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Technisch Jeugd Beleidsplan vvLEO 

Inleiding 
 
Voor u ligt het technisch jeugdbeleidsplan van de vvLEO voor de jaren 2021-2023. Dit document is 
puur gericht op het voetbaltechnische beleid van de jeugdafdeling. 
 
Aangezien in het verleden al mooie stappen gemaakt zijn, willen wij daar in dit plan op voortborduren, 
met enkele vernieuwingen. De maatschappij ontwikkelt zich snel en daar moet een jeugdopleiding in 
mee. Vandaar dat we ook kiezen voor een periode van drie jaar, zodat zaken gemakkelijk aangepast 
kunnen worden en dit document ieder jaar geëvalueerd wordt. 
 
Dit plan heeft de volgende insteek:  

 Het bieden van een “blauwe” draad voor jeugdtrainers, leiders, spelers en ouders van vvLEO. 
 De theorie steeds vertalen naar de praktijk 
 Verbeteren van de trainerskwaliteiten van de jeugdtrainers van vvLEO 

Met als uiteindelijk doel: 
Het verbeteren van de voetbalkwaliteiten van de jeugdspelers van vvLEO! 
 
Tot slot is het zo dat de jeugd zich ontwikkelt en dat geldt ook voor dit document. Het is een “levend” 
document, waardoor nieuwe ervaringen en inzichten toegevoegd kunnen worden. 
We hopen op deze manier betrokkenen duidelijkheid te verschaffen en er met zijn allen een 
eenduidige manier van opleiden van te maken. 
 

Technische commissie, April 2021 
 
  



 

Naam Laatste versie Datum Pagina 
Techn.Jeugd Beleidsplan 2021-2023 V 1.5.1 27.05.2021 3 van 19 

Is bovenstaande informatie niet blauw? Dan is dit géén origineel en derhalve niet geldig. 
 

Technisch Jeugd Beleidsplan vvLEO 

Inhoud 

 
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 

Inhoud ...................................................................................................................................................... 3 

Voetbaltechnische visie en doelstellingen ............................................................................................... 4 

Visie: Waar gaan we voor en hoe geven we dit vorm? ....................................................................... 4 

Doelstellingen 2021-2023 .................................................................................................................... 4 

Kernwaarden ........................................................................................................................................... 5 

Principes .............................................................................................................................................. 5 

Intensief ............................................................................................................................................... 5 

Competitief........................................................................................................................................... 6 

Tweebenigheid .................................................................................................................................... 6 

Ontwikkelen ......................................................................................................................................... 6 

Het team .................................................................................................................................................. 7 

vvLEO speelstijl ................................................................................................................................... 7 

vvLEO trainer profiel ............................................................................................................................ 8 

vvLEO coach profiel ............................................................................................................................ 9 

vvLEO speler profiel .......................................................................................................................... 10 

vvLEO Training .................................................................................................................................. 11 

vvLEO Spelprincipes ......................................................................................................................... 13 

Spelprincipes voor de onderbouw (O8 t/m O10) ............................................................................ 13 

Spelprincipes voor de middenbouw (O11 t/m O13) ....................................................................... 14 

Spelprincipes voor de bovenbouw (O15 t/m O19) ......................................................................... 15 

Werving en selectie van trainers ........................................................................................................... 16 

Team Opleidingen ............................................................................................................................. 16 

Opleiding en ontwikkeling .................................................................................................................. 16 

Extra’s .................................................................................................................................................... 17 

Gelijk Aanbod .................................................................................................................................... 17 

Hooghouden ...................................................................................................................................... 17 

Motorisch-, impliciet- en differentieel leren ........................................................................................ 17 

Verschillende beweegvormen ........................................................................................................... 17 

Iets doen met zo min mogelijk uitleg ................................................................................................. 18 

Definities ............................................................................................................................................ 18 

Contactinformatie .................................................................................................................................. 19 

 

  



 

Naam Laatste versie Datum Pagina 
Techn.Jeugd Beleidsplan 2021-2023 V 1.5.1 27.05.2021 4 van 19 

Is bovenstaande informatie niet blauw? Dan is dit géén origineel en derhalve niet geldig. 
 

Technisch Jeugd Beleidsplan vvLEO 

Voetbaltechnische visie en doelstellingen 
 
Visie: Waar gaan we voor en hoe geven we dit vorm? 
Voetbal is een complexe sport, waarbij spelers continu in verschillende situaties komen en hier een 
oplossing voor moeten zien te vinden. Hiervoor moet een speler een keuze maken en die keuze kan 
per persoon en per moment weer verschillen. Zo’n keuze hangt o.a. af van waar hij/zij staat in zijn/ 
haar ontwikkeling. Ditzelfde geldt voor het kader, ook zij moeten steeds keuzes maken en kunnen zich 
dus ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk om planmatig aan die ontwikkeling te werken. In het kort 
willen we deze ontwikkeling als volgt vorm gaan geven: 
 

 Creëren van een herkenbare manier van opleiden voor zowel spelers als kader (vvLEO-
kernwaarden, regelmatige interne en externe scholing, onderlinge uitwisseling van 
kennis/inspiratie) 

 Gebruik maken van vvLEO-spelers als (gediplomeerd) kader (oudere jeugdspelers betrekken 
bij de jongere teams) 

 Creëren van een herkenbare speel-, train- en coachwijze (vvLEO-speelwijze en profielen) 
 Voldoende aandacht voor elk individu (uitdaging tot ontwikkelen en persoonlijke aandacht) 
 Ontwikkeling van het individu tot teamspeler  

 

Doelstellingen 2021-2023 
We willen er dus naar toe dat een ieder zich binnen de vereniging weet te ontwikkelen. Om hier nog 
specifieker in te zijn stellen we een aantal doelstellingen, die we uiterlijk aan het einde van het seizoen 
2022-2023 bereikt willen hebben. 

- Trainers ontwikkelen de spelers middels de vvLEO jaarplanning 
- Hoofd/selectie trainers zijn betrokken bij/ verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen 
- Teams spelen volgens de vvLEO speelwijze 
- Invoering gelijk aanbod project tot en met de O12 
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Kernwaarden 
 

Binnen de jeugdopleiding hebben we een aantal kernwaarden, die voor structuur zorgen en 
handvatten of richtlijnen zijn voor alle leden. Deze komen regelmatig terug en vormen de “blauwe 
draad” door onze jeugdopleiding. Hieronder vindt u een overzicht en daarnaast zullen we ze één voor 
één bij langsgaan: 
 
 

 
 

Principes 
Om richting te kunnen geven aan de ontwikkeling en om dezelfde taal te spreken, maken we bij vv 
LEO gebruik van spelprincipes. Deze zijn gelijk voor iedereen, alleen maken we onderscheid in 
benamingen en aantallen principes, aangezien er een opbouw in zit van jong naar oud. Tevens is er 
een onderscheid tussen technische en tactische principes. 
 

Intensief 
Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt er een hoge intensiteit van de spelers verwacht. Dit 
betekent dat ze veel en fanatiek bezig zijn. Beter een vorm iets korter maar goed en fanatiek 
uitvoeren, dan een kwartier lang hetzelfde doen met een lage intensiteit.  
Denk hierbij aan korte wachttijden, veel herhalingen en veel balcontacten, bijvoorbeeld door een 
dubbele organisatie. Ook een wedstrijd behoort met een hoge intensiteit gespeeld te worden! 
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Competitief 
Winnen is het leukste dat er is, maar niet het belangrijkste! Echter, in het voetbal gaat het om winst en 
verlies en hoe hier mee om te gaan. Spelers moeten hier dan ook op voorbereid worden. De 
oefenvormen die we doen, bevatten (uiteindelijk bijna) altijd een mogelijkheid voor het komen tot 
punten of scoren van doelpunten. Te denken valt aan punten voor een goede uitvoering van een 
oefening, een race of wedstrijdje, bijhouden van scores etc. 
 
WINNEN IS DUS GEEN DOEL OP ZICH, MAAR EEN MIDDEL TOT OPLEIDEN!!! 
 

Tweebenigheid 
Een goede voetballer is tweebenig. Wanneer we hier vanaf het begin, bij elke technische vorm 
aandacht aan besteden en blijven herhalen, zullen spelers zich hierin heel snel ontwikkelen. Naast het 
feit dat dit leidt tot het opleiden van betere spelers, zal dit ook een stimulans zijn van het 
zelfvertrouwen.  
 

Ontwikkelen 
Alle spelers komen bij een voetbalclub om plezier te hebben, maar daar bovenop staat voor ons 
voorop dat een speler zich ontwikkelt, zowel op technisch, tactisch, mentaal als sociaal gebied. 
Daarnaast is het belangrijk dat ook een trainer, leider of welke vrijwilliger dan ook deze mogelijkheid 
krijgt. Het stellen van vragen is bij ontwikkelen een belangrijke schakel. Het is heel verleidelijk om 
spelers zowel tijdens een training als tijdens een wedstrijd te vertellen wat ze moeten doen. Wij zijn 
echter van mening dat wanneer dit gebeurt, je volgers creëert, die niet zelfredzaam zijn. Door vragen 
te stellen, gaan kinderen zelf nadenken en zullen de besproken zaken beter blijven hangen. 
Daarnaast zullen ze wanneer ze in (voetbal) situaties komen zelf keuzes moeten maken. Wij kunnen 
ze niet hun hele leven blijven vertellen wat te doen. De mindset van de spelers speelt een belangrijke 
rol. Bijvoorbeeld de term: “ik kan niets met links” zal bekend klinken. Deze willen we veranderen naar: 
“Ik kan nog niet zo goed met links, maar hier ga ik aan werken.” 
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Het team 
 

vvLEO speelstijl 
 
Binnen het voetballen zijn er vier teamfuncties te weten; aanvallen (A), verdedigen (V), omschakelen 
van aanvallen naar verdedigen (A-V) en omschakelen van verdedigen naar aanvallen (V-A). 
Om een herkenbare manier van voetballen te creëren gebruiken we binnen deze teamfuncties een 
aantal spelprincipes. 
 
Deze principes zijn verdeeld in technisch en tactisch, waarbij er idealiter steeds meer een verschuiving 
komt van technisch naar tactisch naarmate de spelers ouder worden. Deze passen we aan naar het 
niveau van de kinderen. Zo gebruiken we bij de onderbouw en middenbouw bijvoorbeeld alleen de 
teamfuncties aanvallen en verdedigen. 
 
Wat is een spelprincipe en waarom gebruiken we deze? 
Spelprincipes zijn stelregels die ten alle tijden en voor iedereen toepasbaar zijn in het veld. 
Het maakt het voetballen overzichtelijk en herkenbaar. Binnen vvLEO speelt elk team volgens 
dezelfde principes, dat geeft houvast voor een trainer en voor een speler. Verder zijn ze onafhankelijk 
van de formatie en manier van spelen van de tegenstander. 
 
De spelprincipes zijn vervolgens weer onder te verdelen in accenten, die meer richting geven aan hoe 
er gespeeld of waarop getraind wordt. 
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vvLEO trainer profiel 
 

Een vvLEO trainer is een belangrijke schakel voor de club, want de trainer is degene die de 
ontwikkeling van alle spelers individueel alsook de ontwikkeling van het team als geheel verzorgt. Dat 
is nogal een verantwoordelijkheid waar veel bij komt kijken. Vandaar dat we bepaalde richtlijnen 
hebben voor elke trainer, zodat je houvast hebt voor je manier van werken, maar ook zodat we zorgen 
voor continuïteit binnen de opleiding. Wanneer de spelers het jaar erop een nieuwe trainer krijgen, 
zullen bepaalde structuren hetzelfde zijn, alleen de inhoud zal veranderen. 
 
Van een vvLEO trainer wordt het volgende verwacht: 
 
Principes 
Gebruikt de spelprincipes van vvLEO. 
Gebruikt de structuren en omgangsnormen van vvLEO. 
Is op tijd aanwezig (voor de spelers arriveren, met tijd om oefeningen klaar te zetten) 
 
Intensief 
Zorgt voor intensiteit bij spelers: 
- zorgt voor veel herhalingen/ oefen momenten voor spelers 
- houdt tempo (organisatorisch) in zijn trainingen 
- zorgt voor veel balcontacten voor elke speler 
 
Zorgt voor intensiteit bij zichzelf: 
- Coacht actief, verdeeld zijn aandacht over de spelers, waarbij iedereen individuele aandacht krijgt. 
- Coacht positief, zegt niet wat verkeerd gaat, maar hoe het anders kan 
- Observeert 
 
Competitief 
Weet zijn spelers te motiveren/ prikkelen om voor de winst te gaan. 
Leert zijn spelers omgaan met winst en verlies. 
Stimuleert zijn spelers EN team om beter te worden. 
 
Tweebenigheid 
Bedenkt/ gebruikt oefenstof waarbij beide benen gebruikt worden om te oefenen. 
Stimuleert spelers om beide benen te gebruiken, zowel in trainingen als wedstrijden. 
 
Ontwikkelt 
Spelers: maakt spelers beter door: een voorbeeld voor ze te zijn qua gedrag, ze in gewenste 
leersituaties te brengen, vragen te stellen, te zorgen voor veel herhalingen, verdeeld het aantal 
speelminuten (seizoen breed) evenredig over de spelers.  
Zichzelf: staat open voor feedback, durft feedback te geven, woont thema avonden bij, gebruikt de 
ontwikkelingsdocumenten van vvLEO; tr.vb.formulier, training opkomst, wedstrijd opkomst, 
speelminuten. 
Gebruikt de  vvLEO-jaarplanning (vanaf 2021-2022) en koppelt hier doelstellingen aan. 
Collega trainers: geeft feedback aan, thema avonden, kijken bij elkaars trainingen/wedstrijden 
Stelt vragen:  
Aan spelers: Begrijpen ze het? Wat deed je? Kan dat anders? Hoe dan? 
Aan collega’s: Wat voor oefenstof is bruikbaar? Welke opbouw is juist? Welk accent kan ik leggen? 
Aan JC/TC/HO/AO: hulp bij oefenstof, bijzondere situaties 
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vvLEO coach profiel 
 
Een vvLEO coach is een belangrijke schakel voor de club, want de coach is degene die het team 
begeleidt op het mooiste moment van de week, de wedstrijd. Hij/zij begeleidt de spelers bij uit- en 
thuiswedstrijden en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vvLEO speelstijl door het team. 
Daarnaast zijn zij een uithangbord voor onze vereniging naar andere verenigingen toe. 
Van een vvLEO coach wordt het volgende verwacht: 
 
Principes 
Gebruikt de spelprincipes van vvLEO in zijn/ haar manier van coachen. 
Gebruikt de structuren van vvLEO (welkom, wedstrijdbespreking, manier van coachen, rust praatje, 
nabespreking). 
Is op tijd aanwezig (voor de spelers arriveren). 

 
Intensief 
Zorgt voor intensiteit bij zichzelf: 
- Coacht actief, verdeeld zijn aandacht over de spelers, waarbij iedereen individuele aandacht krijgt. 
- Coacht positief, zegt niet wat verkeerd gaat, maar vraagt hoe het anders kan 
- Observeert 
 
Competitief 
Weet zijn spelers te motiveren/ prikkelen om voor de winst te gaan. 
Leert zijn spelers omgaan met winst en verlies. 
Stimuleert zijn spelers EN team om beter te worden. 
Toont respect naar scheidsrechters, tegenstanders en ouders (van tegenstanders). 

Tweebenigheid 
Stimuleert spelers om in de wedstrijden gebruik te maken van zowel hun sterke als ontwikkelbeen. 
 
Ontwikkelt 
Spelers: Door ze op verschillende posities te laten spelen, vragen te stellen, taken/ opdrachten mee te 
geven 
Zichzelf: Bijwonen thema- avonden, observeren van andere coaches, vragen stellen aan TO, maakt 
gebruik van vvLEO documenten 
Andere coaches: kijken bij elkaars wedstrijden, feedback geven 
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vvLEO speler profiel 
 
Een speler komt bij de club om te voetballen. Echter, naast de ontwikkeling als voetballer, vinden wij 
het ook belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan sociale- en fysieke ontwikkeling alsook de 
aspecten die horen bij het teamspel én wat er van je wordt verwacht als clublid. De 
verantwoordelijkheid hiervoor liggen niet alleen bij zijn trainer of leider, maar ook voor een groot deel 
bij zichzelf. 
 
Van de vvLEO-speler wordt het volgende verwacht: 
 
Principes 
Kent de principes van vvLEO. 
Past de principes toe of probeert deze toe te passen tijdens zowel trainingen als wedstrijden. 
 
Intensief 
Toont maximale inzet en/of beleving tijdens training en wedstrijd. 
Geeft niet op, zeker wanneer het tegenzit. 
 
Competitief 
Ziet competitiviteit als een middel om zich te ontwikkelen; wil graag punten scoren. 
Wil graag winnen, maar verliest respect hierbij niet uit het oog. 
Gaat op een positieve manier om met winst en verlies; feliciteren van tegenstander, bedanken/ verder 
succes wensen van tegenstander en scheidsrechter. 
 
Tweebenigheid 
Durft beide benen te gebruiken in wedstrijden. 
Oefent bewust hierop tijdens trainingen. 
Stimuleert/ complimenteert zijn medespelers om dit ook te doen/ wanneer zij dit doen. 
 
Ontwikkelt 
Door zelfstandig keuzes te maken in zijn spel. 
Door leergierig te zijn, beter te willen worden en dus vragen te stellen. 
Door aanwezig te zijn op de trainingen en bij de wedstrijden. 
Door beter te worden op de volgende vlakken: voetbal, fysiek en sociaal. 
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vvLEO Training 
 
Om zoveel als mogelijk uit een training te halen, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld om de 
trainingen herkenbaar, gestructureerd en zo effectief mogelijk te laten verlopen.  
Dit biedt duidelijkheid voor zowel de spelers als de trainers, waarbij de kernwaarden ook hier een 
grote rol spelen. Echter, kiezen we er hiervoor om niet de kernwaarden als uitgangspunt te nemen, 
maar de verschillende onderdelen die horen bij een training. Daar koppelen we vervolgens weer de 
waarden naar terug. 
 
De verschillende onderdelen die we hier bespreken zijn als volgt: 
1. De indeling van een training. 
2. Waaraan voldoet een goede training. 
3. Waaraan voldoet een goede oefenvorm. 
 

De indeling van een training 
 

Welkom/Warming up/Oefenvorm 1 en eventueel oefenvorm 2/Partij/Afsluiting 
 
Welkom in een vierkant en halve cirkel 
Een vierkant voor materialen, de spelers en trainer(s) er in een halve cirkel omheen. 
Doel van de training wordt besproken, afwezigen worden gemeld en eventuele bijzonderheden. 
Ook de afsluiting vindt hier in plaats (korte evaluatie van de training en eventuele (wedstrijd) 
informatie. Kernwaarden: Ontwikkelen 
 
Warming up 
De warming up duurt 10 tot 15 minuten, doel is dat iedereen veel in beweging is waarbij je kiest voor 
een van de vier onderdelen, die je evt vaker kunt uitzetten: 
1. Grondvormen van bewegen/ coördinatie 
2. Voetbal coördinatie 
3. Spelletje 
4. Kleine partij (max. 3vs3) 
 
Grondvormen van bewegen zijn de basis motorische vaardigheden zoals rennen, wandelen, springen, 
rollen, balanceren etc. Kernwaarden: Ontwikkelen, intensief. 
 
Coördinatie is het vervolg op de grondvormen van bewegen. Het is moeilijker dan de grondvormen 
van bewegen en als eenvoudig voorbeeld kun je de speedladder gebruiken. Het gaat om de uitvoering 
van je bewegingen, die door je hersenen worden aangestuurd. Kernwaarden: Ontwikkelen, intensief. 
 
Voetbal coördinatie 
Dit zijn eenvoudige technische handelingen, waarbij elke speler 1 bal heeft en veel herhalingen maakt 
met weinig tot geen weerstand. We hebben/maken een vvLEO VC overzicht. 
Kernwaarden: Ontwikkelen, intensief, tweebenigheid. 
 
Spelletje 
Dit is met name voor de jongste jeugd, om in de sfeer van de training te komen en hun eerste energie 
kwijt te kunnen. Bij voorkeur is dit spelletje al met een bal en gerelateerd aan het onderwerp van de 
training. Kernwaarden: Ontwikkelen, intensief, tweebenigheid, competitief. 
 
Kleine partij 
Dit zijn partijvormen 2vs2 of 3vs3. Ze duren kort, waarbij je wisselt van tegenstander. Kleine aantallen, 
zodat de intensiteit hoog blijft en er veel balcontacten gegarandeerd zijn voor elke speler. Je kunt 
spelen met de regels, bijvoorbeeld door deze te koppelen aan je doelstelling. 
Kernwaarden: Intensief, Competitief, Tweebenigheid, Ontwikkelen. 
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Oefenvorm 1: technische vorm 
In deze vorm besteed je aandacht aan een technisch aspect, waarbij de weerstand beperkt is. De 
focus ligt echt op de technische uitvoering. Het is vaak leuk om dit af te sluiten met een 
race/wedstrijdvorm, waarbij punten te behalen zijn.  
Kernwaarden: Principes, Intensief, Competitief, Tweebenigheid, Ontwikkelen. 
 
Oefenvorm 2: tactische vorm/ vereenvoudigde partijvorm 
Dit zijn vormen startend vanaf 1vs1 en kunnen ook prima vormen zijn met ondertal/overtal situaties 
en/of specifieke spelregels. Doel is om een handeling terug te zien komen in voetbalechte situaties, 
met weinig tot volledige weerstand. Kernwaarden: Principes, Intensief, Competitief, Tweebenigheid, 
Ontwikkelen. 
 
Partij: even aantallen 
Sluit de training ALTIJD af met een “gewone” partijvorm, waarbij dezelfde regels gelden voor beide 
teams. Dit is immers waarvoor de spelers lid zijn geworden bij vvLEO en waar over het algemeen het 
meeste plezier uit behaald wordt en spelers dus met een tevreden gevoel huiswaarts keren. 
Kernwaarden: Principes, Intensief, Competitief, Tweebenigheid, Ontwikkelen. 
 
Afsluiting 
Controleren of alle materialen weer terug zijn; ballen compleet, hesjes en pylonen kleur bij kleur etc. 
Vervolgens middels een vraaggesprek kijken wat geleerd is en of de doelstellingen behaald zijn. 
Kernwaarden: Ontwikkelen, principes 
 
Handvatten voor een goede training 

a) Doelstelling per training EN per oefenvorm  dit om duidelijk te maken wat je wilt zien en 
waar je op wilt gaan coachen. Stel jezelf de volgende vragen in deze volgorde: 
Om welke teamfunctie gaat het? Welk principe is het? Welk accent wil ik naar voren laten 
komen? 
Welke voetbalhandelingen horen hierbij? Welke coachvragen/ - opmerkingen kan ik hierbij 
maken? 

b) Gebruik de vvLEO trainings-indeling. 
c) Materialen zijn op orde; voldoende hesjes (2 kleuren), minimaal 1 bal per speler, pylonnen in 

minstens 2 kleuren. 
d) Praktische en vlotte organisatie; zet van tevoren zoveel mogelijk klaar, zodat je tijdens de 

training snel door kunt naar de volgende vorm, met zo min mogelijk handelingen/wijzigingen 
 tijdsverlies 

e) Voorbereiden + evalueren op het vvLEO voorbereiding formulier 
f) Intensief; veel balcontacten, veel herhalingen, weinig wachttijd, korte uitleg 

Principes, Intensief, Competitief, Tweebenigheid, Ontwikkelen 
 
Handvatten voor een goede trainingsvorm 

a) MINDER MAAR BETER! 
b) Heeft een doelstelling en coachvragen/ -opmerkingen zijn duidelijk. 
c) Duidelijke richting om naar te spelen. 
d) Afgebakende ruimte. 
e) In relatie met de posities, deze worden duidelijk gemaakt naar de spelers toe. 
f) Geïsoleerde (technische)vormen met tegenstander/persoon i.p.v. een pylon, maar weerstand 

vanaf erg laag opvoeren. 
g) Spelers worden (onbewust) gedwongen om keuzes te maken. 
h) Spelers moeten veelvuldig in gewenste situaties/momenten komen. 
i) Competitief; mogelijkheid tot scoren/winnen. 
j) Intensief; veel balcontacten, veel herhalingen, weinig wachttijd, korte uitleg. 
k) Focus op tweebenigheid. 

Principes, Intensief, Competitief, Tweebenigheid, Ontwikkelen.  



 

Naam Laatste versie Datum Pagina 
Techn.Jeugd Beleidsplan 2021-2023 V 1.5.1 27.05.2021 13 van 19 

Is bovenstaande informatie niet blauw? Dan is dit géén origineel en derhalve niet geldig. 
 

Technisch Jeugd Beleidsplan vvLEO 

vvLEO Spelprincipes 
 

Spelprincipes voor de onderbouw (O8 t/m O10) 
 
Hieronder volgen de spelprincipes met bijbehorende accenten: 

Principes Technisch Aanvallend Accenten 
Bal dichtbij houden Dribbelen, drijven/ bal afschermen/ aannemen/ 

stoppen van de bal 
Spel verplaatsen Passen/ kaats/ 1-2 
Afwerken Schieten (vanaf re/li/centrum)/ 1 op 1 
Van richting veranderen Kappen: binnenkant voet/buitenkant voet/ achter 

standbeen  
Passeren: zijstap/ schaar 

 
Principes Technisch Verdedigend Accenten 
Bal afpakken Blokken/ moment (van bal veroveren) 
Man dekken Tussen tegenstander en doel 
Staan (positionering) Actieve houding; op voorvoeten en knieën 

gebogen 
 

Principes Tactisch Aanvallend Accenten 
Beweging zonder bal Diagonaal vrijlopen/ inspelen + vrijlopen (door 

bewegen) 
Samen (compact) Iedereen mag helpen aanvallen 
Zo snel mogelijk naar het doel (doelgerichtheid) Snelle dribbel/ drijven/ strakke pass 

 
Principes Tactisch Verdedigend Accenten 
Samen (compact) Sandwich (dubbelen)/ iedereen helpt 

verdedigen/ doel beschermen (as dicht) 
5 seconden (druk) Binnen 5 seconden de bal terug veroveren. 

 
Coaching Accenten 
Vragen om de bal Voet, diep 
Naam noemen naar ontvanger  Naam speler 
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Spelprincipes voor de middenbouw (O11 t/m O13) 
 
Hieronder volgen de spelprincipes met bijbehorende accenten: 

Principes Technisch Aanvallend Accenten 
Bal dichtbij houden Dribbelen/ drijven/ bal afschermen/ aannemen in 

richting/ aannemen na stuit. 
Spel verplaatsen Passen/ kaats/ 1-2/ voorzet 
Afwerken Schieten: vanaf re/li/centrum 

 1 op 1: vanaf re/li/centrum 
 koppen 

Van richting veranderen Kappen: binnenkant voet/buitenkant voet/ achter 
standbeen  
Passeren zijstap/ schaar/ overstap 
Draaien: binnenkant voet/ buitenkant voet 

 
Principes Technisch Verdedigend Accenten 
Bal afpakken Blokken/ moment (van bal veroveren), kopduel 
Man dekken Tussen tegenstander en doel 
Positionering Actieve houding; op voorvoeten en knieën 

gebogen/ schuin staan naar buiten dwingen 
 

Principes Tactisch Aanvallend Accenten 
Beweging zonder bal Diagonaal vrijlopen/ doorbewegen/ beweging 

t.o.v. elkaar/ 3e man 
Compact Iedereen mag helpen aanvallen/ Voor de bal 

breed/ Vinden van vrij man 
Doelgerichtheid Snelle dribbel/drijven/  strakke pass/ schieten bij 

ruimte/ diep kijken en lopen 
 

Principes Tactisch Verdedigend Accenten 
Overtal Dubbelen/ iedereen helpt verdedigen/ Kantelen 
Druk zetten Binnen 5 seconden de bal terug veroveren/ Kort 

dekken/ Moment herkennen 
Compact As dicht/  Elkaar helpen (onderlinge afstanden) 

 
Coaching Accenten 
Aanvallende termen Voet, diep, tijd, draai, man, kaats 
Verdedigende termen Druk, voor je houden, kantelen, doordekken,  
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Spelprincipes voor de bovenbouw (O15 t/m O19) 
 
Hieronder volgen de spelprincipes met bijbehorende accenten: 

Principes Technisch Aanvallend Accenten 
Bal dichtbij houden Dribbelen/ drijven/ bal afschermen/ aannemen in 

richting/ aannemen na stuit/ aannemen op de 
borst. 

Spel verplaatsen Passen/ kaats/ 1-2/ voorzet/ crosspass 
Afwerken Schieten: vanaf re/li/centrum 

 1 op 1: vanaf re/li/centrum 
 koppen 

Van richting veranderen Kappen: binnenkant voet/buitenkant voet/ achter 
standbeen  
Passeren zijstap/ schaar/ overstap 
Draaien: binnenkant voet/ buitenkant voet 

 
Principes Technisch Verdedigend Accenten 
Bal afpakken Blokken/ moment (van bal veroveren), kopduel 
Man dekken Tussen tegenstander en doel 
Positionering Actieve houding; op voorvoeten en knieën 

gebogen/ schuin staan naar buiten dwingen 
 

Principes Tactisch Aanvallend Accenten 
Beweging zonder bal Diagonaal vrijlopen/ doorbewegen/ beweging 

t.o.v. elkaar/ 3e man/ linie overslaan/ diepte 
loopacties 

Compact Iedereen mag helpen aanvallen/ Voor de bal 
breed/ Vinden van vrije man/ restverdediging 

Doelgerichtheid Snelle dribbel/drijven/  strakke pass/ schieten bij 
ruimte/ diep kijken en lopen/ tempo wisselingen 

 
Principes Tactisch Aanvallen - Verdedigen Accenten 
Druk 5 seconden voor veroveren/ tegenstander terug 

of naar de zijkant dwingen/ man voor je houden 
Ruimtes klein In positie komen/ onderlinge afstanden klein 

maken 
In organisatie komen In positie blijven 

 
Principes Tactisch Verdedigend Accenten 
Overtal Dubbelen/ iedereen helpt verdedigen/ Kantelen 
Druk zetten Binnen 5 seconden de bal terug veroveren/ Kort 

dekken/ Moment herkennen 
Compact As dicht/  Elkaar helpen (onderlinge afstanden) 

 
 

Principes Tactisch  Verdedigen - Aanvallen Accenten 
Diepte Diep kijken/ passen/ minimaal 1 diepte 

loopactie/ aansluiten 
Vrije ruimte Crosspass/ loopactie contrakant/ spel 

verplaatsen via het centrum 
In organisatie komen Veldbezetting in orde/ bal uit drukte halen 

 

Coaching Accenten 
Aanvallende termen Voet, diep, tijd, draai, man, kaats 
Verdedigende termen Druk, voor je houden, kantelen, doordekken, 

rugdekking geven 
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Werving en selectie van trainers 
 
De werving van trainers gebeurt binnen de Technische Commissie (TC). De TC is verantwoordelijk 
voor de werving van de potentiële (selectie) trainers. Vanaf januari vinden deze gesprekken m.b.t. het 
nieuwe seizoen plaats.  
 
Hierbij hanteren we de volgende doelstellingen: 

 De gewenste (selectie) trainer past bij de leeftijdsgroep en voldoet aan de profielschets; 
 De selectietrainer beschikt bij voorkeur over UEFA C Youth. Overige trainers zijn/worden 

intern of via de KNVB opgeleid, bv. pupillen/ junioren trainer 
 We willen onze eigen trainers opleiden; Actief werven en opleiden; 
 Eigen trainer eerst. Eerst de huidige trainers benaderen, dan naar buiten kijken; 
 Meerjarenbeleid. Trainers minimaal 3 jaar willen binden; 
 In de periode december-maart vindt de werving van trainers plaats; 
 Uiterlijk 1 april zijn alle schaduw- en selectietrainers bekend; De overige trainers volgen in mei 

en juni; 
 Passen binnen het vvLEO gedachtengoed. 

 
De trainers van alle leeftijdscategorieën worden door de technische commissie ondersteund. Deze 
evalueert regelmatig met de trainer en is aanspreekbaar voor hulp of vragen over trainingen, spelers 
en wedstrijden.  
 

Team Opleidingen 
Hoofd Opleidingen (HO) en Assistent Opleidingen (AO) hebben een sterk adviserende rol met 
betrekking tot  de werving en selectie van trainers. 
 

Opleiding en ontwikkeling 
Binnen vvLEO zijn diverse opleidingsmogelijkheden aanwezig voor spelers/ouders/vrijwilligers om zich 
te vormen tot trainer. Zo worden er jaarlijks (interne) cursussen en trainingen aangeboden. 
 
VvLEO biedt de mogelijkheid aan (aanstaande) trainers opleidingen en cursussen te volgen, 
aangeboden door derden, waarbij het aanbod van de KNVB de voorkeur geniet. De trainer kan zich 
aanmelden voor een dergelijke cursus via de TC. Deze nemen dit mee naar het bestuur. 
 
Het bestuur geeft op basis van budget, visie en toekomstperspectief uiteindelijk toestemming. Er zal 
voor een dergelijke cursus van derden een contract met de betreffende trainer worden opgesteld, 
waarbij de verplichting om enkele jaren binnen vvLEO als trainer actief te blijven wordt aangegaan. 
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Extra’s 
Dit hoofdstuk is eigenlijk heel eenvoudig. Hier geven wij overzichtelijk aan hoe wij ons willen 
onderscheiden ten opzichte van andere verenigingen, kortom; hoe bieden wij als vereniging net dat 
beetje extra aan waardoor het zo leuk is om bij vvLEO te spelen! 

Gelijk Aanbod 
Binnen de KNVB (daar heet het Gelijke Kansen) zijn ze er ondertussen al een tijdje mee aan de slag. 
Binnen vvLEO was dit altijd al het uitgangspunt maar dit was enigszins verwaterd. We willen dit 
middels deze pilot herstellen, echter onder de naam Gelijk Aanbod. Ieder individu en elk team binnen 
de vereniging is belangrijk.  
In eerste instantie maken we hier een begin mee, door het aanbieden van gelijke faciliteiten. De 
trainingsmaterialen zijn gelijk voor iedereen, denk bijvoorbeeld aan een bal per speler op de training, 
ballennetten, hesjes om twee teams in te delen, pylonensets voor algemeen gebruik met minimaal 3 
kleuren, speedladders, wedstrijd kleding etc.  

Hooghouden 
Het controleren van een bal is essentieel binnen het voetbal. Hooghouden is een vorm van 
balcontrole. Hoe reageert de bal wanneer ik deze op een bepaalde manier raak, met hoeveel kracht, 
op welke plek van de voet etc. 
 
Om de spelers uit te dagen zich hierin te ontwikkelen, is er de hooghoud methode. Elke trainer krijgt 
een document waarin verschillende levels van hooghouden en een scorekaart staan, waarop de 
ontwikkeling van de spelers bijgehouden kan worden. Op deze manier willen we stimuleren dat 
spelers hun basistechniek verbeteren en elkaar motiveren en enthousiasmeren om steeds dat level 
hoger te komen. Het voordeel hiervan is dat het individueel is en elke speler dus in zijn/ haar eigen 
tempo deze stappen kan doorlopen, waarbij het motto “oefening baart kunst” vanzelfsprekend is.  Dit 
is bijvoorbeeld gemakkelijk toe te passen wanneer spelers even moeten wachten voor een training of 
tijdens de training. 

Motorisch-, impliciet- en differentieel leren 
Voetbal is voetbal zou je zeggen. Maar binnen deze sport kun je veel variëren en een veelzijdigheid in 
bewegen creëren. Een speler die in verschillende situaties oplossingsgericht kan denken en handelen 
(groei mindset) heeft een voorsprong op spelers die altijd hetzelfde willen en kunnen (statische 
mindset). Daarom staan we stil bij een aantal mogelijkheden om dit te ontwikkelen: 

Verschillende beweegvormen 
Naast de (overheersende) voetbalhandelingen kun je denken aan grondvormen van bewegen als 
rennen, rollen, springen balanceren, gooien en vangen. Van daaruit gaan we verder naar lichaam 
coördinatie (bijv. de ladder) en voetbal coördinatie (1 speler 1 bal vaardigheden).  
Dit zijn allemaal vormen van motorisch leren. 
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Iets doen met zo min mogelijk uitleg 
Het mooiste is wanneer een oefening gedaan kan worden met weinig tot geen uitleg. Je brengt 
spelers vaak in de gewenste situatie, waardoor de gewenste handelingen automatisch naar voren 
komen, zonder dat jij als trainer daar opdracht toe geeft. Op deze manier leren de spelers een 
vaardigheid zonder dat zij daar erg in hebben en hoef je als trainer alleen de puntjes op de i te zetten, 
door ze te motiveren of een paar kleine tips te geven, in plaats van het volledige verhaal uit te leggen. 
Dit is impliciet leren. 
 
Variëren 
Iedereen is verschillend, pikt zaken sneller of langzamer op dan anderen en heeft meer of minder 
aanleg voor bepaalde vaardigheden. Hier besteden we aandacht aan door niet altijd op dezelfde 
manier te trainen, maar te zorgen voor variatie: 

 
Gebruik van wisselende ballen 
Denk hierbij aan een skill bal of een tennisbal. Met een kleinere bal dan de “gewone” voetbal, moet je 
anders omgaan met je techniek. 

  
Gebruik van wisselende ondergronden 
Denk hierbij aan ons eigen kunstgras, gras, de parkeerplaats of misschien zelfs wel een Cruijff court? 

 
Gebruik van verschillende niveaus 
Je kunt oefeningen aanpassen van gemakkelijk naar moeilijk, dit kan gelden voor het gehele team, 
een groepje en individueel. Op deze manier leert iedereen op zijn of haar niveau en in zijn of haar 
tempo.  
Al bovengenoemde manieren zijn vormen van differentieel leren. 

Definities 
 
Motorisch leren 
Vaardigheden verwerven waarbij de veranderingen in het gedragspotentieel na oefening een zekere 
tijd blijft voorbestaan. Het gaat om de gevolgen op lange termijn. 
 
Impliciet leren 
Kennis/kunde verkrijgen zonder dat men van het leren bewust is en zonder dat men weet wat er 
geleerd is. 
 
Differentieel leren 
Aanleren van vaardigheden onder wisselende omstandigheden. Het individu, de activiteit en de 
omgeving zijn variabelen die je kunt veranderen. 
 

Spelprincipe 
Spelprincipes zijn stelregels die ten alle tijden en voor iedereen toepasbaar zijn in het veld. 
Het maakt het voetballen overzichtelijk en herkenbaar. Verder zijn ze onafhankelijk van de formatie en 
manier van spelen van de tegenstander. 
 
Accent 
Het onderdeel of onderwerp waar aandacht aan besteed wordt.  
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Contactinformatie 
 

Indien er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met de leden van de desbetreffende 
commissies. Deze informatie is te vinden op onze website. 

 

 


