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Inleiding 

 

Het voetballeerplan van sv Lelystad ‘67 is het middel om gezamenlijke afspraken te bundelen 

en uit te voeren. Het voetballeerplan van sv Lelystad ‘67 richt zich op de praktische invulling 

waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: 

 

- speelwijze 
- structuur van voetballen, tactiek 

o balbezit 
o balverlies 
o omschakeling 

- positionele taken bij speelwijze  
- trainingsvormen 
- scouting 
- trainerscompetenties 

 

Voordat je werkelijk met tactiek bij een team aan de gang kunt gaan moeten spelers bewust 

zijn gemaakt van het feit dat dit werkelijk als een team moet gebeuren omdat er anders van 

een tactisch plan niets terecht komt. 

- accepteren van elkaars mindere kanten 
- gebruik maken van elkaars sterke kanten 
- kritisch zijn op elkaar maar elkaar nooit negatief afvallen 
- met elkaar streven naar verbetering 
- iedereen moet altijd VEEL STRIJD leveren, als het mee- en als het tegenzit  



 

 

VOETBALLEERPLAN SV LELYSTAD ’67  

4 

Algemene afspraken 

- Algemene stappen in opleidingstraject: 
o Fase 1: ontwikkeling van basistechnieken  
o Fase 2: ontwikkeling van tactisch inzicht gekoppeld sociaal/mentaal opleiden 

 
- Bij F-E junioren uitsluitend trainen en coachen op techniek 

o passen en trappen, tweebenig 
o aanname van de bal, tweebenig 
o acties maken op meerdere posities in het veld 
o techniek bij verdedigen 
o posities van spelers per wedstrijd veelvuldig wisselen; niet een speler van jongs 

af aan op één positie opleiden 
o inschuivende spelers bij balbezit en terugzakkende spelers bij balverlies 
o leren de bal zo snel mogelijk af te pakken 
o geen prestatievoetbal maar opleidingsvoetbal F-E; duidelijk maken naar ouders; 

wel winnen extra belonen zowel in training als wedstrijden 
o wisselbeleid; F en E op toerbeurt 
o werken met meerdere selectieteams, het uitgangspunt is vijf bij zowel F als E 
o minimaal één keer per week werken volgens circuitmodel waarbij speelveld in 

vier vakken wordt verdeeld en in ieder vak staat een trainer die een onderdeel 
zal behandelen 

o naast de standaard groepstrainingen is er één keer per week een aparte 
techniektraining voor de E-junioren 
 

- bij D junioren vooral trainen en coachen op techniek 
o passen en trappen, tweebenig 
o aanname van de bal, tweebenig 
o acties maken op meerdere posities in het veld 
o techniek bij verdedigen 
o posities van spelers per wedstrijd veelvuldig wisselen; niet een speler van jongs 

af aan op één positie opleiden 
o Geen prestatievoetbal bij D junioren maar opleidingsvoetbal; duidelijk maken 

naar ouders; wel winnen extra belonen zowel in training als wedstrijden 
o Wisselbeleid; t/m D in principe op toerbeurt 

 
- Bij C coachen op techniek (onderhouden), tactisch opleiden en willen winnen 

o Techniek onderhouden; technische oefeningen maar ook pass en trapvormen 
o Niet alleen selecteren op techniek, tactiek maar het moet ook goed in de kop 

zitten (willen trainen, willen leren en willen winnen) 
o Wisselbeleid; op basis van prestatie 

 
- Bij B-A coachen op techniek (onderhouden), tactisch opleiden en willen winnen 

o Techniek onderhouden; technische oefeningen maar ook pass en trapvormen 
o Niet alleen selecteren op techniek, tactiek maar het moet ook goed in de kop 

zitten (willen trainen, willen leren en willen winnen) 
o Wisselbeleid; op basis van prestatie 
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Benodigde vaardigheden eind leeftijdscategorie 

 

- F-junior 
o Technische vaardigheden 

� Dribbelen en drijven met de bal 
� Passen en trappen met ‘goede’ been met binnenkant en wreef 
� Beginnend passen en trappen met ‘chocolade’ been vooral met 

binnenkant 
� Aanname met ‘goede’ been 
� Beginnend aanname met ‘chocolade’ been 
� Durven koppen 
� Tegenstander passeren door middel van meerdere acties 

(schijnbewegingen) 
� Beginnende techniek verdedigend; laag zitten en op voorvoeten 
� Start technische vaardigheden volgens Wiel Coerver method 

o Tactische vaardigheden 
� Verschil balverlies / balbezit 
� Bal zo snel mogelijk afpakken bij balverlies 
� Leren spelen op meerdere posities 

 
- E-junior 

o Technische vaardigheden 
� Dribbelen en drijven met de bal onder weerstand 
� Passen en trappen met ‘goede’ been met binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over kleine afstand met 

binnenkant en wreef 
� Aanname met ‘goede’ been 
� Aanname met ‘chocolade’ been 
� Koppen 
� Tegenstander passeren door middel van meerdere acties 

(schijnbewegingen) 
� Techniek verdedigend; laag zitten en op voorvoeten en duel aangaan 
� Uitbreiden technische vaardigheden volgens Wiel Coerver methode 

o Tactische vaardigheden 
� Inschuivende spelers bij balbezit 
� Terugzakkende spelers bij balverlies 
� Druk zetten 
� Leren spelen op meerdere posities 

 
- D-junior 

o Technische vaardigheden 
� Dribbelen en drijven met de bal 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over kleine afstand optimaal met 

binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over grote afstand beginnend met 

wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over kleine afstand met 

binnenkant en wreef optimaal 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over grote afstand beginnend 

met wreef 
� Aanname met ‘goede’ en ‘chocolade’ been optimaal 
� Gericht koppen, aanvallend en verdedigend 
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� Tegenstander passeren door middel van meerdere acties 
(schijnbewegingen) 

� Techniek verdedigend optimaal; laag zitten en op voorvoeten en duel 
aangaan 

� Uitbreiden technische vaardigheden volgens Wiel Coerver method 
o Tactische vaardigheden 

� Beginnend klein maken van speelveld bij balverlies 
� Daar waar de bal is druk zetten 
� Tegenstander vastzetten op de helft van de tegenstander 
� Beginnend groot maken van speelveld bij balbezit 
� Op eigen helft passen en trappen 
� Op helft tegenstander acties maken 
� Beginnend opgeleid in taken per positive 

 
- C-junior 

o Technische vaardigheden 
� Dribbelen en drijven met de bal 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over kleine afstand optimaal met 

binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over grote afstand optimaal met 

wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over kleine afstand optimaal met 

binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over grote afstand optimaal met 

wreef 
� Aanname met ‘goede’ en ‘chocolade’ been optimaal 
� Gericht koppen, aanvallend en verdedigend 
� Tegenstander passeren door middel van meerdere acties 

(schijnbewegingen) 
� Techniek verdedigend optimaal; laag zitten en op voorvoeten en duel 

aangaan 
� Onderhouden technische vaardigheden volgens Wiel Coerver methode 

o Tactische vaardigheden 
� Klein maken van speelveld bij balverlies 
� Daar waar de bal is druk zetten 
� Duels om de bal hard aangaan, overal op het veld 
� Tegenstander vastzetten op de helft van de tegenstander 
� Groot maken van speelveld bij balbezit 
� Opbouw van achteruit 
� Inschuivende vrije verdediger 
� Inschuivende middenvelders 
� In beweging zijn in eigen ruimte 
� Op eigen helft passen en trappen 
� Dieptepass gaat voor breedtepass 
� Op helft tegenstander acties maken 
� Opgeleid in taken per positie 
� Omschakeling balbezit -> balverlies 
� Omschakeling balverlies -> balbezit 

o Sociale/mentale vaardigheden 
� Willen winnen 
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- B-junior 
o Technische vaardigheden 

� Dribbelen en drijven met de bal 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over kleine afstand optimaal met 

binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over grote afstand optimaal met 

wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over kleine afstand optimaal met 

binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over grote afstand optimaal met 

wreef 
� Aanname met ‘goede’ en ‘chocolade’ been optimaal 
� Gericht koppen, aanvallend en verdedigend 
� Tegenstander passeren door middel van meerdere acties 

(schijnbewegingen) 
� Techniek verdedigend optimaal; laag zitten en op voorvoeten en duel 

aangaan 
� Onderhouden technische vaardigheden volgens Wiel Coerver methode 

o Tactische vaardigheden 
� Klein maken van speelveld bij balverlies 
� Daar waar de bal is druk zetten 
� Duels om de bal hard aangaan, overal op het veld 
� Tegenstander vastzetten op de helft van de tegenstander 
� Nummer 10 aantal keer tegenstander vrij laten 
� Buitenspelval 
� Groot maken van speelveld bij balbezit 
� Opbouw van achteruit 
� Inschuivende vrije verdediger 
� Inschuivende middenvelders 
� In beweging zijn in eigen ruimte 
� Op eigen helft passen en trappen 
� Dieptepass gaat voor breedtepass 
� Op helft tegenstander acties maken 
� Opgeleid in taken per positie 
� Beginnend werken met looplijnen 
� Beginnend werken met vaste combinaties 
� Omschakeling balbezit -> balverlies 
� Omschakeling balverlies -> balbezit 

o Sociale/mentale vaardigheden 
� Willen winnen 
� Beginnend prestatiegericht werken 

 
- A-junior 

o Technische vaardigheden 
� Dribbelen en drijven met de bal 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over kleine afstand optimaal met 

binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘goede’ been over grote afstand optimaal met 

wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over kleine afstand optimaal met 

binnenkant en wreef 
� Passen en trappen met ‘chocolade’ been over grote afstand optimaal met 

wreef 
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� Aanname met ‘goede’ en ‘chocolade’ been optimaal 
� Gericht koppen, aanvallend en verdedigend 
� Tegenstander passeren door middel van meerdere acties 

(schijnbewegingen) 
� Techniek verdedigend optimaal; laag zitten en op voorvoeten en duel 

aangaan 
� Onderhouden technische vaardigheden volgens Wiel Coerver methode 

o Tactische vaardigheden 
� Klein maken van speelveld bij balverlies 
� Daar waar de bal is druk zetten 
� Duels om de bal hard aangaan, overal op het veld 
� Tegenstander vastzetten op de helft van de tegenstander 
� Nummer 10 aantal keer tegenstander vrij laten 
� Buitenspelval 
� Groot maken van speelveld bij balbezit 
� Opbouw van achteruit 
� Inschuivende vrije verdediger 
� Inschuivende middenvelders 
� In beweging zijn in eigen ruimte 
� Op eigen helft passen en trappen 
� Dieptepass gaat voor breedtepass 
� Op helft tegenstander acties maken 
� Opgeleid in taken per positie 
� Werken met looplijnen 
� Werken met vaste combinaties 
� Omschakeling balbezit -> balverlies 
� Omschakeling balverlies -> balbezit 
� Kennis van andere formaties als 1:3:4:3 en 1:4:4:2 

o Sociale/mentale vaardigheden 
� Willen winnen 
� Prestatiegericht werken 
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Formatie 1:3:3  

 

- deze formatie wordt gespeeld door de F-selectieteams en E-selectieteams waarbij de E-
selectieteams werken met vermelde tactische afspraken. Bij de F-selectieteams is hier 
geen sprake van. 

 

Balverlies (1:3:3) 

 

          

       

       

       

5    7 

   6    

       

       

       

2    4 

   3    

       

       

    1     
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Algemeen 

- tegenstander vast zetten op de helft van de tegenstander om zo snel mogelijk weer in 
balbezit te komen 

- daar waar de bal is direct druk zetten 
- duels om de bal hard aangaan, overal op het veld 
- klein maken van speelveld 

o naar voren toe 
o knijpen naar binnen toe 

- alle spelers doen mee met het spel bij balverlies (verdedigen)  

 

Positionele taken 

- Keeper (1) 
o Doelpunten voorkomen 
o Meebewegen met de bal 
o Zo lang mogelijk wat verder voor de goal spelen 

- Rechterverdediger en linkerverdediger (2 en 4) 
o Binnenkant dekken 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Zo snel mogelijk duel aangaan om de bal te veroveren 

- Centrale mandekker 
o Dekken van centrale aanvaller tegenstander 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Zo snel mogelijk duel aangaan om de bal te veroveren 
o Rugdekking verzorgen aan verdedigers 

- Rechteraanvaller en linkeraanvaller (5 en 7) 
o Storen opbouw tegenstander 
o Voorkomen van dieptepass 
o Binnenkant dekken 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Zo snel mogelijk duel aangaan om de bal te veroveren 

 
- Centrale aanvaller (6) 

o Dekken van centrale verdediger tegenstander 
o Storen opbouw tegenstander 
o Voorkomen van dieptepass 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Zo snel mogelijk duel aangaan om de bal te veroveren 
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Balbezit (1:3:3) 

          

       

   6    

       

5    7 

       

       

   3    

       

2    4 

       

       

       

    1     

 

Algemeen 

- veld groot maken 
o diepte  
o breedte 

- beweging zonder bal in je eigen ruimte 
- acties maken op meerdere plekken op het veld 
- inschuivende centrale mandekker en vooruitschuiven spits waardoor bij balbezit 

driehoekjes ontstaan die samenspel makkelijker maken 
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Positionele taken 

- Keeper (1) 
o Posities kiezen ten opzichte van verdedigers, voor het doel spelen 
o Voortzetting door middel van rollen, werpen of trappen 
o Fungeren als centrale opbouwer 

- Rechterverdediger en linkerverdediger (2 en 4) 
o Posities kiezen, veld groot maken naar de breedte en naar voren 
o Aanspelen van de aanvallers 
o Zel naar voren dribbelen of drijven 
o Meedoen met de aanval 
o Doelpoging ondernemen als het kan 

- Centrale mandekker 
o Posities kiezen tussen de aanvallers en de vleugelverdedigers in 
o Aanspelen van de aanvallers 
o Zelf naar voren dribbelen of drijven 
o Meedoen met de aanval 
o Doelpoging ondernemen als het kan 
o Speelveld lang maken 

- Rechteraanvaller en linkeraanvaller (5 en 7) 
o Met de bal zo snel mogelijk richting doel 
o Individuele actie of medespelers aanspelen 
o Voor het doel positie kiezen, vrijlopen 
o Doelpoging ondernemen als het kan 
o Speelveld breed en lang maken 

- Centrale aanvaller (6) 
o Zo diep mogelijk positie kiezen 
o Veld lang maken maar bereikbaar zijn 
o Individuele actie of medespeler aanspelen 
o Doelpoging ondernemen als het kan 
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Formatie 1:4:3:3 

 

- deze formatie wordt gespeeld door de teams C1, B2, B1, A2 en A1 

 

          

       

11  9  7 

       

       

       

8  10  6 

       

       

       

5  3  2 

       

   4    

       

       

    1     
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Balverlies (1:4:3:3) 

 

Algemeen 

- tegenstander vast zetten op de helft van de tegenstander om zo snel mogelijk weer in 
balbezit te komen 

- daar waar de bal is direct druk zetten 
- duels om de bal hard aangaan, overal op het veld 
- als je achterin 1:1 komt zonder rugdekking tegenstander ophouden 
- klein maken van speelveld 

o naar voren toe 
o knijpen naar binnen toe 

- nummer 10, aantal keer tegenstander vrij laten om in omschakeling direct aangespeeld 
te worden; nummer 4 neemt op zo’n moment nummer 10 van de tegenstander als 
tegenstander waardoor bij balverlies 1:3:4:3 ontstaat 

- buitenspelval 

 

Positionele taken 

- Keeper (1) 
o Zo lang mogelijk rond 16 meter blijven om een eventuele lange bal te 

onderscheppen 
o Meebewegen met de bal 
o Coachen van spelers en linies 
o Baas zijn in 5-meter gebied 

- Rechterverdediger (2) 
o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Bij aanwezige rugdekking zo snel mogelijk duel aangaan om de bal te veroveren 
o Als er geen rugdekking is tegenstander ophouden en speelruimte van de 

tegenstander zo klein mogelijk maken 
- Centrale mandekker (3) 

o Centraal blijven spelen 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Bij aanwezige rugdekking zo snel mogelijk duel aangaan om de bal te veroveren 
o Als er geen rugdekking is tegenstander ophouden en speelruimte van de 

tegenstander zo klein mogelijk maken 
o Als er geen rugdekking is en indien 2 of 5 zijn uitgespeeld tegenstander los laten 

en tegenstander 2 of 5 oppakken 
- Vrije verdediger (4) 

o Rugdekking verzorgen aan verdedigers 
o Als 10 niet meeverdedigt centrale middenvelder van tegenstander oppakken 
o Druk zetten op man met bal bij overtal situatie 
o Coachen middenveld/aanval 
o Eventueel op buitenspel spleen 
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- Linkerverdediger (5) 
o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Bij aanwezige rugdekking zo snel mogelijk duel aangaan om de bal te veroveren 
o Als er geen rugdekking is tegenstander ophouden en speelruimte van de 

tegenstander zo klein mogelijk maken 
- Rechter middenvelder (6) 

o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Inspelen van spits verhinderen 

- Centrale middenvelder 10 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Inspelen van spits verhinderen 
o Bij keuze om niet mee te verdedigen vrije verdediger coachen 
o Bij inschuiven van één van de verdedigers van de tegenstander vrije verdediger 

coachen 
� Centrale middenvelder pakt inschuivende speler tegenstander op 
� Vrije verdediger pakt centrale middenvelder van de tegenstander op 

o Coachen aanval/middenveld 
- Linker middenvelder (8) 

o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Inspelen van spits verhinderen 

- Rechter spits (7) 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Tegenstander dwingen tot breedtepass of pass terug naar keeper, lange pass 

eruit halen 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Knijpen naar binnen als tegenstander centraal gaat opbouwen 

� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant rechterspits pakt spits 
(9) de aangespeelde speler, neemt rechterspits eigen tegenstander en 
knijpt linkerspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant linkerspits pakt spits (9) 
de aangespeelde speler, neemt linkerspits eigen tegenstander en knijpt 
rechterspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

o Bij opbouw tegenstander vanaf middenveld knijpen naar binnen en opstellen 
tussen verdedigerslijn en middenveldlijn tegenstander, hierdoor komt eigen 
tegenstander in eerste instantie vrij maar kan ingegrepen worden bij aanspelen 
centrale verdediger 

- Linker spits (11) 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Tegenstander dwingen tot breedtepass of pass terug naar keeper, lange pass 

eruit halen 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Knijpen naar binnen als tegenstander centraal gaat opbouwen 
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� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant rechterspits pakt spits 

(9) de aangespeelde speler, neemt rechterspits eigen tegenstander en 
knijpt linkerspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant linkerspits pakt spits (9) 
de aangespeelde speler, neemt linkerspits eigen tegenstander en knijpt 
rechterspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

o Bij opbouw tegenstander vanaf middenveld knijpen naar binnen en opstellen 
tussen verdedigerslijn en middenveldlijn tegenstander, hierdoor komt eigen 
tegenstander in eerste instantie vrij maar kan ingegrepen worden bij aanspelen 
centrale verdediger 

- Centrumspits (9) 
o Druk zetten op keeper van de tegenstander  
o In balbezit zijnde centrale verdediger van de tegenstander scherp en kort 

dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Tegenstander dwingen tot breedtepass of pass terug naar keeper, lange pass 

eruit halen 
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Balbezit 1:4:3:3 (op juiste moment naar 1:3:4:3) 

 

Algemeen 

- veld groot maken 
o diepte  
o breedte 

- beweging zonder bal in je eigen ruimte 
- dieptepass gaat voor breedtepass 
- op eigen helft passen en trappen 
- helft tegenstander 

o doen wat je leuk vindt 
o doen wat goed is voor het team 
o acties maken 

� 1:1 acties 
� 1-2 acties 
� loopacties 

- opbouw van achteruit 
o 2 backs naar voren 
o 2 centrale verdedigers uit elkaar even buiten 16 meter 
o 2 halfspelers naar binnen en zorgen voor 3-hoekjes 
o bij lange bal van keeper, de backs en centrale verdedigers snel weer in positie 

bij directe tegenstander komen 
- inschuivende vrije verdediger; op het moment dat de bal in de middenlinie is en de 

vrije verdediger kan inschuiven zodat deze aangespeeld kan worden met zijn gezicht 
naar de goal van de tegenstander dient er ingeschoven te worden en ontstaat er een 
1:3:4:3 formatie 

- in deze formatie is er op het middenveld sprake van een ruitformatie 
o nummer 4 speelt tussen aanvalslinie en middenveld van de tegenstander 
o nummer 10 speelt tussen middenveld en achterhoede van de tegenstander 

- inschuivende middenvelders, als spel wordt breed gehouden is er tussen spits en 
buitenspeler ruimte 

o tussen 7 en 9 
� 6 of 10, via loopactie, 1-2 tje of actie met bal de 16 mtr in 

o tussen  11 en 9 
� 8 of 10, via loopactie, 1-2 tje of actie met bal de 16 mtr in 

 
 

- looplijnen 
o spits naar rechterkant als bij bal bij 6 of 10 is 

� 10 of 8 in gat tussen 11 en 9 induiken 
� bal strak over grond inspelen 

o spits naar linkerkant als bal bij 8 of 10 is 
� 10 of 6 gat tussen 7 en 9 induiken 
� Bal strak over grond inpassen 

- combinaties 
o 4 – 9 – 10 
o 10 – 9 – 6 / 7 
o 10 – 9 – 8 / 11 
o 2 – 7 – 6 binnendoor 
o 5 – 11 – 8 binnendoor 
o 1 – 10 – 4 – 9 – 10 / 6 / 8 
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Positionele taken 

- Keeper (1) 
o Afwisselend kiezen voor opbouw van achteruit en lange bal  
o Aanspeelbaar zijn en meevoetballen 
o Meebewegen met de bal 
o Coachen van spelers en linies 

- Rechterverdediger (2) 
o Bij opbouw van achteruit positie kiezen richting zijlijn en ruimte kiezen tussen 

linie van 3 en 4 en middenveld 
o Open staan en open aannemen 
o Onder druk linie overslaan bij passing 
o Bij opbouw via lange bal naar binnen knijpen en in buurt van directe 

tegenstander zijn 
- Centrale mandekker (3) 

o Opbouw verzorgen van achteruit 
o Open staan en open aannemen 
o Onder druk linie overslaan bij passing 
o Bij opbouw via lange bal naar binnen knijpen en in buurt van directe 

tegenstander zijn 
- Vrije verdediger (4) 

o Opbouw verzorgen van achteruit 
o Open staan en open aannemen 
o Inschuiven naar middenveld als bal bij eigen middenvelders of aanvallers is 
o Onder druk linie overslaan bij passing 

- Linkerverdediger (5) 
o Bij opbouw van achteruit positie kiezen richting zijlijn en ruimte kiezen tussen 

linie van 3 en 4 en middenveld 
o Open staan en open aannemen 
o Onder druk linie overslaan bij passing 
o Bij opbouw via lange bal naar binnen knijpen en in buurt van directe 

tegenstander zijn 
- Rechter middenvelder (6) 

o Als 2 in balbezit is knijpen naar binnen en driehoek vormen met 2 en 7 om 
aanspeelbaar te zijn en ruimte te maken naar voren 

o Als 3 of 4 in balbezit is breed ruimte maken 
o Als 11 in balbezit is in de 16-meter komen 
o Als 7 in balbezit is in de rug van 7 aanspeelbaar zijn en bij ruimte soms er 

overheen komen 
o Controle verzorgen als 8 en 10 in de 16-meter komen 
o Open staan en open aannemen 

- Centrale middenvelder 10 
o Spel verdelen 
o Als 4 inschuift dieper gaan spelen tussen middenveld en verdediging van 

tegenstander 
o In 16-meter komen bij balbezit 7 en 11 
o Aanspeelbaar zijn voor alle in balbezit zijnde spelers 
o Open ruimtes van speelveld gebruiken 

- Linker middenvelder (8) 
o Als 5 in balbezit is knijpen naar binnen en driehoek vormen met 5 en 11 om 

aanspeelbaar te zijn en ruimte te maken naar voren 
o Als 3 of 4 in balbezit is breed ruimte maken 
o Als 7 in balbezit is in de 16-meter komen 
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o Als 11 in balbezit is in de rug van 11 aanspeelbaar zijn en bij ruimte soms er 
overheen komen 

o Controle verzorgen als 6 en 10 in de 16-meter komen 
o Open staan en open aannemen 

- Rechter spits (7) 
o Diepte maken en tegenstander terugdringen 
o Speelveld breed houden  
o Open staan en open aannemen 
o Op eigen helft en eerste 20 meter helft tegenstander passing game; in de 

overige ruimte acties maken en tegenstander uitspelen 
o Wisselwerking met 6; middenveld overnemen als 6 er overheen komt  
o Als 8 of 11 in balbezit is voor de voorzet in 16 meter komen 
o Afwisselend kiezen voor dieptebal en bal in de voeten 
o Maken van vooractie 

- Linker spits (11) 
o Diepte maken en tegenstander terugdringen 
o Speelveld breed houden  
o Open staan en open aannemen 
o Op eigen helft en eerste 20 meter helft tegenstander passing game; in de 

overige ruimte acties maken en tegenstander uitspelen 
o Wisselwerking met 8; middenveld overnemen als 6 er overheen komt  
o Als 6 of 7 in balbezit zijn voor de voorzet in 16 meter komen 
o Afwisselend kiezen voor dieptebal en bal in de voeten 
o Maken van vooractie 

- Centrumspits (9) 
o Diepte maken en tegenstander terugdringen 
o Op eigen helft en eerste 20 meter helft tegenstander passing game; in de 

overige ruimte acties maken en tegenstander uitspelen 
o Agressief en scherp voor de goal, doelgericht zijn 
o Bij voorzet afwisselend kiezen voor eerste paal, centraal voor de goal of tweede 

paal 
o Afwisselend kiezen voor dieptebal en bal in de voeten 
o Maken van vooractie 

 

Omschakeling 1:4:3:3  

 

Omschakeling BB -> BV 

o SNEL 
o geen discussie over fout van een ander, direct druk op de bal zetten 
o eventueel sterkste speler bij tegenstander opzoeken en uitschakelen 

 

Omschakeling BV -> BB 

o SNEL 
o diepte gaat voor breedte; juiste moment en kijken voordat bal diep wordt 

gespeeld 



 

 

VOETBALLEERPLAN SV LELYSTAD ’67  

20 

Formatie 1:3:4:3 

 

- deze formatie wordt gespeeld door de teams D2, D1 en C2 

 

          

11  9  7 

       

       

   10    
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Balverlies (1:3:4:3) 

 

Algemeen 

- tegenstander vast zetten op de helft van de tegenstander om zo snel mogelijk weer in 
balbezit te komen 

- daar waar de bal is direct druk zetten 
- duels om de bal hard aangaan, overal op het veld 
- klein maken van speelveld 

o naar voren toe 
o knijpen naar binnen toe 

- nummer 10, laat tegenstander vrij laten om in  omschakeling direct aangespeeld te 
worden; bij inschuivende verdediger wordt deze door nummer 10 opgepakt 

- nummer 4 verdedigt centrale middenvelder van de tegenstander  
- buitenspelval 

Positionele taken 

- Keeper (1) 
o Zo lang mogelijk rond 16 meter blijven om een eventuele lange bal te 

onderscheppen 
o Meebewegen met de bal 
o Coachen van spelers en linies 
o Baas zijn in 5-meter gebied 

- Rechterverdediger (2) 
o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 

- Centrale mandekker (3) 
o Centraal blijven spelen 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Als 2 of 5 zijn uitgespeeld tegenstander los laten en tegenstander 2 of 5 

oppakken 
- Centrale middenvelder in de punt naar achteren (4) 

o Centrale middenvelder van tegenstander oppakken 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Inspelen van spits verhinderen 
o Coachen middenveld/aanval 

- Linkerverdediger (5) 
o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 

- Rechter middenvelder (6) 
o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Inspelen van spits verhinderen 
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o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
- Centrale middenvelder 10 

o Inspelen van spits verhinderen 
o Bij inschuiven van één van de verdedigers deze speler verdedigen en deze 

scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Coachen aanval/middenveld 

- Linker middenvelder (8) 
o Binnenkant dekken 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Inspelen van spits verhinderen 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 

- Rechter spits (7) 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Tegenstander dwingen tot breedtepass of pass terug naar keeper, lange pass 

eruit halen 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Knijpen naar binnen als tegenstander centraal gaat opbouwen 

� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant rechterspits pakt spits 
(9) de aangespeelde speler, neemt rechterspits eigen tegenstander en 
knijpt linkerspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant linkerspits pakt spits (9) 
de aangespeelde speler, neemt linkerspits eigen tegenstander en knijpt 
rechterspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

o Bij opbouw tegenstander vanaf middenveld knijpen naar binnen en opstellen 
tussen verdedigerslijn en middenveldlijn tegenstander, hierdoor komt eigen 
tegenstander in eerste instantie vrij maar kan ingegrepen worden bij aanspelen 
centrale verdediger 

- Linker spits (11) 
o Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Tegenstander dwingen tot breedtepass of pass terug naar keeper, lange pass 

eruit halen 
o Knijpen naar binnen en staffelen als over andere kant wordt opgebouwd 
o Knijpen naar binnen als tegenstander centraal gaat opbouwen 

� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant rechterspits pakt spits 
(9) de aangespeelde speler, neemt rechterspits eigen tegenstander en 
knijpt linkerspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

� Bij centrale opbouw door tegenstander over kant linkerspits pakt spits (9) 
de aangespeelde speler, neemt linkerspits eigen tegenstander en knijpt 
rechterspits naar binnen richting centrale verdediger zonder bal 

o Bij opbouw tegenstander vanaf middenveld knijpen naar binnen en opstellen 
tussen verdedigerslijn en middenveldlijn tegenstander, hierdoor komt eigen 
tegenstander in eerste instantie vrij maar kan ingegrepen worden bij aanspelen 
centrale verdediger 

- Centrumspits (9) 
o Druk zetten op keeper van de tegenstander  
o In balbezit zijnde centrale verdediger van de tegenstander scherp en kort 

dekken als deze wordt aangespeeld 
o Op juiste moment duel om de bal te veroveren 
o Tegenstander dwingen tot breedtepass of pass terug naar keeper, lange pass 

eruit halen 
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Balbezit 1:3:4:3  

 

Algemeen 

- veld groot maken 
o diepte  
o breedte 

- beweging zonder bal in je eigen ruimte 
- dieptepass gaat voor breedtepass 
- op eigen helft passen en trappen 
- helft tegenstander 

o doen wat je leuk vindt 
o doen wat goed is voor het team 
o acties maken 

� 1:1 acties 
� 1-2 acties 
� loopacties 

- opbouw van achteruit 
o 2 backs naar voren 
o centrale verdediger en middenvelder in de punt naar achteren uit elkaar even 

buiten 16 meter 
o 2 halfspelers naar binnen en zorgen voor 3-hoekjes 
o bij lange bal van keeper, de backs en centrale verdedigers snel weer in positie 

bij directe tegenstander komen 
- inschuivende middenvelder in de punt naar achteren; op het moment dat de bal in de 

middenlinie is en de middenvelder in de punt naar achteren kan inschuiven zodat deze 
aangespeeld kan worden met zijn gezicht naar de goal van de tegenstander dient er 
ingeschoven te worden en ontstaat er een 1:3:4:3 formatie 

- in deze formatie is er op het middenveld sprake van een ruitformatie 
o nummer 4 speelt tussen aanvalslinie en middenveld van de tegenstander 
o nummer 10 speelt tussen middenveld en achterhoede van de tegenstander 

- inschuivende middenvelders, als spel wordt breed gehouden is er tussen spits en 
buitenspeler ruimte 

o tussen 7 en 9 
� 6 of 10, via loopactie, 1-2 tje of actie met bal de 16 mtr in 

o tussen  11 en 9 
� 8 of 10, via loopactie, 1-2 tje of actie met bal de 16 mtr in 

- looplijnen 
o spits naar rechterkant als bij bal bij 6 of 10 is 

� 10 of 8 in gat tussen 11 en 9 induiken 
� bal strak over grond inspelen 

o spits naar linkerkant als bal bij 8 of 10 is 
� 10 of 6 gat tussen 7 en 9 induiken 
� Bal strak over grond inpassen 

- combinaties 
o 4 – 9 – 10 
o 10 – 9 – 6 / 7 
o 10 – 9 – 8 / 11 
o 2 – 7 – 6 binnendoor 
o 5 – 11 – 8 binnendoor 
o 1 – 10 – 4 – 9 – 10 / 6 / 8 
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Positionele taken 

- Keeper (1) 
o Afwisselend kiezen voor opbouw van achteruit en lange bal  
o Aanspeelbaar zijn en meevoetballen 
o Meebewegen met de bal 
o Coachen van spelers en linies 

- Rechterverdediger (2) 
o Bij opbouw van achteruit positie kiezen richting zijlijn en ruimte kiezen tussen 

linie van 3 en 4 en middenveld 
o Open staan en open aannemen 
o Onder druk linie overslaan bij passing 
o Bij opbouw via lange bal naar binnen knijpen en in buurt van directe 

tegenstander zijn 
- Centrale mandekker (3) 

o Opbouw verzorgen van achteruit 
o Open staan en open aannemen 
o Onder druk linie overslaan bij passing 
o Bij opbouw via lange bal naar binnen knijpen en in buurt van directe 

tegenstander zijn 
- Centrale middenvelder in de punt naar achteren (4)  

o Opbouw verzorgen van achteruit 
o Open staan en open aannemen 
o Inschuiven naar middenveld als bal bij eigen middenvelders of aanvallers is 
o Onder druk linie overslaan bij passing 

- Linkerverdediger (5) 
o Bij opbouw van achteruit positie kiezen richting zijlijn en ruimte kiezen tussen 

linie van 3 en 4 en middenveld 
o Open staan en open aannemen 
o Onder druk linie overslaan bij passing 
o Bij opbouw via lange bal naar binnen knijpen en in buurt van directe 

tegenstander zijn 
 

- Rechter middenvelder (6) 
o Als 2 in balbezit is knijpen naar binnen en driehoek vormen met 2 en 7 om 

aanspeelbaar te zijn en ruimte te maken naar voren 
o Als 3 of 4 in balbezit is breed ruimte maken 
o Als 11 in balbezit is in de 16-meter komen 
o Als 7 in balbezit is in de rug van 7 aanspeelbaar zijn en bij ruimte soms er 

overheen komen 
o Controle verzorgen als 8 en 10 in de 16-meter komen 
o Open staan en open aannemen 

- Centrale middenvelder 10 
o Spel verdelen 
o Als 4 inschuift dieper gaan spelen tussen middenveld en verdediging van 

tegenstander 
o In 16-meter komen bij balbezit 7 en 11 
o Aanspeelbaar zijn voor alle in balbezit zijnde spelers 
o Open ruimtes van speelveld gebruiken 

- Linker middenvelder (8) 
o Als 5 in balbezit is knijpen naar binnen en driehoek vormen met 5 en 11 om 

aanspeelbaar te zijn en ruimte te maken naar voren 
o Als 3 of 4 in balbezit is breed ruimte maken 
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o Als 7 in balbezit is in de 16-meter komen 
o Als 11 in balbezit is in de rug van 11 aanspeelbaar zijn en bij ruimte soms er 

overheen komen 
o Controle verzorgen als 6 en 10 in de 16-meter komen 
o Open staan en open aannemen 

- Rechter spits (7) 
o Diepte maken en tegenstander terugdringen 
o Speelveld breed houden  
o Open staan en open aannemen 
o Op eigen helft en eerste 20 meter helft tegenstander passing game; in de 

overige ruimte acties maken en tegenstander uitspelen 
o Wisselwerking met 6; middenveld overnemen als 6 er overheen komt  
o Als 8 of 11 in balbezit is voor de voorzet in 16 meter komen 
o Afwisselend kiezen voor dieptebal en bal in de voeten 
o Maken van vooractie 

- Linker spits (11) 
o Diepte maken en tegenstander terugdringen 
o Speelveld breed houden  
o Open staan en open aannemen 
o Op eigen helft en eerste 20 meter helft tegenstander passing game; in de 

overige ruimte acties maken en tegenstander uitspelen 
o Wisselwerking met 8; middenveld overnemen als 6 er overheen komt  
o Als 6 of 7 in balbezit zijn voor de voorzet in 16 meter komen 
o Afwisselend kiezen voor dieptebal en bal in de voeten 
o Maken van vooractie 

- Centrumspits (9) 
o Diepte maken en tegenstander terugdringen 
o Op eigen helft en eerste 20 meter helft tegenstander passing game; in de 

overige ruimte acties maken en tegenstander uitspelen 
o Agressief en scherp voor de goal, doelgericht zijn 
o Bij voorzet afwisselend kiezen voor eerste paal, centraal voor de goal of tweede 

paal 
o Afwisselend kiezen voor dieptebal en bal in de voeten 
o Maken van vooractie 
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Omschakeling 1:3:4:3  

 

Omschakeling BB -> BV 

o SNEL 
o geen discussie over fout van een ander, direct druk op de bal zetten 

 

Omschakeling BV -> BB 

o SNEL 
o diepte gaat voor breedte 

 

Overig 

 

Cornerballen mee 

- strakke indraaiende corners 
- op moment van trap spelers bewegen 
- 5 man op 16 mtr bij 2e paal 

o 2 man naar 1e paal 
o 2 man centraal naar goal 
o 1 man 2e paal 

- 1 man buiten 16-meter, zorgen voor balbezit 

 

Cornerballen tegen 

- 3 spitsen blijven voorin 
- 1 man bij paal of GEEN 
- overige spelers zoeken tegenstander 
- altijd duel, meespringen, licht contact maken met lichaam 

 

Voorzetten 

- spelers moeten komen en er niet al staan 
- rechts, voorzet van 7 

o in 16 mtr zijn; 8, 9, 11, 10 
� 1 1e paal 
� 2 centraal 
� 1 2e paal 

o buiten 16 mtr zijn; 4 en 6 
� schot, balbezit of direct verdedigende actie 
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- links, voorzet van 11 

o in 16 mtr zijn; 6, 7, 9, 10 
� 1 1e paal 
� 2 centraal 
� 1 2e paal 

o buiten 16 mtr zijn; 4 en 6 
� schot, balbezit of direct verdedigende actie 

 

Vrije trappen mee 

- 16 – 25 mtr van de goal, schot op goal 
o direct schot 
o bal breed leggen 
o bal langs muur spelen 
o bal breed leggen op man recht voor de goal 
o bal op man in muur inspelen 

� zelf indraaien 
� kaatsen op man naast muur en schieten 

- overige vrij trappen zorgen voor balbezit 

 

Vrije trappen tegen 

- 16 – 25 mtr van de goal 
o zo klein mogelijke muur 
o des te verder naar de zijkant, GEEN muur 
o als muur bestaat uit meer dan 2 man, 1 spits mee terug 

- overige vrije trappen 
o geen muur 
o 3 spitsen blijven voor 

 

Coaching 

- coaching dient om elkaar te helpen en het spel sneller te maken 
- je bal nacoachen zorgt ervoor dat je medespeler sneller kan reageren 

o vrij (je hebt tijd om in te draaien) 
o in je rug (tegenstander zit kort in je rug) 
o kaats (kaats direct terug, ik weet wat ik ga doen) 
o hoek (speel de bal in de hoek, er loopt een speler vrij) 
o ‘naam’ speler (zoek die speler) 
o as (speel de bal zo snel mogelijk naar de as) 
o actie (ga voor de 1:1 actie) 
o voet (speel de bal maar in mijn voeten) 
o diep (speel de bal maar diep, ik ga) 
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Keeperstraining sv Lelystad ‘67 

 
Onderstaand is per leeftijdcategorie het leerplan weergegeven. Ook hier is net als bij de 
veldspelers rekening gehouden met vaardigheden per leeftijd. Net als bij de opleiding van de 
veldspelers is bij het opleiden van de keepers de ervaring en eigen inbreng erg belangrijk. 
Deze trainers moeten de expertise hebben van het ‘vak’ keepen. 
 
Voor de keepers in de F-leeftijd zijn geen specifieke keeperstrainingen. De visie van sv 
Lelystad ’67 is dat binnen deze leeftijd de kinderen om toerbeurt kunnen keepen en 
voetballen. De achterliggende gedachte hierbij is om bij iedereen de ontwikkeling van de 
voetbalvaardigheden en algemene coördinatie te ontwikkelen. 
 
De keeperstraining bestaat uit twee soorten trainingen: 

- Individuele training om alle vaardigheden te leren 
- Meedoen met positie- en partijspelen tijdens de groepstraining om zowel de 

vaardigheden maar zeker het aspect leidinggeven/coachen te leren 
 

Benodigde vaardigheden eind leeftijdscategorie 

 
- E en D keeper 

o Technische vaardigheden 
� Verdedigend zonder bal 

• Uitgangshouding 
• Verplaatsen in en voor het doel door middel van snel voetenwerk; 

het gaat hier om starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle 
richtingen 

� Verdedigend met bal 
• Oprapen 
• Onderhands vangen 
• Blokkeren met buik/borst 
• Bovenhands vangen 
• Vallen 
• Duiken 
• In de voeten werpen 
• Ballen wegtrappen uit doelgebied 

� Opbouwend / aanvallen 
• Trap uit handen 
• Volleytrap 
• Doeltrap, trap vanaf de grond 
• Werpen; rollen en zijwaartse slingerworp 

o Tactische vaardigheden 
� Opstellen en positiespel in het doel 
� Opstellen en positiespel voor het doel; vooral om diepte ballen van de 

tegenstander te onderscheppen 
� Opbouwen in balbezit 
� Keepers moeten bij balbezit en als de bal op de helft van de tegenstander 

is uit hun goal komen, bij rand 16-meter gebied 
o Leiding geven / coaching 

� Los; deze bal is voor de keeper, de overige spelers moeten de bal laten 
gaan 

� Jij; de keeper verplicht een speler de bal te spelen 
- D (2e jaars) en C keeper 

o Technische vaardigheden  
� Verdedigend zonder bal 



 

 

VOETBALLEERPLAN SV LELYSTAD ’67  

29 

• Uitgangshouding 
• Verplaatsen in en voor het doel door middel van snel voetenwerk; 

het gaat hier om starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle 
richtingen 

• Schijnbewegingen met het lichaam 
• Springen; 1 en 2 benige afzet, zowel omhoog, zijwaarts als 

achterwaarts; links en rechts zijwaarts vanuit stand of aanloop 
met meer passen 

� Verdedigend met bal 
• Oprapen (onder weerstand tegenstander) 
• Onderhands vangen (onder weerstand tegenstander) 
• Blokkeren met buik/borst (onder weerstand tegenstander) 
• Bovenhands vangen (onder weerstand tegenstander) 
• Vallen (onder weerstand tegenstander) 
• Duiken (onder weerstand tegenstander) 
• In de voeten werpen (onder weerstand tegenstander) 
• Ballen wegtrappen uit doelgebied (onder weerstand tegenstander) 
• Oprapen, onderhands vangen, blokkeren met buik/borst met 

ontwijken van inkomende tegenstander door zijwaarts weg te 
springen 

� Opbouwend / aanvallen 
• Trap uit handen 
• Volleytrap 
• Dropkick 
• Doeltrap, trap vanaf de grond 
• Werpen; rollen en zijwaartse slingerworp 

o Tactische vaardigheden 
� Opstellen en positiespel in het doel 
� Opstellen en positiespel voor het doel; vooral om diepte ballen van de 

tegenstander te onderscheppen 
� Opbouwen in balbezit 
� Keepers moeten bij balbezit en als de bal op de helft van de tegenstander 

is uit hun goal komen, bij rand 16-meter gebied 
� Duel 1:1 
� Spelhervattingen in en voor het doel bij hoekschop, vrije trap en penalty 

o Leiding geven / coaching 
� Los; deze bal is voor de keeper, de overige spelers moeten de bal laten 

gaan 
� Jij; de keeper verplicht een speler de bal te spelen 
� Hier; een speler met bal, die een tegenstander in de rug heeft of geen 

overzicht heeft op de rest van het veld moet de bal terug spelen op de 
keeper 

� Weg; een speler die in balbezit is of in balbezit kan komen moet de bal 
wegtrappen (zijlijn, achterlijn of ver op de helft van de tegenstander) en 
mag de bal absoluut niet terug spelen op de keeper 

� Coachen tijdens spelsituaties waarbij de keeper niet direct betrokken is, 
waarschuw op tijd de medespelers 

- B en A keeper 
o Technische vaardigheden; herhalen van onderstaande vaardigheden waarbij 

kracht en intensiteit opgevoerd moeten worden. 
� Verdedigend zonder bal 

• Uitgangshouding 
• Verplaatsen in en voor het doel door middel van snel voetenwerk; 

het gaat hier om starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle 
richtingen 



 

 

VOETBALLEERPLAN SV LELYSTAD ’67  

30 

• Schijnbewegingen met het lichaam 
• Springen; 1 en 2 benige afzet, zowel omhoog, zijwaarts als 

achterwaarts; links en rechts zijwaarts vanuit stand of aanloop 
met meer passen 

� Verdedigend met bal 
• Oprapen (onder weerstand tegenstander) 
• Onderhands vangen (onder weerstand tegenstander) 
• Blokkeren met buik/borst (onder weerstand tegenstander) 
• Bovenhands vangen (onder weerstand van meerdere 

tegenstanders) 
• Vallen (onder weerstand tegenstander) 
• Duiken (onder weerstand tegenstander) 
• In de voeten werpen (onder weerstand tegenstander) 
• Ballen wegtrappen uit doelgebied (onder weerstand tegenstander) 
• Oprapen, onderhands vangen, blokkeren met buik/borst met 

ontwijken van inkomende tegenstander door zijwaarts weg te 
springen 

• Tippen van de bal en het veranderen van richting van flankballen 
• Stompen met 1 vuist, met 2 vuisten en onder weerstand van 1 of 

meerdere tegenstanders 
• Noodafweer 
• Alle noodzakelijke vaardigheden buiten 16 meter gebied zoals 

wegtrappen, koppen, sliding, tackle 
� Opbouwend / aanvallen 

• Trap uit handen 
• Volleytrap 
• Dropkick 
• Doeltrap, trap vanaf de grond 
• Werpen; rollen en zijwaartse slingerworp 

o Tactische vaardigheden 
� Opstellen en positiespel in het doel 
� Opstellen en positiespel voor het doel; vooral om diepte ballen van de 

tegenstander te onderscheppen 
� Opbouwen in balbezit 
� Keepers moeten bij balbezit en als de bal op de helft van de tegenstander 

is uit hun goal komen, bij rand 16-meter gebied 
� Duel 1:1 
� Spelhervattingen in en voor het doel bij hoekschop, vrije trap en penalty 
� Wanneer de bal in het spel brengen rekening houdend met factoren als 

tijd en stand in de wedstrijd 
o Leiding geven / coaching 

� Los; deze bal is voor de keeper, de overige spelers moeten de bal laten 
gaan 

� Jij; de keeper verplicht een speler de bal te spelen 
� Hier; een speler met bal, die een tegenstander in de rug heeft of geen 

overzicht heeft op de rest van het veld moet de bal terug spelen op de 
keeper 

� Weg; een speler die in balbezit is of in balbezit kan komen moet de bal 
wegtrappen (zijlijn, achterlijn of ver op de helft van de tegenstander) en 
mag de bal absoluut niet terug spelen op de keeper 

� Coachen tijdens spelsituaties waarbij de keeper niet direct betrokken is, 
waarschuw op tijd de medespelers 
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Scouting   

 

sv Lelystad ‘67 wil uitgroeien tot minimaal een stabiele Hoofdklasser, het tweede elftal moet in 

deze periode reserve Hoofdklasse gaan spelen en het derde elftal zal voornamelijk moeten 

bestaan uit jonge spelers.  Deze 3 selectie teams zullen (in hun totaliteit) moeten bestaan uit 

ongeveer 70- 80% zelf opgeleide en gescoute jeugdspelers. 

Hiervan uitgaande zullen we het bij de jeugd van sv Lelystad ‘67 uitsluitend hebben over 

interne scouting.  Wellicht dat er in de toekomst ook extern gescout kan worden, maar in 

eerste instantie gaan we uit van onze eigen jeugdspelers.  Blijft onverlet dat als er zich 

talentvolle spelers van andere clubs zich aandienen/aanbieden zij met open armen zullen 

worden ontvangen. 

 

Interne scouting 

De interne scouting richt zich voornamelijk op de jongste jeugd teams (pupillen en C junioren) 

waarbij vooral bij E en D pupillen veel spelers rondlopen die zich goed/snel ontwikkelen; in 

deze afdelingen moet het vaakst gescout worden. De mogelijkheid bestaat dat trainers en/of 

leiders van de niet selectie teams uit eigenbelang niet altijd doorgeven als er een speler in hun 

team is die er bovenuit steekt en op een wat hoger niveau  dient te voetballen en te trainen.  

Zulke spelers mogen niet aan de aandacht van de hoofdtrainers ontsnappen. 

De interne scouting zal plaats dienen te vinden door onafhankelijke scouts.  De scouts moeten 

uiteraard een voetbalachtergrond hebben, maar ook en vooral clubmensen zijn.  Dus geen 

passanten. Waarvoor gewaakt moet worden, is dat er niet een te grote groep scouts ontstaat; 

een te grote groep scouts geeft vaak te veel “ruis”, twee of drie scouts per jeugdafdeling is 

genoeg. 

Er wordt uiteraard gescout op voetbal technische aspecten (techniek, spelinzicht, 

fysiek/snelheid, inzet/speldiscipline) waarbij technische vaardigheden de boventoon voeren.  

Maar wat ook niet uit het oog verloren moet worden is gedrag en discipline in en buiten het 

veld.  We besteden als club extra tijd en aandacht aan gescoute spelers en de ingestoken tijd 

en energie moeten ze wel verdienen. 

 

Werving 

De hoofdtrainer gaat in samenwerking met bestuurslid technische zaken personen binnen de 

vereniging benaderen die als scout willen fungeren.  Het initiatief kan zowel bij bestuurslid 

technische zaken liggen als bij de hoofdtrainer. Er zal dan een gesprek komen om goede 

afspraken te maken.  De scouts dienen te beseffen dat ze een groot aantal zaterdagen (vooral 

vroeg in de ochtend) langs de velden moeten lopen.  Ook het bezoeken van trainingen zal 

nodig zijn bij een gescoute speler. 

Aan het begin van het seizoen moet duidelijk zijn welke scouts er zijn en zittende scouts 

worden uiteraard eerst benaderd. 
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Taken scouts 

Een intern gescoute speler moet aan de hoofdtrainer worden doorgegeven. De hoofdtrainer 

gaat dan in samenwerking met de leider/trainer van desbetreffende speler en 

wedstrijdsecretaris een plan van aanpak maken.  In principe zo snel mogelijk mee laten 

trainen met een selectie elftal(team). Welk team dat is wordt door de hoofdtrainer bepaald. 

De scouts moeten ook goed contact onderhouden met wedstrijdsecretaris van desbetreffende 

jeugdafdeling.  Wedstrijdsecretarissen kunnen immers ook scouts inseinen over eventueel wat 

meer getalenteerde spelers in een lager team; dit kunnen ze gehoord hebben in een 

overlegmoment van leiders/trainers.  

De scouts en hoofdtrainer moeten goed overleg voeren en kunnen enkele malen per jaar bij 

elkaar komen om één en ander te evalueren en aan te scherpen. Initiatief in dezen ligt bij de 

hoofdtrainer. 

Samenvattend; de taken van de scouts: 

• Regelmatig rondkijken op zaterdag op de velden bij wedstrijden van lagere teams en 

indien mogelijk ook bij training van gescoute speler kijken. 

• Vroegtijdig doorgeven van gescoute spelers aan de hoofdtrainer. 

• Contact onderhouden met wedstrijdsecretaris. 

• Bereid zijn tot enkele overlegmomenten in het seizoen. 

 

Hoofdtrainer en scouting 

De hoofdtrainer heeft altijd de beslissende stem als het gaat over intern gescoute speler. Hij 

bepaalt plan van aanpak. Uiteraard wordt dit goed gecommuniceerd met betrokkenen (scout,  

leider/trainer,  wedstrijdsecretaris en ouder(s)) 

De hoofdtrainer gaat ook trainingen bezoeken als daar specifiek om gevraagd wordt (om speler 

in andere setting ook eens te bekijken), dit kan samen met een scout. Dan duidelijk uitleggen 

wat de bedoeling is van zo ‘n  bezoekje in relatie tot de scouting. Ook een mooi moment om 

wat meer in informele sfeer contact te leggen met desbetreffende trainer. 

De hoofdtrainer moet in overlegmoment, uiteraard het liefst aan begin van seizoen, bij de 

jeugdafdeling één en ander gaan vertellen aangaande scouting. (wie zijn de scouts, procedure, 

wisselwerking naar hoofdtrainer,  uitnodigen bezoeken van trainingen etc.)  De 

wedstrijdsecretarissen moeten dan wel de hoofdtrainer uitnodigen aan het begin van het 

seizoen. In de toekomst ook bij “Kick Off nieuwe seizoen” goed uitleggen hoe we met interne 

scouting omgaan. 

De hoofdtrainer moet goed communiceren met ouders van een eenmaal gescoute speler en 

duidelijk uitleggen hoe we hier mee omgaan.  
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Trainers competenties binnen sv Lelystad’67 

 

De rol van de trainer is aan verandering onderhevig; de jeugd wordt mondiger, de 

weerbaarheid van spelers veranderd, interesses zijn breder en motivaties kunnen op termijn 

verdwijnen zijn hiervan zomaar een aantal voorbeelden. Als trainer kun je niet meer ‘even 

voor een groep gaan staan’. Het voorbereiden van de trainingen, gesprekken voeren met 

ouders en spelers en het coachen tijdens de wedstrijd zijn allemaal onderwerpen die de nodige 

vaardigheden vragen om als trainer te kunnen slagen (van oppasser tot mentalcoach). 

Vandaar dat we bij sv Lelystad ’67 de (potentiële) trainers willen toetsen aan een aantal 

competenties. 

 

Competenties of (gedrags) kenmerken zijn in twee groepen in te delen. De harde en zachte 

competenties. Beide competenties bepalen gezamenlijk of iemand geschikt is voor het 

uitoefenen van een functie. 

 

De harde competenties zijn die competenties waaraan iemand moet voldoen en door middel 

van bijvoorbeeld diploma’s kan aantonen over de gevraagde eisen te beschikken. 

Als sv Lelystad ‘67 vraagt om een trainer/coach 3 voor haar A1 jeugd dan zal diegene moeten 

aantonen dit diploma daadwerkelijk te bezitten. Aan de hand van een lijst met gewenste harde 

competenties kan daarom bepaald worden of een trainer in aanmerking komt. 

 

De zachte competenties zijn van doorslaggevend belang om de juiste man op de 

daadwerkelijke functie te krijgen. Bij de zachte competenties wordt naar het karakter van de 

(potentiële) trainer gekeken en beoordeelt of dit aansluit bij de wensen en de cultuur van de 

vereniging sv Lelystad ‘67. Hierbij worden competenties als het analytische vermogen, 

didactische vaardigheden, samenwerking, aanpassingsvermogen, initiatief, betrokkenheid…. 

etc. in ogenschouw genomen. 

 

Ervaring speelt hierbij een uiterst belangrijke rol, aantoonbare ervaring is van doorslaggevend 

belang om een trainer wel of niet aan te stellen binnen sv Lelystad ’67. 

 

Voor alle trainers binnen sv Lelystad ’67, vanaf de trainer voor de F-junioren tot aan de trainer 

van het 1e elftal, wordt een combinatie van harde en zachte competenties bepaald. Het doel 

hiervan is een kwaliteitsborging te genereren voor de doorstroom van de jeugd van sv Lelystad 

’67 naar de seniorenselectie. 
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Per voorkomende situatie, nieuwe trainer of beoordeling bestaande trainer, zal er een 

combinatie worden gemaakt van de harde competenties met een aantal zachte competenties. 

Bij de bepaling van de benodigde zachte competenties zal heel duidelijk gekeken worden naar 

de in te vullen functie, vanzelfsprekend zijn die voor F-trainer anders dan bij een trainer voor 

de A-junioren. 

Harde competenties 

- Tot en met de C-junioren JVT 
- Vanaf de B-junioren TC III 
- Aantoonbare ervaring welke door referenties getoetst kan worden 

 

Zachte competenties 

Aanpassingsvermogen 

Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te 

voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen los. 

Gedragsbeschrijvingen:  

o Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties, laat hierbij 
desnoods aanvankelijke doelstellingen los.  

o Speelt soepel in op veranderingen.   
o Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden.  

Anticiperen  

Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Voorkomt dat 

zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen. Gedragsbeschrijvingen:  

o Weet tijdig op kritische situaties in te spelen.  
o Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen.  
o Denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten.  

 

Besluitvaardigheid  

Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het 

uitspreken van meningen. Gedragsbeschrijvingen:  

o Hakt knopen door.  
o Stelt beslissingen en/of acties niet onnodig uit.  
o Maakt keuzes, ook als bepaalde factoren onvoldoende helder zijn en 

'waarschijnlijk' zullen blijven.  
o Legt zich vast door het uitspreken van de eigen mening.  

Betrokkenheid  

Zich verbonden tonen met de taak en de professie en op basis hiervan anderen stimuleren. 

Gedragsbeschrijvingen:  

o Laat verbondenheid met de eigen taak zien.  
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o Laat verbondenheid met het eigen vakgebied zien.  
o Vertelt stimulerend en enthousiast over het werk.  

Creativiteit 

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. 

Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van de bestaande. Gedragsbeschrijvingen:  

� Doorbreekt bestaande denkkaders.  
� Komt met vernieuwende ideeën die anderen aanspreken.  
� Combineert bestaande benaderingen tot nieuwe oplossingen.  
� Bedenkt makkelijk meerdere oplossingen of benaderingen voor een vraagstuk.  

Initiatief 

Kansen onderkennen en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. 
Gedragsbeschrijvingen:  

� Begint uit zichzelf, wacht niet af.  
� Ziet kansen en handelt ernaar.  
� Neemt het voortouw in projecten of andere gezamenlijke acties.  
� Draagt uit eigen beweging oplossingen aan.  

Innovatief handelen 

Vernieuwend denken en handelen; kansen en mogelijkheden zien voor vernieuwing van 

werkwijzen, producten of diensten; voorkeur voor uitproberen van verbeteringen boven 

handhaven van bestaande. Gedragsbeschrijvingen:  

� Staat open voor mogelijkheden om zaken en werkwijzen te verbeteren.  
� Ziet kansen en bedenkt mogelijkheden voor nieuwe producten of diensten.  
� Past ideeën voor verbetering van zaken zo mogelijk direct toe.  
� Heeft voorkeur om andere inzichten uit te proberen boven bestaande werkwijzen.  
� Maakt zich los van traditionele opvattingen 

Luisteren 

Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen en ingaan 

op reacties. Gedragsbeschrijvingen:  

� Laat blijken belangrijke informatie te kunnen oppikken uit mondelinge mededelingen.  
� Vraagt door en geeft anderen de ruimte om zich uit te spreken.  
� Gaat in op wat gesprekspartners zeggen.  
� Neemt in gesprekken ook de emotionele boodschap van de ander waar.  

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken. 
Gedragsbeschrijvingen:  

� Is goed te verstaan en te volgen door anderen.  
� Beantwoordt inhoudelijke vragen afdoende.  
� Drukt zich helder uit zodat de boodschap goed wordt begrepen.  
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� Spreekt to-the-point en wijdt niet onnodig uit.  

 

Motiveren 

Stimuleren van anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald resultaat te bereiken. 
Gedragsbeschrijvingen:  

� Weet bij mensen de juiste snaar te raken om ze ergens voor te enthousiasmeren.  
� Weet mensen door eigen betrokkenheid te inspireren.  
� Spreekt waardering uit en krijgt mensen zo ver dat ze zich betrokken tonen.  
� Geeft medewerkers regelmatig erkenning voor hun bijdragen.  

Plannen en organiseren 

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en 

instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën en producten. Gedragsbeschrijvingen:  

� Weet anderen voor eigen standpunten of ideeën te winnen.  
� Brengt ideeën en voorstellen beslist en met enthousiasme naar voren.  
� Kan argumenten kracht bij zetten wanneer er tegenstand optreedt.  
� Draagt op gevarieerde manier argumenten aan, zowel inhoudelijk als procesmatig.  

 

Samenwerking 

Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. 

Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. Gedragsbeschrijvingen:  

� Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk 
belang is.  

� Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken.  
� Speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door.  
� Maakt optimaal gebruik van kennis en expertise van anderen.  

 

Visie 

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Het formuleren van hoofdlijnen en het uitzetten van 

lange termijn beleid. Gedragsbeschrijvingen:  

� Laat zien een toekomstbeeld te hebben.  
� Weet het toekomstbeeld van de organisatie over te brengen op anderen.  
� Vertaalt het eigen toekomstbeeld naar lange termijn beleid.  
� Voorziet trends en lange termijn ontwikkelingen.  

Zelfinzicht 

Zoekt actief naar persoonlijke feedback. Stelt zich kwetsbaar op. Laat zien over een reëel 

inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken. Gedragsbeschrijvingen:  
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� Zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet er wat mee.  
� Stelt zich kwetsbaar op.  
� Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.  

Zelfvertrouwen 

Een zekere indruk maken bij het formuleren van de eigen standpunten en voorstellen. Deze 

indruk kunnen handhaven en op anderen overdragen. Gedragsbeschrijvingen:  

� Maakt een zelfverzekerde indruk in zijn optreden.  
� Brengt standpunten en voorstellen met zelfvertrouwen naar voren.  
� Handhaaft zijn zekere indruk ook bij weerstand tegen zijn standpunt of handelen.  

Bijlage 1: Oefenvormen 
 
Om tot een gestructureerde opleiding te komen is het van belang dat spelers met dezelfde 
oefenvormen worden opgeleid. Hierbij begint de vorm op een bepaald niveau, F-junior, en 
wordt uitgebreid tot een zo hoog mogelijk niveau in de A-junioren. Per leeftijdscategorie wordt 
er gewerkt met de bij die leeftijdscategorie behorende weerstanden zoals: 
 

- ruimte 
- tijd 
- (aantal) tegenstanders 

 
Hierdoor wordt een oefenvorm per leeftijdscategorie aangeleerd in een hogere 
moeilijkheidsgraad. 
 
Bij sv Lelystad ’67 is besloten om in de volgende trainingsonderdelen vaste oefenvormen te 
realiseren: 
 

- pass- en trapvormen 
- afwerkvormen 
- positiespel 

 
Deze oefenvormen zullen per seizoen meerdere malen in de praktijk moeten worden gegeven 
om zoveel mogelijk resultaat uit de oefenvorm te halen. 
 
Er is gekozen voor een beperkt aantal oefenvormen omdat we de bij sv Lelystad aanwezige 
trainers niet hun creativiteit en vrijheid willen afnemen. 
 
In de verdere bijlage staan de oefenvormen afgebeeld. 
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