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Voorwoord 

Het structureren van de opleiding is belangrijk om uitvoering te kunnen geven aan het beleid van de 

vereniging. Het begint allemaal met een Technisch Beleidsplan.  

Hierin zijn de organisatie van de commissie Technische Zaken, de gewenste manier van werken van de 

jeugdtrainers beschreven. Voorwaarde voor aanstelling van de trainers is, dat zij zich conformeren aan 

dit Technische Beleidsplan. 

Bij de v.v. Limmen wordt onderscheid gemaakt tussen prestatie (selectie) en recreatie. Voor beide 

categorieën geldt, dat het plezier voorop staat. De selecties krijgen, gericht op technische en tactische 

ontwikkeling meer begeleiding en faciliteiten. De v.v. Limmen geeft de selecties in ieder geval de 

gelegenheid twee keer per week te trainen, zoveel mogelijk onder begeleiding van gediplomeerde 

trainers. De lagere teams trainen in principe minimaal één keer per week. 

Sinds 2009 krijgen ook de lagere teams van de JO7, JO9, JO11 en JO13* en Minipupillen meer aandacht 

in de vorm van circuittraining. 

Wanneer niet wordt gespeeld, (vakantieperiode, winterstop of bij algehele afgelasting), organiseert de 

Evenementen Commissie aanvullende recreatieactiviteiten. In aparte draaiboeken zijn zowel het 

technische beleid als ook de recreatieve activiteiten beschreven. 

Aan het begin van het voetbalseizoen 2018-2019 werd het bestuur geherstructureerd. In het 

Hoofdbestuur is Hoofd Technische Zaken verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken. Hierbij 

ondersteunt door verschillende commissies (Technische commissie, commissie dames, commissie 

zaalvoetbal en commissies van verschillende leeftijdscategorieën). Zie organisatieschema. De taken en 

verantwoordelijkheden zijn voor de Technisch coördinator, wedstrijdsecretaris en coördinator van de 

commissie vastgelegd en in beheer van Hoofd Voetbalcommissies. 

 

  

Dit document vervangt het Jeugdplan 2012.  

Limmen, januari 2019. 

 

Erik Lute 

Hoofd Technische Zaken 

 

 

 

Vastgesteld door het bestuur op ……….., 

*JO: staat voor Jeugd Onder…., dit betreft zowel de jongens als meisjes 



 

 

 

Het Spelconcept 

Op het moment dat op een groot veld wordt gespeeld wordt in een vast en herkenbaar speelstijl 

gespeeld.  

• De verdedigers zullen bij balbezit inschuiven. Getracht wordt vanuit de achterhoede via 

middenveld op te bouwen richting aanvallers.  

• Overtal uitspelen 

• Man meer situatie creeren 

• Druk op de balbezitter, startend bij aanvallers 

• Doelgericht zijn: samen of individueel kansen creëren en scoren. 

De speelwijze wordt voor een deel bepaald door de individuele kwaliteiten binnen het eigen team en de 

kwaliteiten van de tegenstander waartegen gespeeld wordt. Afhankelijk van deze factoren wordt er naar 

gestreefd de speelwijze van vv Limmen zo optimaal mogelijk uit te voeren en individuele spelers 

daarbinnen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. 

De jongere jeugd speelt in herkenbare spelconcepten in 3 linies (1:3:2 of 1:3:2:2), indien mogelijk. 

 

Uitgangspunten 

Elke voetballer krijgt bij v.v. Limmen mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen als voetballer als 

wel in de beleving en het plezier, die hij/zij zoekt tijdens die vrije tijdsbesteding; 

Het realiseren van de doelen van het Plan is in een belangrijke mate afhankelijk van het kader (trainers, 

leiders, bestuursleden, vrijwilligers etc.). Het kader zal worden gevormd door mensen, die bereid zijn om 

met elkaar samen te werken, zich in dit Plan kunnen vinden en op de juiste wijze in het belang van de 

leden van de v.v. Limmen willen handelen.  

Het Hoofd Technische Zaken is verantwoordelijk voor het op de juiste manier ‘bewaken en uitvoeren’ 

van dit Plan. Hierbij wordt hij ondersteunt en geadviseert door de Technische Commissie en 

Voetbalcommissies. 

 



 

De ‘rode draad’ in de jeugdopleiding is het verbeteren van de technische vaardigheden van jeugdspelers. 

De basis ligt bij het ontwikkelen van vaardigheden met behulp van de Cock van Dijk methode (kappen, 

draaien, passeren, passen en trappen). Vooral bij de jongste jeugd moet dit een zwaartepunt zijn en als 

zodanig een vast onderdeel vormen van de trainingen. Bij de oudere jeugd vindt een geleidelijke 

verschuiving plaats van de techniek naar de tactiek.  

Hiernaast zijn andere ‘hulpmiddelen’ aanwezig om de technische vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Dit zijn o.a. voetbalschool, DEMO-trainingen, jong senioren, circuittrainingen, specifieke techniektraining 

en looptrainingen. Hoe deze, en eventuele andere, hulpmiddelen ingezet worden, wordt bepaald en 

vastgelegd door de Technische Commissie. 

Voor elke leeftijdscategorie wordt een gediplomeerde hoofdtrainer en keepertrainer aangesteld. Deze 

beschikt over voldoende kennis en competenties voor het begeleiden, trainen, coachen en selecteren 

van spelers, afgestemd op leeftijd en niveau van de spelers. 

De technisch coordinatoren ondersteunen de trainers/leiders binnen hun categorie. Zij moeten het te 

spelen spelconcept uitdragen en de ‘rode draad’ in de gaten houden. D.w.z. bij aanstellen van nieuwe 

trainers en bij de start van het nieuwe seizoen van de bestaande trainers 

De v.v. Limmen streeft naar 2 leiders/trainers per groep om kennis over te dragen, elkaar aan te vullen 

en te stimuleren. 

Bij de jeugd staat de opleiding centraal; boven het leveren van prestaties en dus boven het resultaat van 

de wedstrijd. Positieve coaching (vraag en antwoordspel) tijdens de wedstrijd is gebaseerd op de 

leerdoelen die centraal staan tijdens de trainingen. 

In elke leeftijdsgroep (behalve bij de minipupillen) wordt het 1e- en 2e team gezien als selectieteam (bij 

voldoende beschikbare spelers), waarmee gericht gewerkt gaat worden naar het vaste spelconcept en 

volgens de principes van de ‘rode draad’. Door goede begeleiding, training en coaching moet de v.v. 

Limmen proberen deze elftallen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, aangepast aan hun leeftijd. 

VV Limmen streeft er naar om elk selectieteam minimaal in de 1e Klasse te laten spelen. Het uiteindelijke 

doel is om de continuïteit in de vereniging te waarborgen en talentvolle spelers af te leveren voor de 

seniorenselectie. 

Het trainingsmateriaal moet optimaal zijn. Elke speler moet individueel met een goede bal (maat en 

gewicht) kunnen werken. 

Rol ouders: positief aanmoedigen langs de lijn stellen we zeer op prijs. Coaching is een taak van de 

trainer en leiders. 



 

Uitvoering Plan 

Het Plan is gebaseerd op de individuele ontwikkeling van de jeugdspelers en het “plezier in het spel”. 

Dit betekent dat er afstand genomen wordt van de stapels generieke oefenstof. Oefenstof is slechts een 

middel om tekortkomingen in de wedstrijd in een specifiek onderdeel te kunnen trainen. 

Jeugdvoetballers willen vooral met voetbal bezig zijn: hun voetbaleigen bedoelingen. Wanneer tijdens 

de training daarop wordt ingespeeld, zullen zij meer gemotiveerd zijn en spelenderwijs meer leren. 

Voetbaleigen bedoelingen houden in dat de trainingen zoveel mogelijk relaties hebben met het echte 

spel. Voetbaleigen bedoelingen wil zeggen, dat een trainingsvorm het meeste rendement heeft als er 

een aantal basiselementen van het voetbal in aanwezig zijn: 

• doelpunten maken 

• opbouwen om te komen tot scoringskansen 

• verdedigen om de bal te veroveren om daarna een aanval op te bouwen. 

 

Daarom: 

 

• Is opleiden belangrijker dan winnen; winnen is een onderdeel van het opleiden! 

• Bestaat de inhoud van de voetbaltraining -toegesneden op aanleg, talent, leeftijd en 

beleving van kinderen- uit oefenvormen, die zich bevinden tussen enerzijds de 

basistechnieken en anderzijds de eindvormen, d.w.z. de partijvorm 4:4 / 7:7 / 11:11. 

• Zal beïnvloeding via juiste coaching plaats moeten vinden: afhankelijk van talent, 

mentale weerbaarheid en leeftijd. De juiste accenten op het juiste moment. 

 

Accent op: Leeftijdscategorie Doel 

Technisch 
 
 
 
 
 
     Tactisch 

JO6-JO7 Beheersen van de bal 

JO8-JO9 Doelgericht leren handelen met de bal 

JO10-JO11 Doelgericht leren samenspelen 

JO12-JO13 Leren spelen vanuit een basistaak 

JO14-JO15 Afstemmen van basistaken binnen een team 

JO16-JO17 Spelen als een team 

JO19-senioren Presteren als team in een competitie 



 

 

Jeugdvoetbaltraining 

Beleving is de belangrijkste randvoorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Daarvoor: 

• is een goede sfeer onmisbaar: om een goed resultaat te bereiken, moeten spelers het naar hun 

zin hebben; 

• Vormen spel- en wedstrijdvormen het hoofdmenu (spanning, strijd, weerstanden overwinnen, 

prestatie- uitdagend); 

• Moeten training- en oefenvormen worden afgeleid van de wedstrijd; 

• Is voetbaltraining: voetballen; 

• Wordt discipline afgedwongen door duidelijkheid, simpele regels (niet te veel zodat ze ook 

kunnen worden nageleefd!) en respect voor elkaar. 

 

Coachen is simpelweg het beïnvloeden van voetbalgedrag en voetbalhandelen. 

• Aangrijpingspunten daarvoor, liggen vooral in de spel- en wedstrijdvormen; 

• Coaching in spel- en wedstrijdvormen is omgaan met wat de spelers laten zien; 

• Voetbalgedrag van jeugdvoetballers wordt bepaald door leeftijd typische kenmerken, die per 

leeftijdscategorie globaal verschillend zijn. M.a.w. een 6-jarige vertoont ander voetbalgedrag 

dan een 12 of 18 jarige; 

Coachen en trainen krijgen gestalte volgens een aanpak bestaande uit: 

• kijk naar het handelen en gedrag van de spelers in spel / partij /wedstrijdvormen; 

• haal hier de grootste voetbalproblemen uit; 

• bepaal als trainer hoe je het voetbalprobleem gaat aanpakken, hoe vertaal je dit in een 

trainingsvorm, hoe bouw je de trainingsvorm op; 

o ga na of het geoefende in een partij / wedstrijd resultaat heeft; 

o betrek spelers bij dit geheel; onderkennen ze het voetbalprobleem en welke 

oplossingen zijn mogelijk?, etc. 

 

Opleiden binnen VV Limmen 

Het opleiden wordt vormgegeven via een opleidingsvisie, die op verschillende niveau’s van de VV 

Limmen wordt uitgedragen, namelijk de club, technische commissie, trainer en speler. 

De VV Limmen 

• Zorgt voor de juiste (wedstrijd)begeleiding en faciliteiten om te kunnen voetballen en trainen 

• Biedt (technische) hulpmiddelen aan om het bewaken in voetbal te verbeteren en te 

vergemakkelijken (video- analyse etc.) 

• Stimuleert spelers en trainers om zich naast het eigen team ook in te zetten voor de vereniging 

als vrijwilliger 

• Stimuleert de jongere jeugd (vanaf 14 jr) om te ondersteunen bij trainingen van de onderbouw 

en biedt de mogelijkheid om hier in te ontwikkelen door het aanbieden van cursussen / 

opleidingen. 

• 1x per 8 weken overleg binnen de aanwezigen commissies (Technische commissie en 

Voetbalcommissie) 



 

Opleiden en Technische commissie 

• Een veilige omgeving creëren waarin het technische commissie kan leren door te doen 

• Leren volgens het 70%-20%-10% principe. (70%= leren door te doen, 20%= leren van 

anderen en 10%= leren d.m.v. cursussen en opleidingen) 

• De technisch coordinatoren zijn voor ontwikkeling (“coaching on the job”) van trainers 

regelmatig aanwezig op de trainings-, en wedstrijddagen en voert 2x per jaar een 

coachingsgesprek met de trainer (nov. en feb.) Het technisch beleidsplan is een leidraad 

voor ontwikkeling per leeftijdscategorie. 

• De technisch coordinatoren stimuleren de jongere jeugd (vanaf 14 jr) om te ondersteunen 

bij trainingen van de onderbouw en biedt de mogelijkheid om hier in te ontwikkelen.  

• Mogelijkheid creëren voor het bijwonen van externe bijeenkomsten georganiseerd door de 

KNVB, BVO’s of andere organisaties. 

 

Opleiden en trainer 

• Spelers een veilige leeromgeving bieden waarin zonder consequenties fouten gemaakt 

kunnen worden 

• Coachen in realtie tot de fase van ontwikkeling en het creëren van plezier en succesbeleving 

tijdens trainingen en wedstrijden 

• Focus op het proces/ontwikkeling en niet op het resultaat 

• Spelers uitdagen door te coachen op wat goed gaat en door het geven van complimenten op 

de ontwikkeling die gezien is 

• Verantwoordelijkheid geven; geef elke speler aandacht en verantwoordelijkheid 

• Spelers zoveel mogelijk zelf laten voetballen en zo min mogelijk bemoeien met het spel op 

het veld  

• Structuur bieden; afspraken houden en handhaven 

• Gebruik maken van technisch hulpmiddelen als video analyse 

• Als basis is elke hoofdtrainer minimaal UEFA C gecertificeerd 

 

Opleiden speler 

• Het bewaken in het spelen van voetbal, waarbij een goede techniek en fysieke conditie de basis 

is. Elke speler op zijn eigen niveau. 

• Basis van leervermogen. De speler moet zelf geloven en de overtuiging hebben dat 

vaardigheden echt te ontwikkelen zijn; 

o Doelen stellen; gericht op ontwikkelen 

o Uitdagingen; gaat uitdagingen aan en wilt nieuwe dingen leren 

o Fouten maken; ziet fouten maken als essentieel onderdeel van het leerproces 

o Omgaan met kritiek; staat open voor verbeterpunten 

o Vragen om hulp; ziet vragen als tips om beter te worden 

o Vergelijken met anderen; haalt inspiratie uit betere spelers 

o Verantwoordelijkheid; leert van fouten 

 

 



 

Techniektraining 

De techniektrainingen zijn gebaseerd op basistechnieken, bestaande uit dribbelen/drijven met de bal, 

passen met binnenkant voet langs de grond, stoppen / verwerken / meenemen van de bal, koppen 

(vanaf E-pupillen), passeerbewegingen, wreeftrap, partijvormen, etc. Alle oefeningen worden zowel met 

rechts als met links uitgevoerd en aangeleerd. 

Waarom techniektraining in de jeugdopleiding van vv Limmen: 

• het aanleren en verbeteren van het balgevoel, de lichaamscoördinatie en flexibiliteit; 

• het verbeteren van de traptechniek en het aan- en meenemen van de bal; 

• van algemene basistechniek naar functionele (per positie) techniek; 

• een goede techniek geeft spelers meer tijd om “tactische keuzes” te maken; 

• het vergroten van het zelfvertrouwen van de spelers; 

• als ‘ik’ domineer in het duel 1:1 creëer ik iets voor het team. 

  



 

Jeugdkeeperstraining 

De hedendaagse keeper moet kunnen meevoetballen, de linie tussen verdediging en hem/haarzelf zo 

klein mogelijk houden en middels coaching de verdediging neerzetten. Positie, communicatie en 

meevoetballen is dus van wezenlijkheid belang. Uiteraard naast het "ballen uit de goal houden”. Keeper 

is niet meer de eenling die hij voorheen was, maar maakt belangrijk onderdeel uit van het team. Hoe 

betrouwbaarder de keeper, hoe meer zekerheid in je team. 

De afgelopen jaren is bij vv Limmen de volgende ontwikkeling zichtbaar 

• vv Limmen er niet in slaagt keepers enthousiast te houden  

• keepers gaan liever voetballen 

• de keepers geven aan geen stappen te maken naarmate ze naar oudere teams gaan 

• keepers zoeken hun heil bij andere keeperskampen 

• Aansluiting van jeugdkeepers bij de senioren verloopt moeizaam 

• de keepers zich ontwikkeld hebben tot lijnkeepers 

• niet of nauwelijks goed communiceren/coachen 

• te weinig bereik naar de hoeken hebben ontwikkeld 

• in sommige gevallen moeite hebben om mee te voetballen. 

Het onderdeel jeugdkeepersplan moet er voor zorgen dat bovenstaande ontwikkelingen worden 

doorbroken en ontwikkeling en plezier van de keepers voorop staat.  

Daarom wordt in het plan de focus gelegd op de volgende hoofdthema's: 

• Keeperstechnieken 

• Positie in de goal 

• Coaching 

• Meevoetballen 

Deze thema’s worden in onderstaande hoofdstukken verder uitgelegd. 

 

Keeperstechnieken 

Uiteraard begint alles voor een keeper bij de technische vaardigheden van de keeper.  

Hierbij moet gedacht worden aan 

• Uitgangshouding (op juiste moment van schieten) 

• Technisch goed de bal vangen (meteen klem) 

• Lichaam achter de bal 

• Insijden (voor de paal langs komen) 

• Bereik naar de hoeken (laag, middel hoog en hoog) 

• Hoge ballen en optrekken juiste been 

• Technieken stompen 

• Uitkomen versus 1:1 

• Schieten, uittrappen (volley versus dropkick) 

 



 

Deze zaken kunnen tijdens de keeperstraining prima worden behandeld. Tijdens de groepstraining kan 

de keeper dan deze punten verder ontwikkelen (bv tijdens afwerken of partijvormen) → belangrijk dat 

de trainer hierbij ondersteunt. 

Binnen vv Limmen is trainingsmateriaal specifiek voor de keepers beschikbaar via Keeperstrainer.com. 

Afhankelijk van waar voor betreffende keepers de verbeterpunten c.q. behoeftes liggen kan op 

bovenstaande technieken meer of minder focus worden gelegd tijdens de keepertraining. 

 

Positie in de goal 

Met positie in de goal worden 2 aspecten bedoeld: 

1. positie van de keeper in de goal wanneer er geschoten wordt (of kan worden) 

2. Positie van de keeper ten opzichte van de goal en de verdedigingslinie bij balbezit tegenpartij 

(BBT) en balbezit eigen partij (BBE). 

Het eerste wordt tijdens de keeperstrainingen intensief getraind. 

Het tweede wordt tijdens de wedstrijden geanalyseerd en tijdens partijvormen in de groepstraining 

getraind → ondersteuning nodig van betreffende trainer.  

Tevens worden wedstrijdsituaties zowel tijdens keepertraining als tijdens de groepstraining besproken. 

BBT: Belangrijk uitgangspunt is dat de ruimte tussen de keeper en zijn laatste linie niet te groot wordt. 

Keeper moet de intentie hebben om ballen die tussen verdediging en keeper terecht komen te 

onderscheppen (binnen en buiten de 16m).  

Tevens is de actieve uitgangshouding belangrijk bij ballen die tussen de verdediging en keeper terecht 

(kunnen) komen.  

BBE: hierbij is het belangrijk dat de keeper meedoet en zich aanbiedt waar mogelijk en/of nodig. De 

keeper moet zich telkens afvragen of hij zich in de goal aanbiedt of naast de goal. 

 

Meevoetballen 

Het meevoetballen van de keeper heeft veel te maken met de positie van de keeper in de goal.  

Waar het bij het meevoetballen om gaat is dat de keeper in de groepstrainingen veel voetbaloefeningen 

meedoet waarin hij zijn voetbal techniek kan verbeteren/onderhouden. 

Denk als keeper hierbij goed na wat jouw bijdrage is tijdens de oefeningen.  

Ga bijvoorbeeld bij een partijvorm als laatste man spelen en probeer ook te coachen. Je acteert dan als 

het ware als keeper die de bal niet in zijn handen mag pakken. Dit is veel realistischer dan in de spits te 

gaan lopen. 

Meevoetballen heeft ook te maken met de positie van de keeper in de groep. Doe bijvoorbeeld altijd de 

warming-up mee met de spelers (ipv de keepers die ergens anders op het veld elkaar staan in te 

schieten). 

 

Coaching 

Coaching is feitelijk het belangrijkste "wapen" van de keeper. Middels coaching kun je heel veel 

gevaarlijke situaties voor zijn.  

https://www.keeperstrainer.com/


 

Bij coaching zijn de volgende zaken van belang: 

• Coachen in de opbouw → de keeper heeft het beste overzicht! 

• Coachen op de bal 

• Coachen aan de kant van de bal rondom de bal 

• Coachen van spelers aan de kant waar de bal niet is 

Roep altijd de naam van de speler gevolgd door een instructie. 

Te vaak horen we loze kreten die niets toevoegen, zoals "Er moet een stapje bij hoor!!" of “Kom 

eronder“.  Ook je spits coachen is niet de eerste prioriteit, de keeper’s eerste taak is zorgdragen dat de 

middenveld en verdediging goed staat in situatie BBT en dat zorgvuldig kan worden opgebouwd bij BBE! 

 

Groepstrainingen 

Tijdens de groepstrainingen is het belangrijk dat de keeper evengoed zijn voetbaltechnische 

vaardigheden ontwikkeld. Daarnaast moet hij door de trainer gecoacht worden tijdens afrond- en 

partijvormen.  

• Te vaak zie je dat langere tijd wordt afgerond met 1 keeper. Die wordt snel moe, wordt hier niet 

in ondersteund, er wordt slecht op doel geschoten en eindigt in “ravotten”. 

• Tijdens de partijvorm is het belangrijk dat de keeper gedurende de gehele partijduur een actieve 

houding aanneemt (spanning op de bovenbenen, veelvuldig in uitgangshouding komend) 

• Speel ook veel lijnbal waarbij de keeper de lijn moet verdedigen (mag met handen) 

 

 

  



 

Mini-pupillen 

Algemeen 

Kenmerken van een Mini-pupil is dat hij/zij snel is afgeleid, zich niet lang kan concentreren. Hij/zij is 

vooral individueel gericht, zal nog weinig samen doen en is nog te speels om met een opdracht te 

voetballen. 

De Mini-pupillen trainen eenmaal per week in circuitvorm, waarin zowel techniek, 

passen/trappen/dribbelen als partijvorm in voor komen. Hierbij is goed opgeleide trainer nodig die weet 

wat er op deze leeftijdscategorie nodig is. 

Op de zaterdagochtend spelen de Mini-pupillen op vaste tijden en op het hoofdveld een onderlinge 

‘landen’ competitie. Daarin worden de teams zoveel mogelijk ingedeeld op gelijke sterkte. Uitslagen en 

standen worden bij de Mini-pupillen niet bijgehouden. 

 

Trainingsaccenten 

• elke training moet voornamelijk een speels karakter hebben; 

• veel wennen aan de bal via kleine partijspelen (evt. met lichtere ballen oefenen); 

• laat in alle technische basisvaardigheden veel bewegingservaring opdoen: trappen, dribbelen, 

drijven en het duel 1:1; 

• geef ruimte voor eigen ontdekkingen; 

• aandacht voor de motoriek; 

• laat veel scoren door de doelen groot te maken; 

• het "zelf" goed voordoen is belangrijk; 

• het ervaren van voetbalspelregels. 

 

Basistechnieken: 

• kan dribbelen/drijven met de bal; 

• kan passen met de binnenkant van de voet langs de grond; 

• kan de bal stoppen in stand en vervolgens verwerken/meenemen; 

• kan op balbezit spelen 4:1. 

Alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd. 

 

Keeperstraining 

Bij de minipiupillen is er nog geen sprake van keepers, deze groep heeft dan ook geen (aparte) 

keeperstraining. 

 



 

Onder 7, 8 en 9 jaar (JO7, JO8 en JO9) 

Algemeen 

Het verschil tussen pupillen (JO7, 8 en 9) kan onderling groot zijn. Een deel van hen kenmerkt zich door 

hetgeen is aangegeven bij de Mini-pupillen (snel afgeleid en individueel gericht), terwijl een ander deel 

al veel verder is en qua kenmerken aansluit bij de O11-pupillen. Van de trainers/begeleiders wordt 

verwacht dat zij dit verschil onderkennen en daar naar handelen. 

O9-pupillen hebben een grote drang tot bewegen; spelen is het doel. Hij/zij kan veel leren in een kort 

tijdsbestek en kan zich sterk ontwikkelen. Hij/zij kan zich, in vergelijking tot oudere categorieën, kort 

concentreren; dus blijf niet te lang doorgaan met één oefening. Zorg voor veel variatie. O9 zijn gericht 

op zichzelf en heeft nog weinig gevoel voor samenwerken. 

 

Trainingsaccenten 

• leren ervaren wat teamsport betekent; 

• sportieve wedstrijdhouding; 

• leren omgaan met leiding en medespelers; 

• het ’speelse’ karakter mag niet ontbreken; 

• veel balcontacten, want de lichaamscoördinatie verbetert langzaam maar ook het balgevoel; 

• probeer veel voetbalvaardigheden de revue te laten passeren: trappen, passen, aan- en 

meenemen van de bal, de bal veroveren in het duel 1:1; 

• veel spel- en wedstrijdvormen; het samenspelen en het vrijlopen ervaren; 

• allerlei kleine partijspelen: doelpunten maken en voorkomen; 

• het ‘zelf’ goed voordoen is belangrijk; 

• aandacht voor motoriek 

• geef geen oefeningen gericht op kracht; deze leeftijd heeft namelijk weinig kracht; 

• het ervaren van voetbalspelregels. 

 

Basistechnieken: 

• kan dribbelen/drijven met de bal in combinatievormen en met afwerkvormen; 

• kan kappen en draaien met de binnenkant van de voet en kan de bal onder de voetzool 

terughalen; 

• kan passen met de binnenkant van de voet in combinatievormen en met afwerkvormen; 

• kan de bal stoppen in stand en beweging en vervolgens verwerken/meenemen; 

• beheerst de basistechniek van het koppen in stand; 

• beheerst de wreeftrap over kleine afstand; 

• kan samenspelen in vormen van 3:1 en 5:2 in grote ruimtes en zoekt de ruimte in de 

veldbezetting. Alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd. 

 



 

Keeperstraining 

Vaste keeper is geen noodzaak, mogelijkheid voor rouleren wordt gestimuleerd. 

Bij deze leeftijdsgroep is er daarom ook nog geen sprake van vaste keepers, deze groep heeft dan ook 

geen (aparte) keeperstraining. 

 



 

Onder 10 en 11 jaar (JO10 en JO11) 

Algemeen 

Bij de speler is het balgevoel al veel beter. Ook voor hen geldt dat ze zullen moeten voetballen om 

voetballen onder de knie te krijgen. Het parool luidt: laat ze wennen aan de bal via speelse oefeningen. 

De pupil is meer geneigd zelf op avontuur te gaan, zelf te ontdekken wat ze met de bal kunnen doen. 

Stel ze daartoe in de gelegenheid. Deze leeftijd leent zich uitstekend technische vaardigheden zelf onder 

de knie te krijgen. Pupil heeft een beperkte concentratie, maar deze is wel verbeterd ten opzichte van 

de JO9-pupil. Luisteren en stilstaan is een grote opgave voor deze leeftijdsgroep. Spelers zijn al een stuk 

socialer ten opzichte van de voorgaande jaren. Ze beginnen te herkennen wie goed of minder goed kan 

voetballen in hun team. De spelers leren de mogelijkheden van hun eigen lichaam kennen, de 

coördinatie wordt al wat beter dan bij JO9. 

 

Trainingsaccenten 

• leren ervaren wat teamsport betekent; 

• sportieve wedstrijdhouding; 

• leren omgaan met leiding en medespelers; 

• het "speelse" karakter mag niet ontbreken; 

• veel balcontacten, want de lichaamscoördinatie verbetert langzaam maar ook het balgevoel; 

• probeer veel voetbalvaardigheden de revue te laten passeren: trappen, passen, aan- en 

meenemen van de bal, de bal veroveren in het duel 1:1; 

• veel spel- en wedstrijdvormen;  

• het samenspelen en het vrijlopen en bewegen zonder bal ervaren; 

• allerlei kleine partijspelen: doelpunten maken en voorkomen; 

• ideale leeftijd voor het aanleren van nieuwe bewegingen. 

 

Basistechnieken: 

• kan dribbelen/drijven met de bal in combinatievormen en met afwerkvormen; 

• kan kappen en draaien met de binnenkant van de voet; 

• kan de bal onder de voetzool terughalen; 

• kan passen met de binnenkant van de voet in combinatievormen en met afwerkvormen; 

• kan de bal stoppen in stand en beweging en vervolgens verwerken/meenemen; 

• beheerst de basistechniek van het koppen in stand; 

• beheerst de wreeftrap over kleine afstand; 

• kan samenspelen in vormen van 3:1 en 5:2 in grote ruimtes en zoekt de ruimte in de 

veldbezetting. Alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd. 

 

Keeperstraining 

Deze groep maakt kennis met een “vaste keeper”, het is belangrijk dat deze keepers plezier hebben in 

het keepen (veel speloefeningen) en de basis beginselen geleerd krijgen.  



 

Aangezien ze nog op een klein doel staan, is het belangrijk dat ze hun positie in de goal goed in de gaten 

houden en alvast een beetje gaan meevoetballen. Het is in ieder geval zaak dat ze niet vanaf deze 

leeftijdscategorie zichzelf al aanleren op de lijn te keepen! 

 

 

 



 

Onder 12 en 13 jaar (JO12 en JO13) 

Algemeen 

Speler is in staat om het beheersen van de bal in diverse situaties onder de knie te krijgen. Ook is er een 

relatie te leggen tussen het moment in de wedstrijd en de training. Zij zijn leergierig, ze willen voetballen 

en ze zijn in staat om het uit te voeren, vaak gaat dit gepaard met het zoeken naar een idool. Bij JO12 en 

JO13 neemt de kritiek op de eigen prestaties en die van anderen toe. Ze stellen hoge eisen. Ze vinden 

het prettig om individuele aandacht te krijgen, zij zijn sterk gemotiveerd. Ze zijn enthousiast en meestal 

goed aanspreekbaar. Spelers krijgen meer oog voor samenspel en combinaties. Tevens hebben ze een 

grote aanleg om techniek te leren en kunnen ze voorbeelden snel na doen. Deze leeftijdsgroep heeft 

een ideale lichaamsverhouding, dit zorgt voor een probleemloze coördinatie. Soms zijn er spelers die al 

in de groeispurt zitten, deze kunnen dan slungelig en stuntelachtig overkomen. 

 

Trainingsaccenten 

• laat alle technische voetbalvaardigheden vooral na goede voorbeelden oefenen, ideale leeftijd: 

passen, trappen, dribbelen, drijven, aan- en meenemen van de bal, koppen, inwerpen, bal 

veroveren, schouderduw, sliding, tackle, kappen, draaien- passeer- bewegingen; 

• duel 1:1 en positiespelen: 3:1, 4:2, en 5:2; 

• aandacht in partijspelen; balbezit = vrijlopen en balverlies = dekken; 

• belicht de posities tijdens de partijspelen, wat wordt verlangd op elke positie; 

• besteed ook aandacht aan de algehele lichaamsvorming; 

• accepteren van instructies en correcties door trainers, leiders; 

• leren omgaan met winst en verlies. 

 

Basistechnieken: 

• kan dribbelen/drijven met de bal met het accent op snelheid in combinatie met duel 1:1 en 

afwerkvormen; 

• beheerst basistechnieken met accent op snelheid van handelen; 

• beheerst schijnbewegingen (kappen na schijntrap, overstapje, bal achter standbeen); 

• beheerst passeerbewegingen (instappen, schaar, etc.) in duel 1:1; 

• beheerst de basistechniek van het koppen; 

• beheerst de wreeftrap over grotere afstand en beheerst de kaats in eenvoudige oefeningen; 

• duel 1:1 aanvallend in combinatie met afwerken; 

• duel 1:1 verdedigend in combinatie met opbouw; 

• positiespel in 3:1 en 4:2; 

• partijspel met aandacht voor veldbezetting en driehoek spel en winnen duel 1:1; 

• krijgt de eerste principes van het 3:3:3 spelconcept. 

• Alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd. 

 



 

Keepertraining 

Nog steeds ligt de nadruk op de techniek van de keeper. Hier wordt doorgebouwd aan de 

keepersaspecten zoals beschreven bij JO10-JO11. 

 



 

Onder 14 en 15 jaar (JO14 en JO15) 

Algemeen 

De puberteit gaat beginnen, hierdoor ontstaan spanningen en er ontstaat ook interesse voor andere 

zaken. Soms snelle lichaamsgroei, disharmonie (stuntelig/slungelachtig) hierdoor is de speler maar 

beperkt belastbaar en is tevens blessuregevoelig, speciaal de aanhechtingen van de spieren. De 

leergierigheid kan ontbreken, ook de stemming is aan schommelingen onderhevig. Kan zich nu al 

afzetten tegen het gezag, vormt groepjes en proberen soms conflicten uit te lokken. Prestatief gezien 

kan er sprake zijn van een tijdelijke achteruitgang, doordat de coördinatie ontbreekt. Er ontstaat 

interesse voor andere hobby's en sporten. Er ligt een taak voor trainer/leider om meer groepsgevoel te 

creeëren om zo de spelers betrokken te houden bij het team en de vereniging 

 

Trainingsaccenten 

• alle technische vaardigheden in wedstrijdsituaties oefenen (grotere handelingssnelheid + 

weerstand); 

• heb tevens oog voor individuele tekortkomingen en problemen, de resultaten zijn twijfelachtig, 

de verwachtingen mogen niet te hoog zijn; 

• geen specifieke krachttraining; 

• allerlei positie- en partijspelen; 

• belicht de posities en taken van de spelers tijdens de partijspelen; 

• belicht spelhervattingen (inworp, doeltrap, aftrap, vrije trap (direct en indirect), 

scheidsrechtersbal en corner); 

• let op gezonde lichaamsverzorging en zie toe op controle van de emotie; 

• leer ze om te gaan met positieve kritiek en negatieve kritiek achterwege te laten. 

 

Techniek en tactiek 

• onderhouden en verbeteren van de aangeleerde basistechnieken; 

• snelheid van handelen opvoeren ook met druk van de tegenstander; 

• beheerst de wreeftrap over grote afstand en in het afwerken; 

• beheerst aanvalspatronen met het accent op opkomende spelers; 

• beheerst de basistechniek van het koppen onder weerstand, zowel aanvallend als verdedigend; 

• beheerst de technische en tactische vaardigheden bij het duel 1:1 in alle positie- en partijspelen; 

• snapt de ideeën van de positiespelen 4:2, 3:2, 5:3, 6:3, 8:4; en kan een 2:1 situatie uitspelen; 

• beheerst het verdedigen in 2:1 en 3:1 situaties; 

• krijgt de eerste kennismaking met een specifieke taakomschrijving binnen de speelwijze; 

• weet onderling te coachen vooral in balbezit; 

• werkt aan zijn lenigheid. 

• Alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd. 

 

 



 

Keeperstraining 

Dit is een groep die vol in de pubertijd zit. Belangrijk hier is dat de keepers uitgedaagd blijven worden en 

dat alles goed kan worden uitgelegd.  

Tevens zal deze leeftijdscategorie door de groei motorisch wat mogelijkheden ondervinden.  Let erop 

dat de basis goed blijft, fouten maken door “slungeligheid” mag. 

Krachtoefeningen worden voor de keeper belangrijk, maar we moeten met deze leeftijdsgroep 

voorzichtig zijn. Doe bv minder herhalingen. 

 

 



 

Onder 16 en 17 jaar (JO16 en JO17) 

Algemeen 

Het begin van een harmonische lichaamsgroei, kracht-, interval- en duurarbeid kan verhoogd worden en 

ook de techniektraining zal weer resultaten opleveren. Er kunnen ook hier nog wel puberteitsproblemen 

aanwezig zijn, met al de kenmerken daarvan zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid. Deze 

leeftijdsgroep zet zich soms af tegen alles wat gezag vertegenwoordigt. Er is sprake van een 

toenemende zelfkritiek. Geschikt voor prestatief denken. JO16 en JO17 krijgt een verhoogde 

belastbaarheid (kracht/uithoudingsvermogen) en een effectieve bewegingsloop. Willen ook 

verantwoording hebben. Er kan sprake zijn van een opofferingsgezindheid voor het team. Het 

groeiproces heeft grote consequenties voor de blessuregevoeligheid. De spieren kunnen de groei van de 

botten nauwelijks bijhouden. Denk aan het belang van de warming-up en neem zeker geen risico’s bij 

overbelasting en pijntjes. 

 

Trainingsaccenten 

• technische vaardigheden verbeteren en oefenen in hoog tempo en onder weerstand tijdens 

wedstrijdsituaties; 

• tactische trainingsvormen zijn toepasbaar: aanval tegen verdediging, counter, pressing, 

hoog/laag tempo, buitenspel, etc.; 

• verbetering van de "rode draad" door de elftallen; 

• specifieke trainingsvormen voor snelheid/kracht/conditie/fysieke weerstand; 

• taakverdeling binnen het elftal, toepasbare wedstrijdtactiek; 

• leren inspelen op sterke en zwakke punten van de tegenstander; 

• werken aan zelfkritiek; 

• werk met positieve kritiek en laat negatieve kritiek achterwege. 

 

Techniek en tactiek 

• onderhouden en verbeteren van alle aangeleerde basistechnieken; 

• heeft een goede conditionele basis; 

• beheerst aanvalspatronen (vooral over de vleugels) met aandacht voor de veldbezetting; 

• kent de principes van de diverse positiespelen; 

• beheerst de principes van het verdedigen in 3:2, 4:2 en 4:3 situaties; 

• weet onderling te coachen, zowel verdedigend, aanvallend als in de omschakeling; 

• weet overtal situaties te creëren en uit te spelen; 

• is taakbewust, kan zich houden aan eenvoudige opdrachten; 

• werkt aan zijn lenigheid. 

• Alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd. 

 

Keeperstraining 

In deze leeftijdscategorieën gaat het steeds meer om het ontwikkelen van het “lezen van de 

wedstrijden”. De keepersbasis is gelegd, er zullen veel wedstrijdsituaties besproken worden.  



 

Ook de (kleine) partijvormen tijdens de groepstrainingen worden belangrijker: wanneer komt de keeper 

uit, wanneer kiest hij voor 1:1 en waar sta ik in en voor de goal bij welke situaties. Hoe gaat de keeper bv 

om met de ruimte tussen verdediging en keeper. 

 



 

Onder 18, 19 jaar en senioren (JO18, JO19 en senioren) 

Algemeen 

Zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht. Een fysieke groei in de breedte en een 

zakelijkere benadering van gebeurtenissen zijn kenmerkend. In deze leeftijdsfase wordt meestal een 

keuze gemaakt tussen prestatieve- of recreatiesport. Zij hebben een grote belastbaarheid. Binnen deze 

leeftijdsgrenzen ontstaan er vaak groepsvormingen. Met de overgang naar de senioren in het verschiet, 

behoren spelers het spel te kennen en te beheersen. 

Belangrijk bij JO18 en JO19 is de specialisatie van het individu, het vergroten van het rendement van 

handelen en het ontwikkelen van mentale aspecten. Daarnaast maken zij kennis met tekortkomingen 

van de tegenstander, het eigen team en hoe zij hier het beste gebruik van kunnen maken. 

Het groepsgevoel is essentieel bij deze categorie. Deze fase is belangrijk om spelers te behouden voorde 

overgang naar de senioren. 

 

Trainingsaccenten 

• naar gelang de trainingsuren zijn alle vaardigheden te leren; 

• automatisering van alle technische vaardigheden in spel-, oefen- en wedstrijdsituaties; 

• ruimte voor individuele trainingen, zoals speciale technische vaardigheden: verre inworp, 

corner, vrije trap, penalty, aanvallend koppen, kaats, 1-2 combinaties, etc.; 

• wedstrijdtactiek ontwikkelen door spelanalyse met daarop gerichte oefeningen; 

• conditionele verbetering van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en controle hierop; 

• goede warming-up en uitleggen van de functie hiervan. 

 

Techniek en tactiek 

• onderhouden en verbeteren van alle aangeleerde basistechnieken door te werken in het 

hoogste tempo, in kleine ruimtes en onder zwaardere druk; 

• heeft een goede conditionele basis; 

• weet wat te doen bij balbezit en balverlies, inclusief de omschakeling; 

• weet taak- en positiebewust te trainen; 

• verbetert zijn speelstijl zodanig, dat die aansluit bij het seniorenvoetbal. Alle oefeningen worden 

zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd. 

 

Keeperstraining 

Bij deze categorie is het van belang de technische vaardigheden goed te onderhouden, zonder dat de 

oegeningen eenzijdig en saai worden. Belangrijk is het bespreken van wedstrijdsituaties en daar 



 

specifieke trainingen op afstemmen, dit kan middels de keeperstraining maar zeker ook in combinatie 

met de groeptraining! 

 



 

Keeperstrainer 

De jeugdkeepers geven aan het prettig te vinden om na de keepertraining nog aan te sluiten bij de 

groepstraining. Voordeel is dat de keeper dan echt onderdeel van het team kan zijn. Aandachtspunt is 

dat er kans is dat de keeper “te veel hooi op zijn/haar vork neemt” en overtraind raakt. Hier moet dus 

voorzichtig en in overleg met de trainers mee worden omgegaan. 

 

Profielschets keeperstrainer 

• de keeper moet (zij het gedoceerd) na de training kunnen aansluiten bij (laatste half uur) 

training van de groep 

• keepertrainer weet hoe hij moet omgaan met de verschillende leeftijdscategorieën.  

• keeperstrainer moet een degelijke trap hebben (alleen werpen/gooien volstaat niet) 

• keeperstrainer heeft ervaring met keepen en zelf op niveau geacteerd 

• keeperstrainer kan kort en krachtig uitleggen en de keeper voorzien van instructies 

• keeperstrainer is in staat om wedstrijden van de keepers te bezichtigen en is in staat hier sterke 

en zwakke punten uit te halen en terug te laten komen in de keeperstraining 

• In staat om wedstrijden te kijken, te analyseren en punten mee te nemen tijdens de 

keepertrainingen 

• In staat om de trainers te ondersteunen zodat zij de keepers tijdens hun trainingen weer kunnen 

ondersteunen.  

 


