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1. Trainen 
 
1.1 Teamspel en beleving ontwikkelen 
 
Spelontwikkeling zoals in onderstaand model beschreven, “Leren spelen vanuit een basistaak” en 
”Afstemmen van basistaken binnen een team”. Spelbeleving tijdens trainingen (én wedstrijden) is zeer 
belangrijk. Durven risico’s nemen/uitproberen als individuele speler en willen winnen, competitie leveren 
op elk niveau. 
 

 
(bron: KNVB) 
 
1.2 Technische vaardigheden (blijven) ontwikkelen 
 
Blijf werken aan de technische vaardigheden van spelers. Doe dit in kleine vormen. Techniektraining als 
onderdeel van de warming-up of om thuis te oefenen blijft belangrijk. Een hoog aantal balcontacten blijft in 
deze leeftijdsfase nodig.  
 
De leeftijd O13 t/m O15 is nog steeds onderdeel van de zogenaamde “Gouden Leeftijd”:  
- Motorisch/coördinatief leervermogen het grootst, hersenen in volle ontwikkeling, spelers willen 
bijleren/imiteren 
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1.3 Motorische vaardigheden ontwikkelen 
 
Het Athletic Skills Model is een model waarbij sporters met behulp van een concentrische werkwijze worden 
opgeleid tot veelzijdige bewegers (Wormhoudt, R. e.a. 2017). 

Het ASM is andere manier van denken over bewegen en/of het onderwijs daarin. Het is een methode 
waarmee sporters met behulp van een concentrische opbouw worden opgeleid tot veelzijdige bewegers en 
zich van daaruit ontwikkelen tot veelzijdige atleten die zich mogelijk gaan specialiseren binnen een 
sport.  Het ASM streeft naar het optimaal ontwikkelen van motorische vaardigheden (atletisch vermogen) 
waarbij het aanpassingsvermogen centraal staat. Het kan een springplank zijn voor een langere 
sportcarrière met betere prestaties. Maar bovenal is het goed voor een gezonder leven met minder 
blessures, minder uitval en meer plezier voor elke sporter. Jong en oud, amateur of elite en sporters met of 
zonder een beperking. 

“Het aanpassingsvermogen en plezier in bewegen staan altijd centraal. Door een activiteit of een sport te 
analyseren achterhaal ik welke (sport)specifieke kenmerken, zoals grondvormen van bewegen, er in de 
specifieke sport (of activiteit) aanwezig zijn. Met behulp van deze informatie bedenk ik vervolgens een 
training waarbij de sporters verschillende vaardigheden oefenen en voortdurend uitgedaagd worden om de 
bewegingen nét iets anders uit te voeren om succesvol te zijn”, aldus Sereno. 

Het ASM maakt gebruik van tien verschillende basis bewegingen, de zogeheten Basic Movement Skills 
(BMS): 

1 balanceren en vallen 
2 gaan, lopen en rennen 
3 stoeien, vechten en duelleren 
4 springen en landen 
5 rollen, duikelen en draaien 
6 gooien, vangen, slaan en mikken 
7 trappen, schieten en mikken 
8 zwaaien en slingeren 
9 klimmen en klauteren 
10 bewegen op en maken van muziek 
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De kern van ASM zit in variatie. We weten dat een vroegtijdige eenzijdige belasting zorgt voor een grotere 
kans op blessures, overbelasting en uitval. Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling is het goed om 
zo veel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen en activiteiten 
te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en 
bewegen. 

Sereno: “Ik pas het ASM veel toe bij jeugdsporters, zeker bij hun motorische ontwikkeling / in de groei, zie je 
dat het een mooie bijdrage levert aan vermindering van fysieke klachten. Zeker de jeugd vindt de 
parcoursen die ik uitzet enorm leuk en doen het met veel plezier.” 

(bron: website Fysio PP) 

2. Coachen 
Spelers plezier laten beleven aan het spelletje tijdens HUN wedstrijd. 
Uiteraard gaan we voor de winst en willen we winnen/meer doelpunten scoren dan de tegenstander, maar 
altijd vanuit een idee van het voetbalspel leren. Onderstaande coaching-principes worden dan ook omarmd 
door GJS. 
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3. GJS O13-O15 
 

3.1 De kenmerken van O13-O15-spelers 
 
In deze leeftijdscategorie kan de groeispurt plaatsvinden. Ook geestelijk kunnen de verschillen groot zijn. 
De geldingsdrang en de behoefte zich te meten met anderen neemt steeds meer toe. Het begin van de 
puberteit kondigt zich aan, ze zetten zich soms af tegen alles wat het gezag vertegenwoordigt, zoals ouders, 
school en dus ook de trainer-coach. Voetballend gezien kan er voorzichtig eisen aan de O13-O15-spelers 
gesteld worden wat betreft de taakverdeling binnen het team. Verdedigen, vrijlopen en samenspelen zijn 
accenten die op dit moment nader belicht kunnen worden. 
 
De trainer moet heel duidelijk zijn in wat hij wil aangeven. Hij zal zonder daar diep op in te gaan, duidelijk 
aan moeten geven wat er goed gaat en wat er fout gaat. Als enkele spelers daar moeite mee hebben en 
zich gaan afzetten, is het van groot belang dat de trainer niet direct het 'conflict' hoog laat oplopen tijdens 
de training, maar zich wat van zijn diplomatieke kant laat zien. Begrip hebben voor de reacties, maar het 
een beetje relativeren. Iemand op de training keihard aanpakken mag dan voor de trainer bevredigend zijn, 
voor de speler lost het niets op, want hij wordt niet gekend. Het klinkt vaak heel tegenstrijdig, maar juist de 
wat recalcitrante spelers meer belonen bij een goede actie in het veld kan veel meer effect geven dan de 
meeste trainer-coaches denken. 
 
De O13-O15-speler weet inmiddels heel goed waar het om gaat tijdens de wedstrijd. Dit betekent dat hier 
ook het moment is aangebroken op de training wedstrijdgericht te gaan werken. Het coachen van elkaar 
moet nadrukkelijk opgepakt worden. Zo vaak als mogelijk moeten de spelers nu met wedstrijdsituaties 
geconfronteerd worden. 
 

3.2 Profiel van een O13-O15- trainer-coach 
 
Een goede trainer-coach weet op de eerste plaats op de juiste manier om te gaan met de 
verschillen binnen de groep. Hij is zich ervan bewust dat de spelers sterk op zoek zijn naar hun eigen 
identiteit en dat die fase nogal wat problemen met zich kan meebrengen. Zo'n trainer-coach toont 
interesse voor al die veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken. Van een goede 
trainer-coach kun je eisen dat hij vooral duidelijk is naar de spelers toe en hen houdt aan de afgesproken 
regels (huishoudregels). 
 
Dat laatste kan alleen als de trainer-coach zelf op dit gebied een voorbeeldfunctie vervult. Ook bij het 
samenstellen van de oefenstof en het kiezen van de juiste methodiek houdt hij rekening met de grote 
onderlinge verschillen. 
 
Hij beschikt over voldoende kennis over het 1-4-3-3 concept, zodat hij de O13-O15-spelers spelers de 
belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. Daarbij houdt hij rekening met de fysieke beperkingen van 
veel O13-O15-spelers bij de uitvoering van het concept. De trainer-coach is in staat om voor zijn spelers 
opdrachten te formuleren, die al een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. 
Hij beschikt over kennis op het gebied van teambuilding en kan tijdens trainingen zelf het goede voorbeeld 
geven. 
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3.3 Tips voor de trainer-coach 
 
Deze categorie spelers testen graag waar de grenzen van een trainer-coach en jeugdleider liggen. Daarom 
zijn duidelijkheid en consequent gedrag van deze begeleiders van essentieel belang. 
  
Zij hebben belang bij basisafspraken waarvan ook de trainers in de volgende leeftijdsgroepen zullen 
profiteren: 
 
− douchen na afloop van training of wedstrijd. 
− op tijd bij de training en/of wedstrijd. 
− tijdig afmelden. 
− goede en juist gedragen sportkleding (shirt in de broek, kousen omhoog, scheenbeschermers) 
− ook bij een blessure aanwezig zijn bij wedstrijd 
− samen verantwoordelijk zijn voor het materiaal. 
− Wanneer een speler zich niet aan de afspraken houdt, direct de speler hierop aanspreken! 
 
- O13-O15-spelers komen midden in de puberteit terecht. Die levensfase zorgt soms voor problemen.  
Daarom is het verstandig om als trainer-coach op zoek te gaan naar een geschikte leider, die deze 
problemen herkent en ook meedenkt over oplossingen. Een trainer-coach die deze probleemgevallen 
alleen moet oplossen, zal merken dat hij op termijn onbewust tekort schiet op het veld. Toch zal ook de 
trainer-coach een speler soms apart moeten nemen en met hem over zijn problemen te praten. Spelers: 
 
- willen voor vol aangezien worden en een persoonlijk gesprek kan daarbij een positieve rol spelen. 
 
- Een goed contact met de ouders geeft vaak meer inzicht in de specifieke problemen van de spelers.  
- Laat de spelers vooral zelf over voetbaloplossingen nadenken. Dat kan door vragenderwijs te coachen in 
plaats van voortdurend de oplossingen te dicteren. 
 
- Essentieel is dat de trainer-coach rekening houdt met de beperkte belastbaarheid van zijn spelers. 
Luister en kijk naar de spelers en neem ook de minder erg ogende blessures serieus. Soms ontkom je bij 
spelers van deze leeftijd niet aan een langere rustperiode. Volg adviezen van medici op en vergeet in zulke 
gevallen het directe wedstrijdresultaat.  
 
- Bouw in de trainingsvorm een competitie-element in, zodat ze beter leren omgaan met verlies en tevens 
leren strijd te leveren om te winnen. (organiseer na verlies toetjes b.v. een extra conditionele 
vaardigheid, opruimen materiaal). 
 
- Spelers hebben snel de neiging om eerst naar gedrag van anderen te kijken. Breng de spelers 
zelfkritiek bij en leer hen dat iedereen fouten maakt. 
 
4.4 Leerplan GJS O13-O15 
 
Opleidingsdoelstellingen: 
 
 Speler moet inzicht hebben in de teamtaken 
 Speler moet inzicht hebben in individuele taken per linie 
 Speler moet techniek verder verbeteren 

Door: 
  Partijspel en positiespel (zie bijlage), verschillende aantallen en spelen met ruimtes 
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 Techniektrainingen: kappen en draaien, balaanname, dribbelen en drijven, passen en trappen -> 
zowel links- als rechtsbenig 

 Succes laten ervaren en leren omgaan met 'rouwmomenten' 
 Verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren 
 Creëren van een teamgevoel  
 Uitbreiden van formatie en speelwijze 
 Teamfuncties, verdedigen, opbouwen en aanvallen, trainen 
 Spelers leren om te gaan met tegenslagen (onder andere reserve) 
 Verhouding: 40% Techniek en 60% Tactiek 

Mentale opbouw 
 Gezonde lichaamsverzorging 
 Controle over emotie 
 Winnaarsmentaliteit kweken 
 Initiatief nemen en coaching 
 Zelfvertrouwen stimuleren 
 Taakgericht kunnen werken 
 Accepteren van kritiek 
 Aandacht voor individuele problemen 

Tactisch 
 Afstanden ten opzichte van elkaar overbrugbaar maken 
 Veldbezetting bij balbezit (VELD GROOT MAKEN) 
 Veldbezetting bij balbezit tegenpartij (VELD KLEIN MAKEN) 
 Wedstrijdorganisatie: 1-4-3-3 
 Opbouw van achteruit 

 
 

4. Spelprincipes GJS middenbouw 
 
4.1 Aanvallen 

Opbouwen: 
 De opbouw wordt altijd verzorgd door 3 verdedigers en de doelman. De vierde verdediger 

creëert een overtalsituatie op het middenveld. 
 Wanneer één van de verdedigers initiatief neemt om door te schuiven, anticiperen 

de overige 3 verdedigers daarop door positie te kiezen binnen de laatste linie. 
 De spits maakt het veld in de lengte zo groot mogelijk door constant achter de verdedigde 

linie positie te kiezen. 

Positiespel: 
 De constante cirkel vormt de basis van ons aanvallende spel. 

kijken -> positie kiezen -> meenemen -> passen -> kijken -> positie kiezen. 
 Wanneer een speler vrijloopt en de bal niet krijgt, is hij meteen weer bezig om in de 

nieuwe situatie weer opnieuw positie te kiezen. (bijvoorbeeld onderkomen, diep gaan). 
 Bij het verplaatsen van de bal wordt een pass gebruikt in plaats van een dribbel. 
 Voordat een speler de bal ontvangt, moet hij al weten wat hij met de bal gaat doen 

(kijken in de ruimtes). 
 Zekerheid van een korte pass, gaat voor een risicovolle lange pass. Niet bang zijn om 

opnieuw te beginnen met de aanval. 
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Positie kiezen: 

 We kiezen positie binnen het werkgebied tussen de linies. 
 We kiezen positie ten opzichte van medespelers, bijvoorbeeld 2 & 7, 5 & 11, 6 & 8 en 9 & 

10. 
 Positie kiezen gebeurt vanuit de rug van een tegenstander. 
 Vrijlopen gebeurt van de bal af. 
 Driehoeken of ruiten maken (waarbij de onderlinge afstand tussen spelers nooit 

groter is als 12 meter). 

Passen en meenemen: 
 Passen gebeurt in een schuine lijn, waarbij dieptespel voor breedte gaat. 
 Geduld, precisie, nauwkeurigheid en een hoge balcirculatie in de passing  

(maximaal 3 x raken) 
 Meenemen wordt altijd in de ruimte gedaan. 
 Creëren van kansen: 

o In fase 3 of 4 proberen we één van de creatieve spelers met het gezicht naar het 
doel van de tegenstander aan te spelen met als doel om kansen te creëren. 

o Constante dreiging in de diepte om ruimte tussen de linies te vergroten. 
o Door middel van loopacties zonder bal bespelen we de ruimte achter de laatste lijn. 

Afwerken: 
 Bij een voorzet wordt altijd de ruimte bij de eerste paal, de ruimte bij de tweede paal, 

de ruimte rondom de penaltystip en de ruimte buiten het strafschopgebied bezet. 

 
 
 
Restverdediging: 

 Spelers die niet actief zijn in de aanval, bewaken de verdedigende organisatie, waarbij 
ze zo positie kiezen dat zowel een pass in de ruimte als de tegenstander verdedigd kan 
worden. 
 

4.2  Van aanvallen naar verdedigen 

Druk zetten: 
 Spelers zetten snel druk op de tegenstander met de bal, wanneer hij zich met de bal in het 

werkgebied bevindt. 
 Als er meerdere spelers in dat werkgebied druk kunnen zetten, moeten ze dat allemaal 

doen om snel de bal weer terug te veroveren. 
 Snelle reorganisatie: 

o De overige spelers formeren zo snel mogelijk de verdedigende organisatie. 
o Deze spelers voorkomen dat er vooruit in de ruimte gepasst kan worden en 

tegenstanders aangespeeld kunnen worden. 
o Alle spelers zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de organisatie, door 
continu met elkaar te communiceren en samen te werken. 
 
 

Aansluiten: 
 De onderlinge afstand tussen spelers is zo compact mogelijk. 
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4.3 Verdedigen 

Verdedigende organisatie: 
 De onderlinge afstand tussen spelers is zo compact mogelijk. (ideaal is niet groter dan 10 

meter) 
 Beide centrale verdedigers bewaken de onderlinge afstanden. 
 Wanneer de tegenpartij een pass terug speelt, moet onze laatste lijn die zelfde afstand 

naar voren bewegen. 
 Alle spelers zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de organisatie, door continu met 

elkaar te communiceren en samen te werken. 

Positie kiezen (zoneverdediging): 
 Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen werkgebied. 
 De speler staat zo opgesteld, zodat elke mogelijke pass door het werkgebied onderschept 

kan worden en een tegenstander snel onder druk gezet kan worden op het moment dat 
hij in het werkgebied wordt aangespeeld. 

 Ieder speler ondersteunt de spelers voor hem en naast hem in het positie kiezen, door 
continu met hem te communiceren en samen te werken. 

Druk zetten: 
 Wanneer een speler van de tegenpartij een werkgebied binnen dribbelt of wordt 

aangespeeld, wordt hij direct onder druk gezet door de speler die voor dit gebied 
verantwoordelijk is. 

 Wanneer we de tegenstander onder druk zetten doen we dit om de bal te 
veroveren of de tegenstander te dwingen om terug te spelen. 

 Wanneer een speler in zijn werkgebied in een ondertal situatie belandt, houdt hij de 
aanval van de tegenstander op en wacht hij met het maken van een keuze om druk te 
zetten op één van de tegenstanders. 

 
Plek van balverovering: 

 De spits wacht totdat de centrale verdediger van de tegenpartij zijn fase 2 binnen 
dribbelt en neemt dan het eerste initiatief om druk te zetten. 

 We dwingen de tegenpartij in fase 1 om de zijkanten aan te spelen. 
 Wanneer de bal in fase 2 aan de zijkant is dwingen we de tegenpartij om de bal naar het 

middenveld te spelen en zetten dan druk om de bal te veroveren 
 

4.4 Van verdedigen naar aanvallen 

Snelle tegenaanval: 
 De bal wordt snel vrijgespeeld uit de ruimte waar de bal veroverd is. 
 Bij een ongeorganiseerde situatie in de verdediging bij de tegenstander spelen we de bal 

zo snel 
mogelijk diep op aanvallers die de vrije ruimte zoeken. 

Passen: 
 Bij het verplaatsen van de bal wordt een pass gebruikt in plaats van een dribbel. 
 Zekerheid van een pass over de grond, gaat voor een risicovolle lange pass door de lucht. 
 Passen gebeurt in een schuine lijn, waarbij dieptespel voor breedte gaat. 
 Precisie, nauwkeurigheid en een hoge balcirculatie in de passing (maximaal 3 keer raken). 

Dieptespel: 
 Door middel van loopacties zonder bal bespelen we de ruimte achter de laatste lijn. 
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5. Wedstrijdorganisatie GJS Middenbouw 
 11 tegen 11, Formatie 1-4-3-3 
 

 
 
In de middenbouw gaan we bij 11 tegen 11 steeds uit van een 1-4-3-3 opstelling. We kiezen voor 
deze opstelling omdat deze de volgende voordelen biedt: 
 

1. Een maximaal aantal mogelijkheden voor het driehoekspel bij BB*/BBT** 
2. Efficiënte bezetting van de te bespelen en te verdedigen ruimte 
3. Omschakeling BB/BBT en BBT/BB betekent snelle aanpassing van posities ( = flexibiliteit) 
 
* Balbezit ** Balbezit tegenstander 

Verdediging met 4 i.p.v. met 3: 
 gemakkelijker verdedigen van de breedte van het terrein 
 Tegen 3 aanvallers nog 1 speler over: gevaar voor individuele mandekking in de zone is 

kleiner verbeteren van “zone positiespel” tegen mogelijk doelgevaar. 
 Uitverdedigen en inschuiven mogelijk door alle 4 de verdedigers verbeteren van 

opbouwende kwaliteiten. 
 Verbeteren van onderlinge coaching wanneer ze geconfronteerd worden met wisselende 

tegenstanders; dit in tegenstelling met 3 verdedigers tegenover 3 aanvallers waar individuele 
mandekking wordt toegepast. 

Middenveld met 3 centrale middenvelders en meestal in offensieve driehoek opgesteld: 
 Offensieve driehoek = betere balcirculatie in de opbouw 
 Offensieve driehoek = 2 aanvallende middenvelders meer spelers voor doel bij voorzet 
 Offensieve driehoek = meer ruimte voor infiltraties van centrale verdedigers 
 Offensieve driehoek = meer spelers (5) voor hoge pressing 
 Offensieve driehoek = meer defensieve omschakelmomenten voor middenvelders (integratie 

van mentale en fysieke eigenschappen). 

3 aanvallers: 
 Creëren van meer aanspeelpunten vooraan in de voet (minder fysieke arbeid) 
 Stimuleren van buitenspelers (nr. 7 en nr. 11) om te durven dribbelen 
 Opleiden van diepe spits als targetman (aanbieden en terugleggen), als diep vrijlopende 

aanvaller (in de rug van de verdediging) en als afwerker vóór doel. 
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6. Taken keeper, verdedigers, middenvelders en aanvallers 
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