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MP

eerste gewenning 

aan: 

trainer/leider/schei

dsrechter, bal, 

veld, medespeler, 

tegenstander, 

winnen en 

verliezen

kan met een bal 

(zachtjes) rennen

kan een bal over 

korte afstand (met 

het sterke been) 

naar een 

medespeler 

schieten. Train ook 

op het zwakke 

been.

probeert de bal 

binnen eigen 

bereik te krijgen

probeert de bal bij 

zich te houden bij 

het benaderen van 

een tegenstander

durft een 

tegenstander aan 

te vallen

kennen de 

spelregels (4:4). 

Aftrap, doeltrap, 

hoekschop en 

ingooi.

als spelers moeite 

hebben met 

scoren, maak de 

goaltjes dan 

groter. Het gaat 

om succesbeleving. 

Mikoefeningen.

ontwikkelen van de 

motoriek (koprol, 

hinkelen, op één 

been staan, 

huppen, linksom 

en rechtskom 

draaien etc.)

n.v.t. niet actief op 

trainen. Wel 

positief coachen bij 

spelers die wel 

koppen.

spelenderwijs 

kennis laten 

maken. Veel 

herhalen. Korte 

oefeningen i.v.m. 

beperkte 

concentratie. 

Ouders kennen de 

huisregels;

spelers met 

"afwijkingen" zijn 

F

is niet meer bang 

van tegenstander 

en is gewend aan 

het nieuwe veld. 

Door veel aandacht 

te geven aan 

oefenen van 

technische 

vaardigheden 

(aanvankelijk 

zonder weerstand) 

wordt het 

zelfvertrouwen 

vergroot.

kan met een bal 

dribbelen.

kan een bal over 

korte afstand met 

het zwakke been 

naar een 

medespeler 

schieten;

kan een bal met 

binnenkant voet 

over ten minste 10 

m zuiver naar een 

medespeler 

schieten. Naam 

noemen van 

degene die 

aangespeeld wordt.

neemt de bal aan 

met binnenkant 

voet van het sterke 

been. Tevens 

oefenen met het 

zwakke been.

durft een 

tegenstander te 

passeren (lukt niet 

altijd)

probeert de bal 

daadwerkelijk af te 

pakken.

kennen de 

spelregels (7:7)

Kan de bal in de 

juiste richting 

trappen 

(mikoefeningen). 

Zorg dat spelers 

een keuze maken 

bij het afronden op 

doel.

zie mP. Spelers moeten 

naam noemen bij 

het overspelen.

Idem. Trachten de 

weerstand van het 

koppen te 

overwinnen (bijv. 

hoe vaak kun je de 

bal op je hoofd 

laten stuiteren).

afwijkend gedrag 

wordt aangepakt. 

Sportiviteit staat 

voorop. Resultaten 

zijn onbelangrijk. 

Pingelen toestaan.

E

durft te voetballen 

(trapt de bal niet 

luk raak weg). 

Gaat het duel met 

de tegenstander 

aan.

kan met een bal 

slalommend 

dribbelen tussen 

pionnen.

Kan drijven met de 

bal.

Kijkt over de bal 

heen.

kan een bal over 

ten minste 10 m 

met het zwakke 

been naar een 

medespeler 

schieten.

Starten met 

wreeftrap. 

neemt de bal aan 

met binnenkant 

voet van het sterke 

en zwakke been.

beheerst de 

volgende 

bewegingen:

- kappen (bi/bu 

voet):

- schaar;

- schijntrap.

Kan een 

tegenstander 

uitspelen. Besteed 

aandacht aan het 

jongleren (bal hoog 

kan de bal 

afpakken.

Er wordt van 

achteruit 

opgebouwd. 

Vrijlopen en 

aanbieden.

Er wordt naar 

gestreefd dat alle 

spelers doelpunten 

maken. Blijf 

aandacht schenken 

aan richting van de 

bal (spelers 

moeten keuze 

maken bij 

afronden).

beheerst het snel 

voetenwerk. 

Gebruikt het 

lichaam goed.

Idem. Tevens bij 

het inspelen 

aangeven wat de 

ontvanger van de 

bal moet doen 

(bijv. rust, 

kaatsen, draaien 

etc.)

niet? Nakijken. spelers kennen de 

huisregels. Er 

wordt naar 

gestreefd dat alle 

spelers doelpunten 

maken. Kunnen 

omgaan met winst 

en verlies. Pingelen 

toestaan. Nut van 

samenspel in laten 

zien.

D

is gewend aan het 

nieuwe veld. Is 

niet bang om 

fouten te maken.

zie hierboven. 

Verhogen van de 

snelheid en 

weerstand.

Kan passen en 

schieten over 20 

meter. Beheerst de 

wreefrap met het 

sterke been. Kan 

de bal in één keer 

schieten (direct 

spel).

neemt de bal 

zodanig aan dat de 

bal snel verwerkt 

kan worden (ligt 

direct goed; 

aanname zwakke 

been).

beheerst de 

volgende 

bewegingen:

- overstap;

staat stevig op de 

benen, laat zich 

niet wegzetten en 

durft het duel flink 

aan te gaan.

kennen de 

spelregels (11:11). 

Nadruk op 

buitenspel. Maakt 

keuze tussen 

individuele actie en 

samenspel. Er 

wordt 4:3:3 

gespeeld. Weten 

wat te doen bij 

Idem met meer 

weerstand. Spelers 

moeten keuze 

maken hoe spelers 

voorbij te spelen 

en waar af te 

ronden.

gebruikt het 

lichaam goed om 

de bal af te 

schermen.

Idem. Elkaar gaan 

sturen.

durft te koppen. wennen aan het 

grote veld. Eerste 

kennismaking met 

de taken die bij de 

verschillende 

posities horen. 

Aanleren van 

buitenspel.

C

elkaar aan durven 

te spreken 

(positief)

zie hierboven 

(onderhouden)

heeft een strakke 

inspeelpass met 

zowel links als 

rechts (balsnelheid 

verhogen). Kan 

een lange trap van 

ca. 30 meter 

geven.

kan strakke 

inspeelpass 

aannemen. Kan bal 

met borst en 

binnen- en 

buitenkant voet 

wegdraaiend 

aannemen.

middenvelders en 

aanvallers kunnen 

een tegenstander 

passeren.

Beheerst 

technische 

vaardigheden 

onder grotere 

weerstand.

zie hierboven. 

Beheerst tevens de 

sliding.

kennen de positie 

gebonden taken. Er 

wordt 4:3:3 

gespeeld. Weten 

wat te doen bij 

omschakelmoment

en (balbezit naar 

balbezit 

tegenstander; en 

andersom). 

Verplaatsen van 

spelers zien de 

mogelijkheden tot 

steekpasses. Kan 

aanvallend koppen.

Meer beweging 

zonder bal 

(loopermogen 

vergroten).

Idem. (Potentiele) 

leidinggevende 

spelers zijn 

bekend.

kennen de 

gedragsregels. 

Straffen 

(reservebeurt) bij 

afwijkend gedrag.
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B

is gewend aan 

prestatiecultuur

zie hierboven 

(onderhouden)

ontwikkelt het 

afstandschot en de 

lange bal. Gebruikt 

het zwakke been 

bij passen.

beheerst de 

aanname volledig 

(zie hierboven; 

bijv. aanname van 

lange hoge bal).

herkent het 

moment om een 

tegenstander uit te 

spelen (actie moet 

rendement 

opleveren).

weet hoe directe 

tegenstander te 

bespelen 

(wegdrukken; 

dwingen naar 

zwakke been).

kunnen vooruit 

denken.

spelopvatting is 

doelgericht. Er 

wordt 4:3:3 

gespeeld. Spelers 

Aanvallers maken 

vooractie om vrij te 

komen.

Zie 1 tegen 1. leidinggevende 

spelers zijn 

gecoached in hun 

rol.

prestatieve of 

recreatieve 

ambities zijn 

bekend.

A

kent de aanpak bij 

de senioren en 

heeft kennis 

gemaakt met de 

seniorenafdeling 

zie hierboven 

(onderhouden)

beheerst de lange 

bal en het 

afstandschot.

beheerst de 

aanname volledig

Maakt zondig 

gebruik van 

zijn/haar fysiek.

kunnen op 

resultaat spelen. Er 

wordt niet per 

definitie 3:4:3 

gespeeld. Er is een 

(uitvoerige) 

wedstrijdbesprekin

g vooraf. Spelers 

kunnen een 

wedstrijd "lezen" 

(herkennen 

situaties en 

anticiperen 

Spelers zijn erop 

gericht om een 

hoog rendement 

uit de aanval te 

halen (zijn 

doelgericht).

Zie 1 tegen 1. spelers coachen 

elkaar continu. 

Spelers spreken 

elkaar ook aan op 

fouten (verkeerde 

keuzes).

kan zowel 

verdedigend als 

aanvallend koppen.

deze periode staat 

in het teken van de 

voorbereiding op 

de overgang naar 

de senioren (o.a. 

door meetrainen 

en mee gaan op 

zondag).

Algemeen

Train zo veel mogelijk met bal. Train zoveel mogelijk ook met het zwakke been. Zorg voor herhaling, maar probeer het wel steeds op een andere manier aan te bieden.
Als je specifieke zaken wilt aanleren aan spelers in een bepaalde linie, gebruik hiervoor dan met name het partijspel (bijv. maken van een vooractie bij spitsen, hier heeft een verdediger niet veel aan, waardoor het ook niet 

zo veel zin heeft om hier een oefening aan te wijden. Neem de betreffende spitsen dan voorhet partijspel apart en leg hen uit wat de bedoeling is.

Train op een voetbalprobleem. Wat beheersen de spelers nog niet goed. Laat de leiders dit ook aangeven.


