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1. Inleiding (straks in algemeen jeugdbeleidsplan, deel 1) 
Waarom een jeugdbeleidsplan? 
- Het vormt een leidraad voor het bestuurlijk en begeleidend kader. 
- Het geeft verantwoording voor de doelen die we als vereniging stellen t.a.v. de 
jeugdafdeling waarbij we inhaken op de specifieke kenmerken van kinderen en jongeren in 
hun ontwikkeling. 
- Het geeft een houvast aan jeugdleiders en jeugdtrainers waarin de visie van de vereniging 
beschreven staat met daaraan gekoppeld de rode lijn die we volgen bij het opleiden van 
jeugdvoetballers. 
- Het geeft inzicht in de organisatiestructuur van de vereniging. 
- Het vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie bij het wegvallen van jeugdkaderleden. 
Dit plan geeft op gestructureerde wijze inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling van 
FC Lienden en geeft inhoudelijk aan hoe de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, 
rekening houdend met de specifieke kenmerken van de jeugdspelers in de verschillende 
leeftijdsgroepen. 
Dit jeugdplan dient ertoe bij te dragen dat: 

- De jeugdleden hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Het meespelen in 
selectieteams van een hogere leeftijdscategorie of bij senioren dient voor talentvolle 
spelers te worden gestimuleerd. 

- De jeugdleden zo goed mogelijk kunnen presteren en hun spelniveau verbeteren. 

- De leiders en trainers zo goed mogelijk hun taken kunnen volbrengen. 

- Er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling. 

- Er een prettig voetbalklimaat heerst. 

- Nieuwe leden, die lopende het seizoen lid worden, kunnen meetrainen en als er ruimte 
is in een team, ook aan wedstrijden deelnemen. 

- Leeftijdspecifieke kenmerken van spelers onderkend worden. 

- Er een herkenbare, attractieve speelstijl (1:4:3:3 bij elftallen en 1:2:1:2:1 bij E en F ) 
gehanteerd wordt binnen de gehele vereniging. 

- De seniorenafdeling kan profiteren van goed opgeleide spelers. 

- Er jaarlijks minimaal 2 à 3 junioren doorstromen naar de Zaterdag 1 selectie. 
Het plan geeft het volgende weer: 
a. keuzes/werkwijze/regels/procedures/richtlijnen die de vereniging gemaakt heeft en 
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waar iedereen zich aan zal moeten houden om het gezamenlijke doel te kunnen 
bereiken. 
b. handvatten voor trainers, leiders, spelers, etc. die dienen ter ondersteuning van de 
door hen uit te voeren taken. 
c. een beschrijving van de taken van verschillende functionarissen die binnen de 
jeugdafdeling van FC Lienden actief zijn. Deze beschrijvingen maken voor 
iedereen duidelijk waar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de 
jeugdafdeling liggen en waar men met de verschillende vragen terecht kan. 
Hiermee is dit plan een hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij de jeugd van FC 
Lienden. 
Het jeugdbeleidsplan is gerelateerd aan de huidige organisatie en aan de huidige 
standpunten van FC Lienden en heeft een tijdshorizon van 5 jaren. 
 
 
2. Voetbaltechnisch deel 
 
2.1 Doelstelling Jeugdopleidingsplan  
De vele vrijwillige kaderleden van FC Lienden duidelijkheid en handreikingen geven over de 
wijze van trainen, spelen en opleiden binnen FC Lienden, waarbij zowel de kwaliteit als het 
plezier van trainers en spelers omhoog gaat. 
 
De uitgangspunten t.a.v. het jeugdvoetbal is het realiseren van voorwaarden waardoor 
jongeren zich in het voetballen optimaal kunnen ontwikkelen, met als voornaamste 
doelstelling dat:  
1. zij plezier beleven aan het voetbal;  
2. voetballen tot op latere leeftijd een plaats blijft houden (b.v. als speler, coach, 
scheidsrechter of bestuurslid);  
3. er medeverantwoordelijkheid wordt genomen voor de kwaliteit en continuïteit van het 
voetballen;  
4. het eerste seniorenteam op een zo hoog mogelijk niveau speelt (2e klasse KNVB), met 
zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding;  
5. om dit alles te bereiken word er in de D/E/F getraint om een technische basis te leggen en 
zal bij de A/B/C de nadruk liggen op tactiek.  
6. winnen vinden we belangrijk, maar niet ten koste van alles, zeker niet van het 
    Individu. 
 
 
2.2 KNVB Visie 
Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan 
voorheen. Het voetballen op een trapveldje is daarbij niet meer vanzelfsprekend. Vaak heeft 
men nu slechts de beschikking over één of twee trainingen per week om alle facetten van het 
voetbalspel onder de knie te krijgen. 
Mede daardoor heeft de KNVB een plan ontwikkeld om voetbaltrainingen zo effectief 
mogelijk in te vullen: de ‘’KNVB Visie’’. Deze visie gaat uit van een trainingsopzet waarin 
'voetbal' centraal staat. De belangrijkste uitgangspunten binnen de “KNVB Visie” zijn: 

- voetbaleigen bedoelingen; 

- veel herhalingen; 

- trainingen afstemmen op de groep; 

- juiste coaching. 
De jeugdafdeling van FC Lienden staat volledig achter de “KNVB Visie” en is dan ook 
van mening dat iedere training aan deze uitgangspunten behoort te voldoen. 



5 

 
2.2.1. Andere trainingsmethoden 
Naast de “KNVB Visie” (van 11 naar 1) zijn er nog vele andere trainingsmethoden. Deze zijn 
echter vaak gericht op één of enkele aspecten binnen het voetbal, terwijl de “KNVB Visie” 
een integrale methode is. De overige methoden zijn vaak specifieker op een bepaald 
onderdeel en kunnen dus de nodige aanvulling bieden op de ”KNVB Visie”. 
Op deze plaats worden enkele (bekende) methoden genoemd. 
- '4 tegen 4' is een trainingsvorm die bedoeld is om spelers meer te laten voetballen. De 
KNVB staat deze vorm erg voor en heeft diverse informatieboeken daaromtrent 
uitgegeven. 
- Techniektraining, hier zal bij de E- en F-jeugd veel aandacht aan besteed worden, 
georganiseerd door de Technische commissie en uitgevoerd door gediplomeerde 
trainers. 
De jeugdafdeling van FC Lienden is van mening dat deze methoden de nodige 
meerwaarde kunnen bieden en beveelt ze dan ook van harte aan. 
 
 
2.3 Trainingen 
2.3.1. Inhoud training 
Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet 
namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk. Voetballers moeten steeds met plezier 
naar het voetbalveld komen. Het speelse karakter bij de jongste jeugd moet geleidelijk 
overgaan in prestatiegericht werken bij de junioren. 
De basis van iedere training dient gevormd te worden door de belangrijkste uitgangspunten 
binnen de “KNVB Visie” De hier genoemde vier elementen dienen telkens terug te komen. 
 
Voetbaleigen bedoelingen 

- zoveel mogelijk gebruik maken van de bal (ook tijdens de warming-up bij F en E) 

- spelen om te winnen: (doel)punten maken en voorkomen 

- werken in afgebakende ruimten (veld is namelijk ook afgebakend) 

- wedstrijdgerichte oefeningen 

- snelle omschakeling van balbezit naar balverlies en andersom 
- technische basis: passen, trappen (zowel links als rechts) en balaanname 
 
Veel herhalingen 

- terug laten komen van bepaalde oefenvormen 

- veel beurten tijdens een oefenvorm 

- oefenen, oefenen, oefenen! (oefening baart kunst) 
 
Trainingen afstemmen op de groep 

- rekening houden met leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden, etc. 

- rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep. 

- oefenvormen zonodig aanpassen 
 
Juiste coaching 

- motiveren 

- spelers beïnvloeden (iets leren) 
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- spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen) 

- aanwijzingen geven, ingrijpen (spel stil leggen/bevriezen, voordoen, vragen stellen) 

- gebruiken van eenduidige coachtermen 
 
Naast deze elementen hoort bij iedere voetbaltraining als vanzelfsprekend weerstand. Te 
denken valt aan weerstand door: 
- de bal -beheersing van de bal 
- de tegenspeler -aangaan van duels 
- de medespeler –samenspel 
- de spelregels -omgaan met de spelregels 
- ruimte -hoe minder ruimte, hoe moeilijker het spel 
- tijd -handelingssnelheid 
Omdat er tijdens wedstrijden sprake is van deze 'voetbalweerstanden', dienen deze ook 
tijdens trainingen terug te komen. Spelers moeten deze weerstanden namelijk leren kennen 
en ermee leren omgaan, zodat ook in wedstrijden (onder druk van de tegenstander) een 
goed resultaat neergezet kan worden. 
 
2.3.2 Trainingsopzet 
Voorbereiding 

- Het is van groot belang dat een training gedegen wordt voorbereid. Een veelvuldig 
improviserende trainer zorgt voor 'stilstaande' momenten, waarbij de concentratie van 
de jeugd afneemt. 

- Er dient rekening gehouden te worden met diverse zaken, zoals het aantal aanwezige 
spelers in verband met bepaalde oefenvormen (afmelden bij afwezigheid!), de 
trainingsruimte en de aanwezigheid van voldoende materiaal (doeltjes, ballen, hesjes 
en pionnen / dopjes). 

- Het is van belang dat de training wordt afgestemd op de specifieke doelgroep. 

- Het is aan te bevelen vóór de training de benodigde 'veldjes' voor de diverse 
oefenvormen uit te zetten. Praktisch probleem daarbij is vaak dat de velden doorlopend 
bezet zijn en er dus vooraf weinig kan worden klaargezet. 

- Het voorzien in een bepaalde opbouw in trainingen voor aanvang van het seizoen 
wordt als positief ervaren. Jaar- en maandplanning kunnen een handvat bieden voor 
een goede trainingsopbouw. 

- Het is van belang om tekortkomingen die uit wedstrijden naar voren komen, individueel 
en in groepsverband tijdens de training te verbeteren. 

- Trainen op specifieke onderdelen van het voetbal (koppen, trappen, passeren, etc.) 
kan spelers verder ontwikkelen. Voordoen is daarbij erg belangrijk! 

- Met 'circuittrainingen' wordt in groepjes per onderdeel getraind (zie bijlage I). Per 
'station' kunnen specifieke aanwijzingen worden gegeven door trainers. Dit motiveert 
jeugdspelers vaak extra om op die specifieke 
onderdelen te blijven trainen. 
- Hou bij de voorbereiding van de training rekening met de weersgesteldheid. Bij koude of 
regen: meer bewegen. Bij normaal/warm weer: meer uitleg. 
 
Opbouw van een training 
2.3.3. warming up (zie bijlage) 
 
1. oriëntatiefase 
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- Organisatie uitzetten: vaak een gerichte vorm van positiespel. 

- Doel verduidelijken. 

- Waarnemen: gebeurt er wat ik wil? 
 
 
2. oefen-leerfase 

- Coachen op doel en techniek. 

- Vraag en antwoord spel, laat ze meedenken (spel “bevriezen” stil zetten). 

- Let op : kort praatje (trainer), plaatje (voordoen), daadje (zelf doen). 
 
3. toepassingsfase 

- Wat je hebt behandeld tijdens de training in een partijspel uit laten voeren en 
daar op coachen (in de rustmomenten). 
- cooling down: kort evalueren van de training. Wat heb je geleerd? 
- samen opruimen van de materialen. 
 
2.3.4. Trainingsvormen 
Wanneer een trainer/coach de wedstrijd van zijn team bekijkt, ziet hij wat er fout gaat: de 
wedstrijd wordt ‘gelezen’. De zwakke punten van de wedstrijd zullen de doelstellingen voor 
volgende trainingen kunnen zijn. Het streven is dan ook dat een leider van een team tevens 
de trainingen van dat team verzorgt. 
Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training. Deze zijn terug te brengen tot een 
drietal hoofdvormen, te weten: 
- basistechnieken: bij de jongste spelers dienen eerst de basistechnieken geoefend te 
worden, maar er moet zo snel mogelijk weerstand worden ingebouwd. Het verdient 
aanbeveling om elke training te starten met enkele vaste oefeningen gebaseerd op 
techniek. 
- positiespelen (altijd partijhesjes gebruiken en veld afbakenen): zo vroeg mogelijk 
beginnen met het gevoel voor samenspel. Eerst met een groot overtal, bijvoorbeeld 
5:1; later verkleind tot 4:1, 3:1, 5:2 en 4:3. 
- partijspelen (altijd partijhesjes gebruiken): wedstrijden spelen in partijen (‘om te 
winnen!’), waarin bepaalde opdrachten verwerkt kunnen worden (beperken 
balcontacten, vaste posities, verplicht duel aangaan, etc.). 
 
 
2.4 Speelwijze jeugdteams 
2.4.1. Wedstrijden 
In de F en E jeugd wordt gespeeld op een half veld. Dit past beter bij de jeugd van deze 
leeftijd (6-10 jaar). Er wordt 7 tegen 7 gespeeld, zeker bij E en hogere F, waardoor de 
spelertjes vaak aan de bal komen en er veel scoringsmogelijkheden zijn, wat de beleving 
bevordert. Een wedstrijd bij de F duurt twee keer 20 minuten en bij de E jeugd twee keer 25 
minuten. 
Het opdragen van taken aan deze jeugdige voetballers moet heel voorzichtig gebeuren, laat 
ze vooral hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken. Het plezier in het spel 
staat daarbij voorop. Pas wanneer opgemerkt wordt dat de spelertjes toe zijn aan meer in 
teamverband te spelen (met de daarbij behorende afspraken), kan daar langzaam mee 
begonnen worden. Ingewikkelde tactische vondsten zijn niet gewenst, de ontwikkeling van 
de spelers en het plezier in het spel moeten voorop staan. 
Bij hoogste F en alle E teams dient positief te worden gecoacht vanaf de zijkant van het veld 
en komt 
de leider/coach niet in het veld. Waar deze staat kan namelijk niet worden gevoetbald. Het 
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verdient de voorkeur om vanaf beide zijkanten te coachen. 
 
2.4.2. Zevental 1:2:1:2:1 
F- en E pupillen spelen 7 tegen 7 wedstrijden. Bij deze leeftijdsgroepen staat een aantal 
basisvaardigheden centraal:  
- Baas worden over de bal - Technische vaardigheden ontwikkelen - Beginselen 
samenwerken ontdekken In deze fase, op het halve veld, wordt de voetballer voor een 
belangrijk deel gevormd. Welke vaardigheden worden meegegeven en op welke manier leert 
hij samenwerken met andere spelers. Door de vele verschillende mogelijkheden van 
voetballen, heeft FC Lienden ervoor gekozen om een vaste formatie als uitgangspunt te 
nemen. Op die manier leren alle spelers op dezelfde manier voetballen die voor FC lienden 
herkenbaar moet worden.  
 
De uitgangspositie is de formatie 1 : 3 : 3. Op deze manier wordt er aan de wedstrijd 
begonnen. Een aantal voordelen van deze formatie:  
1. De hoofdtaken voor pupillen, aanvallen en verdedigen, zijn heel erg duidelijk en 
overzichtelijk voor de spelers om te leren voetballen  
2. Er zijn 3 linies (keeper, verdediging en aanval), dat maakt het minder complex  
3. Overal op het veld ontstaan er nu 1 tegen 1 duels, waardoor spelers snel leren hoe ze hun 
tegenstander moeten verdedigen of passeren  
4. Ze leren en zien erg snel hoe ze elkaar moet helpen als een teamgenoot wordt 
uitgespeeld, want dan kom je direct een speler tekort bij het verdedigen  
5. Er liggen bij balbezit heel erg veel open ruimtes, dit nodigt spelers uit om daar op eigen 
initiatief gebruik van te maken. Daarmee wil FC Lienden de kernwaarde initiatiefrijk 
stimuleren  
 
Hieronder wordt gevisualiseerd hoe de ruimtes optimaal benut kunnen worden 1 : 2 : 1 : 2 : 1 
 
Balbezit     Balbezit tegenpartij 
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Vanuit de 1 : 3 : 3 formatie kan er in balbezit heel gemakkelijk worden over gegaan op de 1 : 
2 : 1 : 2 : 1 formatie. Ten opzichte van de 1 : 3 : 3 formatie moeten nu de keeper, centrale 
verdediger en de spits doorschuiven.  
Dit heeft de volgende voordelen:  
1. De keeper leert in deze formatie om mee te voetballen en mee te denken. Naast het tegen 
houden van ballen wordt de keeper geleerd hoe hij/zij als extra verdediger waarde kan 
hebben voor het team. Ballen onderscheppen op 20 meter voor het doel zal met deze 
speelwijze voor komen. In de voetbalvisie van FC Lienden wordt er namelijk gestreefd naar 
meevoetballende en actieve keepers  
2. De centrale verdediger leert wat het inhoud om ‘in te schuiven’ op het middenveld. Op die 
manier heeft de verdediger in aanvallend opzicht een extra rol  
3. De diepe spits is altijd een aanspeelpunt. Met de opkomende verdediger heb je in balbezit 
vier aanvallers  
4. De formatie is herkenbaar, want er ontstaan twee ‘ruiten’ op het veld  
 

De ruit: De ruit (‘spekje’) wordt bij de KNVB als uitgangspunt genomen om jonge kinderen te 
leren voetballen. Bij de ruit kun je namelijk heel gemakkelijk de belangrijkste teamtaken 
ontwikkelen. FC Lienden kiest ook voor de ruit als uitgangspunt bij trainingen en wedstrijden 
Balbezit: Maak het veld breed en diep (het veld groot maken) Je leert spelers dat er altijd 
iemand voor en achter jou aanspeelbaar moet zijn om aan te spelen Balbezit tegenpartij: 
Maak het veld kort en smal (het veld klein maken) Je leert spelers hoe ze elkaar kunnen 
helpen met verdedigen zonder dat ze zelf de bal hebben Herkenbaarheid: Door op trainingen 
ook in de ruit te spelen, gaan spelers heel snel de belangrijkste teamtaken herkennen. Deze 
teamtaken gaan ze ook in wedstrijden snel herkennen, waardoor datgene wat er in de 
training gedaan is, ook in wedstrijden terug kan komen. 
 
 
2.4.3 De opbouw van het spelen in een ruit  
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Dan ben je de trainer van een F-pupillen team en moet je ze leren hoe ze in een ruit moeten 
gaan voetballen. Hieronder staat beschreven hoe het spelen in een ruit aangeleerd moet 
worden per leeftijdscategorie.  
1. Eerste jaar F-pupillen  
Bij deze jonge voetballertjes staat het spelplezier voorop. Kom bij deze leeftijdsgroep niet 
aan met formaties, maar laat ze juist lekker ongedwongen spelen in het veld.  
2. Tweede jaar F-pupillen  
Leer deze voetballertjes het verschil tussen aanvallen en verdedigen. Daarvoor is de 
formatie 1 : 3 : 3 een perfect uitgangspunt. Op de training kun je voorzichtig beginnen met 
het formeren van een ruit: ‘één speler achterin, twee spelers aan de zijkanten en één speler 
helemaal voorin’, maar stel hier geen eisen aan.  
3. Derde jaar F-pupillen  
De spelers hebben vorig jaar geleerd wat aanvallen en verdedigen is. Nu zijn ze er klaar voor 
om erachter te komen hoe ze in een ruit moeten gaan staan als de keeper de bal heeft. Het 
doel is bereikt als ze deze momenten uiteindelijk zelf gaan herkennen.  
4. Eerste jaar E-pupillen  
Vanaf dit moment mag er meer verwacht worden van de samenwerking. Ze weten wat een 
ruit is, ze zijn er nu klaar voor om bijgebracht te worden dat ze in balbezit het veld groot 
moeten maken en bij balbezit tegenstander het veld klein. Ga ook letten op het samenspel, 
laat ze vaak zien hoe je d.m.v. een loopactie vrij kunt komen te staan.  
5. Tweede jaar E-pupillen  
De basisprincipes van de ruit, het veld groot en klein maken, moeten ze nu herkennen. Dat 
wil niet zeggen dat ze dit altijd al goed kunnen, blijf hier veel tijd in steken. Leer ze in deze 
fase vooral wat ze moeten doen om vrij te lopen en dat ze altijd moeten proberen om in de 
ruit te blijven voetballen. 
 
2.4.4. Elftal 1:4:3:3 
De oudere jeugd (>10 jaar) speelt in een elftal op een veld met 'normale' afmetingen. Er is 
een onderverdeling in: 
- D-jeugd (10-12 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 30 minuten, 
- C-jeugd (12-14 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 35 minuten 
- B-jeugd (14-16 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 40 minuten 
- A-jeugd (16-18 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 45 minuten. 
- Stap voor stap komt de overgang naar de senioren in zicht. 
In deze vier leeftijdscategorieën zijn grote verschillen aan te merken. Met name de overgang 
van een 'klein' naar 'groot' veld is voor de meeste spelers een flinke stap. Het eerste seizoen 
in de D-jeugd is daarom voor velen een moeilijk jaar. Juist daarom is de begeleiding van 
eerstejaars D-jeugdspelers zo essentieel. Ze moeten heel goed onderwezen worden in het 
'grote veldvoetbal': wat wordt er van mij verwacht en wat doen andere spelers. 
Goede en duidelijke afspraken zijn erg belangrijk. Deze afspraken (in trainingen en 
wedstrijdbesprekingen) moeten per categorie uitgebouwd worden, met als doel dat 
volwaardige voetballers doorstromen naar de senioren. 
Voetbal is een teamsport en het rendement van de teamprestatie zal het hoogst zijn wanneer 
elke speler zijn taken naar behoren invult. Deze taken moeten een speler wel aangeleerd 
worden. In het jeugdvoetbal gaat de ontwikkeling van spelers dan ook boven alles. De 
trainers en leiders hebben dus een ander doel (leren voetballen) dan de spelers (kampioen 
worden). 
De wijze waarop een elftal speelt, is over het algemeen terug te zien in de formatie van de 
spelers op het veld. De meest logische veldbezetting, zeker in het kader van het 
jeugdvoetballeerproces, 
is: de keeper, drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. 
Rest dan nog één speler. Afhankelijk van het niveau en de bedoeling van de wedstrijd kan 
deze positie ingevuld worden: 
- achter de drie verdedigers 
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- voor de drie verdedigers 
- wisselend voor en achter de drie verdedigers 
- extra op het middenveld (ruitformatie) 
- extra aanvaller (schaduwspits) 
Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om er in besprekingen, 
trainingen en voor- en nabesprekingen van wedstrijden de nodige aandacht aan te besteden. 
Steeds weer dient aan de orde te komen: 
- formatie, veldbezetting, veldverdeling 
- speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?) 
- taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities 
- positiespel 
- winnen van 1 tegen 1-duels 
- rendement in de eindfase (scoringskansen creëren) 
- benutten van kansen 
- snelle omschakeling zowel van aanvallen naar verdedigen als van verdedigen naar 
aanvallen, waaruit veel winst valt te halen. 
In het vervolg wordt de formatie van een elftal, zoals FC Lienden die voorstaat, 
uiteengezet. 
Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven. Wat betreft de 'extra' 
(elfde) speler: er wordt uitgegaan van een vrije man die bij eigen balbezit inschuift en bij 
balbezit van de tegenstander afhankelijk van de speelwijze van de tegenstander rugdekking 
geeft dan wel de vrijkomende tegenspeler aanpakt. In zijn algemeenheid wordt bij balbezit 
van de tegenstander uitgegaan van positiedekking en dus niet van mandekking. 
In bijzondere omstandigheden (zoals kwaliteiten van de individuele spelers of kwaliteiten 
tegenstander) kan van het 1:4:3:3 systeem worden afgeweken. Het blijft echter wel 
uitgangspunt. 
Formatie bij FC Lienden D pupillen en junioren C, B en A 1:4:3:3 
 
 
 doelverdediger 

 
 
 
 
 
 

 

rechter verdediger(2) vrije man(3) 
 

linker verdediger(5) 

 centraleverdediger(4) 
 
 

 

rechter middenvelder(6)  linker middenvelder(8) 
 centrale middenvelder(10) 

 
 

 

rechter aanvaller(7) centrumspits 
(9) 
 
 

linker aanvaller(11) 
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2.5 Coachen van jeugdvoetballers 
 
2.5.1 Algemeen 
Bij het coachen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de leeftijdscategorie 
en de ontwikkelingsfase waarin de spelers zich bevinden. Met name bij de 
jongere jeugdteams is het erg belangrijk dat er op maat coaching plaatsvindt. In 
hoofdstuk 9 worden de leeftijdstypische kenmerken behandeld. Deze hebben een 
grote invloed op de wijze waarop gecoacht dient te worden. 
 
 
2.5.2 F-pupillen 
 
Kenmerken Relatie naar de wedstrijdcoaching 

- Nog problemen met de bal 
- Beperkte motorische controle 
- Sterk op zichzelf gericht 
- Gebrek aan kracht 
- Speels 
- Korte concentratie (snel afgeleid) 
- Leven in fantasiewereld 
- Hoge bewegingsdrang 
- Geen/beperkt inzicht 
- Leren door ervaren 

 

1e jaars F 
- Samenspel beperkt en tactiek komt 
- nog niet aan bod 
- Bal veroveren en er achteraan hollen 
- Kluitjesvoetbal staat centraal 
- Kinderen laten wennen aan regels, 

            leiding en clubregels 
2e jaars F 

- Basisbegrippen voor en achter en 
- links en rechts zijn uit te leggen 
- Spelen nog niet plaatsgebonden 
- Samenspel uit zichzelf nog beperkt 
- Visueel situaties laten herkennen 
- Aanmoedigen i.p.v. aanwijzingen 

 
 
 
2.5.3 E-pupillen 
 
Kenmerken Relatie naar de wedstrijdcoaching 
Hoge bewegingsdrang 
Oefenen wordt bewuster en doelgerichter 
Concentratie verbetert 
Vaardigheid afhankelijk van aanleg en 
ervaring 
Spelers herkennen wie goed/slecht 
kan voetballen 
Spelers herkennen spelsituaties in 
kleine vormen 
Verbetering van motorisch gedrag 
Verbetering van balgevoel 
Spelers krijgen geldingsdrang 
Groepsgevoel ontwikkelt zich 
Incidenteel al groeispurt 
Idoolherkenning 
Leergierig 
 

Beperkt opdrachtgericht spelen 
Geen lange wedstrijdbespreking 
Visueel situaties laten herkennen 
(bekertjes op grond, teken op bord) 
Uitgangspunt: hoe voorkom je individueel 
én met elkaar dat de tegenstander 
scoort en hoe kom je als eigen 
team tot scoren ? 
Beperkt inzicht in vrijlopen en in 
herkenning van pass naar achter 
Verschil tussen 1e- en 2e-jaars E is 
groot 
Aandacht geven aan groepsgevoel 
Alle spelers recht op gelijke speeltijd 
Ontwikkelen van het spelen in twee 
linies 
Verantwoordelijkheid bijbrengen door 
beurtelings aanvoerder te zijn 
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2.5.4 D-pupillen 
 
Kenmerken Relatie naar de wedstrijdcoaching 

- Enthousiast 
- Leergierig 
- Vragen om technische aanwijzingen 
- Vergelijken met elkaar 
- Zijn/worden sneller van begrip 
- Hebben besef van taken 
- Prestatie gerichter 
- Motorische vermogen steeds groter 
- Erg verschillende lichaamsbouw; 

            sommigen groeispurt 
- Sneller moe 
- Eigen mening en mondiger; 

vroegrijper met pubergedrag 
- Kritiek op eigen prestatie en die van 

Anderen 
- Scherp gevoel voor rechtvaardigheid 
- Groepsgevoel ontwikkelt zich meer 
- Vriendengroep en groepsorde 
- Samenwerkingsgedrag verbetert 

 

- Van 7:7 naar 11:11 = grote overstap 
- Leren spelen in drie linies en met 

           nieuwe regels (buitenspel, keeper bal 
           niet oppakken bij terugspelen) 

- Ontwikkeling gaat boven prestatie 
- Leren herkennen hoofdmomenten 
        - Balbezit tegenstander (BBT) 
        - Van BBT naar balbezit (BB) 
        - BB 
        - Van BB naar BBT 
- Taken per linie en per positie leren 
- In groepscorrectie de meest 

gemeenschappelijke fouten 
behandelen 

- Individuele benadering is belangrijk 
- Niet teveel tactische tips ineens 
- Werk met visuele hulpmiddelen 
- Wat te doen bij BBT is sneller te 

leren dan wat te doen bij BB 
- Leren ruimtes groter maken bij BB en 
      kleiner bij BBT 
- Gemaakte afspraken naleven en 
      consequente hantering van regels 

 
 
 
 
 
2.5.5 C-junioren 
 
Kenmerken Relatie naar de wedstrijdcoaching 

- Kritisch voor gezag 
- Behoefte aan vaste afspraken, 

rechten en plichten 
- Groepsvorming 
- Motivatiegesprek 
- Idealistisch / eigenwijs 
- Andere interesses gaan meespelen 

(herwaardering voetbal) 
- Gezins- en studieomstandigheden 

kunnen rol spelen 
- (pre)puberteit 
- Disharmonie 
- Bij sommige enorme lengtegroei 
- Beperkte belastbaarheid 
- Onstabiele motoriek 
- blessuregevoelig 

- Aanwijzigen gericht op wedstrijd-
situatie 

- Aspecten van wedstrijdtactiek 
nadrukkelijk aan de orde laten komen 
(tempo, spelverplaatsing, etc.) 

- Individuele minpunten signaleren en 
verbeteren; ook aandacht voor 
positieve waardering 

- Motiveren waarom iets (anders) moet 
- Eigen verantwoordelijkheden steeds 

meer benadrukken 
- Benaderen en bespreken van de 

wedstrijd (voor- en nabespreking 
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2.5.6 B-junioren 
 
Kenmerken Relatie naar de wedstrijdcoaching 

- Meer realiteitszin 
- Minder emotioneel 
- Agressie neemt af 
- Toenemende zelfkennis 
- Streven naar verbeteringen van 

prestaties 
- Meer denken in teambelang 
- Gezag wordt weer beter 

geaccepteerd 
- Lichaam groeit naar harmonisch 

geheel 
- Toenemende breedtegroei en 

spiervolume 
- Kracht-, interval- en duurtraining zijn 

weer mogelijk 
 

- Aanwijzigen gericht op wedstrijd-
situatie 

- Aspecten van wedstrijdtactiek 
nadrukkelijk aan de orde laten komen 
(tempo, spelverplaatsing, etc.) 

- Aanwijzigingen individueel, 
positioneel, per linie en voor gehele 
team 

- Individuele minpunten signaleren en 
verbeteren; ook aandacht voor 
positieve waardering 

- Eigen verantwoordelijkheden steeds 
meer benadrukken 

- Benaderen en bespreken van de 
wedstrijd (voor- en nabespreking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.7 A-junioren 
 
Kenmerken Relatie naar de wedstrijdcoaching 

- Stabilisatie van karakter 
- Duidelijke zelfkritiek 
- Toenemende individualisering (zich 

op de voorgrond willen plaatsen) 
- Prestatie- en geldingsdrang neemt 

weer toe 
- Benadering lichamelijke volwassen-

heid 
- Hoogtepunt in het leren van 

motorische vaardigheden 
- Nauwelijks gevaar voor overbelasting 

- Aanwijzigen gericht op wedstrijd-
situatie 

- Aspecten van wedstrijdtactiek 
nadrukkelijk aan de orde laten komen 
(tempo, spelverplaatsing, etc.) 

- Aanwijzigingen individueel, 
positioneel, per linie en voor gehele 
team 

- Individuele minpunten signaleren en 
verbeteren; ook aandacht voor 
positieve waardering 

- Eigen verantwoordelijkheden steeds 
meer benadrukken 

- Benaderen en bespreken van de 
wedstrijd (voor- en nabespreking 
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Bijlage: 
 
 
3. Aandachtpunten voor F t/m A-jeugd 
 
3.1 Globale doelstellingen per leeftijdscategorie 
 
               Pupillen                          Junioren 
             F          E             D           C            B            A 
Leeftijd 5 6 7 8   9 10   11 12  13 14   15  16   17  18 

Doelstellingen 
(globaal) 

Wennen door 
spelen. 

Leren (instructie) door het 
spelen van kleine partijtjes 
en basisvormen. 

Leren door 
benadering 
van alle 
elementen 
van de 
echte 
wedstrijd. 

Leren door 
prestatie 
wedstrijd 
na te 
bootsen in de 
training. 

Komen tot 
optimale 
prestatie in 
training en 
wedstrijd. 

 Het ‘baas’ 
worden over de 
bal. 

Vooral technische 
Vaardigheden ontwikkelen 
binnen context van de 
voetbalbasisvormen. 

   

 De bal is de 
belangrijkste 
weerstand. 

    

 Steeds in spel-
vormen waarin 
iedere speler 
zoveel mogelijk 
aan de bal is. 

Steeds technische 
vaardigheid koppelen aan 
inzicht in het spel en 
spelcommunicatie. 

   

 
 
 
3.2 Opleidings- en coachingsdoelstellingen       
 
Leeftijd Leeftijdscategorie Doel Inhoud 

5 - 7 jaar 
1ste jaar F 

5 - 8 jaar 
 
bal is doel 7 - 8 jaar 

2de jaar F 

Zgn. vóórfase 
Het leren beheersen van de 
bal 

Vaardigheidsspelvormen 
- Richting 
- Snelheid 
- Nauwkeurigheid 

8 - 9 jaar 
1ste jaar E 
9 - 10 jaar 
2de jaar E 

Technische vaardigheid ontwikkelen 
d.m.v. het spelen in vereenvoudigde 
voetbalsituaties (zgn. basisvormen) 

10 - 11 jaar 
1ste jaar D 

8 - 12 jaar 
 
bal is middel 

11 - 12 jaar 
2de jaar D 

Basisspel-rijpheid 

Spelinzicht vaardigheid ontwikkelen 
d.m.v. het spelen in vereenvoudigde 
voetbalsituaties (zgn. basisvormen) 

12 - 14 jaar 
1ste en 2de 

jaar C 

12 - 16 jaar 
 
wedstrijd is middel 

14 - 16 jaar 
1ste en 2de 

jaar B 

Wedstrijd (11 11)- rijpheid Teamtaken, taken per linie en posities 
ontwikkelen door kleine en grote 
wedstrijdvormen (en afgeleide vormen) 

16 - 18 jaar 
 
wedstrijd is doel 

1ste en 2de 

jaar A 
Competitie-rijpheid Wedstrijdcoaching 

- Rendement wedstrijdrijpheid 
- Mentale aspecten 

> 18 jaar 
 

Senioren 
Allemaal in 

Optimale rijpheid 
In senioren en/of topvoetbal 

Specialisatie of multifunctionele 
beïnvloeding 
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competitie 
is doel 

het eerste. 

 
 
 
3.3 F-pupillen: 5-8 jarigen 
3.3.1 Leeftijdstypische kenmerken F-pupillen 
Bij F-pupillen kunnen de volgende kenmerken onderscheiden worden: 
Snel afgeleid; 
Kunnen zich niet lang concentreren; 
Té speels om zo te voetballen als ouderen dat wel van hem/ haar verlangen; 
Individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te doen. 
 
Bij de jongste spelers geldt bovendien: 
Iedereen is bijna op en om de bal, de bal wordt door een rennende en 
schoppende horde voortbewogen; 
 
Een uitzondering vormen de keepers en één of twee jochies die bij voortdurende 
herhaling worden gemaand achter te blijven; 
Balgevoel nog zwak ontwikkeld, de bal wordt soms half of helemaal niet geraakt. 
 
Als de jongens al langer op de club zijn, ontwikkelen zich de volgende kenmerken: 
De eerste vormen van samenspel worden zichtbaar; 
De balbehandeling is gerichter; 
 
Niettemin beperkt het zich veelal tot aannemen, dribbelen, drijven een trap naar 
voren en een schot op doel. 
 
 
 
3.3.2 Doelstelling F-pupillen 
In deze fase van de voetbalopleiding gaat het met name om het ontwikkelen van de 
techniek. 
 
1e jaars F: 
Het ontwikkelen van het balgevoel. De spelers moeten baas worden over de bal , 
zodat de bal middel kan worden om spelbedoelingen te realiseren. 
 
2e jaars F: 
Het ontwikkelen van de techniek. 
 
3.3.3 Methodische aanpak F-pupillen 
Om de doelstelling balgevoel en techniek te ontwikkelen wordt de volgende 
methodische aanpak gevolgd: 
Van balgewenning naar doelgerichtheid 
Van bal als doel naar bal als middel 
 
De aandachtspunten die daartoe bij de training en het coachen van belang zijn, zijn: 
Voor iedereen een bal beschikbaar; 
Elke training moet voornamelijk een speels karakter hebben; 
Per training komen alle spelbedoelingen aan bod; 
Rekening houden met gering concentratievermogen; 
Geen verwachtingen hebben van samenwerking; 
Zeer korte uitleg; 
Tijd optimaal benutten; 
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Zelf voordoen is beter dan zelf uitleggen. 
 
De voetbalthema s die bij het samenstellen van oefenstof voor F-pupillen kunnen 
worden onderscheiden, zijn: 
Jongleren; 
Dribbelen en drijven, tweebenig; 
Passen/trappen, tweebenig, door de lucht, over de grond; 
Aan- en meenemen van de bal, tweebenig; 
Kap- en draaibewegingen, tweebenig (Coerver-oefenstof); 
Duel 1:1; 
Afwerken op doel, tweebenig in combinatie met voorgaande punten; 
Het aanleren van de basistechniek koppen; 
Kleine partijspelen, met name 4:4 (1:1, 2:2, 3:3); 
Spelvormen voor motoriek (tikspelen met betrekking tot het wenden, draaien, 
starten, stoppen). 
 
 
3.4 E-pupillen: 8-10 jarigen 
3.4.1 Leeftijdstypische kenmerken E-pupillen 
Bij E-pupillen kunnen de volgende kenmerken onderscheiden worden: 
Al veel meer bereid deel uit te maken van het team; 
Ziet het verschil tussen wie goed en wie minder goed kan voetballen; 
Kan het opbrengen om wat langer één en dezelfde oefening uit te voeren; 
De balbehandeling begint erop te lijken; 
De ideale leeftijd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen; 
Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan op 
jongere leeftijd; 
Samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties; 
Het dekken en vrijlopen gaan ze beter begrijpen. 
 
3.4.2 Doelstelling E-pupillen 
In deze fase van de voetbalopleiding gaat het met name om het verder ontwikkelen 
van de techniek. 
Daarnaast komt het ontwikkelen van inzicht in en het herkennen van de 
spelbedoelingen en algemene uitgangspunten binnen de zogenaamde 
basisvormen . Basisvormen zijn vereenvoudigde voetbalsituaties, waarbij door de 
spelbedoeling, de organisatievorm en de regels voorwaarden worden gerealiseerd 
voor een optimaal voetballeerklimaat. 
 
Basisvormen kenmerken zich door: 
Voetbaleigen karakter (het is ontleend aan echte wedstrijdsituaties); 
- doelpunten maken / voorkomen 
- opbouwen tot / samenwerken om 
- doelgerichtheid 
- snelle omschakeling balbezit- / verlies 
Veel herhalingsmogelijkheden (veel beurten, geen lange wachttijden); 
Rekening houden met de groep (leeftijd, vaardigheid, beleving); 
Juiste coaching. 
 
 
3.4.3 Methodische aanpak E-pupillen 
Fase1: 
Ontwikkelen van de individuele technische vaardigheid binnen vereenvoudigde 
voetbalsituaties (basisvormen, 4 tegen 4 en 7 tegen 7); 
Spelbedoeling; 
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Algemene uitgangspunten. 
 
Fase 2: 
Veldbezetting/ teamorganisatie is voorwaarde om individuele technische 
vaardigheid te ontwikkelen; 
Spelbedoeling; 
Algemene uitgangspunten; 
Leren spelen binnen een organisatievorm (basisvormen, 4 tegen 4 en 7 tegen 7). 
 
De aandachtspunten die daartoe bij de training en het coachen van belang zijn, zijn: 
Keuze voor de juiste basisvorm; 
Duidelijk maken van de spelbedoeling; 
Veldbezetting/ teamorganisatie; 
Manipuleren van de weerstanden (makkelijker of moeilijker maken); 
Het gebruiken en/of aanpassen van de spelregels; 
Het coachen van de technische uitvoering; 
Het speelse karakter mag niet ontbreken; 
Veel balcontacten, want de lichaamscoördinatie verbetert langzaam, maar ook 
het balgevoel; 
Het leren elkaar positief te coachen. 
 
De voetbalthema s die bij het samenstellen van oefenstof voor E-pupillen kunnen 
worden onderscheiden, zijn: 
Jongleren; 
Dribbelen en drijven, tweebenig; 
Passen/trappen, tweebenig, door de lucht, over de grond; 
Aan- en meenemen van de bal met diverse delen van het lichaam; 
Kap- en draaibewegingen, tweebenig (Coerver-oefenstof); 
Duel 1:1 (waarin aanvallen, verdedigen en omschakelingen geschoold worden); 
Combinatievormen (1-2, zigzagvormen); 
Het aanleren van passeertechnieken en schijnbewegingen (Coerver-oefenstof); 
Afwerken op doel, tweebenig in combinatie met voorgaande punten; 
Het aanleren van de basistechniek koppen (d.m.v. aangeworpen ballen); 
De ingooi; 
De corner; 
Kleine positiespelen (4:1, 3:1, 5:2, 5:3) met als subthema's het samenspelen en 
het passen en trappen; 
Kleine partijspelen met name 4:4 (1:1, 2:2, 3:3) 
(met als doel het leren spelen in een organisatie, waarbij spelers op verschillende 
plaatsen moeten spelen); 
Grote partijspelen (5:5, 6:6, 7:7); 
(met als doel het leren spelen in een organisatie, waarbij spelers op verschillende 
plaatsen moeten spelen); 
Spelvormen voor motoriek (tikspelen met betrekking tot het wenden, draaien, 
starten, stoppen); 
 
3.5 D-pupillen: 10-12 jarigen 
3.5.1 Leeftijdstypische kenmerken D-pupillen 
Bij D-pupillen kunnen de volgende kenmerken onderscheiden worden: 
Goed gebouwd (ideale lichaamsverhoudingen) waardoor goede coördinatie aanwezig 
is; 
Toenemende kracht; 
Leergierigheid is groot; 
Meer geneigd zich te meten met anderen; 
Er wordt meer groepsbewust gedacht (in teamverband een doel nastreven); 
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Beheerst de eigen bewegingen en is bewust bezig zijn prestatie op te vijzelen. 
 
3.5.2 Doelstelling D-pupillen 
In deze fase gaat het om het ontwikkelen van het inzicht in voetballen 
Het ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene 
uitgangspunten in de hoofdmomenten balbezit tegenpartij (de globale teamfunctie 
verdedigen) en balbezit (de globale teamfuncties opbouwen en aanvallen). 
 
De overstap naar 11 tegen 11 kenmerkt zich door een nieuwe oriëntatie: 
Grotere ruimte; 
Grotere afstanden; 
Meer spelers (medespelers en tegenstanders); 
Meer en complexere opties; 
Nieuwe spelregels (buitenspel, het niet meer mogen oppakken van de bal door 
de keeper bij terugspelen); 
Andere taakverdeling. 
 
3.5.3 Methodische aanpak D-pupillen 
Fase 1: 
Balbezit tegenpartij: 
Veldbezetting/ teamorganisatie is voorwaarde om met elkaar doelpunten te 
kunnen voorkomen en de bal te veroveren; 
Spelbedoeling in de verschillende linies; 
Algemene uitgangspunten in de verschillende linies. 
 
Fase 2: 
Eigen balbezit: 
Veldbezetting/ teamorganisatie is voorwaarde om te kunnen opbouwen, 
aanvallen en scoren; 
Spelbedoeling in de verschillende linies; 
Algemene uitgangspunten in de verschillende linies. 
 
De aandachtspunten die daartoe bij de training en het coachen van belang zijn, zijn: 
Het gaat in deze leeftijdscategorie, de eerste ervaringen in een 11 tegen 11 situatie, 
vooral om de accenten op het vlak van de I van Inzicht. Wanneer aan dit aspect 
onvoldoende aandacht wordt gegeven, zal dit negatieve consequenties hebben voor 
de verdere ontwikkeling op technisch vlak van de spelers (de T) en de onderlinge 
communicatie (de C). Spelers moeten eerst het inzicht in de bedoelingen binnen de 3 
teamfuncties (opbouwen, aanvallen, verdedigen) leren herkennen en dan binnen een 
teamorganisatie (1:4:3:3) kunnen functioneren. Posities dienen inhoud te krijgen, 
steeds binnen de 3 teamfuncties en gekoppeld aan een plaats op het speelveld. 
 
Concreet betekent dit aandacht voor: 
Veldbezetting / teamorganisatie; 
Onderlinge afstanden; 
Kwaliteit van het positiespel (met en zonder bal); 
Diepte in het spel. 
Daarnaast moet aandacht besteed worden aan de looptechniek en motoriek. 
 
De voetbalthema s die bij het samenstellen van oefenstof voor D-pupillen kunnen 
worden onderscheiden, zijn: 
Jongleren; 
Dribbelen en drijven, tweebenig; 
Passen/ trappen, tweebenig, door de lucht, over de grond, boogpass door de 
lucht (met en zonder weerstand); 
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Aan- en meenemen van de bal met diverse delen van het lichaam; 
Kap- en draaibewegingen, tweebenig (Coerver-oefenstof); 
Duel 1:1 waarin aanvallen, verdedigen en de omschakelingen geschoold moeten 
worden; 
Combinatievormen (1-2, zigzagvormen); 
Het aanleren van passeertechnieken en schijnbewegingen (Coerver-oefenstof); 
Afwerken op doel, tweebenig in combinatie met voorgaande 7 punten; 
Koppen (Het uitbouwen van de techniek van het koppen vanuit de beweging met 
opsprong van aangeworpen ballen); 
De inworp; 
De corner; 
Het scholen van diverse verdedigings- en aanvalsvormen via de afwerkvormen 
2:1, 3:2 en 4:3; 
 
Kleine positiespelen (4:1, 3:1, 5:2, 5:3, 4:2, 4:3) waarbij het accent gelegd moet 
worden op de volgende punten: 
Aanvallend: - speelveld groot houden 
- hoe en waar vrijlopen 
- wanneer, waarheen, en hoe passen 
Verdedigend: - hoe de tegenstander en de bal een kant op dwingen 
- wanneer en hoe een aanval op de bal maken 
 
Partijvormen 4:4, 5:5, 6:6, 7:7 en met ondertal, waarin de nadruk wordt gelegd 
om de volgende tactische principes: 
- Balbezit betekent aanvallen. Het speelveld moet zo groot mogelijk worden 
gehouden en er moet vrijgelopen worden; 
- Balverlies betekent verdedigen. Het speelveld moet zo klein mogelijk worden 
gehouden en de tegenstanders moeten gedekt worden; 
- Opbouwen van achteruit. Spelconcept 4-3-3. 
Tactiek - in combinatie met positiespelen en partijvormen 
(Leren van tactische begrippen als spel verplaatsen, openen, gesloten en open 
aannemen, open draaien, rugdekking, knijpen, aansluiten, jagen, kaatsen, hard 
inpassen, diepte voorkomen, overtal-situatie). 
Loop- en coördinatieoefeningen t.b.v. verbetering looptechniek en motoriek. 
 
 
 
3.6 C-junioren: 12-14 jarigen 
3.6.1 Leeftijdstypische kenmerken C-junioren 
Bij C-junioren kunnen de volgende kenmerken onderscheiden worden: 
Vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening ontwikkelt zich; 
Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen nemen toe; 
In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen. Hierdoor ontstaat disharmonie 
(stuntelig/slungelachtig) en is de speler maar beperkt belastbaar en is tevens 
blessuregevoelig, speciaal de aanhechtingen van de spieren; 
Het begin van de pubertijd kondigt zich aan (met zichzelf bezig, zich afzetten 
tegen gezag (groepjesvorming); 
Interesse mogelijk voor andere hobby s en sporten; 
Er kunnen met betrekking tot verdeling van taken binnen het team voorzichtig 
eisen worden gesteld; 
Leergierigheid kan ontbreken, ook de stemming is aan schommelingen 
onderhevig; 
De speler is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen begon te ontwikkelen: 
vrijlopen en samenspelen; 
De kopduels lijken serieuzer; er wordt minder gekopt met de ogen dicht; 
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Verbetering in verdedigend opzicht, het komt minder vaak voor dat een aantal 
spelers zich met één tegenstander bezig houdt.; 
De taken die aan een bepaalde positie kleven, worden zichtbaar en worden 
geleidelijk opgepikt. 
 
3.6.2 Doelstelling C-junioren 
In deze fase gaat het om het verder ontwikkelen van het inzicht, gekoppeld aan de 
Communicatie. 
1e jaars C: 
Het verder ontwikkelen van het inzicht (gekoppeld aan de communicatie) en 
herkennen van spelbedoelingen en algemene uitgangspunten in de hoofdmomenten 
balbezit tegenpartij (teamfuncties storen/afschermen opbouw tegenstander, 
vastzetten, afjagen, duel om de bal, doelpunten voorkomen) en balbezit 
(teamfuncties opbouwen, aanvallen en scoren). 
 
2e jaars C: 
Het verder ontwikkelen van het inzicht in de taken en de functionele technische 
vaardigheid om deze taken uit te kunnen voeren. Hetgeen waar de speler talent voor 
heeft verder ontwikkelen (Wie is geschikt voor welke positie en taak?). 
 
3.6.3 Methodische aanpak C-junioren 
1e jaars C: 
Fase 1: 
Balbezit tegenpartij: 
Positiespel voorwaarde om met elkaar doelpunten te kunnen voorkomen en de 
bal te veroveren om vervolgens te kunnen opbouwen, aanvallen en scoren; 
Spelbedoelingen in de verschillende linies; 
Algemene uitgangspunten in de verschillende linies. 
 
 
Fase 2: 
Balbezit: 
Positiespel voorwaarde om bij de goal van de tegenpartij te kunnen komen; 
Spelbedoeling in de verschillende linies; 
Algemene uitgangspunten in de verschillende linies. 
 
2e jaars C: 
Fase 1: 
Balbezit tegenpartij: 
Algemene uitgangspunten in de samenwerking van de linies: 
Op de helft van de tegenpartij (storen); 
Rond de middenlijn (storen/ bal afpakken); 
Voor/in het eigen strafschopgebied (bal afpakken/ doelpunten voorkomen). 
 
Fase 2: 
Balbezit: 
Algemene uitgangspunten in de samenwerking van de linies: 
Op eigen helft (opbouw - geen balverlies op eigen helft); 
Op de helft van de tegenpartij (opbouw/ aanvallen, van weinig naar veel risico s). 
 
Fase 3: 
Wisseling van balbezit: 
Spelbedoeling en algemene uitgangspunten van de wisseling van balbezit. 
De aandachtspunten die daartoe bij de training en het coachen van belang zijn, zijn: 
Het gaat in deze categorie vooral om de accenten op het vlak van inzicht en 
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communicatie 
Wanneer aan deze beide aspecten onvoldoende aandacht wordt gegeven, zal dit 
negatieve consequenties hebben voor de verdere ontwikkeling op technisch vlak van 
de spelers. 
Spelers moeten eerst het inzicht in de bedoelingen binnen de 3 teamfuncties 
(opbouwen, aanvallen, verdedigen) leren herkennen en dan binnen een 
teamorganisatie (1:4:3:3) kunnen functioneren. Taken en functies dienen inhoud te 
krijgen, steeds binnen de 3 teamfuncties en gekoppeld aan plaats op het speelveld. 
 
Concreet betekent dit aandacht voor: 
Veldbezetting/ teamorganisatie; 
Onderlinge afstanden; 
Kwaliteit van het positiespel (met en zonder bal); 
Diepte in het spel. 
Daarnaast moet er ruime aandacht zijn voor: 
Loop - coördinatieoefeningen ten behoeve van een betere looptechniek en 
motoriek; 
Aanleren rekoefeningen. 
 
 
De voetbalthema s die bij het samenstellen van oefenstof voor C-junioren kunnen 
worden onderscheiden, zijn: 
Jongleren; 
Passen, trappen en verwerken van de bal, tweebenig, vanuit de beweging in 
hoog tempo; 
Kap- en draaibewegingen, tweebenig (Coerver-oefenstof); 
Duel 1:1/ 2:1/ 3:1 waarin aanvallen, verdedigen en de omschakelingen geschoold 
moeten worden; 
Combinatievormen (1-2, zigzagvormen); 
Het aanleren van passeertechnieken en schijnbewegingen (Coerver-oefenstof); 
Afwerken op doel, tweebenig in combinatie met voorgaande punten; 
Koppen 
Het koppen van geschoten ballen in afwerkvormen en in partijspelen, zowel 
verdedigend en aanvallend; 
 
Positiespelen (4:3, 5:3 etc.) en positiespelen met overtal-situaties via neutrale 
kaatsers (2:2:2 (4:2), 3:3:2 (5:3), 4:4:2 (6:4), 5:5:2 (7:5), waarbij het accent moet 
worden gelegd op de volgende punten: 
Aanvallend: - Speelveld groot houden; 
- Hoe en waar vrijlopen; 
- Wanneer, waarheen, en hoe passen; 
- Onderlinge coaching. 
Verdedigend: - Hoe de tegenstander en de bal een kant op dwingen; 
- Wanneer en hoe een aanval op de bal maken; 
- Onderlinge coaching. 
 
Partijvormen in diverse vormen/ met man meer situatie/ 2 vakken waarin de 
nadruk wordt gelegd op de volgende tactische principe s: 
- Balbezit: - Speelveld groot houden; 
- Diverse loopacties; 
- Speltempo; 
- Spelverplaatsing; 
- Onderlinge coaching. 
- Balverlies: - Speelveld klein maken; 
- Diverse vormen van dekken; 
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- Onderlinge coaching. 
- Omschakeling: - Onderlinge coaching. 
- Linietactiek 
Tactiek verder ontwikkelen - in combinatie met positiespelen en partijvormen 
(Leren van tactische begrippen als spel verplaatsen, openen, gesloten of open 
aannemen, opendraaien, rugdekking, knijpen, aansluiten, jagen, kaatsen, hard 
inpassen, diepte voorkomen, overtalsituatie; 
Spelconcept 4-3-3 
Het verder ontwikkelen en uitbouwen hiervan, vooral verdedigings- en aanvalspatronen; 
Begin van het ontwikkelen van het snelheids-/kracht- en uithoudingsvermogen 
met en zonder bal via 
- specifieke loopvormen; 
- positiespellen/ partijvormen/ duel 1:1. 
 
3.7 B-junioren: 14-16 jarigen 
3.7.1 Leeftijdstypische kenmerken B-junioren 
Bij B-junioren kunnen de volgende kenmerken onderscheiden worden: 
Groei in de lengte zet door. Minder controle over ledematen lijkt daarvan het 
gevolg; 
Trainingsmogelijkheden op kracht-, interval- en duurarbeid kan verhoogd worden; 
Techniektraining zal weer resultaten opleveren; 
Er is sprake van toenemende zelfkritiek; 
Streven naar verantwoording; 
Er kan sprake zijn van opofferingsgezindheid voor het team; 
Alle kenmerken van de pubertijd, zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid 
kunnen voorkomen; 
Winnen is belangrijker dan ooit, een soms te fanatieke houding heeft ermee te 
maken dat hij/zij op zoek is naar de eigen grenzen; 
Ze zijn nog meer in staat echte wedstrijden te beoefenen (prestatiegeschikt); 
Het tempo is hoger, er wordt korter en feller gedekt. Hij moet leren onder druk te 
spelen en dat gaat hem soms minder goed af; 
Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor het team gaan 
opleveren.. 
 
3.7.2 Doelstelling B-junioren 
In deze fase gaat het om het rendement van handelen: 
Rendement van de taakuitvoering in relatie tot het teamresultaat; 
Hetgeen waar de speler talent voor heeft verder ontwikkelen; 
Leren omgaan met andere speelwijzen (eigen team en tegenstander). 
Consequenties, karakteristieken en voor- en nadelen. 
 
3.7.3 Methodische aanpak B-junioren 
Fase 1: Balbezit tegenpartij: 
Spelbedoeling en algemene uitgangspunten eigen maken; 
Algemene principes teamorganisatie en individuele uitvoering van de taak; 
Het individu in een teamorganisatie; 
Inzicht in taken van teamgenoten; 
Herkennen van sterke en zwakke punten van medespelers; 
 
Fase 2: Balbezit: 
Spelbedoeling en algemene uitgangspunten eigen maken; 
Algemene principes positiespel; 
Het individu in een teamorganisatie; 
Inzicht in taken van teamgenoten; 
Herkennen van sterke en zwakke punten van medespelers. 
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Fase 3: Wisseling van balbezit: 
Moment van balverlies; 
Moment van balverovering; 
Spelbedoeling en algemene uitgangspunten eigen maken; 
Algemene principes van het omschakelen. 
 
 
De aandachtspunten die daartoe bij de training en het coachen van belang zijn, zijn: 
Ontwikkelen teamtaken, taken per linie en taken per positie; 
Westrijdcoaching: wedstrijdrijpheid ontwikkelen, ontwikkelen van de individuele 
bijdrage aan het resultaat van de wedstrijd (start wordt gemaakt met het 
rendement van handelen). Het accent komt nu te liggen op het complete 
eisenpakket; 
Toepassing van de rekoefeningen; 
Loop - coördinatieoefeningen ten behoeve van een betere looptechniek en 
motoriek, waarbij ook de nadruk komt te liggen op snelheid, kracht en 
uithoudingsvermogen. 
 
De voetbalthema s die bij het samenstellen van oefenstof voor B-junioren kunnen 
worden onderscheiden, zijn: 
Passen, trappen en verwerken van de bal, tweebenig, vanuit de beweging in 
hoog tempo waarbij het accent wordt gelegd op handelingssnelheid; 
Combinatievormen (1-2, zigzagvormen); 
Het onderhouden van kap- en draaibewegingen, tweebenig (Coerver-oefenstof); 
Het onderhouden van passeertechnieken en schijnbewegingen (Coerveroefenstof); 
Duel 1:1/ 2:1/ 3:2/ 4:3/ 3:4 waarin aanvallen, verdedigen en de omschakelingen 
geschoold moeten worden; 
Afwerken op doel, tweebenig in combinatie met voorgaande punten; 
Koppen 
Het koppen van geschoten ballen in afwerkvormen en in partijspelen, zowel 
verdedigend en aanvallend; 
Positiespelen (4:3, 5:3, 8:4 etc.) en positiespelen met overtal situaties 3:3:2 
(5:3), 4:4:1(5:4) 6:6:2 (8:6), 3:3:3 (6:3) 4:4:4 (8:4.) etc. waarbij het accent moet 
worden gelegd op de handelingssnelheid o.a. (direct spel, passing over grote 
afstand, spelverplaatsende pass, balcirculatie, onderlinge coaching); 
Positiespelen combineren, bijvoorbeeld van 4:3 in opbouw komen tot 4:3 in 
aanval doordat de aanpasser doorschuift; 
Partijvormen in diverse vormen / met man-meer en man-minder situatie/ 2 
vakken, waarbij het accent moet worden gelegd op: 
handelingssnelheid o.a. (direct spel, passing over grote afstand, 
spelverplaatsende pass, balcirculatie); 
tactische principes: 
- Balbezit: - Speelveld groot houden; 
- Diverse loopacties; 
- Speltempo; 
- Spelverplaatsing; 
- Onderlinge coaching. 
- Balverlies: - Speelveld klein maken; 
- Diverse vormen van dekken; 
- Onderlinge coaching; 
- Omschakeling: - Onderlinge coaching. 
- Taken per positie. 
- Functie van positie binnen een linie. 
- Taak van linie. 
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Verder ontwikkelen van het snelheids-, kracht- en uithoudingsvermogen met en 
zonder bal via specifieke loopvormen en positiespellen/ partijvormen/ duel 1:1. 
 
 
3.8 A-junioren: 16-18 jarigen 
3.8.1 Leeftijdstypische kenmerken A-junioren 
Bij A-junioren kunnen de volgende kenmerken onderscheiden worden: 
Zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht; 
Willen presteren en zich laten gelden; 
Sterk uitgesproken zelfkritiek, niet alleen de groep is belangrijk, maar ook de 
eigen ik; 
Willen verantwoording samen dragen; 
Beter bestand tegen de moeilijkheden die het met zich meebrengt in de kleine 
ruimte te spelen; 
Het onrustige dat zo kenmerkend is voor de B-junior maakt plaats voor een 
beheerster optreden; 
Er wordt ook door de spelers onderling gelet op het spel van elkaar. 
 
3.8.2 Doelstelling A-junioren 
In deze fase gaat het om het leren winnen van de wedstrijd T.I.C. 
Leren winnen van de wedstrijd; 
Taaktraining per positie; 
Leren wat er in de verschillende taken gevraagd wordt; 
Leren om in dienst van de teamprestatie te spelen. 
 
 
 
 
 
3.8.3 Methodische aanpak A-junioren 
Fase 1: 
Balbezit tegenpartij: 
Teamorganisatie; 
Specialisatie van spelers; 
Concentratie op de taak; 
Rendement van de bijdrage aan een positief resultaat van de wedstrijd; 
Taaktraining. 
 
Fase 2: 
Balbezit: 
Teamorganisatie; 
Verhogen van het rendement van het positiespel; 
Leren de individuele kwaliteiten van de spelers uit het team uit te buiten; 
Rendement van de bijdrage aan een positief resultaat van de wedstrijd; 
Taaktraining. 
 
Fase 3: 
Wisseling van balbezit: 
Moment van balverlies; 
Moment van balverovering. 
 
In deze fase komt de uitvoering samen van hetgeen in de loop van het seizoen is 
aangeboden, waarbij bij de wisseling van balbezit het accent ligt op zeer snel 
omschakelen van het ene naar het andere hoofdmoment: 
Teamverantwoordelijkheid; 
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Benutten specifieke kwaliteiten van spelers; 
Ondergeschikt maken aan het teambelang. 
De aandachtspunten die daartoe bij de training en het coachen van belang zijn, zijn: 
Specialisatie van het individu; 
Individu wordt ondergeschikt aan het teambelang; 
(Multi-) functionele beïnvloeding rendement van handelen; mentale aspecten; 
Wedstrijdtactiek ontwikkelen door spelanalyse met daarop gerichte oefeningen 
(gebruik maken van de tekortkomingen van de tegenstander en de kwaliteiten 
van het eigen team); 
Automatisering van alle technische vaardigheden in spel-, oefen- en 
wedstrijdsituaties; 
Verbetering van snelheids-/kracht- en uithoudingsvermogen. 
 
De voetbalthema s die bij het samenstellen van oefenstof voor A-junioren kunnen 
worden onderscheiden, zijn: 
Passen, trappen en verwerken van de bal, tweebenig, vanuit de beweging in 
hoog tempo waarbij het accent wordt gelegd op handelingssnelheid; 
Combinatievormen (1-2, zigzagvormen); 
Het onderhouden van kap- en draaibewegingen, tweebenig; 
Het onderhouden van passeertechnieken en schijnbewegingen 
Duel 1:1/ 2:1/ 3:2/ 4:3/ 3:4 waarin aanvallen, verdedigen en de omschakelingen 
geschoold moeten worden; 
Afwerken op doel, tweebenig in combinatie met voorgaande punten; 
Koppen (Het koppen van geschoten ballen in afwerkvormen en in partijspelen, 
zowel verdedigend en aanvallend); 
Positiespelen (4:3, 5:3, 8:4 etc.) en positiespelen met overtal situaties ( 3:3:2 
(5:3), 4:4:1(5:4) 6:6:2 (8:6), 3:3:3 (6:3) 4:4:4 (8:4.) etc. waarbij het accent moet 
worden gelegd op handelingssnelheid o.a. (direct spel, passing over grote 
afstand, spelverplaatsende pass, balcirculatie, onderlinge coaching); 
Positiespelen combineren, bijvoorbeeld van 4:3 in opbouw komen tot 4:3 in 
aanval doordat de aanpasser doorschuift; 
Partijvormen in diverse vormen/ met man-meer en man-minder situatie/ 2 
vakken, waarbij het accent moet worden gelegd op: 
handelingssnelheid o.a. (direct spel, passing over grote afstand, 
spelverplaatsende pass, balcirculatie); 
tactische principes: 
- Balbezit: speelveld groot houden, diverse loopacties, speltempo, 
spelverplaatsing, onderlinge coaching 
- Balverlies: speelveld klein maken, diverse vormen van dekken, onderlinge 
coaching 
- Omschakeling: onderlinge coaching 
- Taken per positie (Functie van positie binnen een linie, taak van linie); 
Ontwikkelen van het snelheids-/kracht- en uithoudingsvermogen met en zonder 
bal via specifieke loopvormen en positiespellen/ partijvormen/ duel 1:1. 
 
 
4. Oefenstof F t/m A-Jeugd 
Via de website www.fclienden.nl kunnen de trainers uitgewerkte 
trainingsoefeningen downloaden door op betreffende link te klikken. 
Tevens staan hier ook aandachtspunten bij hoofdvormen trainingen vermeld. 
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5. Keepers 
Vanaf E wordt ernaar gestreefd een vaste keeper per team te hebben. Om ook die 
kwaliteiten te verbeteren o.a. via de keeperstraining. 
 
Trainingsdoelstellingen 
Het doel van de keeperstraining is bij de pupillen de basistechniek, en bij de junioren meer 
specifieke oefenstof te hanteren, om de techniek, inzicht en het communiceren van onze 
keepers te verbeteren in relatie tot de wedstrijd, en dit deze op een plezierige en 
motiverende manier te laten beleven. 
Gezien het feit dat de keeper een taak heeft binnen het team is het belangrijk dat de keepers 
naast de keeperstraining, ook deelnemen aan de normale groepstraining. Te denken valt 
daarbij aan oefeningen met afwerking op goal en daarnaast het positie en 
partijspel(meevoetballen).De opbouw start bij de keeper,vandaar dat het belangrijk is dat hij 
ook deelneemt aan het positiespel. 
 
 

6. Selectiebeleid 
6.1 Selecteren voor de F pupillen,6-7- 8 jaar 
F1= prestatief ------- overige teams recreatief 

- F1 wordt op sterkte ingedeeld. 
- Voetbal technisch. 
- Coachbaarheid 
- Inzicht 
- Instelling 
- Fysiek 
 

- In principe 10 spelers. 

- 2e jaars kunnen (mogen) vervroegd doorschuiven. Wordt per individu bekeken. Denk 
aan de regel dat ieder kind het recht heeft om op zijn niveau te spelen en te trainen. 

- 2e jaars met een goede toekomstverwachting samen in een team (F3/F4). 

- Van het principe niet lager spelen dan het voorgaande jaar kan incidenteel 
afgeweken worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
- Beter eigen niveau. 
- Leeftijdgenoten. 
- Vriendjes. 
- In overleg met speler en ouder. 

- Keepers: indien geen vaste keeper,om beurten keepen. 

- Overige F teams indelen op gelijkwaardigheid, zoveel mogelijk 3e jaars in F2 en F3, 
denk hierbij wel aan: 
 Zoveel mogelijk spelers van het team van vorig jaar bij elkaar laten staan. 
- Vriendjes/school. 
 
Trainen 

- F spelers krijgen de gelegenheid om minimaal1x per week te trainen. 

- F1- selectie 2x per week 
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6.2 Selecteren voor de E pupillen,9-10 jaar 
E1= prestatief ------ overige teams recreatief 

- E1 en E2 worden op sterkte ingedeeld. 
- Voetbal technisch. 
- Coachbaarheid 
- Inzicht 
- Instelling 
- Fysiek 
 

- In principe 9 spelers. 

- 2e jaars E gaan voor bij bovenstaande criteria. 

- 1ste jaars E kunnen (mogen) vervroegd doorschuiven. Wordt per individu bekeken. 
Denk aan de regel dat ieder kind het recht heeft om op zijn niveau te spelen en te 
trainen. 

- 1e jaars met een goede toekomstverwachting samen in een team (E groei) en nog 
niet voldoen aan de eerste selectiecriteria. 

- Van het principe niet lager spelen dan het voorgaande jaar, kan incidenteel 
afgeweken worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
- Beter eigen niveau. 
- Leeftijdgenoten . 
- Vriendjes. 
- In overleg met speler en ouder. 

- Keepers (Selectie gebeurd in samenspraak met keepercoördinator). 
De hierboven beschreven regels geldt ook voor de keepers. 
Het streven is om met vaste keepers te gaan werken.(talentvolle keepers mogen niet 
tegengehouden worden in hun ontwikkeling) 

- Overige E teams indelen op gelijkwaardigheid, denk hierbij wel aan: 
- Vriendjes/school. 
 
Trainen 

- E spelers krijgen de gelegenheid om minimaal 2x per week te trainen (prestatief 
team) Niet 2 keer per week trainen heeft geen consequenties voor de wedstrijd. 
Indien, incidenteel afgemeld, afwezig. 

- Het heeft wel consequenties indien men regelmatig afgemeld en zeker zonder af 
te melden, afwezig is. 

- Trainers houden de absentielijst bij. 
 
6.3 Selecteren voor de D pupillen,11-12 jaar 
D1 = prestatief ------ overige teams recreatief 

- D pupillen worden op sterkte ingedeeld. 
- Voetbal technisch. 
- Coachbaarheid 
- Inzicht 
- Instelling 
- Fysiek 
 

- Uitgangspunt is minimaal 15 spelers voor prestatief team,overige verdelen. 
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- 1e jaars D gaan voor bij bovenstaande criteria 

- D pupillen kunnen (mogen) vervroegd doorschuiven. Wordt per individu bekeken. 
Denk aan de regel dat ieder kind het recht heeft om op zijn niveau te spelen en te 
trainen. 

- Van het principe niet lager spelen dan het voorgaande jaar, kan incidenteel 
afgeweken worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
- Beter eigen niveau. 
- Leeftijdgenoten . 
- Vriendjes. 
- In overleg met speler en ouder. 
 

- Keepers (Selectie gebeurd in samenspraak met keepercoördinator). 
De hierboven beschreven regels geldt ook voor de keepers. 

- Bij de overige D teams ook rekening houden met: 
- Vriendjes. 
 
Trainen 

- D- spelers krijgen de gelegenheid om 2x per week te trainen(prestatief team) 

- Niet 2 keer per week trainen heeft geen consequenties voor de wedstrijd. Indien 
incidenteel afgemeld afwezig. 

- Wel consequenties indien men regelmatig afgemeld en zeker zonder af te 
melden, afwezig is. 

- Trainers houden de absentielijst bij 
 
 
 
 
6.4 Selecteren voor de A- junioren 17-18 jaar / B- junioren 15-16 jaar / C- 
junioren 13-14 jaar 
A1-B1-C1 = prestatief ------- overige teams recreatief 

- A-B-C- junioren worden op sterkte ingedeeld. 
- Voetbal technisch. 
- Coachbaarheid 
- Inzicht 
- Instelling 
- Fysiek 
 

- Uitgangspunt is minimaal 14 spelers voor prestatief team,overige verdelen. 

- 1e jaars A-B-C gaan voor bij bovenstaande criteria 

- A-B-C- junioren kunnen (mogen) vervroegd doorschuiven. Wordt per individu 
bekeken. Denk aan de regel dat ieder kind het recht heeft om op zijn niveau te spelen 
en te trainen. 

- Van het principe niet lager spelen dan het voorgaande jaar, kan incidenteel 
afgeweken worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
- Beter eigen niveau. 
- Leeftijdgenoten . 



30 

- Vrienden 
- In overleg met speler en ouder. 

- Keepers (Selectie gebeurd in samenspraak met keepercoördinator). 
De hierboven beschreven regels geldt ook voor de keepers. 

- Overige A-B-C-teams indelen op gelijkwaardigheid, denk hierbij wel aan: 
- Vrienden 
 
Trainen 

- A-B-C-spelers krijgen de gelegenheid om 2x per week te trainen(prestatief team) 

- Niet 2 keer per week trainen heeft geen consequenties voor de wedstrijd. Indien 
incidenteel afgemeld afwezig. 

- Wel consequenties indien men regelmatig afgemeld en zeker zonder af te 
melden, afwezig is. 

- Trainers houden de absentielijst bij 
 
 
7. Warming-up 
7.1 Doel 
- Het losmaken en dynamisch rekken van de spieren. 
- Opbouwen van een stukje conditie. 
Bij E en F heeft warming-up geen zin. Daar doet men een inleidende 
oefening/voetbalvorm/spelvorm met bal om in de sfeer van de training te komen. 
 
Bij de junioren D t/m A vindt een identieke gezamenlijke warming-up plaats voor elke 
training en wedstrijd. 
Deze warming up is als volgt: 
start 5m 20m 25m 
l--------------------l--------------------------------------------------------------------l---------------------l 
- Men doet dit in twee rijen tegelijk. 
- Vier pilonnen/markeerhoedjes staan op 0, 5, 20 en 25 meter. 
- De werkelijke oefening wordt tussen de 5 en 20 meter uitgevoerd. 
- Denk om voldoende onderlinge afstand. 
- Totale tijd ongeveer 10 minuten. 
- De spelers kunnen dit na enkele keren zelfstandig. 
- Afhankelijk van de groep de oefeningen 2 of 3 keer herhalen. 
- Het bespaart de trainer tijd. 
1. Telkens heen de oefening uitvoeren. 
2. Telkens de terugweg in rustige looppas. 
3. Alle oefeningen twee of drie keer laten doen. 
4. Hakken naar de billen 
5. Knieën heffen. 
6. Wisselpas 
7. Zijwaartse pas 
8. Benen om de beurt heffen en zijwaarts uitdraaien. 
9. Benen om de beurt heffen en zijwaarts indraaien. 
10. Schietbeweging met doorzwaaien van het been. 
11. Opspringen met kopbeweging. 
12. Sprinten voorwaarts (75%) 
13. Sprinten achterwaarts 
Een voetballer heeft veel explosiviteit in z’n bewegingen nodig en is daarom gebaat bij korte 
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spieren. Die kweek je door in beweging de rekoefeningen uit te voeren. Dus door actief te 
bewegen naar de uiterste standen in plaats van in een extreme houding vast te zetten 
(statisch rekken). 
 
 
 
 
8. Coachtermen 
8.1 Standaard coachtermen bij FC Lienden 
Onderstaand is een opsomming gegeven van de meest van toepassing zijnde coachtermen 
bij FC Lienden: 
- De coachtermen moeten zowel tijdens trainingen, als tijdens wedstrijden gebruikt 
worden. 
- Vooral de spelers zullen deze coachtermen moeten begrijpen, terwijl de leiders en 
trainers ze op de juiste momenten moeten gebruiken. 
Bij F en E is het belangrijk dat het taalgebruik van de trainer/coach wordt aangepast aan 
leeftijd en niveau van de spelers. 
 
8.2 Coachtermen 
                                                     F-teams 
Vrij lopen Zo gaan staan dat je de bal kunt krijgen 
- De tegenstander kan de bal dan NIET onderscheppen 
Doe mee De (mede)speler een signaal geven dat hij zich bij het spel moet 
betrekken 
- Aansluiten 
- Aanspeelbaar zijn 
                                                     E-teams 
Spelen De bal direct naar een vrijstaande medespeler spelen 
- Niet met de bal gaan lopen 
Rust (aan de bal) De bal controleren en het vervolg rustig uitvoeren 
- Er is geen direct gevaar voor balverlies 
- Overzicht houden en dan actie 
Helpen De speler(s) in de buurt van de medespeler met bal helpen hem 
- Zorgen dat je aanspeelbaar bent en hij de bal kan overspelen 
- Een combinatie aanbieden, b.v. een 1-2tje 
                                                     D/A teams 
Druk zetten Verhinder gezamenlijk dat de tegenstander kan opbouwen 
- Man met bal aanpakken (niet happen) 
- Spelers (tegenstanders) die aangespeeld kunnen worden kort 
dekken. 
Aansluiten / 
Bijsluiten 
Bij balbezit de ruimte tussen jou en de speler voor je kleiner maken 
- afstand tussen 2 linies kleiner maken. 
- Je doet dan direct mee in de aanval 
Doordraaien De speler die aangespeeld wordt draait zich zodanig om de vrije ruimte in 
te lopen (dribbelen met bal) 
- Vaak de andere kant op vanwaar de bal komt 
- Er is geen gevaar van een tegenstander (balverlies) 
- Vaak zie je de vrije ruimte zelf niet 
Binnenkant De speler dekt de tegenstander aan de binnenkant 
- De kortste weg naar de goal is geblokkeerd 
 
 (om)Schakelen Het SNEL veranderen van de voetbalbedoeling 
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- Van aanvallen naar verdedigen bij verlies van de bal 
- Van verdedigen naar aanvallen bij veroveren van de bal 
Openen / 
Wisselpass 
Verplaatsen van het spel van de ene naar de andere kant van het veld 
- Door aan te geven waar de bal naar toe moet, wordt het nog 
duidelijker 
- Dit geldt ook voor keepers 
Knijpen De tegenstander een bepaalde richting in dwingen door de ruimte klein te 
maken 
- Door een paar spelers 
Kantelen De tegenstander een bepaalde richting in sturen met het hele team 
- Door het hele team 
- Gestaffeld rugdekking geven naar de kant waar de tegenstander 
bal bezit heeft 
Kaatsen - De ontvangen bal direct terugspelen, en zelf weer vrijlopen 
Man in de rug - Er is een tegenstander in de rug van de speler die de bal ontvangt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Het Circuitmodel 
9.1 Inleiding 
De doelstelling van FC Lienden is om één keer per maand een circuittraining te 
geven en één keer per maand 7 tegen 7 wedstrijden te organiseren voor alle  
E-teams. 
 
De trainers moeten ervoor zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk in aanraking 
komen met verschillende voetbalvormen. In het circuitmodel worden meerdere 
velden naast elkaar uitgezet, zodat meer dan een groep tegelijkertijd kan spelen. 
 
9.2 Wat is een circuitmodel? 
Het circuitmodel is een model voor de organisatie van een training. In deze 
organisatie spelen de voetballers in groepen. Als warming-up kan de training 
beginnen met een tikspel, pingelvorm of vrij voetballen in een afgebakend gebied. 
Daarna worden groepen gevormd die drie of vier verschillende voetbalvormen 
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afwerken. Een scoorvorm, een mikvorm, een pingelvorm, en/of een partijvorm. Er 
wordt drie keer doorgedraaid. De training wordt vervolgens afgesloten met een 
partijspel. 
 

 
 
9.3 Waarom een circuitmodel in de training? 
Voor spelers is het beter en prettiger elke week kort een aantal voetbalvormen te 
herhalen dan in een training lange tijd aandacht te besteden aan hetzelfde 
voetbalspel. Bovendien laat het leerproces geen doorlopende (stijgende) lijn zien: 
wat de ene training nog niet lukt, lukt de volgende keer misschien beter. 
 
9.4 De voordelen van het circuitmodel 
1. De training wordt afgestemd op de leefwereld van de kinderen. Op deze 
manier wordt een gevarieerd aanbod gerealiseerd. Alle speelgebieden kunnen 
aan de orde komen. 
2. De kinderen hebben veel balcontact (geen last van lange wachttijden) 
3. De tijdsduur van de voetbalvormen komt overeen met de periode waarin 
kinderen zich kunnen concentreren. Dit is maximaal twintig minuten op 1 
voetbalprobleem., de zogenaamde ‘spanningsboog’. 
4. In een kleinere groep werken kinderen gemakkelijker samen dan in een grote 
groep. De trainer kan zich eventueel richten op een groep die meer leer hulp 
nodig heeft. 
5. Herhaling van dezelfde voetbalvormen biedt optimale mogelijkheden tot leren. 
Het traditionele beeld van een trainer die voor een groep staat, lijkt op het eerste 
gezicht eenvoudiger dan het opzetten en organiseren van drie verschillende 
voetbalvormen. In het begin is dat ook zo. Eenmaal op gang is het verloop daarna bij 
het circuitmodel eenvoudiger. Door de variatie, en daarmee de verhoging van de 
uitdaging, zijn kinderen meer gemotiveerd om zelfstandig te spelen. 
Hierdoor is het niet alleen gemakkelijker om overzicht te houden, het is ook minder 
noodzakelijk. 



34 

De ervaring leert dat het in het begin wat rommelig overkomt, maar na 1 of 2 
trainingen zijn de kinderen bekend met de organisatievorm. Belangrijk is dat de 
aangeboden oefenvormen wel boeiend blijven. In het begin kan gekozen worden 
voor voetbalvormen die door alle kinderen snel zijn te spelen. 
Daarna kan iedere voetbalvorm in een vervolgtraining worden aangepast. Als de 
vorm boeiend is, kunnen de spelers deze rustig een paar keer achter elkaar 
uitvoeren zonder de interesse te verliezen.  
 
9.5 Tijd 
Een goede training begint al thuis met de voorbereiding. Bij oefenvormen staan 
verschillende voetbalvormen die in het circuitmodel kunnen meedoen. Na een printje 
kunnen deze werktekeningen en aanwijzingen eventueel meegenomen worden naar 
het trainingsveld. 
Een belangrijk aspect is ook het overleg met de andere trainers. Maak van tevoren 
afspraken over gebruik materiaal en indeling van het trainingsveld. 
 
9.6 Klaarzetten 
De meest ideale situatie is dat voorafgaand aan de training de velden en oefeningen 
kunnen worden uitgezet. Het voordeel is dat er tijdens de training geen tijd verloren 
gaat. In de praktijk kan het echter voorkomen dat er al een team aan het trainen is. In 
dat geval zijn er diverse mogelijkheden. 
Afspraken maken ten aanzien van veldindeling met alle betreffende trainers die op 
hetzelfde tijdstip gebruik maken van de ruimte. Wie eindigt waar? Bijvoorbeeld: 
Wanneer trainer A eindigt met het partijspel op het veldgedeelte bij de kleedkamers, 
kan trainer B alvast het andere gedeelte van het veld gaan inrichten. 
Aan het begin van het seizoen trainingsuren zo inroosteren, dat materialen kunnen 
worden gebruikt door dezelfde leeftijdsgroepen. Materialen kunnen dan blijven staan. 
Voorwaarde is wel dat er ook hier overleg moet zijn. Afstemming betreffende de 
trainingsstof heeft de voorkeur. 
Als de spelers na een tijdje gewend zijn aan het circuitmodel, dan gaan ze 
oefeningen ook sneller herkennen. Een compliment van de trainer aan het kind 
in het bijzijn van de hele groep kinderen, werkt enorm stimulerend. 
Veel tijd gaat verloren als er tijdens de training materialen moeten worden klaar 
gezet. Het is efficiënter om dingen weg te pakken. 
Stap 1 Een groot veld uitzetten voor het partijspel aan het einde van de training 
Stap 2 Daarbinnen drie deelveldjes uitzetten voor de verschillende oefenvormen. 
Stap 3 Na elk onderdeel kan iets weggenomen worden. 
Stap 4 Partijspel, het laatste onderdeel, hoeft alleen nog maar te worden aangevuld 
met doelen (pilonnen of ‘echte’ doelen). 
 
9.7 Opruimen 
Het is heel belangrijk om vanaf het begin de spelers duidelijk te maken dat de zorg 
voor de materialen een wezenlijk onderdeel is van hun voetbalontwikkeling en 
voetbalopvoeding. Dit betekent na afloop van de training bijvoorbeeld niet trappen 
tegen een bal die nog in het net zit of op een markeringshoedje ligt. Let hierop vanaf 
het begin. 
 
9.8 Opbouw van het circuitmodel 
Het werken met een circuitmodel vereist, vooral in het begin, enige investering in tijd 
en energie. Zowel de trainer als de kinderen moeten ermee leren werken. En die tijd 
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moet ook iedereen worden gegund. Het algemene schrikbeeld van een (onervaren) 
trainer wordt omschreven als ‘het kwijtraken van het overzicht wanneer op 
verschillende veldjes tegelijkertijd wordt gespeeld’. Een geruststellende gedachte is 
dat de kinderen er vaak sneller aan zijn gewend dan de volwassene die de training 
geeft. Tijdens de tweede training is voor de meeste kinderen al duidelijk hoe de 
structuur en de organisatie in elkaar zitten. Een half woord is veelal voldoende. De 
tijd die verloren gaat tijdens de eerste trainingen wordt in de loop van het seizoen 
dubbel en dwars teruggewonnen. 
Zelfs voor een geroutineerde trainer is het een grote klus om tegelijkertijd te straten 
op meerdere veldjes. De indeling gebeurt op basis van het aantal 
kinderen dat noodzakelijk is om een voetbalvorm te kunnen spelen en niet op het 
aantal uitgezette velden gekoppeld aan de grote van de groep! 
 
9.9 De Partij 
Na het circuit ruimt elke ploeg de materialen van zijn eigen veld op. Het veld voor het 
partijspel stond al klaar. Alleen de doelen moeten nog worden geplaatst. Dat kan de 
trainer eventueel samen met de pupillen doen. Het is de taak van de trainer om de 
individuele mogelijkheden van de voetballer juist in te schatten . Als een individuele 
aanwijzing wordt gegeven moet de voetballer de gelegenheid worden geboden 
hiermee te experimenteren. Laat de kinderen vooral veel spelen. Bij een partijspel, 
bijvoorbeeld 7 tegen 7, komt al heel veel informatie tegelijkertijd op hen af en valt er 
sowieso genoeg te leren. 
Om op een verantwoorde wijze training te kunnen geven aan deze groep kinderen is 
het noodzakelijk dat elke groep een speelruimte tot de beschikking heeft van 
minimaal 50 x 40 meter. Daarin kan een organisatie worden neergezet geschikt voor 
het partijspel. De andere voetbalvormen , die hieraan voorafgaan, worden 
daarbinnen klaargezet. 
 
9.10 Benodigde materialen 
- Per kind een bal 
- Hesjes, het liefst twee kleuren. 
- Pilonnen 
- Markeringshoedjes 
- Pupillendoelen 
- Grote doelen 
 
 
9.11 Werkwijze 
Vooraf worden velden uitgezet door de alle trainers. In dit schema traint elk team 
60 minuten. Er wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen de teams. De 
trainers schuiven met hun eigen team mee naar het volgende onderdeel en kunnen 
eventueel bepaalde voetbalvormen moeilijker of gemakkelijker maken. 
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10. Spelerstaken 
 
10.1. Posities zevental 
Doelverdediger 
verdedigend: 

- doelpunten voorkomen 
- posities kiezen ten opzichte van de bal en mede- en tegenspelers 

 
aanvallend: 

- posities kiezen ten opzichte van de verdedigers 
- voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen 
- fungeren als centrale opbouwer 

 
Centrale verdedigers 
verdedigend: 

- voorkomen van doelpunten 
- dekken van de centrale aanvallers van de tegenpartij 
- rugdekking verzorgen bij teammaatjes 
- veld klein houden / ‘naar voren’ verdedigen 

 
aanvallend: 

- positie kiezen tussen verdediging en aanval 
- aanspelen van de aanvallers 
- meedoen met de aanval 
- wanneer er ruimte is: zelf de bal naar voren dribbelen, drijven 

 
Centrale middenvelder 
verdedigend: 

- dekken van de centrale opbouwer van de tegenpartij 
- storen bij de opbouw van de tegenstander, voorkomen van de dieptepass 
- rugdekking verzorgen bij teammaatjes 

 
aanvallend: 

- inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door de aanvallers gecreëerd) 
- afspeelmogelijkheden creëeren voor de verdedigers en aanvallers (terugpass) 
- doelgericht zijn 
- doelpogigingen door combinatie met teammaatjes of individueel 

 
Vleugelmiddenvelders 
verdedigend: 

- voorkomen van doelpunten 
- dekken van de middenvelders van de tegenpartij 
- rugdekking verzorgen bij teammaatjes 
- veld klein houden / ‘naar voren’ verdedigen 

 
aanvallend: 

- positie kiezen (uit elkaar, veld breed maken) 
- schakel zijn tussen verdediging en aanval 
- aanspelen van de aanvallers 
- meedoen met de aanval, met name via de zijkanten  
- wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen, drijven 

 
Aanvaller(s) 
verdedigend: 
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- storen bij de opbouw van de tegenstander 
- rugdekking verzorgen bij teammaatjes 
- veld klein maken / ‘naar binnen/midden’ verdedigen 

 
aanvallend: 

- posities kiezen ten opzichte van de verdedigers (veld lang maken) 
- met de bal zo snel mogelijk naar het doel , alleen of combinatie met medespelers 
- zelf voor doel positie kiezen 
- aanspeelbaar zijn 
- afronden aanval 

 
 
 
10.2. Posities elftal 
 
Basistaken per linie in 1-4-3-3 speelwijze 
 

Verdediging 
 

5                   2 
linkervleugel                  rechtervleugel 
verdediger  4      3 
  centrale verdediger    centrale verdediger 
      1 
            keeper 
 
 
Balbezit: 

- Diep kijken, spelen zonder risico, diep nadenken 
- Opbouw in principe via zijkanten en van achteruit 
- Vrije man zoeken 
- Geen onnodig balverlies lijden, foutloos in de opbouw, zuinig op balbezit 
- Hoge bal snelheid, snel verplaatsen van het spel 
- Positioneel goed staan (breed), ruimte optimaal benutten, opengedraaid staan 
- Elkaar coachen 
- Vooruitdenken in geval van balverlies (bv. Opbouw via 2, dan 5 al knijpen) 
- Bij balbezit middenveld; uitzakken (ruimte achteruit creëren) 
- Bij balbezit voorhoede; aansluiten naar middenlijn 

 
Balbezit tegenstander: 

- Elkaar goed coachen (overnemen, wisselen buitenspel) 
- Hoe dichter tegenstander in buurt doel/16-meter, des te scherper dekken, kort bij de 

bal=kort dekken en ver van de bal=verder af dekken 
- Vermijden dat 3 en 4 in een 1 tegen 1 situatie terecht komen 
- Technisch verdedigen (geen overtredingen), lichaam wel optimaal gebruiken 
- Vooruit verdedigen 
- Aansluiten richting middenlijn, indien tegenstander achteruit voetbalt 
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Middenveld 
 

  8            6 
linkermiddenvelder             rechtermiddenvelder 
       
      10 
          Centrale middenvelder 
 
 
Balbezit: 

- Goed in de eigen zone, niet te vroeg de diepte in 
- Voor 6 en 8 geldt: controlerend spelen, wanneer aanval over andere kant 
- 6 knijpt naar binnen bij balbezit van 2 en 8 knijpt naar binnen bij balbezit van 5 
- Geen onnodig balverlies, niet onnodig lopen met de bal 
- Dienende rol in relatie tot aanvallers 
- Alles gericht tot het creëren van scoringskansen 
- Wisselpass toepassen, spel verplaatsen 

 
Balbezit tegenstander: 

- Inzakken achter de bal (snel omschakelen) 
- Technisch verdedigen (geen overtredingen), maar wel lichaam optimaal gebruiken 
- 6 en 8 knijpen (schuin naar binnen zakken) wanneer bal aan de andere kant is 
- Inspelen van aanval tegenstander beletten (zeker de pass binnendoor afschermen) 
- Coachen van eigen aanvaller wanneer druk te zetten 

 
 
 
 
 
 
 

Aanval 
 
11            7 
Linker          rechter 
vleugelaanvaller                   vleugelaanvaller 
       
            9 
             Centrumspits 
 
 
Balbezit: 

- Veldbezettingoptimaal houden (veld diep en breed houden) 
- Coachen en kijken  om loopacties af te stemmen 
- Afwisseling in loopacties, wisseling van positie 
- Aangeven (coachen, wijzen) hoe ballen ingespeeld moeten worden 
- Risico durven nemen bij individuele actie 
- Schietkant betekent schieten 
- Overzicht houden voor de goal 
- Juiste keuzes maken 
- Alles gericht op scoren 
- Bij vastlopen van aanval, achteruit op balbezit spelen 
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Balbezit tegenstander: 
- Indien mogelijk positiekiezen achter de bal 
- 9 schermt as af en 7 en 11 de zijkanten, dieptepass afschermen 
- Communiceren (teken van achteruit) over moment van drukzetten 
- Niet alleen storen 
- 7 en 11 knijpen naar binnen wanneer opbouw tegenstander over andere kant 
- Coachen ban eigen aanvallers wanneer druk te zetten 

 
 
Basistaken per positie 
Doelverdediger 
verdedigend: 

- positie kiezen ten opzichte van de bal 
- organiseren en leiden van de verdediging 
- duidelijk coachen wanneer en wat een verdediger moet doen, met name in 

standaardsituaties 
 
opbouwend: 

- juiste voortzetting bij balbezit (rollen, werpen of trappen) 
- starten opbouw 
- meevoetballen (positiespel) 
- leiden van de verdediging 

 
aanvallend 

- betrokken zijn met de aanval (niet op de doellijn blijven staan!) 
- coachen van de medespelers 

 
Vrije man 
verdedigend: 

- leiden en organiseren van de verdediging 
- rugdekking geven aan de overige spelers 
- afstoppen van doorgebroken aanvallers 
- afstoppen van opkomende middenvelders 
- het klein houden van het speelveld (spelen op buitenspel) 
- onderling afspreken “wie neemt wie” 
- eventueel doortrekken op “10” tegenpartij 

 
opbouwend:  

- vrijlopen om voor vleugelverdedigers en doelverdedigers aanspeelbaar te zijn 
- uit elkaar positie kiezen bij opbouw (3+4) 
- voor de verdediging spelen om meerderheid te creëren op het middenveld 
- leiding geven aan de verdediging + middenveld (coachen) 

 
aanvallend: 

- inschuiven bij balbezit op het middeneld 
- creëren van een numerieke meerderheid 
- inschakelen bij corners en vrije trappen 

 
Voorstopper/vrije man 
verdedigend: 

- onderling afspreken “wie neemt wie” 
- dekken van de centrumspits van de tegenpartij 
- ophouden van aanval bij numerieke overmacht van tegenpartij: geen aanval op de 

bal 
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opbouwend: 
- vrijlopen om aanspeelbaat te zijn voor directe omgeving 
- één van beiden doorschuiven op middenveld (3 of 4) 
- indien mogelijk inschakelen bij combinatie van middenveld 

 
aanvallend: 

- inschakelen bij corners en vrije trappen in overleg met laatste man 
 
Vleugelverdedigers 
verdedigend: 

- doortrekken van de vleugelaanvallers van de tegenpartij 
- binnenkant dekken tegenstander 
- voorkomen van voorzet 
- (zijwaarts) rugdekking geven aan het centrum bij aanval over andere vleugel 
- Indien gepasseerd dan herstellen naar het centrum 

 
opbouwend 

- vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 
- breed maken (schuin naar voren) 
- spelen in een combinatie met overige spelers 

 
aanvallend: 

- op het juiste moment inschakelen wanneer er voldoende ruimte is 
- met bal doorgaan bij vrij veld: niet van grote afstand een “gedekte” aanvaller inspelen 

 
Centrale middenvelder 
verdedigend: 

- dekken van de directe tegenspeler 
-  opkomende 3 of 4 tegenstanders oppakken 
- snel omschakelen (achter bal komen) 
- afschermen dieptepass/steekpass 
- rugdekking geven aan overige middenvelders 
- ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op de bal verdedigen) 
- moment vastzetten aangeven/coachen 
- coachen aanvallers 

 
opbouwend: 

- vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
- spelbepalende speler te zijn (spel verdelen, organiseren, coachen) 
- ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 

 
aanvallend: 

- inschakelen in de aanval ( het benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd) 
- - over 9 heen als die inzakt 
- schietkans=schieten 
- afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 
- niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 

 
Linker en rechter middenvelder 
verdedigend:  

- binnenkant dekken van de directe tegenspeler; hoe dichter bij doel scherper dekken 
- afschermen dieptepass/steekpass 
- rugdekking geven aan overige middenvelders; controlerend spelen 
- ruimte dekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op de bal verdedigen) 
- overname bij opkomende 2 of 5 
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- goed meedoen bij collectief vast zetten 
 
opbouwen: 

- vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
- bij balbezit van 2 of 5 naar binnen trekken (3-hoek) 
- ondersteunen van 7 of 11 
- coachen aanvallers 
- ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 
 

aanvallend: 
- inschakelen in de aanval (het benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd) 
- afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 
- niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 

 
Centrale spits 
verdedigend: 

- afdekken van opkomende centrale verdediger 3 of 4; in 1e instantie meegaan 
- storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met vleugelaanvallers 
- voorkomen van passes van centrale verdedigers in de lengterichting van het veld 
- ‘ophouden’ van het spel van de tegenstander 
- op teken vastzetten van de tegenstander 

 
opbouwend: 

- creëren van ruimte in de lengterichting van het veld voor een makkelijkere opbouw 
- met rug naar de goal, kaatsen op middenvelder 
- beide centrale verdedigers ‘binden’ door tegen de achterste man aan te spelen 
- leiding geven aan de aanval (coaching) 

 
aanvallend:  

- komen tot scoringskansen door combinatiespel of individuele actie 
- individuele actie bij 1:1 situatie 
- schietkans=schieten 
- afwisselende loopacties (van/in de bal) 
- creëren van ruimte voor opkomende medespeler door ‘terugvallen’ op middenveld 

(met name voor 10) 
- het benutten van ruimte door anderen gecreëerd (‘gaten induiken’) 

 
Vleugelaanvallers 
verdedigend: 

- afdekken van de vleugelverdedigers  
- storen in opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de andere aanvallers 
- tegenstanders naar de buitenkant dwingen (kortste weg naar doel afschermen) 
- op teken vastzetten tegenstanders 
- afschermen dieptepass/steekpass 
- snel omschakelen (achter bal komen) 

 
opbouwend: 

- ruimte creëren voor opbouw van de aanval; speelveld breed houden 
- aanspeelbaar zijn voor medevleugelspelers en centrale middenvelder 

 
aanvallend: 

- zo snel mogelijk naar de bal tot de doellijn komen door combinatie of individuele actie 
en dan afronden of voorzet 

- kortste weg naar het doel en oogcontact houden met opkomende medespelers 
- op tijd naar binnen bij voorzet andere kant 
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- individuele actie 1:1 situatie 
- schietkans=schieten 
- (in principe) het nemen van hoekschoppen  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


