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SPORTIEVE VISIE

Leerplan (totale ontwikkeling speler)

Ontwikkeling individu staat centraal. Voetbal is een 
individuele sport 

Maximale doorgroeikansen bieden op termijn 
(doorstroming naar seniors via beloften, B-team of A-
team)

Degelijke structuur & omkadering

Verzorgde voetbalfaciliteiten

EXTRA SPORTIEVE VISIE

Opvoedende en ethische waarden bijbrengen 
(discipline, sportiviteit, …)

Aangename, familiale sfeer creëren waarin iedereen 
zich thuis voelt

DOEL + AMBITIE
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SPORTIEVE VISIE
Aantrekkelijk, technisch verzorgd en initiatiefrijk voetbal
Zoveel mogelijk zelf de bal proberen te hebben (balbezit)

De tegenstander zoveel mogelijk de bal afpakken(druk zetten)
Altijd met lef en overtuiging spelen (fouten maken mag)
Elke wedstrijd WILLEN winnen, maar GEEN druk naar resultaat!
Altijd op een sportieve manier (geen lepe trucs nodig)
Als TEAM (Together Everyone Achieves More) = samen sterk!
Vanuit duidelijk afgebakende collectieve en individuele taken
Vanuit een planmatige, geleidelijk opgebouwde trainings-methode
(stap voor stap van jonge speler naar volwassen voetballer)

EXTRA SPORTIEVE VISIE
Meer dan ‘voetbalwijsheid’ bijbrengen (opvoedende waarde)
Mentale begeleiding (goed in het hoofd = goed op het veld)
Studies gaan voor op voetbal, maar via goede organisatie kan 
voetbal en studie perfect hand in hand gaan (plannen!)
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U5



Multimove
WAT IS MULTIMOVE?

gevarieerd bewegingsprogramma          voor 3- tot 8-jarigen

focus op algemene ontwikkeling van basis motorische vaardigheden 

geen specifieke klemtoon op        bepaalde sporttak

WAAROM MULTIMOVE?

veel en gevarieerd bewegen komt de algemene motoriek ten goede

brede motorische vorming zorgt voor gezonde en levenslange sport- en 
bewegingsparticipatie

verhoogde plezierbeleving

meer info via www.multimove.be



Een Multimove-training voor U5 en U6 is bij ons steeds opgebouwd uit een rotatiesysteem met 5 posten. Elk kind zal

elke post doen tijdens zo’n training. Uiteraard is er tijdens onze Multimove-training iets meer aandacht voor voetbal.

Zo voorzien we elke training twee posten met wedstrijdjes: 1vs1 en 2vs2 (de wedstrijdvorm voor bij de U6).

Daarnaast hebben we nog iedere keer 3 posten met multimove-oefeningen. We zullen elke training kiezen voor circa

3 verschillende bewegingsvaardigheden.

Niet elke bewegingsvaardigheid is even makkelijk aan te pakken op de voetbalterreinen. Daarom trekken we tijdens

de wintermaanden graag naar de sporthal van Paal, waar bewegingsvaardigheden zoals klimmen en glijden

makkelijker kunnen aanbieden aan de kinderen.

Voor U7, U8 en U9 zijn er geen specifieke Multimove-trainingen meer. De trainers zullen wel steeds proberen om

wekelijks één of twee Multimove-oefeningen te verwerken in hun training. Bij hen wordt er ook al meer

overgeschakeld naar Multiskillz for foot, een iets meer voetbalgerichte vorm van Multimove, georganiseerd door

Voetbal Vlaanderen.



U6/U7







Waarom dribbelvoetbal???





En bij U7???

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





U8 / U9



VISIE

OPLEIDINGSVISIE
ONDERBOUW (U5-U6-U7-U8-U9)

Van spelen met de bal naar leren voetbal spelen

Veelzijdige ontwikkeling en bewegingservaring (Multimove)

Techniek, creativiteit, individualiteit staan centraal

Focus op opleiding en ontwikkeling (wedstrijdresultaat ondergeschikt)

Iedereen speelt evenveel (om de zoveel minuten wisselen)

Rekening houden met sociale factoren (samen met vriendjes spelen) maar 
ook rekening houden met talent (iedereen op zijn/ haar niveau)

Evaluatie : JCOB+TR bespreken progressie spelers vanaf U8 op regelmatige 
basis. 2x per jaar wordt door de trainer een evaluatieformulier ingevuld

FUN (al spelend leren) & FORMATION (procesgericht leren)





5v5 is het wedstrijdformat voor 7 en 8 jarigen (U8 
en U9). 
De extra spelers zorgen voor 3 linies en het geven 
van meer (korte) passingmogelijkheden. De 
'besluitvorming' wordt meer bepalend. 
TERREIN 
Er wordt gespeeld op een terrein van 25m op 35m. 
VELDBEZETTING 
Er wordt gespeeld in een ruitformatie (vliegtuig) 
waarbij er 3 linies gevormd worden. Tussen de 
spelers ontstaan er driehoeken en 1v1 situaties zijn 
overal van applicatie. 

Er telt maar een slogan: "Enthousiasme creëren" = FUN 
- Als ze de beslissing nemen om een actie te maken of te lopen met de bal moet je dit aanmoedigen en belonen 
- Zij moeten leren actie en combinatie af te wisselen 

NOOIT DE ACTIE BEKRITISEREN 



U10 / U13



Hoe willen we dat bereiken?

VISIE

OPLEIDINGSVISIE
MIDDENBOUW (U10-U11-U12-U13) = COÖRDINATIEFASE

Gouden leeftijd voor bal- en lichaamsbeheersing

Focus op functionele technische, coördinatieve & cognitieve vaardigheden

Zin voor initiatief, lef en creativiteit stimuleren

Opleiding en ontwikkeling = belangrijker dan wedstrijdresultaat

Iedereen speelt bij voorkeur evenveel (afspraak: minstens 50%)

Rekening houden met sociale factoren (samen met vriendjes spelen) maar ook rekening 

houden met talent (iedereen op zijn/ haar niveau)

Trainingsgroepen op basis van niveau (ieder op zijn niveau = grotere progressie)

Wedstrijdgroepen op basis van niveau, (collectieve gedachte + belonen)

Functioneel doorschuiven naar hoger niveau (uitdagend leerklimaat)

FUN (al spelend leren) & FORMATION (procesgericht leren)

Evaluatie : TVJO+TR bespreken progressie spelers op regelmatige basis; 2x per jaar 

evaluatie via POP en PAP formulier;  2x per jaar evaluatiegesprek met speler en eventueel 

ouder aan de hand van een evaluatieformulier





8v8 is het wedstrijdformat voor 9 tot 12 jarigen 
(U10 tot en met U13). 
Accent op eenvoudige opbouw en zuivere passing 
met links en rechts.
Spelen met durf en lef, dribbel niet schuwen

VELDBEZETTING 
Door in een dubbele ruit te spelen kunnen er heel wat 

‘driehoeken’ gemaakt worden waardoor het aanspelen van een 

ploeggenoot vereenvoudigd wordt. Het is ook niet de 

bedoeling dat de verdedigers achteraan blijven. Infiltratie 

wordt mee aangeleerd

Bij balverlies gaan we ze leren om in een compact blok te 

spelen.

Spelers vormen al meer een team. Samenspel wordt duidelijker zichtbaar. Hoe verder in het 8v8 we komen des te 
meer gaan we de combinaties zien in het spel. 
Er wordt ook veel nadruk gelegd op het beheersten van de bal (gouden leeftijd).

FUN dient echter nog steeds aanwezig te zijn in elke training. Elke speler dient gemotiveerd te zijn en te blijven.



U15 / U17



Hoe willen we dat bereiken?

VISIE

OPLEIDINGSVISIE
BOVENBOUW (U15-U17) = WEDSTRIJD- en WINFASE

De verworven vaardigheden vertalen naar wedstrijdrendement (inzicht)

Zin voor initiatief, lef en creativiteit blijven stimuleren

Tactisch, mentale en collectieve vaardigheden staan centraal

Wedstrijdresultaat = belangrijker, maar manier waarop blijft primeren

Iedereen krijgt minstens 50% van de speeltijd

Sociale factor blijft belangrijk (met vrienden kunnen spelen), maar de factor 

talent wordt belangrijker bij het indelen van de groepen

Functioneel doorschuiven naar hoger niveau (uitdagend leerklimaat)

FUN (al spelend leren) & FORMATION (procesgericht leren)

Evaluatie : TVJO+TR bespreken progressie spelers op regelmatige basis; 2x 

per jaar evaluatie via POP en PAP formulier; 2x per jaar evaluatiegesprek 

met speler en eventueel ouder aan de hand van een evaluatieformulier





11v11 is het wedstrijdformat vanaf 13 jarigen (U15 
en U17)
Er zal gehamerd worden om steeds de voetballende oplossing 
te vinden (= creativiteit). Het concept van zonevoetbal laat de 
spelers toe spelsituaties beter te lezen en de juiste keuzes te 
maken. Ze zullen de mogelijkheid krijgen om meer initiatief te 
nemen. 

VELDBEZETTING 
In een 1-4-3-3 creëert men een maximaal aantal mogelijkheden 

voor driehoekspel en een efficiënte bezetting van de ruimte, dit 

zowel bij balbezit (B+) als bij balbezit Tegenstander (B-). Vanuit 

dit spelconcept kan er ook snel omgeschakeld worden van B+ 

naar B- en omgekeerd.

Dit spelconcept leent er zich perfect toe om aan de jeugdspelers hun taken op het veld duidelijk te maken. Winnen 
wordt ook langer hoe belangrijker voor de spelers zelf

FUN dient echter nog steeds aanwezig te zijn in elke training. Elke speler dient gemotiveerd te zijn en te blijven, 

wat moeilijker wordt tijdens de puberteit.


