

Fase 1

As dicht en opponent naar zijkant 1. Coördinatieoefeningen aannemen/kaatsten

2. Vooruit verdedigen als geheel team (blok)

3. Moment en manier van druk zetten op laatste lijn

TS

4. Spelhervattingen aanvallend

5. Partijvormen:

 Partijspel groot veld, als TS bal achteruit speelt

dan als geheel team vooruit verdedigen

 Partijspel groot veld, nadruk op moment en

manier van druk zetten

Trainers

Bijeenkomst

Week 43

25 - 31 Okt

.

Week 44

1 - 7 Nov
Omschakelen

Verd. - Aan

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 45

8 - 14 Nov

Aanvallen

Fase 1

Naar voren gericht spelen

Diagonale afspeelmogelijkheden

creëren

OPLEIDINGSPLAN - ONDER 16/ONDER 17



Week 50 

13 - 19 Dec
VRIJ TRAININGSWEEK OF WINTERSTOP

Week 51 

20 - 26 

Dec
WINTERSTOP

Week 52 

27  - 2 Jan
WINTERSTOP

CY
CL
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Week TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 46

15 - 21 Nov

Verdedigen

Fase 1

As dicht en opponent naar zijkant 1. Schieten (kleine partijvorm met 2

keepers en 2 grote doelen)

2. 3:2, daarna 4:3 lijnvoetbal, overal 2:1

creëren

3. De manier van vrijlopen van de

vleugelaanvallers en de centrumspits

4. Hoe te handelen wanneer

tegenstander met 2 spitsen speelt?

5. Partijvormen:

 Partijvorm in breed en lang veld,

trainen op looplijnen van de

buitenspelers en spits

 Partijvorm, nadruk op verdedigen

van 1-4-4-2 TS

Week 47

22 - 28 

Nov

Week 48

29 - 5 Dec

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 49

6 - 12 Dec 

Aanvallen

Fase 1

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren POP

Week 1

3 - 9 Jan 

Aanvallen 

Fase 2

Ruimtes groot houden aan de bal 1. Passen/trappen laag over grote

afstand 20/25 meter (wreef)

2. Aannemen (tegenstander van

achteren) i.c.m. schieten

3. De rol van centraal duo bij het

inspelen van de middenvelders

(rouleren) bij onze opbouw rond de

middenlijn

4. Centraal duo uit elkaar en achter

elkaar i.p.v. naast elkaar bij ingooi back

op onze helft

5. Partijspel groot veld, nadruk op

centraal duo

Trainers

bijeenkomst

Week 2

10 - 16 Jan

Creëer een overtal rondom de bal

Week 3

17 - 23 Jan

Omschakelen

Verd. - Aan.

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 4

24 -30 Jan

Verdedigen

Fase 2

Ruimtes klein houden aan de bal



Week 9

31 - 6 Mrt

Aanvallen 

Fase 2

In de bal en weg van de bal afwisselen 1. Passen/trappen met de wreef over

20/25 meter (laag/hoog) i.c.m.

aannemen en schieten

2. Vooruit verdedigen als gehele team

(blok)

3. Moment en manier van druk zetten

op laatste lijn TS als een middenvelder

door dekt

4. 1-5-3-2 leren spelen, eindfase van de

competitie waarin wellicht een 1-0

voorsprong moet worden verdedigd

5. Partijspel waarbij continue word

gecoacht op het compact spelen bij BB

TS

Trainers

bijeenkomst

Week 10

7 - 13 Mrt

Week 11

14 - 20 Mrt 

Omschakelen

Verd. - Aan.

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 12

21 - 27 Mrt

Verdedigen

Fase 2

As dicht en opponent terugdringen
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WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 5

31 - 6 Feb

Aanvallen 

Fase 2

Creëer een overtal rondom de bal 1. Schieten (kleine partijvorm met 2

keepers en 2 grote doelen)

2. De manier van vrijlopen van de

vleugelaanvallers & de centrumspits

i.c.m. kansen creëren via de zijkanten

3. Spel verplaatsen van de ene kant

naar de andere kant (via CV of

middenvelders)

4. Partijvormen:

 Partijspel in een breed veld, nadruk

op loopacties

 buitenspelers (evt. in vrije stroken

zonder verdedigers)

 Partijspel in een lang en breed veld,

nadruk op spel

 verplaatsten (z.s.m.)

Week 6

7 - 13 Feb

Week 7

14 - 20 Feb 

Omschakelen

Aan. - Verd.

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 8

21 - 27 Feb

Verdedigen

Fase 2

Ruimtes klein houden aan de bal.

CY
CL

US
 6

Week 13

28 - 3 Apr

Aanvallen 

Fase 2

In de bal en weg van de bal afwisselen 1. Aannemen i.c.m. schieten met

tegenstander van voren (vak)

2. Roulerend middenveld nogmaals

trainen

3. De rol van centraal duo bij het

inspelen van de middenvelders

(rouleren) bij onze opbouw rond de

middenlijn

4. Partijvorm:

 4:4/5:5 in een kleine ruimte

Week 14

4 - 10 Apr 

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren

Week 15

11 -17 Apr 

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 16

18 - 24 Apr 

Verdedigen

Fase 2

As dicht en opponent terugdringen

CY
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WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 17

25 - 1 Mei

Aanvallen 

Fase 2

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren. 1. Alles aanscherpen & extra aandacht

vestigen op eerder genoemde

onderwerpen die men nog onvoldoende

onder de knie heeft

2. Samenstellen nieuwe selectieteams

Trainers

Bijeenkomst

Week 18

2 - 8 Mei

Aanvallen 

Fase 2

Week 19

9 - 15 Mei

Verdedigen 

Fase 2

As dicht en opponent naar terugdringen

Week 20

16 - 22 Mei

Neutraal Vrije keus binnen voorgaande principes

Week 21

23 - 29 Mei

Neutraal Eind POP

CY
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WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 34

23 -29 aug

Week 35

30 - 5 Sep

Verdedigen

Fase 1

Ruimtes klein maken aan de bal 1. Coördinatieoefeningen aannemen laag (kort-laag /

lang-hoog)

2. Passen/trappen over een kleine afstand (15 meter)

i.c.m. aannemen

3. Organisatie bij de opbouw op eigen helft (backs

diep weg, middenveld maakt ruimte voor het centraal

duo)

4. Organisatie bij balbezit tegenstander op eigen helft

(klein maken/druk zetten naar balkant en vooruit

verdedigen)

5. Partijvormen:

 Partijspel, nadruk op opbouw CV en loopacties

middenveld

 Partijspel, nadruk op organisatie verdedigend

eigen helft

6. Spelhervattingen aanvallend

Trainers

Bijeenkomst

Week 36

6 - 12 Sep

Omschakelen

Fase 1

Direct druk na balverlies (5-7

seconden)
Ouderavond

Week 37

13 - 19 Sep

Aanvallen

Fase 1

Ruimtes groot maken/houden aan 
de bal

Naar voren gericht spelen

CY
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Week 38

20 -26 Sep

Week 39

27 - 3 Okt

Verdedigen

Fase 1

Ruimtes klein maken aan de bal 1. Coördinatieoefeningen kaatsen (1x terugspelen,

aannemen - terugspelen)

2. Opbouwen met 3 en 4 rond middenlijn, loopacties

middenveld (rouleren)

3. Spelhervattingen verdedigend

4. Partijvormen:

 Partijspel rond de middenlijn, hoe middenveld vrij

te komen

 Partijspel, nadruk op druk zetten van

middenvelders en aanvallers

Week 40

4 - 10 Okt

Omschakelen

Fase 1

Direct druk na balverlies (5-7

seconden)

Week 41

11 - 17 Okt

Aanvallen

Fase 1

Ruimtes groot maken/houden aan 
de bal

Naar voren gericht spelen

Week 42

18 - 24 Okt

Verdedigen

Fase 1

As dicht en opponent naar zijkant 1. Coördinatieoefeningen aannemen/kaatsten

2. Moment en manier van druk zetten helft TS

3. Moment en manier van buitenspel spelen eigen

helft

4. Partijvormen:

 Partijspel groot veld, als TS bal achteruit speelt

dan als geheel team vooruit verdedigen

 Partijspel groot veld, nadruk op moment en

manier van druk zetten

Trainers

Bijeenkomst

Week 43

25 - 31 Okt

.

Week 44

1 - 7 Nov
Omschakelen

Verd. - Aan

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 45

8 - 14 Nov

Aanvallen

Fase 1

Naar voren gericht spelen

Diagonale afspeelmogelijkheden

creëren

OPLEIDINGSPLAN - ONDER 18/ONDER 19



Week 50 

13 - 19 Dec
VRIJ TRAININGSWEEK OF WINTERSTOP

Week 51 

20 - 26 

Dec
WINTERSTOP

Week 52 

27  - 2 Jan
WINTERSTOP
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Week TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 46

15 - 21 Nov

Verdedigen

Fase 1

As dicht en opponent naar zijkant 1. Schieten (kleine partijvorm met 2

keepers en 2 grote doelen)

2. 3:2, daarna 4:3 lijnvoetbal, overal 2:1

creëren (verdediging; buitenspel

zetten van de aanvaller/aanvallers)

3. De manier van vrijlopen van de

vleugelaanvallers en de centrumspits

+ samenwerking met de middenvelders

4. Hoe te handelen wanneer

tegenstander met 2 spitsen speelt?

5. Partijvormen:

 Partijvorm in breed en lang veld,

trainen op looplijnen van de

buitenspelers en spits

 Partijvorm, nadruk op verdedigen

van 1-4-4-2 TS

Week 47

22 - 28 

Nov

Week 48

29 - 5 Dec

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 49

6 - 12 Dec 

Aanvallen

Fase 1

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren POP

Week 1

3 - 9 Jan 

Aanvallen 

Fase 2

Ruimtes groot houden aan de bal 1. Passen/trappen laag over grote

afstand 20/25 meter (wreef)

2. De rol van centraal duo bij het

inspelen van de middenvelders

(rouleren) bij onze opbouw rond de

middenlijn

3. Centraal duo uit elkaar en achter

elkaar i.p.v. naast elkaar bij ingooi back

op onze helft

4. Middenvelders tussen linies laten

vrijkomen

5. Partijspel groot veld, nadruk op

centraal duo

Trainers

bijeenkomst

Week 2

10 - 16 Jan

Creëer een overtal rondom de bal

Week 3

17 - 23 Jan

Omschakelen

Verd. - Aan.

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 4

24 -30 Jan

Verdedigen

Fase 2

Ruimtes klein houden aan de bal



Week 9

31 - 6 Mrt

Aanvallen 

Fase 2

In de bal en weg van de bal afwisselen 1. Passen/trappen met de wreef over

20/25 meter (laag/hoog) i.c.m.

aannemen en schieten

2. Vooruit verdedigen als gehele team

(blok)

3. Moment en manier van druk zetten

op laatste lijn TS als een middenvelder

door dekt

4. 1-5-3-2 leren spelen, eindfase van de

competitie waarin wellicht een 1-0

voorsprong moet worden verdedigd

5. Partijspel waarbij continue word

gecoacht op het compact spelen bij BB

TS

Trainers

bijeenkomst

Week 10

7 - 13 Mrt

Week 11

14 - 20 Mrt 

Omschakelen

Verd. - Aan.

1e 2 acties direct naar voren gericht

Week 12

21 - 27 Mrt

Verdedigen

Fase 2

As dicht en opponent terugdringen

CY
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WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 5

31 - 6 Feb

Aanvallen 

Fase 2

Creëer een overtal rondom de bal 1. Schieten (kleine partijvorm met 2

keepers en 2 grote doelen)

2. De manier van vrijlopen van de

vleugelaanvallers & de centrumspits

i.c.m. kansen creëren via de zijkanten

(hoog/laag)

3. Spel verplaatsen van de ene kant

naar de andere kant (via CV of

middenvelders)

4. 1-5-3-2 leren spelen

5. Partijvormen:

 Partijspel in een breed veld, nadruk

op loopacties buitenspelers (evt. in

vrije stroken zonder verdedigers)

 Partijspel in een lang en breed veld,

nadruk op spel verplaatsten (z.s.m.)

Week 6

7 - 13 Feb

Week 7

14 - 20 Feb 

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 8

21 - 27 Feb

Verdedigen

Fase 2

Ruimtes klein houden aan de bal.

CY
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Week 13

28 - 3 Apr

Aanvallen 

Fase 2

In de bal en weg van de bal afwisselen 1. Aannemen i.c.m. schieten met

tegenstander van voren (vak)

2. Roulerend middenveld nogmaals

trainen (tussen de liniees

3. De rol van centraal duo bij het

inspelen van de middenvelders

(rouleren) bij onze opbouw rond de

middenlijn

4. Partijvorm:

 4:4/5:5 in een kleine ruimte

Week 14

4 - 10 Apr 

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren

Week 15

11 -17 Apr 

Omschakelen

Aan. - Verd. 

Direct druk na balverlies (5-7 seconden)

Week 16

18 - 24 Apr 

Verdedigen

Fase 2

As dicht en opponent terugdringen

CY
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WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE ELEMENTEN AGENDA

Week 17

25 - 1 Mei

Aanvallen 

Fase 2

Diagonale afspeelmogelijkheden creëren. 1. Alles aanscherpen & extra aandacht

vestigen op eerder genoemde

onderwerpen die men nog onvoldoende

onder de knie heeft

2. Samenstellen nieuwe selectieteams

Trainers

Bijeenkomst

Week 18

2 - 8 Mei

Aanvallen 

Fase 2

Week 19

9 - 15 Mei

Verdedigen 

Fase 2

As dicht en opponent naar terugdringen

Week 20

16 - 22 Mei

Neutraal Vrije keus binnen voorgaande principes

Week 21

23 - 29 Mei

Neutraal Eind POP
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