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Inleiding 
 

De jeugdopleiding van DIA is goed, maar het kan nog veel beter. In de komende jaren willen 

we het niveau waarop er getraind en gespeeld wordt naar een hoger plan tillen. Dit betekent 

dat we zowel trainers als spelers beter willen maken. 

 

De kracht van de jeugdopleiding wordt mede bepaald door de kwaliteit van de trainers. Het 

technische beleidsplan is een hulpmiddel zijn voor trainers om zich te ontwikkelen. 

Uiteindelijk zal een hoger niveau van de trainers leiden tot een hoger niveau van teams en 

van individuele spelers. 

 

Het technisch beleidsplan is er bovendien om meer continuïteit in de jeugdopleiding te 

krijgen. We willen een duidelijke voetballijn inzetten. Deze lijn zet in op het ontwikkelen van 

uitstekende technische en tactische vaardigheden bij jeugdspelers met een positieve 

voetbalopvatting.  

 

Om deze technische en tactische vaardigheden te ontwikkelen moet er vanaf de pupillen 

gericht worden getraind. In die eerste jaren kan er een enorme winst worden geboekt, 

wanneer spelers week in week uit de juiste oefenstof krijgen aangeboden en op een goede 

manier worden gecoacht. 

Beschrijving  visie en missie DIA      
 

Visie 

 

DIA is een voetbalvereniging, die aan leden, de mogelijkheid biedt om op zijn of haar niveau 

de amateurvoetbalsport te bedrijven. 

Missie 

 
Voetbalplezier staat voorop. Als je plezier hebt en jezelf kunt ontwikkelen, komen de 

prestaties vanzelf. Plezier betekent dat iedereen bij de vereniging zichzelf kan zijn, 

leuke trainingen met vrienden/vriendinnen voor een wekelijkse prestaties tijden de 

voetbalzaterdag. Hierbij maakt DIA een bewuste keuze door met selectieteams te 

werken, waardoor leden die prestatie gericht willen voetballen hiertoe de 

gelegenheid krijgen. Prestatievoetbal mag echter niet ten koste gaan van spelplezier 

en sportiviteit. Plezier, ontwikkeling en prestatie gaan hand in hand bij DIA. 

Doelstellingen 
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Het belangrijkste doel voor de komende jaren is om meer spelers op te leiden voor de 

senioren selectieteams van DIA en aan te sluiten bij het technisch beleid senioren. De eerste 

selectieteams van de senioren moeten minimaal in de 3e klasse zondag of zaterdag 

competitie uitkomen.  Daarnaast willen we de doorstroom van de jeugd naar de senioren 

bevorderen. We willen voor alle jeugdspelers van DIA een team kunnen bieden, waarin ze 

graag willen spelen. 

 

Om de doorstroom naar de eerste selectie te bevorderen, zullen we de komende jaren een 

aantal doelen moeten bereiken. 

 

1. Het niveau van de jeugdselectietrainers/-coaches continu wordt ontwikkeld. We 

streven naar gediplomeerde trainers met minimaal UEFA C (TC III) op de 

selectieteams. Tevens is er een streven naar een verbetering van het niveau van de 

trainers/coaches van niet-selectieteams door een gerichte kennisoverdracht vanuit 

de vereniging.  

 

2. Het competitieniveau waarop de selectieteams actief zijn, moet omhoog. De  

selectieteams moeten minimaal in de 1e klasse actief zijn. De stap van de A1 naar de 

senioren selectieteams moet zo klein mogelijk zijn. 

 

3. Het selectiebeleid wordt verder geoptimaliseerd. We streven er naar dat we 

aantrekkingskracht heeft voor betere voetballers uit de omgeving van Teteringen. 

 

4. Er zal meer continuïteit moeten komen in de jeugdopleiding. Dat betekent dat er 

vanuit een eenduidige visie wordt opgeleid bij de pupillen (focus op technische 

ontwikkeling) en junioren (focus op tactische ontwikkeling). Dit heeft als basis een 

kwalitatief kader en dito ondersteuning. 

 

Belangrijke uitgangspunten 
 

Algemene uitgangspunten 

 

1. Het verenigings- en teambelang gaat boven het individueel belang. 

2. Participatie van vrijwilligers is niet vrijblijvend, men dient de vereniging met de 

daarbij behorende waarden, normen en afspraken die binnen de vereniging gelden. 

3. Voor de start van een nieuw seizoen wordt een gedetailleerde activiteitenkalender 

opgesteld welke loopt tot en met het einde van het nieuwe seizoen. 

4. Het belonen van spelers is uitgesloten. 

5. Dit plan wordt jaarlijks getoetst op toepasbaarheid en mogelijk in overleg aangepast. 
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Selectieteams 

 

1. A t/m F: omvang van het aantal selectieteams wordt jaarlijks bekeken en is 

afhankelijk van de samenstelling van de categorie, ambities/kwaliteit spelers, 

omvang instroom en omvang begeleiding. 

2. De selectieteams van A t/m D categorieën bestaat uit minimaal 15 spelers. 

3. MP: geen selectieteams. 

4. Vanaf de D categorie wordt er gestart met doorselecteren. Dat houdt in dat na het 

selectieproces een groep van ongeveer 18 spelers is geselecteerd en betreffende 

kader het definitieve team bepaald. Gedurende het jaar kunnen door 

trainingsopkomst of achterblijvende prestaties spelers schuiven tussen bijv. D1 en 

D2.  

5. Het 2e team in een categorie wordt benoemd als schaduwteam en is van toepassing 

van categorie A t/m D. 

 

Begeleiding van teams 

 

1. Het streven is dat alle teams beschikken over minimaal 1 trainer, en 1 leider voor 

begeleiding tijdens wedstrijden. 

2. De trainer is leidend tijdens trainingen en bij voorkeur wedstrijden de verdere rollen 

worden situationeel ingevuld. 

 

Visie op de jeugdopleiding  
 

Plezier, ontwikkeling en resultaat zijn de drie peilers van de jeugdopleiding. Voetballen doe je 

voor je plezier, maar het wordt natuurlijk nog leuker wanneer je merkt dat je beter wordt en 

dat dit ook leidt tot resultaat: winnen. De ontwikkeling van het individu zal vanzelf leiden tot 

een beter teamresultaat. De succesbeleving van beter worden en winnen, zorgt voor 

optimaal voetbalplezier. 

 

De kwaliteit van de jeugdopleiding wordt bepaald door de kwaliteit van de jeugdtrainers. De 

vereniging moet dus ruimte en ondersteuning bieden bij het opleiden en ontwikkelen van 

(jonge) jeugdtrainers. 

 

Met als uiteindelijk resultaat dat elk jaar een aantal spelers de stap maken vanuit de 

jeugdopleiding naar de senioren selectieteams van DIA of naar andere seniorenteams.  Om 

de stap te kunnen maken moeten jeugdspelers op een zo hoog mogelijk competitieniveau 

actief zijn.  
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Visie op trainen 
 

De manier van spelen en de positieve voetbalopvatting moet op trainingen duidelijk terug te 

zien zijn in de trainingsmethoden- en vormen. Bij de pupillen ligt bij DIA de nadruk op het 

ontwikkelen van technische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn nodig om in de junioren 

de tactische vaardigheden te kunnen ontwikkelen. 

In de pupillen leren de spelers om eerst zonder weerstand baas te worden over de bal, zowel 

met rechts als met links. Ze leren dribbelen, stoppen, passen, schieten, kappen en draaien. 

Wanneer ze deze vaardigheden spelenderwijs onder de knie hebben gekregen, zullen ze dit 

onder grotere weerstand moeten trainen. 

In de junioren moeten spelers technisch geschoold zijn, zodat ze in staat zijn om tactische 

opdrachten in het veld uit te voeren. Op trainingen zullen voetbalvormen, waarin het 

uitspelen van een overtalsituatie en het verdedigen van een ondertalsituatie als 

basisvaardigheden worden aangeleerd, centraal staan. 

Er zijn twee beroemde visies op het trainen, waar we niet per se uit hoeven te kiezen, maar 

die juist prima te combineren zijn (wat we bij DIA dus ook doen). Dit zijn de visie van de KNVB 

en de Coerver-methode. 

De Coerver methode stond in de beginjaren vooral bekend als kappen en draaien. Heden ten 

dage is de methode gericht op een zo volledig mogelijke technische balbeheersing, waarbij 

lichaamssouplesse en conditie vereisten zijn.  

De KNVB methode ook wel Zeister methode. Het basisidee, is dat kinderen leren door de zin, 

de bedoeling van het spel te ontdekken.  Deze gaat uit van volgende eisen: voetbaleigen 

bedoelingen,  Doelpunten maken/voorkomen,  Opbouwen tot/samenspel om 

Doelgerichtheid, Snelle omschakeling balbezit/-verlies, Spelen om te winnen, Veel 

herhalingen, Veel beurten, Geen lange wachttijden, Goede planning, organisatie en  

Voldoende ballen/materiaal. Verdere uitwerking te vinden op: www.knvb.nl  

 

Pupillen: technische vaardigheid 

 

Bij de pupillen (F, E, D) kiezen we bij DIA voor het ontwikkelen van balgevoel en het 

opbouwen van uitstekende technische vaardigheden. Jeugdspelers leren deze vaardigheden 

in eerste instantie zonder weerstand aan. Dit gebeurt door verschillende kap- en 

passeerbeweging, dribbelen, passen en schieten eindeloos te herhalen. Vervolgens passen ze 

deze vaardigheden toe in kleine partijspelen (1-1, 2-2, 3-3, 4-4), waar ze te maken krijgen 

met wedstrijdechte weerstand. 

Dit neemt niet weg dat ook bij de D-pupillen en zelfs al bij de E’s aandacht kan worden 

besteed aan tactische vormen op training en dat er in wedstrijden haalbare 

afspraken/tactische doelen kunnen worden gemaakt, die de spelers al kunnen uitvoeren. 

http://www.knvb.nl/
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Wanneer spelers technisch onvoldoende geschoold zijn, kunnen ze niet onder hoge 

weerstand blijven voetballen. Dan wordt alsnog snel/vaak de lange bal gespeeld. Spelers 

moeten onder hoge druk om de bal durven vragen, de bal aannemen en de vrije man vinden. 

Dit kan alleen wanneer ze ook in staat zijn om een man te passeren, de bal af te kappen en 

bij een man weg te draaien. Wanneer spelers dit kunnen, dan hebben ze veel zelfvertrouwen 

aan de bal, waardoor ze eerder om de bal durven te vragen, ook onder hoge druk van de 

tegenstander. 

 

Pupillen: simpele tactische vaardigheden 

 

Het begint op training heel simpel met vormen 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, enzovoort. Bij deze 

vormen ligt de nadruk op het ontwikkelen van technische vaardigheden: spelers leren om 1:1 

situatie te domineren. Daarnaast wordt begonnen met de simpelste overtalsituaties 2:1, 3:2, 

4:3, 5:4, enzovoort. 

Bij het trainen van overtal/ondertalsituaties komen dan ook tactische vaardigheden kijken. 

Vanuit de basisvorm partij 4:4 kun je een mooie stap maken naar een 5:4 overtalsituatie, 

waarin zowel het opbouwen als het druk zetten getraind kan worden. Spelenderwijs leren de 

jonge spelers al enkele 13 tactische basisprincipes aan. Ze maken het veld groot bij balbezit 

en klein bij balbezit tegenstander. Ze leren naast het uitspelen van 1:1 situaties ook om 

samen te spelen en bijvoorbeeld een een-tweetje te maken. 

 

Junioren: doorontwikkelen van technische en tactische vaardigheden 

 

Bij de junioren moet zoveel mogelijk onder wedstrijdechte weerstand getraind worden. 

Technische vaardigheden moeten zodanig ontwikkeld zijn, dat deze niet meer zonder 

weerstand hoeven te worden getraind. We kiezen bij de junioren dus voor de KNVB-visie, 

waarin zoveel mogelijk wedstrijdecht wordt getraind. 

Tijdens elke training staat een doelstelling centraal, die gericht is op 1 hoofdmoment van het 

voetballen. De coaching en oefenvormen worden op deze doelstelling afgestemd. De training 

wordt opgebouwd in drie fases: een oriëntatiefase, oefen/leerfase en een toepassingsfase. In 

de praktijk betekent dit dat er veel positie- en partijspelen worden gespeeld, waarin duidelijk 

een relatie is met het spelsysteem en de positie waarop de spelers ook in de wedstrijd staan. 

Later kun je in grotere vormen deze overalsituaties terug laten komen, ook wanneer de 

aantallen gelijk zijn: bijvoorbeeld 7:7 (even grote aantallen), maar bij beide partijen achterin 

2 centrale verdedigers tegen 1 spits, of 3 verdedigers tegen 2 aanvallers. 

 

Algemene vormen of ‘gewoon partijtje’ 
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Natuurlijk kun je spelers ook beter maken in algemene vormen positiespel, passen en 

trappen of een ‘gewoon partijtje’. Deze vormen zijn echter meer geschikt als verlengde 

warming-up, dan als echte trainingsvorm. Je kunt een techniekvorm of pass/trap-vorm wel 

gebruiken als oriënterende vorm op de training. Dit is de eerste vorm na de warming-up. Na 

deze eerste vorm kun je dan de weerstand groter maken. ‘Gewoon partijtje’ of ‘gewoon 

positiespel’ zonder doelstelling of bedoeling, is af te raden om vaak te gebruiken op een 

training wanneer je spelers écht beter wilt maken. 

Criteria voor een goede training: 

1. Worden spelers betere voetballers (leren ze iets?) 

2. Zijn er veel balcontacten voor spelers? 

3. Kan er gescoord (en dus gewonnen) worden? 

4. Zijn de weerstanden wedstrijdecht? 

5. Is er een relatie met de manier van spelen? 

6. Is er een relatie met de positie van de speler? 

7. Is het leuk/hebben spelers plezier? 

 

In bijlage 1 vindt u een uitgebreidere checklist voor trainingen. Hier kunt u puntsgewijs 

nalezen aan welke punten een training (voor selectieteams) moet voldoen. 

Opleiding jeugdtrainers en –coaches 
 

Kwalificaties trainers selectieteams 

DIA streeft er naar dat alle trainers van selectieteams in de jeugd beschikken over een 
opleiding UEFA C (TC III). Trainers, die niet beschikken over een dergelijke opleiding, maar 
wel potentieel hebben een goede selectietrainer te worden kunnen op kosten van DIA een 
opleiding voor UEFA C volgen. Voorwaarden is dan wel dat de trainer minimaal drie jaar na 
het behalen van de opleiding verbonden blijft aan DIA als trainer. 
 

Opleiding trainers en coaches niet-selectieteams 

In de jeugd is ieder trainer van een selectie met de trainingscoördinator jeugd  

verantwoordelijk voor de coaching en begeleiding van de trainers van niet-selectieteams in 

hun categorie. Dit gebeurt door een aantal keren per jaar een trainer de trainer avond aan te 

bieden aan de trainers. Daarnaast verstrekt de trainingscoördinator Jeugd gericht 

oefenmateriaal aan deze trainers  

Opleiding keepers 
 

Voor zowel senioren als jeugd zijn er keepertrainers beschikbaar die in samenspraak met 

TC/CC  en teamtrainers de keepers apart of tijdens een training trainen. 

We streven ernaar om de keepers van de selectieteams minimaal één keer per week in de 

gelegenheid te stellen om een keeperstraining te volgen. Daarnaast kunnen keepers van niet-

selectie teams, indien mogelijk, ook eenmaal per week een keeperstraining volgen. 
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Selecteren 
 

DIA onderscheidt  competitieve (selectie) en recreatieve (niet-selectie)teams. Een 
transparant selectieproces, bijvoorbeeld ondersteund door een geautomatiseerd systeem, is 
daarbij essentieel. Dit leidt tot doorstroom en optimale ontwikkeling hiervoor zijn volgende 
zaken essentieel: 
 
1. Duidelijkheid en transparantie over de selectieprocedure 

2. Doorstroming van jeugdspeler in de leeftijdsgroep en uiteindelijk naar de senioren. 

3. Ruimte en aandacht voor een individuele speler om zich optimaal te ontwikkelen 

In de periode oktober tot en met april worden de jeugdspelers tijdens wedstrijden en 

trainingen gevolgd. Door middel van gerichte scouting, meetrainen met een hoger team en 

het spelen van (oefen)wedstrijden met de voorlopige selecties, overleg met het kader, moet  

duidelijk worden welke spelers daadwerkelijk geselecteerd worden. 

 

Er zijn dus meerdere  meet- en overlegmomenten in het jaar zodat de uiteindelijke selectie 

eind april een bevestiging is voor alle betrokkenen. Het selecteren van de selectieteams valt 

onder de verantwoordelijkheid van Technische Commissie Jeugd (TC) en indelen van niet-

selectie teams onder verantwoording van Coördinator Commissie Jeugd (CC). Uiteraard 

hebben deze twee commissies TC en CC afstemming over de selectie en indelen van de 

jeugdteams. 

 

Onder- en bovenbouw 

 

Er is een verschil tussen het selecteren voor onder- en bovenbouw. De onderbouw welke 

bestaat uit de F en E categorie worden eind april definitieve selecties opgeleverd terwijl voor 

de bovenbouw (vanaf D categorie)  een voorlopige selectie wordt opgeleverd. Tevens geldt 

voor de bovenbouw dat gedurende het jaar wordt doorgeselecteerd. 

 

Meetrainen 

 

Om de overgang van spelers naar een hogere jeugdcategorie c.q. hoger jeugdteam te 

versoepelen worden vanaf de winterstop spelers in een rouleersysteem uitgenodigd om één 

keer per week met de eerste training in de week van dit hogere team mee te trainen en/of 

kunnen er oefenwedstrijden worden georganiseerd voor spelers welke in aanmerking komen 

voor een hoger team. Dit rouleersysteem (carrousel) wordt geïnitieerd vanuit de TC en in 

overleg met CC en kader en wordt in detail uitgewerkt en gecommuniceerd door de TC. 
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Om de overgang van jeugd naar senioren te bevorderen worden selectiewaardige 

jeugdspelers vanaf de winterstop uitgenodigd voor trainingen en eventueel wedstrijden bij 

de seniorenselectie. Dit in overleg tussen TC, CC en begeleiding van de seniorenselectie.  

N.B: Hierbij is het wel van belang dat de begeleiding van betreffende teams, de spelers en 

ouders/verzorgers tijdig worden ingelicht. 

 

Tekort aan spelers, wisselbeleid en blessures 
 

Tekort aan spelers 

Als een team een tekort aan spelers heeft wordt in onderling overleg tussen begeleiders van 

teams afspraken gemaakt om dit tekort op te vullen. Dit gebeurd altijd in overleg, ook met de 

speler; een team, ook een selectieteam, kan geen claim leggen op een speler uit een ander 

team. 

Wisselbeleid 

Aangezien DIA jeugdspelers zoveel mogelijk wil ontwikkelen op alle niveaus is het streven dat 

spelers gedurende het seizoen evenveel minuten maakt tijdens wedstrijden. Voor teams in 

de A categorie (overwegend de selectieteams) gelden beperken in het aantal wisselspelers 

welke ingezet mogen worden.  Het mag niet zo zijn dat elke week dezelfde spelers op de 

bank plaats moeten nemen. Uitgangspunt hierbij is dan ook dat een speler maximaal 2 

wedstrijden achter elkaar op de bank mag zitten. De derde wedstrijd zal deze speler dus 

moeten spelen, dan wel in het selectieteam, dan wel in het schaduwteam (dit in overleg met 

de betreffende trainer van het schaduwteam). 

Blessures 

Indien een speler van een selectieteam voor een langdurige periode (>4 weken) geblesseerd 

raakt, zal de eerste vervanger uit het schaduwteam worden gehaald. Dit dient te allen tijde 

samen met de begeleiding van het schaduwteam worden besproken, eventueel met 

aanvulling vanuit de betreffende TC categoriecoördinator. Indien het schaduwteam 

vervolgens een speler tekort heeft, kan dit team weer putten uit een eventueel lager team 

uit betreffende categorie. Dit uiteraard in overleg met speler en begeleiding van het 

desbetreffende team. 

Trainingsfaciliteiten 
 

De trainingsfaciliteiten bij DIA zijn beperkt aangezien de vereniging maar beschikt over een 

kunstgrasveld en twee grasvelden met verlichting, waarbij een grasveld beperkt wordt 

gebruik om deze vrij te houden voor avondwedstrijden. Gezien deze beperkingen gelden de 

volgende afspraken binnen DIA: 
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- Officiële wedstrijden gaan voor trainingen. Trainingen gaan voor op vriendschappelijke 
wedstrijden. Bij inhaalwedstrijden kan het zijn dat bepaalde trainingen geen doorgang 
kunnen vinden. 

- Alle teams kunnen minimaal 1 keer trainen per week met uitzondering bij afkeur van 
velden voor een maximum duur van 60 minuten. Alle selectieteams kunnen 2 keer per 
week trainen met uitzondering bij afkeur van velden voor een maximum duur van 60 
minuten.  

- Bij voldoende ruimte kunnen teams vaker of langer trainen dan bovenstaande minima in 
overleg met het bestuur.  Hierbij gaat een schaduwteam voor op de overige teams mits 
dat mogelijk is. 

- Tot 20.00 uur zijn velden beschikbaar (voorrang) voor jeugdteams met uitzondering van 
de verenigingsavond (donderdag) 

- MP, F, E en MD 8-tal trainen met 4 teams op 1 veld. D t/m A categorie trainen met 2 
teams op 1 veld. 

- Uitgangspunt is trainen op kunstgras, indien meerdere teams op dezelfde tijd dan ook op 
veld 4. Veld 2 wordt alleen gebruikt door die teams die ook daarvoor op het 
trainingsschema staan ingedeeld. 

DIA Meisjesvoetbalacademie  
 

DIA wenst het vrouwenvoetbal binnen de vereniging een impuls te geven en heeft daartoe 

een meisjesvoetbalacademie opgericht. Deze academie heeft binnen de vereniging een 

zelfstandige status met een eigen voetbalbeleid. Dit technische beleidsplan is derhalve niet 

van toepassing op deze academie. 

Globale jaarlijkse activiteitenkalender 
 
 
 Is weergegeven in een separate bijlage.  
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Bijlage 1: Checklist training - Waar moet een goede training aan 

voldoen? 
 

Voor de training 

1. Op tijd aanwezig zijn 

2. Trainingsvoorbereiding op papier (via trainingvoorbereidingsformulier) 

3. Voldoende materiaal 

4. Voorbespreking vóór de training (en wedstrijdnabespreking) 

Warming-up 

5. Pupillen meteen met de bal: geen loopvormen 

6. Warming-up vóór de training (anderhalf uur voetbaltraining) 

7. Hardlopen en loopvormen 

8. Dynamisch rekken 

9. Loopscholing (bijv. met loopladder) 

10. Stabiliteitsvormen (FIFA 11+) 

11. Sprints 

12. Tikspel 

13. Technische vaardigheid als verlengde warming-up: 1 bal per 1 of 2 spelers 

Voetbalprobleem – doelstelling 

14. Keuze voor één voetbalprobleem 

15. Het oplossen van dit probleem is de (hoofd)doelstelling van de training 

16. In deze doelstelling komt 1 van de 4 hoofdmomenten van het voetbal terug 

17. Trainingsvormen passen bij de doelstelling 

18. Coaching wordt aangepast aan de doelstelling (op 1 hoofdmoment coachen) 

19. Spelers snappen de relatie tussen de voetbalvorm en de doelstelling van de training 

Wedstrijdecht 

20. Trainingsvormen zijn wedstrijdechte voetbalvormen (4-4, 8-8, 11-11, enz) 

21. In voetbalvormen kun je scoren en winnen 

22. In voetbalvormen zit een richting 

23. In voetbalvormen gelden wedstrijdechte regels (buitenspel hoeft niet altijd) 

24. Spelers herkennen posities – taken per positie van het eigen 4-3-3 systeem pnv/pna 

25. Spelers spelen vanuit hun eigen positie 

26. Spelers komen in overtal- en ondertalsituaties terecht (2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 8-7, 9-8, enz) 

27. Weerstanden worden opgevoerd van 0% - 50% - 100% (wedstrijdechte weerstand) 

28. Er is een goede mix van kleine en grote voetbalvormen (veel-weinig balcontacten) 

29. Afsluitend wordt een partijspel gespeeld; het geleerde kan in praktijk worden gebracht 

Intensiteit 

30. 1 of 1,5 (indien mogelijk) uur voetbaltraining 

31. Arbeid-rust verhouding/periodisering 

32. Spelers hebben veel balcontacten 

33. Spelers kunnen vaak scoren (succesbeleving) 

34. Spelers staan weinig stil of in lange rijen te wachten 

35. Conditietraining = voetbaltraining 

Organisatie 
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36. Voor de training benoemen van voetbalprobleem (voorbespreking) 

37. Spelers worden gestimuleerd mee te denken over het oplossen van het probleem 

38. Organisatie van training zoveel mogelijk klaar zetten voor training (veldjes, goals) 

39. Weinig tijd verspillen door veranderen van organisatie tussen oefenvormen door 

40. Spelers van tevoren indelen in twee of drie teams (hesjes uitdelen voor training) 

41. Drie of vier oefenvormen kiezen (niet teveel oefenvormen) 

42. Er is samenhang tussen oefenvormen 

43. Oefenvormen zijn niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk 

44. Methodische stappen zetten (oefenvorm makkelijker/moeilijker maken wanneer nodig) 

Coaching 

45. Coaching is gericht op voetbaldoelstelling 

46. Coaching is positief-kritisch 

47. Coaching is gericht op teamtaak, taak van de linie en individuele taak 

48. Coaching is voorschrijvend (wat moet je doen) 

49. Coaching is beschrijvend (wat gaat er goed, fout) 

50. Coaching is vragenderwijs (spelers vragen wat er goed/fout gaat) 

51. Coaching is corrigerend (wat moet je anders doen/wat kun je beter doen) 

52. Coaching is gericht op verantwoordelijkheid speler (daarna kan hij het zelf) 

53. Er wordt geen tijd verspild door algemene praatjes 

54. Het spel ligt niet te vaak stil 

 

Plezier 

55. Oefenvormen zijn uitdagend 

56. Oefenvormen zijn leerzaam 

57. Oefenvormen zijn afwisselend 

58. Oefenvormen zorgen voor succesbeleving 

59. Er is een veilig, prettig pedagogisch klimaat 

 

Blessures 

60. Bij blessures uitstappen 

61. Beoordeling door aanwezige bewegingsspecialist binnen de vereniging 

62. Afspraak maken met fysiotherapie  Teteringen 
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Bijlage 2: Tips formulier 
 

 


