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Naast de uitgangpunten van de KNVB (zie de bijlages) hechten we binnen FC Horst 
waarde aan de onderstaande uitgangspunten binnen de trainingen alsmede binnen de 
trainingen van de Young Eagles. 

 

KENMERKEN 

 

 

 

 

 

  

 

   

 
 

  

 

 

 

 

 Doel: 
 

Recreatie 
 

Prestatie gericht 
 

5-7 jaar  
0- / 1e jaars  
Bal is doel Tic  
 

Wennen aan de bal 
Inhoud: 
vaardigheidsspelvormen:  
-richting 
-snelheid 
-nauwkeurig  
 

Techniek:  
-bal afpakken,  
-Bal bij je houden, 
-dribbelen,  
-mikken,  
-scoren.  
0-jaars en nieuwe 1e 
jaars 
 

Techniek:  
-balaanname -
balverwerking, 
1e jaars  
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WAT IS TIC ?  

Als je je gaat verdiepen in oefenstof voor je leeftijdsgroep dan zal je vaak tegen het 
begrip TIC aanlopen. Hier een korte uitleg van TIC. 

De elementen waaruit het spelen van spel is opgebouwd, oftewel de middelen om de 
bedoeling van het spel (het winnen van de wedstrijd) na te kunnen streven, kunnen 
worden verwoord onder het TIC-principe. We zeggen ook wel: "Voetballen, je moet 
er een TIC voor hebben!". Deze elementen waaruit een spel is opgebouwd, zijn:  

  

Techniek: De vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de 

kinderen ook zijn, hoe laag het niveau van spelen ook is, de spelers bezitten per 

definitie een bepaalde mate van technische vaardigheid.  

  

Inzicht: Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen 

moeten worden, of juist niet, en is vooral afhankelijk van ervaring en spelintelligentie.  

  

Communicatie: Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden, die 

bij het spel betrokken zijn: Natuurlijk medespelers en tegenstanders (verbaal en non-

verbaal), maar ook met de bal (snelheid/gewicht/hard- zacht opgepompt etc.), 

terrein (vlak/hobbelig / natdroog), publiek (opjutten / aanmoedigen), 

scheidsrechter/grensrechters, de coach etc.  

  

TIC omvat alle middelen om het spel te spelen en die het spel beïnvloeden. Een extra 
complicerende factor is bovendien de continue verandering, de beweging van alle 
spelingrediënten. Alles verandert bij voortduring, hetgeen steeds opnieuw om 
nieuwe oriëntaties en beslissingen vraagt. Waarnemen is hierin het sleutelwoord. Dit 
zal in de volgende hoofdstukken dan ook steeds het uitgangspunt zijn. Zoals gezegd: 
"Voetballen, je moet er een TIC voor hebben!" Des te groter de TIC, des te groter het 
voetbalvermogen. Spelers, die beter willen worden, moeten hun voetbal-TIC dus zien 
te vergroten!  

Voor het ene spel geldt, dat de techniek bepalend is en zelfs een weerstand kan 
worden om de andere elementen te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld: voor 
kinderen die gaan hockeyen is veelal de technische vaardigheid de beperkende factor 
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om het spel naar zijn bedoelingen te kunnen spelen. Voor een ander spel kunnen juist 
inzicht en communicatie de beperkende factor zijn. Op hoe hoger niveau het spel 
wordt gespeeld, des te meer zullen in een spel winst en verlies door inzicht en 
communicatie worden bepaald: het gaat dan om het functioneren van het team 
(teambuilding). Veel mensen die voetballen, spelen. Zij vermaken en ontspannen 
zich. Wanneer voetbal op die manier wordt gespeeld, heeft het geen doel, maar is 
het doel op zichzelf. Het is lekker om te voetballen. Tijdens het voetballen gaat het 
wel om winnen, maar de voetballer investeert niet in het verbeteren van zijn 
voetbalprestatie. Dat is minder belangrijk. Voetballen is ook een sport. Sport vraagt 
om het verbeteren van prestaties. Voetballen heeft dan een doel: winnen.  

  

Om te winnen moeten weerstanden worden overwonnen. Alle vaardigheden (TIC), 
die nodig zijn om het spel zo goed mogelijk te kunnen spelen, moeten worden 
verbeterd. Bij voetballen als sport hoort gerichte voetbaltraining: Het systematisch, 
planmatig verbeteren van de voetbalprestatie. Voetballen is bovendien 
wedstrijdsport. Het kenmerk van wedstrijdsport is dat er van een tegenstander of 
tegenpartij kan worden gewonnen of verloren, waarmee kampioenschap, promotie 
en degradatie is gemoeid. In wedstrijdsport verloopt de competitie over een langere 
periode. Onderdeel van de wedstrijdsport is de topsport. Kwalificatiereeksen en 
eindtoernooien als EK en WK zijn begrippen, die in de topsport thuishoren. De grens 
waar topsport begint is moeilijk te trekken. Zo beleeft iedereen het voetballen 
verschillend. Voor de een staat recreatie voorop (sport als middel), voor de ander is 
voetbal voor een periode in het leven een doel. Sommigen verdienen er zelfs hun 
brood mee. Het overeenkomstige tussen alle voetballers is, dat de spelers het leuk 
vinden om te doen. Het is in ieder geval een spel dat door de ontelbare 
mogelijkheden nooit verveelt.  
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BEHEERSEN VAN DE BAL 

  

Doel en aandachtspunten trainingen T.I.C.  

Het leren beheersen van de bal en het herkennen van de spelbedoelingen:  

• Ontwikkelen balgevoel  

• Spelbedoeling duidelijk maken binnen de belevingswereld van het kind.   
Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van het balgevoel, de 
baas worden over de bal. Het is daarom belangrijk om tijdens de training elke 
speler van een eigen bal te voorzien, zodat ze veel balaanrakingen hebben. 
Daarnaast is het van belang in te spelen op de belevenis van het kind. Hoe 
leuker het kind de sport en het spel vindt, hoe beter men met een bal leert om 
te gaan. Voetbal moet een blijvende hobby van het kind worden.  

• Inzicht: pupillen zien het voetballen als een spel. Ze hebben veel plezier, zijn speels 
en spontaan en beseffen de bedoelingen van het voetbalspel nog maar 
nauwelijks. Hij/zij is individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te 
doen. Pas als zij al wat langer op de club zijn, worden de eerste vormen van 
samenspel zichtbaar. Niettemin blijft dit beperkt en moet juist in deze 
leeftijdscategorie de nadruk liggen bij het stimuleren van individuele acties.  

• Concentratie:  Het is moeilijk om deze pupillen bezig te houden, omdat ze zich op 
hun leeftijd nog moeilijk kunnen concentreren. Even luisteren is moeilijk. De 
aandacht is zo weg, ze zijn snel afgeleid. Dit moet niet als negatief gezien 
worden. Ze staan juist open voor alle invloeden, ze leren de wereld kennen en 
kunnen zich goed ontwikkelen.  

• Dynamisch:  Stilstaan is net zo'n probleem. Ze zijn constant bezig met hun lichaam. 
Ook dit is heel positief, ze doen namelijk veel bewegingservaring op en leren 
de mogelijkheden van hun lichaam kennen. Door gebrek aan 
bewegingservaring, zijn de bewegingen echter slecht gecoördineerd en 
overmatig. Een bal aannemen kost veel beweging en tijd.  

• Motivatie: pupillen hebben nog geen wedijver met elkaar. Een wedstrijdnederlaag 
wordt snel vergeten. Ze zijn speels en zien het spel als een avontuur. Belangrijk 
is dat de pupil zijn fantasie in het spelletje kwijt kan.  
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TRAININGSSTOF AANDACHTS-/UITGANGSPUNTEN:  

• Spelenderwijs met bal leren voetballen.  

• Inspelen op de fantasiewereld van het kind met veel afwisseling in de training en 
veel herhalingen van de leerstof. 

• Voor iedereen is een bal beschikbaar. 

• Ruime ervaring op laten doen met het beheersen van de bal, vooral individueel 
veel balcontacten. 

• De tijd optimaal benutten: geen lange wachtrijen (bv. bij afronden); groep indien 
nodig splitsen in 2 of meer sub groepjes.  

• Rekening houden met de specifieke leeftijdskenmerken van een pupil, zoals weinig 
concentratievermogen en individuele gerichtheid.  

  

INHOUD:  

• Alle oefeningen zonder weerstand. 

• Dribbelen, drijven, stoppen, aannemen.  

• Jongleren, passen, mikken, schieten.  

• Diverse combinatie- en afrondingsvormen (bv. dribbelen en passen/schieten).  

• Veel scoringselementen (bv. poortjes mikken).  

• Veel kleine partijspelen (4-4): spelers krijgen meer ruimte om te voetballen dan bij 
grote partijtjes  (Minder weerstand), waardoor zij de bal beter leren 
beheersen en hun technische vaardigheden goed kunnen ontwikkelen.  

• Doelen zonder keepers.  

• Accent ligt eerder op het stimuleren van acties dan op overspelen.  

• Bij balbezit: scoren, bij balverlies: doelpunten voorkomen.  

• Geen conditietraining  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TIPS BEGELEIDING / TRAINING:  

• Als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers van te voren daar 
waar je ze wilt hebben en houd de uitleg kort  

• Ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende variatie  

• Benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Het gaat hen niet om de 
punten, maar om de beleving. Bewaar het speelse in ze, zodat ze niet 
gehinderd worden om te presteren. Het prestatie- element komt vanzelf, 
wanneer ze zich met anderen willen gaan meten  

• Houdt rekening met het taalgebruik. Gebruik geen moeilijke woorden als 
aanbieden, vrije ruimte, diep gaan of positie, etc Probeer hun taal te spreken: 
houd de bal goed bij je, zorg dat je hem niet kwijt raakt, probeer de bal af te 
pakken, etc.  
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FORMAT VOOR EEN TE GEVEN TRAINING  

 

ORGANISATIE- EN OEFENVORMEN 

 

Voor de training 

-2 of 3 veldjes (hangt af van het aantal kinderen) klaarzetten. 30 meter bij 20 meter. Met kleine 
doeltjes. Afgezet met pionnen of hoedjes. 
-Oefeningen om uit te voeren (zie ook site KNVB> Rinus) 
-Altijd loopscholing (met pionnen) 
 
Houding trainer, altijd positief, discipline is essentieel, de trainer is de baas dus iedereen is stil als deze 
praat. 
 

0. Inloop 
> Altijd beginnen met een hi-five 
Laten beginnen met 3:3/4:4 zonder keeper. Hesjes aan 
 

1. Beginnen in de kring  
 
met een welkom en checken hoe iedereen erbij zit. Zonnodig nieuwe spelers voorstellen aan elkaar, 
door middel van een coach oefening. 
Daarna in de kring of lange rij, voor langs achter langs (kruispasjes) gebruik van tenen en vooruitkijken.  
 

2. Oefenvormen 
 

a) Loopscholing; dribbelen/drijven links en recht 

 

 

 

 

b) Loopscholing; slepen links en recht 

 
 
 

Oefening Aanwijzingen 
o Dribbelen in rechte lijn 
o Dribbelen tussen hoedjes door 

o Kijk over de bal 
o Binnen – buitenkant voet 
o Loop op de voorvoet 
o Bal veel raken 
o Beide benen evenveel oefenen 

Oefening Aanwijzingen 
o Vanaf onderkant bal van buiten naar 

binnen rollen met voetzaal (naast de 
bal staan) 

o Bal naar voren rollen met voetzool 
o Bal naar achteren rollen met voetzool 

daarbij de kortste weg naar de bal 
volgen 

o Kijk over de bal 
o Rustig oefenen 
o Als je kunt iets sneller 
o Stoppen met voetzool op teken 
o Zelf stoppen met voetzool naast hoedje 
o Hoedjes/pionnen zijn “stilstaande: 

tegenstanders 
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c) Loopscholing: zonder de bal 

 
 
 
 
 
 

 

d) Op doel schieten 
o Vrij 
o Na dribbel met links en recht 
o Uit stand met binnenkant 
o Veel beurten dus meerdere doeltjes 

 
3. Partijspel 

o Geen ingooi, in-dribbelen of passen. 
o Balbezit = Groot maken, ruimte maken op het veld, zoek de ruimte op he veld (niet bij elkaar 

staan) 
o Balverlies = klein maken, bal direct afpakken 

 
4. Afsluiting 

o In de kring 
o Weerbaarheid spel met de schouderduw 
o Iemand gekke oefening laten doen en anderen doen dit na 
o Hardloopwedstrijd 
o Altijd weg gaan met een hi-five 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening Aanwijzingen 
o Zig zagen langs de pionnen 
o Ene-tweeën tussen de pionnen twee 

stappen. 
o Huppelen  
o Wedstrijdje als groep, wie het eerste 

terug is bij beginpunt 

o Kijk voor je uit 
o Op de tenen 
o Nauwkeurigheid 
o Bij derde pion mag de volgende pas 
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INDIVIDUELE TECHNISCHE EN LICHAAM SCHOLING IN GROEPSVERBAND 

1. Leeropdrachten: 
1.1. Bevorderen samenhorigheid, wederzijds respect en middels gedragstraining (coaching). 
1.2. Balans, bewegelijkheid, bloktackle, waarnemen 
1.3. Gebruik beide benen middel dribbelen en drijven 
1.4. Leren slepen met beide benen 
1.5. Leren controleren van stuitballen met het lichaam m.u.v. armen-handen, in relatie met aspecten 

timing, ingooi, keeperstraining. 
1.6. Partij spelen2:2/3:3/4:4/6:6 met of zonder keeper en numeriek meerderheid (cameleon) zonder 

ingooi maar inspelen of indribbelen.  
1.7. Afsluiting = op de plaats in de beweging, draaien zwaaien, huppelen, kruispasjes. Reactie en 

nadoe al dan niet nuttige bewegingen (=beleving) 
 

2. Aandachtpunten 
2.1. Organisatie klaar vooraf 
2.2. Duidelijk voorbeeld en uitleg 
2.3. Snel aan het werk 
2.4. Veel beurten 
2.5. Leren opruimen helpen en schoenen schoonmaken 

 
3. Steeds herhalen 

3.1. Wat is elkaar coachen? >>> Namen 
3.2. Waarom over de bal kijken? >>>> wie staat en loopt er vrij, waar is de ruimte 
3.3. Elke training 10 minuten schieten met minder en sterke been 
3.4. Wat is omschakelen, zie afbeelding 1 

Afbeelding 1 
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BIJLAGE 1 ALGEMENE KENMEKREN KNVB 2:2 
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BIJLAGE 2 ALGEMENE KENMEKREN KNVB 4:4 
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BIJLAGE 3 ALGEMENE KENMEKREN KNVB 6:6 
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