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1. Voorwoord 

 

In dit document wordt beschreven hoe de trainers en leiders een belangrijke rol kunnen 

vervullen binnen de v.v. Makkum. Dit beleidsplan wordt geschreven om trainers en leiders op 

één zelfde lijn te krijgen op basis van de vastgestelde voetbalvisie bij de v.v. Makkum. Met 

behulp van de vastgestelde voetbalvisie die hier duidelijk is omschreven hopen wij trainers en 

leiders op te leiden en te begeleiden in hun werkzaamheden.  

 

Het is de taak van de Hoofd Jeugdopleiding en de TJC om deze voetbalvisie duidelijk over te 

brengen en te bewaken. Dit met behulp van dit Voetballeerplan en theorie & praktijk 

bijeenkomsten voor trainers en leiders. Bij deze bijeenkomsten komen bijvoorbeeld te 

volgende zaken aan de orde; trainingsopbouw, coachmomenten, ontwikkelings- en 

leeftijdskenmerken en wedstrijdvoorbereidingen. 

 

De voetbalvisie van de Hoofd Jeugdopleiding en de TJC is binnen het jeugdbestuur en het 

hoofdbestuur besproken en de beide besturen hebben te kennen gegeven dat ze achter de 

voetbalvisie van de Hoofd Jeugdopleiding en de TJC staan. Ook is er besloten om de 

werkwijze van de trainers en leiders duidelijk op papier te zetten. Zo hebben de trainers en 

leiders een handvat om hun werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Met behulp van dit 

document, een Hoofd Jeugdopleiding, een TJC en trainers en leiders die competent zijn in 

communiceren en voetbaltechnisch aangelegd zijn, hopen we maximaal te kunnen presteren 

om de v.v. Makkum hogerop te brengen en een meerwaarde te zijn binnen de vereniging. 

 

 

Hoofd Jeugdopleiding en de TJC 
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2. Doelstellingen en uitgangspunten 

 

Doelstelling 

Met het jeugdplan wordt getracht het kader van de jeugdafdeling van v.v. Makkum de juiste 

randvoorwaarden aan te bieden om hun taak zo optimaal mogelijk te kunnen volbrengen. 

Dit door onder meer duidelijkheid en eenduidigheid mee te geven. Daarnaast is een belangrijk 

deel ingeruimd voor normen en waarden. Uiteindelijk moet het plan ervoor zorgen dat er een 

verbetering van het niveau van werken voor het kader wordt verbeterd, zowel rond de 

trainingen als rond de wedstrijden. Het zou mooi zijn als we uiteindelijk ook kunnen bereiken 

dat er per jaar een drietal spelers vanuit de jeugd kunnen worden toegevoegd aan de  

A-selectie bij de senioren. Om dit te bereiken is het onder meer wenselijk dat de 

standaardelftallen zo hoog mogelijk voetballen. 

 

Uitgangspunten 

Het jeugdplan moet ertoe bijdragen dat zowel spelers als begeleiders plezier beleven bij de 

activiteiten die ze bij v.v. Makkum uitvoeren. Tevens moet het een basis geven voor een 

goede teamgeest. In het plan gaat we ervan uit dat een aantal zaken in ieder geval goed op de 

rit moet staan om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden behaald en de uitgangspunten 

worden nagestreefd. Ten eerste is het van groot belang dat er een goede organisatie staat, 

waarbij duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Daarnaast moeten de middelen en 

materialen goed geregeld zijn. Hier hebben we wel te maken met externe factoren, waar niet 

altijd invloed op uit te oefenen is. Het op de juiste wijze indelen van de teams en het 

aanstellen van op hun taak voorbereidde trainers en leiders is ook een belangrijk aspect voor 

het behalen van de doelen. Een passend technische leidraad vormt een essentieel onderdeel en 

als laatste duidelijkheid over de te hanteren normen en waarden. Al deze punten komen in de 

beleidsplannen aan de orde. 
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3. Voetbalvisie 

 

Zeister Visie 

De laatste jaren is het niet meer zo dat ieder kind lekker buiten voetbalt. De kinderen duiken 

soms liever achter hun computer dan dat ze buiten op het trapveldje gaan ballen. Hieruit 

concluderend kan je niet in 2 trainingen en een wedstrijd alle facetten van het voetbal 

bijbrengen. Mede hierdoor heeft de KNVB een plan ontwikkeld om voetbaltrainingen zo 

effectief mogelijk in te delen. Enkele uitgangspunten van de “Zeister Visie”: 

 Voetbaleigen bedoelingen 

 Veel herhalingen 

 Trainingen afstemmen op de leeftijd en groep 

 Juiste coaching 

  

De voetbalvereniging Makkum staat volledig achter deze uitgangspunten. En iedere training 

zou ook aan deze punten moeten voldoen. 

 

Coerver/Meulensteen Methode 

Naast de trainingsmethode van de KNVB zijn er natuurlijk vele andere methodes. Hier willen 

we er nog 2 van uitlichten waarvan wij denken dat die in dit jeugdplan absoluut thuishoren. 

Jaren geleden startte Wiel Coerver zijn methode. Hij vond toen al dat de jeugd te weinig 

bewoog en ging aan de slag met technische vaardigheden. Hij had als uitgangspunt: “hoe 

completer de techniek des te beter ga je voetballen op de andere vlakken.” (Tactiek) Zijn 

ideeën staan in vele boeken en er zijn verscheidene dvd’s. Rene Meulensteen bouwde dit uit 

en “bedacht” de Meulensteen Methode. Deze methode verschilt niet veel van die van Coerver 

alleen Meulensteen is wat meer op wedstrijd gericht. 

Hij baseert zijn methode op de volgende punten: 

 Balgevoel 

 Snel voetenwerk 

 Schijnbewegingen met tegenstander zijwaarts 

 Schijnbewegingen met tegenstander in de rug 

 Schijnbewegingen met tegenstander komend van links/rechts 

 Schijnbewegingen met tegenstander voor je 

 Tweebenigheid 

 4 tegen 4 

 

Door deze oefeningen aan te bieden creëer je voetballertjes die technisch begaafd zijn, maar 

ook zeker tactisch de nodige kwaliteiten hebben. 
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4. Spelconcept 

 

In de opleidingsperiode tussen D- en A-jeugd is het van belang om een spelconcept te 

ontwikkelen en de spelers daar vertrouwd mee te maken.  

 

We gaan in de opleidingsperiode uit van het spelsysteem 1-4-3-3. Voor dit systeem is 

gekozen vanwege een optimale veldbezetting en omdat het in de opleiding het snelst op te 

pakken systeem is. Tevens sluit het als beste aan op het opleiden zoals men het in Nederland 

in al zijn facetten het beste beheerst. Dit betekent echter niet dat de jeugdspelers nooit met 

andere spelsystemen in aanraking komt. 

 

Algemeen 

 Attractief en effectief voetbal op basis van een groot technisch vermogen, een 

optimale wedstrijdinstelling en concentratie van de individuele spelers en een goed 

uitgevoerd positiespel. 

 Een aanvallend karakter, bij voorkeur door middel van pressievoetbal op de helft van 

de tegenstander gedurende een groot deel van de wedstrijd wanneer dit maar enigszins 

mogelijk is. 

 Gericht op het scoren van zoveel mogelijk doelpunten, waarbij het risico van 

tegendoelpunten beperkt moet worden. 

 In geval het door omstandigheden niet mogelijk is om pressievoetbal te spelen, 

bijvoorbeeld tegen een hele sterke of agressieve tegenstander, waardoor je als team 

zelf onder druk komt te staan, moet de spelwijze collectief worden aangepast 

gedurende een gedeelte van de wedstrijd of mogelijk zelfs de gehele wedstrijd. In dat 

geval zal er collectief vanuit een positie, waarbij het verdedigingsblok dichter bij het 

eigen doel komt te liggen, aangevallen moeten worden. Je speelt dan als “blok” bij de 

middenlijn of zelfs op de eigen helft voor de zestienmeterlijn. Als je teruggedrongen 

wordt op je eigen helft, houdt dat niet in dat je als team met een instelling speelt van: 

achter de zaak dichtspijkeren of op de nul spelen of geen risico’s nemen. Die instelling 

werkt remmend op de creatieve ontwikkeling van jeugdspelers. Creativiteit is een 

onmisbare eigenschap om tot attractief voetbal te komen. 

 In geval van een tijdelijke terugval van het team tijdens een wedstrijd, waardoor het 

initiatief verloren gaat, zal in die wedstrijdfase het spelen op balbezit benadrukt 

moeten worden. Daardoor kan het initiatief worden teruggewonnen om weer over te 

gaan op pressievoetbal. 

 

Basisvoorwaarden 

Basisvoorwaarden bij elke te voeren speelwijze zijn: 

 Collectieve uitvoering van een en hetzelfde basisconcept. 

 De linies moeten dicht op elkaar aansluiten. 

 Bij balbezit in de opbouw onnodig balverlies vermijden, zonder te vervallen in 

risicoloos breedtespel. 

 Het elkaar coachen. 

 Altijd de bal en de tegenstander blijven zien, in elke situatie. 

 Niet roepen om de bal als je niet aanspeelbaar bent of geen contact hebt met 

medespelers. 

 Altijd bereid zijn om elkaars positie over te nemen. 

 De concentratie en wedstrijdinstelling moeten gedurende de hele wedstrijd optimaal 

zijn. 
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Opbouw 

Bij balbezit zal men moeten leren om de opbouw van achteruit plaats te laten vinden. Dit gaat 

via de een van de vier verdedigers of gezamenlijk. Basiseisen aan de posities 2 en 5 

(vleugelverdedigers) breed maken en open staan. De posities 3 en 4 moeten uit elkaar. 

Als er geen mogelijkheid is omweg te komen, dan pos. 2 of 5 doorschuiven en de pos. 3 en 4 

ver uit elkaar. Indien men nog niet weg kan komen omdat men tegen 3 positioneel 

verdedigende aanvallers staat moet men inspelen over de grond of met een boogpass in de 

vrije ruimte van de pos. 7 of 11. Deze spelers moeten de bal vasthouden om te kaatsen op de 

bijsluiters of als ze ruimte hebben omdraaien en SPA maken. (Snelheid maken - Passeeractie - 

Actie na de actie) Indien het spelconcept van de tegenstander 1 op 1 spel is dan de bal door de 

keeper uit te laten trappen naar de centrumspits deze moet door koppen op de achter hem om 

komende linker- of rechterspits. Als de lengte niet voldoende is kan men tijdelijk een van de 

andere twee spitsen gebruiken voor het doorkoppen. 

 

Balbezit 

De Spitsen (pos. 7 en 11) veld breed maken. De drie spitsen moeten leren om een 

voorbeweging te maken. Druk zetten op de bal. Als een van de spitsen schiet de andere twee 

naar de keeper om rebounds te zoeken. (Keeper, paal of lat). Leren om te anticiperen. (Dit is 

rekenen op een situatie die nog kan ontstaan) Spitsen moeten altijd in beweging zijn. Stil 

staan is dodelijk. Immers de verdediger staat dichter bij de bal is er dus eerder. Leren wat de 

scoringszone is. Daar moeten de spitsen zich altijd naartoe of in begeven. 

 

Balbezit tegenpartij 

In eerste instantie dien je jezelf de vraag te stellen welke ruimte verdedig ik. Dit is met name 

afhankelijk van de eigen ploeg en de tegenstander. Uitgangspunt is de bal zo snel mogelijk 

zien te veroveren, zo ver mogelijk van eigen doel af. 

Organisatie: 

 Zover mogelijk van het doel af verdedigen. 

 Iedereen moet mee doen. 

 Niet steeds het hoogste tempo, maar storen en jagen, het goede moment kiezen en dan 

voor 100% gaan. 

 Het gehele team moet tussen de bal en het eigen doel zitten en men mag zich niet uit 

laten spelen. 

 Coaching van pos.6 op 7 - 10 op 9 - 8 op 11- 2 op 6 - 4 op 10 - 5 op 8 - 3 op 4 en 1 op 

achterste lijn. 

 Indien uitgespeeld snel herstellen. 

 Straal fanatisme uit. 

 

Het einddoel is om de tegenstander vast te zetten op eigen helft - de zwakste opbouwer in 

balbezit te laten komen - druk zetten met het hele team naar de bal - tegenstanders ver van de 

bal loslaten en rugdekking te geven aan de eigen spelers die dichter bij de bal zijn. 
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De schakelmomenten 

Balverlies naar balbezit: 

 Snel het veld groot maken. 

 Alle spelers moeten mee doen. 

 Indien nodig gebruik de keeper. 

 Haal de bal uit hoop spelers. (Terug of breed). 

 Zet de organisatie neer. 

 

Balbezit naar balverlies: 

 Besteed hier tijdens trainingen veel tijd aan. 

 Het hele team zonder uitzondering. 

 Het team moet tussen bal en eigen doel komen. 

 Coaching en verdedigend denken zijn van elementair belang. 

 Tegenstander voor je houden (positioneel terugverdedigen). 

 Straal fanatisme uit. 

 Indien uitgespeeld snel herstellen. 
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5. Speelwijze 

 

Doel 

Het komen tot een eensluidende speelwijze van F tot en met de A. 

Maar ook bij de Senioren en de Dames. 

 

Formatie 

Speelwijze v.v. Makkum is 1-4-3-3. 

 

Het spelen van een 1-4-3-3 systeem kan op vele manieren. Het jeugdplan beperkt zich tot het 

spelen van 1-4-3-3 met een vlak middenveld. Eventueel kan ook gespeeld worden met de punt 

naar voren of naar achteren op het middenveld. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in een 

1-4-3-3 speelwijze tijdens aanvallen en verdedigen. Van de groepen F en E (zeventallen) 

wordt verwacht dat deze groepen een 1-3-3 speelwijze hanteert. Tevens wordt verwacht dat 

spelers wordt geleerd wat hun taken binnen het team zijn in een 1- 4-3-3 speelwijze. 

 

Basisbegrippen bij het uitvoeren van teamfunctie AANVALLEN (=balbezit) 

 Veld groot maken (in de diepte en in de breedte) 

 Laatste linie naast elkaar aanspeelbaar, waarbij de vleugelverdediger iets naar voren 

speelt 

 Altijd eerst diep denken. Snel diepte zoeken. Alleen als het voorin “vast staat”, breed 

of terug spelen 

 Als tegenstander met twee spitsen speelt, speelt de “vrije” man vóór zijn verdediging 

of speelt de links- of rechtsback in de “zone” 

 Keeper speelt op de rand van de zestienmeterlijn en is daardoor aanspeelbaar 

 

Basisbegrippen bij het uitvoeren van teamfunctie VERDEDIGEN (=balbezit 

tegenpartij) 

 Ruimtes klein maken (knijpen naar de kant van de bal) 

 Druk zetten op de speler met de bal. Op deze wijze de tegenstander dwingen tot fouten 

 Bij een overal situatie op het middenveld, schuift de laatste man in en zet druk op de 

speler die met bal. Overige verdedigers “knijpen”nog meer naar binnen 

 Kort dekken in de buurt van de bal 

 Rug/ruimtedekking geven verder weg van de bal (goed knijpen) 

 Geen onnodige overtredingen maken 

 Keeper actief meedoen (coachen en meebewegen met de bal) 
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5.1 7 tegen 7 

 

Bij de E en F-pupillen, D-pupillen (zevental) en meisjes (zevental) wordt gespeeld op half 

veld. Er wordt in principe 7 tegen 7 gespeeld, maar er mag zeker ook 8 tegen 8 worden 

gespeeld.  

 

Bij v.v. Makkum vinden wij dat we voorzichtig moeten omgaan met de opdrachten die we 

meegeven aan de E en F-pupillen. Laat als trainer, de spelers vooral hun eigen mogelijkheden 

en onmogelijkheden ontdekken. Het plezier staat voorop, en prop de spelertjes niet vol met 

tactische opmerkingen en handelingen. Dit komt in een later stadium wel. Pas wanneer je 

opmerkt dat de spelers hieraan toe zijn kan je daar langzaam mee beginnen. De speler bepaalt 

dus zijn eigen ontwikkeling en niet de trainer. Ingewikkelde tactische vondsten zijn op deze 

leeftijd niet gewenst. 

 

Bij de pupillen teams dient te worden gecoacht vanaf de zijkant van het veld en komt de 

leider niet in het veld. Het verdient de voorkeur om vanaf beide zijkanten te coachen. Een 

groot verschil tussen E- en F-pupillen is dat E-pupillen steeds taak bewuster gaan worden 

over hun positie in het veld. In de F zwerven de kinderen nog heel erg veel over het veld (is 

absoluut niet erg!) dit verandert bij de E-pupillen. 

 

Mentaliteit speelt op deze leeftijd al een belangrijke rol. Je kan elke keer als een van de 

jongens op de grond ligt het veld in rennen met een waterzak, maar zo creëren wij niet de 

bikkels die wij wensen bij v.v. Makkum. Je merkt snel genoeg of de jongen die geblesseerd is 

echt wat heeft of niet. Op de trainingen kun je hier al op oefenen. Zeg bijvoorbeeld voor een 

training/seizoen, dat de jongens binnen 10 seconden moeten opstaan. Daarna kan je ze evt. 

wat aandacht geven. Je zult zien dat het werkt! 

 

Bij een zevental/achttal zijn er vele mogelijkheden om een formatie neer te zetten. Wij 

hebben ervoor gekozen om 1:3:3 of 1:3:1:3 te spelen. Omdat deze formaties het beste 

aansluiten op het grote veld. Waarin 1-4-3-3 de beste veldbezetting weergeeft. 
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5.2 11 tegen 11 

 

Vanaf de D-pupillen wordt er op het grote veld met 11 tegen 11 gespeeld. De eerste stap van 

E naar D is voor veel kinderen moeilijk en ingewikkeld. Er worden nieuwe onderdelen 

aangeleerd en de manier van voetballen veranderd. Het grote veld, 11 spelers en de verdeling 

daarvan vergt veel aandacht van de kinderen. Daarom is de begeleiding van de eerstejaars D-

pupillen essentieel. Ze moeten heel goed onderwezen worden in het “grote veldvoetbal”. 

 

Goede en duidelijke afspraken zijn erg belangrijk. Deze afspraken moeten leiden tot een 

volwaardige voetballer die doorstroomt naar de senioren. Als alle kinderen hun taken in het 

veld goed uitvoeren, zal het rendement van het team het hoogst zijn. Deze taken moeten wel 

goed aangeleerd worden. 

 

Bij v.v. Makkum gaat de ontwikkeling van de spelers boven alles. De trainers en leiders 

hebben dus een ander doel (leren voetballen) dan de spelers (kampioen worden).  

 

Om alles zo duidelijk mogelijk te laten verlopen voor de kinderen is het belangrijk dat we een 

lijn laten lopen door de vereniging qua opstelling/formatie. In die gedachte is de meest 

logische veldbezetting: de keeper, vier verdedigers, drie middenvelders, en drie aanvallers. 

Om de veldbezetting zo goed mogelijk blijven te benutten is het noodzakelijk om de kinderen 

goed te instrueren wat hun taken zijn.  

 

Wat wij het belangrijkst vinden is: 

 Formatie, veldbezetting, veldverdeling 

 Speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?) 

 Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities 

 Positiespel 

 Winnen van 1:1 duels 

 Scoren 

 Creëren en benutten van kansen 

 

Door snel om te schaken van Balbezit naar Balverlies is de meeste winst te behalen. 

Onze voorkeur gaat uit naar een vrije verdediger die doorschuift bij balbezit en erachter kruipt 

en rugdekking verzorgt voor zijn/haar teammaatjes. 
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6. Functies en posities in het veld 

6.1 7 tegen 7 

 

Tijdens een wedstrijd verandert het spel telkens van AANVALLEN (“BALBEZIT") naar 

VERDEDIGEN ("BALBEZIT TEGENSTANDER"). Op de afbeelding hieronder zie je aan 

de linkerkant de te spelen posities als wij de bal hebben (AANVALLEN) en aan de 

rechterkant zie je de posities als onze tegenstander de bal heeft (VERDEDIGEN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keeper 

Verdedigen: 

 Positie kiezen ten opzichte van de bal, tegenstanders en medespeler(s) 

 Doelpunten voorkomen 

Aanvallen: 

 Positie kiezen ten opzichte van de verdedigers 

 Voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen 

 Fungeren als centrale opbouwer ('vliegende keeper') 

 

Vleugelverdedigers (2 en 5) 

Verdedigen: 

 Niet laten uitspelen, voorkomen van doelpunten - dekken van de aanvallers van de 

tegenpartij 

 Teammaatjes helpen (rugdekking) 

 Bal afpakken 

Aanvallen: 

 Positie kiezen (uit elkaar, veld groot maken) 

 Aanspelen van de aanvallers 

 Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven 

 Meedoen met de aanval 
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Centrale verdediger (4) 

Verdedigen: 

 Niet laten uitspelen. Voorkomen van doelpunten - dekken centrale aanvaller 

 Teammaatjes helpen (rugdekking) 

 Veld klein maken 

 Bal afpakken 

Aanvallen:  

 Positie kiezen (tussen aanvallers en vleugelverdedigers in) 

 Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval 

 Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven 

 Meedoen met de aanval - doelpogingen, indien de gelegenheid zich voordoet. 

 

Vleugelaanvallers (7 en 8) 

Verdedigen: 

 Storen van de opbouw van de tegenstander(s) 

 Bal afpakken 

 Teammaatjes helpen (rugdekking) 

 Veld klein maken 

 Niet laten uitspelen 

Aanvallen:  

 Positie kiezen ten opzichte van de verdedigers (veld lang maken) 

 Met de bal zo snel mogelijk richting doel 

 Alleen (individuele actie) of maatje aanspelen die vrij baan heeft richting doel 

 Zelf voor het doel positie kiezen (aanspeelbaar zijn om te kunnen scoren) 

 Doelpogingen 

 

Centrale aanvaller (9) 

Verdedigen: 

 Dekken van de centrale verdediger/van de tegenpartij 

 Storen van de opbouw van de tegenstander(s), voorkomen dieptepass 

 Bal afpakken 

 Teammaatjes helpen (rugdekking) 

 Veld klein maken 

 Niet laten uitspelen 

Aanvallen:  

 Zo diep mogelijk positie kiezen (veld zo lang maken, dat je nog met een pass 

bereikbaar bent) 

 Doelpogingen (individuele acties of via combinaties met maatjes), doelgericht zijn! 
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6.2 11 tegen 11 

 

1. Keeper 

Verdedigen: 

 Doelpunten voorkomen 

 Positie kiezen meebewegen met bal 

 Organiseren en leiden van verdediging 

 Baas in 5 metergebied (roepen) 

 Duidelijk coachen waneer en wat een verdediger moet doen 

 Uitkomen bij diepe bal 

Opbouwen: 

 Juiste voortzetting bij balbezit: rollen, werpen of trappen 

 Leiden verdediging 

 Meevoetballen en aanspeelbaar zijn. 

Aanvallen: 

 Betrokken zijn met de aanval (niet op doellijn blijven staan) 

 Coachen medespelers 

 

2. Rechterverdediger 

Verdedigen: 

 Dekken van de vleugelaanvallers van tegenpartij 

 Binnenkant dekken 

 Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 

 Rugdekking geven aan middenveld. 

 Rugdekking geven aan het centrum bij aanval over andere vleugel 

 Indien gepasseerd, dan herstellen naar het centrum 

Opbouwen: 

 Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 

 Spelen in combinatie met overige spelers 

 “Open” staan en “open” aannemen. 

 Buitenspeler wegtrekken in de opbouw 

 Hoog op staan, 10 meter van de middenlijn 

Aanvallen: 

 Inschuiven bij balbezit op het middenveld wanneer er voldoende ruimte is 

 Met bal doorgaan bij vrij veld 

 Niet van grote afstand een gedekte aanvaller inspelen 

 Zodra 3 in balbezit komt, iets inschuiven (driehoek maken met 6) 

 Snel diepte maken d.m.v. passen of drijven (opkomen) 
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3. Laatste man 

Verdedigen: 

 Organiseren en leiden van verdediging (op buitenspel spelen) 

 Rugdekking verzorgen aan de overige spelers op de flank waar de bal is 

 Afstoppen doorgebroken spelers 

 Klein houden van het speelveld 

 Druk zetten op man met bal (inschuiven) bij een over tal situatie 

Opbouwen: 

 Vrijlopen om voor vleugelverdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 

 Voor de verdediging spelen om meerderheid te creëren op het middenveld 

 Leidinggeven aan verdediging (coachen) 

 Open op de andere flank 

Aanvallen: 

 Inschuiven bij balbezig op het middenveld 

 Creëren van een numerieke meerderheid 

 Inschakelen bij corners en vrije trappen 

 

4. Voorstopper 

Verdedigen: 

 Dekken van de centrumspits van tegenpartij 

 Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 

 Ophouden van aanval bij numerieke overmacht van tegenpartij: geen aanval op de bal. 

Opbouwen: 

 Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 

 Spelen in combinatie met overige spelers 

 Tussen 3 en 5 spelen in de opbouw 

 “Open” staan en “open” aannemen 

Aanvallen: 

 Inschakelen bij corners en vrije trappen in samenwerking met laatste man 

 

5. Linkerverdediger 

Verdedigen: 

 Dekken van de vleugelaanvallers van tegenpartij 

 Binnenkant dekken 

 Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 

 Rugdekking geven aan middenveld 

 Rugdekking geven aan het centrum bij aanval over andere vleugel 

 Indien gepasseerd, dan herstellen naar het centrum 

Opbouwen: 

 Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 

 Spelen in combinatie met overige spelers 

 “Open” staan en “open” aannemen 

 Buitenspeler wegtrekken in de opbouw 

 Hoog op staan, 10 meter van de middenlijn 

Aanvallen: 

 Inschuiven bij balbezit op het middenveld wanneer er voldoende ruimte is 

 Met bal doorgaan bij vrij veld 

 Niet van grote afstand een gedekte aanvaller inspelen 

 Zodra 4 in balbezit komt, iets inschuiven (driehoek maken met 8) 

 Snel diepte maken d.m.v. passen of drijven (opkomen) 
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6. Rechtshalf 

Verdedigen: 

 Dekken van directe tegenstander 

 Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 

 Rugdekking geven aan overige middenvelders 

 Ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen) 

Opbouwen: 

 Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor keepers en verdedigers 

 Ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 

Aanvallen: 

 Inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd) 

 Afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 

 Niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 

 

7. Rechtsbuiten 

Verdedigen: 

 Afdekken van vleugelverdediger 

 Storen in opbouw in samenwerking met andere aanvallers 

 Tegenstander naar buitenkant dwingen (kortste weg naar doel afschermen) 

 Inzakken en ruimte klein maken 

 Back tegenstander vrijlaten in opbouw 

 Zodra back in balbezit, lange pass eruit halen en druk zetten 

 Bij fout inspelen tegenstander – jagen 

Opbouwen: 

 Ruimte creëren voor opbouw van de aanval (veld breed houden) 

 Aanspeelbaar zijn (opengedraaid staan) 

 Vooractie – In de voeten of diep vragen 

Aanvallen: 

 Komen tot scoringskansen door samenspel of individuele actie 

 Zo snel mogelijk met de bal tot de doellijn komen door combinatie of individuele actie 

 Kortste weg naar doel en oogcontact houden met opkomende spelers 

 Nemen van hoekschoppen (in principe) 

 Actie, actie, actie! 

 

8. Linkshalf 

Verdedigen: 

 Dekken van directe tegenstander 

 Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 

 Rugdekking geven aan overige middenvelders 

 Ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen) 

Opbouwen: 

 Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor keepers en verdedigers 

 Ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 

Aanvallen: 

 Inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd) 

 Afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 

 Niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 
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9. Centrumspits 

Verdedigen: 

 Afdekken van opkomende centrale verdediger 

 Storen in opbouw in samenwerking met andere aanvallers 

 Voorkomen van passes van centrale verdediger in lengterichting van het veld 

 Ophouden van het spel van de tegenstander 

 Afvallende bal inschatten – tweede bal 

 Bij fout inspelen tegenstander – jagen 

Opbouwen: 

 Creëren van ruimte in de lengterichting van het veld voor een makkelijkere opbouw 

 Leidinggeven aan de aanval (coachen) 

 Aanspeelpunt (veld lang houden) 

 Veel beweging/afwisseling – In de bal komen/diepte zoeken 

Aanvallen: 

 Komen tot scoringskansen door samenspel of individuele actie 

 Creëren van ruimte voor opkomende medespelers door zichzelf te laten terugvallen op 

het middenveld 

 Het benutten van ruimte door andere gecreëerd (gaten induiken) 

 Agressief en scherp voor de goal/doelgericht zijn 

 Wisselwerking met 10 - “Achterlangs” kruisen, de hoek induiken 

 

10. Centrale middenvelder 

Verdedigen: 

 Dekken van directe tegenstander 

 Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld 

 Rugdekking geven aan overige middenvelders 

 Ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen) 

 Afvallende bal/tweede bal veroveren. 

Opbouwen: 

 Vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor keepers en verdedigers 

 Spelbepalende speler: (verdelen, organiseren, coachen) 

Aanvallen: 

 Inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd) 

 Afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 

 Niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans) 

 Als 2e spits komen (er niet al staan) 

 Schieten vanuit de 2e lijn 

 Wisselwerking met 9 - “Achterlangs” kruisen, de hoek induiken 
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11. Linksbuiten 

Verdedigen: 

 Afdekken van vleugelverdediger 

 Storen in opbouw in samenwerking met andere aanvallers 

 Tegenstander naar buitenkant dwingen (kortste weg naar doel afschermen) 

 Inzakken en ruimte klein maken 

 Back tegenstander vrijlaten in opbouw 

 Zodra back in balbezit, lange pass eruit halen en druk zetten 

 Bij fout inspelen tegenstander – jagen 

Opbouwen: 

 Ruimte creëren voor opbouw van de aanval (veld breed houden) 

 Aanspeelbaar zijn (opengedraaid staan) 

 Vooractie – In de voeten of diep vragen 

Aanvallen: 

 Komen tot scoringskansen door samenspel of individuele actie 

 Zo snel mogelijk met de bal tot de doellijn komen door combinatie of individuele actie 

 Kortste weg naar doel en oogcontact houden met opkomende spelers 

 Nemen van hoekschoppen (in principe) 

 Actie, actie, actie! 
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7. De ontwikkelingskenmerken 

 

Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Het cognitieve (het begrijpen van 

wat er aangeboden wordt en het opslaan ervan), het sociaal affectieve (het voelen) en het 

motorische zorgen in elke leeftijdsgroepen voor andere eigenschappen. 

 

Het komt erop aan om als coach deze eigenschappen te stimuleren en te beïnvloeden in het 

voetbalverhaal. Zonder deze achtergrond loopt de coach de kans om het leeftijdseigen aspect, 

wat een belangrijke plaats inneemt, verkeerd te interpreteren. Een coach moet op de hoogte 

zijn van de sterke kenmerken en de beperkingen van zijn leeftijdsgroep. 

7.1 De cognitieve ontwikkelingskenmerken 

 

Van 7/8 jaar tot 11/12 jaar: 

‘De concrete, tastbare werkelijkheid’ 

Kinderen maken zich steeds meer regels eigen om problemen op te lossen. Meer kennis 

hebben betekent dat de specifieke informatie sneller verwerkt (onthouden) kan worden, zodat 

er meer tijd vrijkomt voor het leggen van ingewikkelder verbanden (niet alleen onthouden, 

maar ook vergelijken). 

De kinderen gaan af op de dingen en gebeurtenissen die ze waarnemen. Ze kunnen daarover 

redeneren en verbanden leggen. Ze laten zich leiden door feiten en niet door 

veronderstellingen. Kinderen laten zich meer sturen door wat ze aan de buitenkant zien 

(uiterlijk, gedrag) en minder door wat er in mensen omgaat. 

 

Vanuit het voetbalperspectief gezien betekent dit bijvoorbeeld dat het aanbieden van 

uitgebreide theorieën compleet nutteloos is. Ook het brengen van coachmomenten zonder een 

duidelijke veldrelatie geeft weinig of geen rendement. De coach moet er zich bewust van zijn 

dat de spelers qua denken beperkt zijn. Het aanbieden van inzichtelijke coachprikkels moet 

heel erg bevattelijk worden weergegeven. Zo is het beter om demonstratie en uitleg altijd met 

elkaar te combineren. Coachmomenten dienen zo kort mogelijk na de situatie te worden 

aangeboden. 

 

Van 11/12 jaar tot 18 jaar: 

‘Mogelijke, abstracte denkoperaties’ 

De spelers in deze leeftijdsgroep denken niet alleen in de werkelijkheid: ze zijn in staat om 

ook abstract te denken. Naast het maken van veronderstellingen kunnen ze ook vooruitdenken 

en beter plannen. Ze zijn in staat om dingen met elkaar te vergelijken en kunnen situaties 

inschatten. Ze hebben een groter inzicht in gevoelens en gedachten van anderen. Er is sprake 

van een verhoogd zelfbewustzijn. Deze jongeren zijn volop bezig met de toekomst: hun 

gedrag wordt er soms door beïnvloed. De voetballers van deze groep hebben inzichtelijk meer 

mogelijkheden. Naast het makkelijker herkennen van wedstrijdsituaties, kunnen ze ook 

vormen aan waarin er meer weerstanden (meer medespelers, meer tegenstanders) verwerkt 

zijn. De spelers zijn ook in staat om de tegenstander in te schatten: de kwaliteiten van de 

individuele tegenstander en het team worden steeds duidelijker. 
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7.2 De sociaal – affectieve ontwikkelingskenmerken 

 

Van 7/8 jaar tot 11/12 jaar 

Kinderen hebben vooral structuur, affectie en sociale steun nodig. De coach kan daar een 

belangrijke rol in spelen. Kinderen zijn onderhevig aan een aantal invloedsferen: het gezin, de 

school en de leeftijdsgenootjes. Ze volgen heel makkelijk de aanwijzingen van de trainer en 

zijn gewend om in een groep te functioneren. Volwassenen fungeren doorgaans als 

gedragsmodel. Kinderen zijn hierbij vrij beïnvloedbaar. 

Verder zijn ze ook intrinsiek gemotiveerd om te sporten. Ze hebben nood aan beweging. 

Eigenlijk gaat het bij kinderen om het aanmoedigen van gewenst gedrag, het versterken van 

het zelfbeeld en het bevorderen van loyaliteit. Wanneer er toch probleemgedrag opduikt, zal 

vooral negeren en soms ook straffen deel uitmaken van het begeleidingsproces. 

 

Een voetbalcoach in deze leeftijdsgroep moet vooral in staat zijn om een vertrouwenssfeer te 

scheppen. Een kind moet zich comfortabel voelen. Bij jongere kinderen is ook de begeleiding 

buiten het veld essentieel. Samen gebruik maken van de kleedkamers, het douchen, samen op 

verplaatsing gaan, zijn aspecten die in het sociaal – affectieve ontwikkelingsproces aan bod 

kunnen komen. De coach moet er zich van bewust zijn dat hij een voorbeeldfunctie heeft. 

Felle discussies met de scheidsrechter bijvoorbeeld, moeten te allen tijde vermeden worden. 

 

Van 11/12 jaar tot 18 jaar: 

De relatie met de jongere is in wezen hetzelfde. Alleen ontbreekt de continuïteit. 

Conflictsituaties die ontstaan, zijn eigenlijk meer een onvermogen dan een conflict. De 

spelers verdienen een kans om hiermee te leren omgaan. In het ontwikkelingsproces van 

jongeren gaat het vooral om het ontwikkelen van het zelfbeeld, de persoonlijkheid en de 

seksualiteit binnen het zelfbeeld. 

 

Het begeleiden en trainen van jeugdvoetballers in deze leeftijdsgroep vraagt van de coach 

heel wat inzicht in hun belevingswereld. Jongeren hebben absoluut geen probleem met 

bijvoorbeeld discipline. Alleen zal de coach heel duidelijk moeten zijn. Ook het aspect 

eerlijkheid speelt een grote rol. Jongeren hebben behoefte aan een vrije meningsuiting. De 

coach moet hiervan gebruik maken. Door hen bijvoorbeeld te betrekken in de 

trainingsvormen of de wedstrijdvoorbereiding zullen ze zich een stuk comfortabeler voelen. 

 

‘Plaats 2 doelen en laat de spelers lekker voetballen’ 

 

Deze stelling is zeker een aanrader voor elke voetbalcoach. Lekker voetballen zonder de 

tussenkomst van de coach is een belangrijk ontwikkelingsmoment voor elke voetballer. De 

auteur van deze uitspraak gaat een stuk verder. Hij had het namelijk over elke training. Wij 

zijn ervan overtuigd dat elke training zijn ‘vrije’ momenten moet kennen, maar elke training 2 

doelen plaatsen is voor elke leeftijdsgroep van het goede teveel. Wanneer de coach op de 

juiste manier de spelers begeleidt, kan hij een zeer gunstige invloed hebben op hun 

ontwikkelingsproces. 
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Creativiteit heeft zijn grenzen. 

Kinderen zijn heel creatief. Een paar voetbaldoelen zijn voldoende om allerlei spelletjes in het 

leven te roepen. Over het doel trappen in het tweede doel, de dwarslat raken, kinderen zijn 

constant op zoek naar uitdagingen. Toch zijn de creatieve ideeën op een bepaald moment 

opgebruikt. Bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden kunnen de spelers een zetje 

gebruiken. Daar ligt de rol van de coach. Wanneer we op de training een 2 : 1 situatie 

aanbieden, hebben we als coach te vaak de neiging om de speler alles voor te kauwen.  

We doen geen beroep op de spelers en ondermijnen zo onbewust hun creativiteit. Binnen een 

2 :1 situatie zijn er voor het tweetal heel wat mogelijkheden te bedenken. In plaats van de 

situatie in handen te nemen, laat de coach eerst ruimte voor creativiteit. De spelers krijgen de 

kans om zelf te experimenteren. De coach observeert de situatie en bekijkt de oplossingen die 

de spelers bedenken. Wanneer de spelers voldoende tijd hebben gekregen voor het uitpluizen 

van de situatie en de creativiteit van de spelers stokt, komt de coach op de voorgrond. Hij kan 

enkele oplossingen aanbieden, maar soms is een korte hint voldoende om de spelers terug aan 

de slag te krijgen. 
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8. De Leeftijdskenmerken 

 

F-pupillen (6 tot 8 jaar) 

Snel afgeleid. Kan zich niet lang concentreren. Te speels om zo te voetballen als ouderen dat 

wel van hem/haar verlangen. Hij/zij is individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te 

doen. Bij de jongste spelers is bijna iedereen op en om de bal. Een uitzondering vormen de 

keepers en 1 of twee jochies die bij voortdurende herhaling worden gemaand achter te blijven. 

Van voetbal is nauwelijks sprake. De bal wordt soms half of helemaal niet geraakt. De bal 

wordt door een rennende en schoppende horde voortbewogen. Een kluwen enthousiaste 

spelertjes achter een bal aan. Als de jongens en meisjes al langer op de club zijn, worden de 

eerste vormen van samenspel zichtbaar. De balbehandeling is gerichter. Niettemin beperkt het 

zich veelal tot aannemen, dribbelen, een trap naar voren en een schot op het doel. 

 

E-pupillen (8 tot 10 jaar) 

Al veel meer bereid deel uit te maken van het team. Ziet het verschil tussen wie goed en 

minder goed kan voetballen. Kan het opbrengen om wat langer een en dezelfde oefening uit te 

voeren. De balbehandeling begint erop te lijken. De ideale leeftijd om de basisvaardigheden 

onder de knie te krijgen.  

 

D-pupillen (10 tot 12 jaar) 

Meer geneigd zich te meten met anderen. Kan het aan om in teamverband een doel na te 

streven. Beheerst de eigen bewegingen en is bewust bezig zijn prestatie op te vijzelen.  

D-pupillen spelen 11 tegen 11. De basis van het leren van technische vaardigheden is achter 

de rug, het gaat nu vooral om het ontwikkelen van het inzicht in het spel. In de wedstrijd 

moeten ze leren omgaan met de grootte van het speelveld, de spelregels (buitenspel), het 

spelen in een opstelling (1-4-3-3) en vooral de belangrijkste principes bij balbezit en balbezit 

tegenpartij. 

 

C-junioren (12 tot 14 jaar) 

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 en kondigt zich het begin aan van de puberteit. Meisjes komen gemiddeld eerder in 

de puberteit. Zij kunnen daardoor in betrekkelijke korte periode ineens een stuk zwaarder 

worden. De C-speler is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen begon te ontwikkelen: 

vrijlopen en samenspelen. 
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B-junioren (14 tot 16 jaar) 

Groei in de lengte bij de jongens zet door. Minder controle over ledematen lijkt daarvan het 

gevolg. Meisjes zijn over het algemeen al uitgegroeid. Alle kenmerken van de puberteit, zoals 

lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid komen zowel bij jongens als meisjes voor. 

Niettemin is voor jongens winnen belangrijker dan ooit, daar waar meisjes het winnen lijken 

te relativeren. Een soms te fanatieke houding heeft ermee te maken dat hij/zij op zoek is naar 

de eigen grenzen. De B-junior is nog meer in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij 

waagt zich aan acties die voor het team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette 

sliding en de wijze waarop hij buitenkant voet speelt hebben meer te maken met het feit dat 

hij zichzelf wil bewijzen. Het tempo is hoger, 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, hier moet hij in leren. 

 

A-junioren (16 tot 18 jaar) 

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

en een zakelijkere benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. In deze leeftijdsfase 

wordt meestal de keus gemaakt voor prestatieve of voor gezelligheidssport. Beter bestand 

tegen de moeilijkheden die het met zich meebrengt in de kleine ruimte te spelen. Zonder te 

beweren dat een A-junior volleerd is kan worden gesteld dat het anderszins een kwestie is van 

rijpen. 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. Er ontstaat een 

zekere eigen controle. Dit alles brengt met zich mee dat jeugdleiders en jeugdtrainers 

voldoende kennis moeten hebben van de typische kenmerken van de verschillende 

leeftijdsfasen om te kunnen beoordelen wat men wel en wat men niet van ze kan verwachten. 

Gedurende de gehele periode worden de trainingen gekenmerkt door het aanleren en 

verbeteren van het voetbalvermogen, dat wil zeggen het maximale qua voetbalcapaciteit uit 

een speler halen. 
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9. Leeftijd doelstellingen 

 

 

LEEFTIJD DOELSTELLINGEN (globaal)                         

Pupillen Junioren 

   F    E   D    C   B   A   

5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 

wennen door te spelen  

leren (instructie) door 

het    leren door bena- 

leren door 

prestatie komen tot   

      

spelen van kleine 

partijtjes    deren van alle wedstrijd na te optimale prestatie 

      en basisvormen     elementen van de bootsen in de 

in training 

en   

             echte wedstrijd training  wedstrijd   

het "baas" worden   

vooral technische 

vaardigheden             

over de 

bal    

ontwikkelen binnen context 

van             

      de voetbalbasisvormen              

de bal is de belangrijkste                   

weerstand                     

                       

steeds in spelvormen waarin steeds technische vaardigheid             

iedere speler zoveel mogelijk 

koppelen aan inzicht in het 

spel             

aan de bal 

is    en communicatie (TIC)              

   

 

 

 

           

 

 

 

        

                        

Accent: Accent: 

Technische rijping/ontwikkeling Inzichtelijke rijping/ontwikkeling 
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10. Coachen van voetballers 

 

Bij v.v. Makkum staan wij voor positief coachen. 

 

Positief coachen voor de wedstrijd 

 Wees je bewust van je natuurlijke coaching stijl - sarcastisch - humoristisch, direct, 

laissez faire - en wees bereid die zo nodig aan te passen. 

 Duidelijke afspraken over gewenst gedrag maakte je al in het begin van het seizoen. 

Ook met ouders. Jij coacht, niet zij. 

 Aandacht en zelfvertrouwen geven is enorm belangrijk als positieve coach. Verdeel je 

aandacht over alle spelers, beloon het nemen van initiatief en besef dat ontwikkeling 

alleen mogelijk is als spelers fouten mogen maken. 

 Complimenten zijn de basis waarop je dat zelfvertrouwen bouwt. Complimenteer 

oprecht en concreet.  

 Een prettige sfeer creëer je zodat spelers zich veilig voelen. Maak regelmatig dolletjes 

en grapjes. Relativeer achterstand en voorsprong, verlies en winst. 

 Een persoonlijke band bouw je op. Investeer in de relatie met je spelers en de ouders 

zodat je op moeilijke momenten elkaar makkelijk vindt. 

 Motiveren vooraf doe je vooral door enthousiast te zijn, te zeggen dat je er zin in hebt 

en een beperkt aantal instructies mee te geven. Daar is een training namelijk voor. 

Geef spelers individueel een speciale verantwoordelijkheid door een taak aan hen over 

te dragen, wens iedereen veel plezier en wees een voorbeeld. 

 

Positief coachen tijdens de wedstrijd 

 Gewenst gedrag. Negeer gewenst gedrag op het veld niet, zie het niet als 

vanzelfsprekend. Denk hierbij aan sportiviteit en goede voetbalacties. Bevorder 

gewenst gedrag door dat te belonen met complimenten. 

 Woord en beeld. Denk steeds aan je uitstraling en lichaamstaal langs de lijn. Stel je 

zelf op buiten het veld, toon geen sarcasme, maak geen wegwerpgebaren, geef 

spaarzame en simpele aanwijzingen waarvan je zeker weet dat ze die snappen. 

 Ongewenst gedrag. Concentreer je niet op de minder goede acties. Natuurlijk springen 

ze je in het oog, ze storen je en je wilt ze verbeteren. Maar spelers mogen fouten 

maken. Ze leren er juist het meest van als ze die zelf ervaren. Schreeuw niet, wrijf het 

ze niet in, maar onthoud wat je zag en bewaar het als aandachtspunt voor de training. 

Geeft niks, goed geprobeerd, volgende keer beter. 

 

Positief coachen in de rust 

 Rust is rust. Laat de spelers op adem komen, overlaad ze niet met al je bevindingen. 

Straal optimisme uit bij tegenslag, gedrevenheid bij voorspoed. Stel vragen naar wat 

er goed gaat, naar wat er beter kan en hoe het anders kan. Toon interesse in hun 

antwoorden.  

 Complimenten en tips. Wees terughoudend met kritiek. Als je het toch geeft, doe het 

dan altijd opbouwend, aan het team als geheel, zonder individuele spelers als negatief 

voorbeeld te noemen of te vergelijken. Een pupil kan nog niet goed reageren op de 

boodschap dat iets niet goed ging. 

 Simpele en concrete situaties. Beperk je tot een enkele belangrijke coachopmerkingen, 

de sleutel tot verbetering. Loop met spelers die extra aandacht nodig hebben apart mee 

op het veld, spreek ze niet aan in de groep. 
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Positief coachen na de wedstrijd 

 Verloren? Verliezen wordt door pupillen soms gezien als persoonlijk falen. Ze 

verliezen even hun eigenwaarde. Breng begrip op voor gedrag dat daar mee gepaard 

kan gaan. 

 Met goed gevoel naar huis. Complimenteer het team niet alleen voor de prestaties, 

complimenteer ze als ze helpen opruimen, een opstootje voorkwamen, de tegenstander 

een handje geven, de scheidsrechter bedanken of de teamgeest bevorderen. 

 Wat extra individuele aandacht. Bied spelers de ruimte om zichzelf te kunnen zijn in 

het team. Elke speler is anders. Probeer hun gedrag voor jezelf te benoemen: Rustig, 

geconcentreerd, druk, agressief, gemotiveerd, bang om te falen of vol zelfvertrouwen. 

Elk type vraagt een andere benadering. Vaak gaat alle aandacht naar spelers die erom 

vragen. Vergeet niet de rustige speler, ook hij wil zo af en toe een complimentje. 

 Ongewenst gedrag. Nu is het moment een speler en zijn ouders respectvol aan te 

spreken op ongewenst gedrag. 

 Spelerkaarten. Spelers voelen zich serieus genomen als je hun ontwikkeling bij houdt 

en die zo af en toe met ze bespreekt. Zowel de voetbaltechnische als de sociaal-

emotionele ontwikkeling (gedrag, inzet, motivatie) hoe je bij met formulieren in een 

map. Maar maak het niet te belangrijk. 

 Wat vinden jullie van mij? Durf je spelers naar hun mening over jou als trainer of 

coach te vragen. Neem hun mening serieus en pas zo nodig je aanpak aan. 
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11. Warming-up 

 

Bij de E- en F-pupillen heeft een warming-up geen zin. Doe een inleidende oefening met bal. 

Ga in ieder geval geen rondjes met ze lopen. Dit is zonde, in die tijd hadden ze al 60 keer de 

bal kunnen aanraken. Bij een wedstrijdvoorbereiding laat je de spelers een pass en trapvorm 

uitvoeren en de keeper wordt ingeschopt door de trainer of leider. 

 

Bij de D t/m A en de meisjes en dames vindt een identieke gezamenlijke warming-up plaats 

voor elke wedstrijd en training. Deze is als volgt: 

 

O--------------------O--------------------O--------------------O--------------------O 

 

Opzet: 

 2 rijen tegelijk 

 Voldoende afstand 

 Totale tijd ongeveer 10 minuten 

 Aanleren zodat ze dit zelfstandig kunnen 

 

Uitvoering: 

 Rustige looppas heen en weer 

 Armen losgooien 

 Knie heffen 

 Hakken naar de billen 

 Zijwaartse pas 

 Kruislingse pas 

 Sprinten 

 Benen losgooien 

 Rekken en strekken 

 

Bij een wedstrijdvoorbereiding laat je na de warming-up de spelers een pass en trapvorm 

uitvoeren en eventueel nog een positiespel spelen. De keeper wordt ingeschopt door de 

wisselspelers of door de trainer of leider.
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12. Training 

 

Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk in trainingsgroepen wordt gewerkt. Een 

trainingsgroep is bijvoorbeeld de D1/D2-groep, of een E1/E3/E3 groep. Deze groep kan 

vervolgens aan het begin van een training in kleinere groepen verdeeld worden over 

verschillende oefenvormen. Een groep van 26 kan bijvoorbeeld 3 groepjes van 8 worden + 2 

keepers bij een vorm. 

 

Eisen waaraan een training moet voldoen: 

 

1. Voetbaleigen bedoelingen (voetbalechte vormen) 

Alle aspecten komen aan de orde: Aanvallen, verdedigen, omschakelen 

 Doelpunten maken/voorkomen 

 Doelgerichtheid 

 Spelen om te winnen 

 Denken vanuit 11 tegen 11 en van daaruit vereenvoudigen 

 

Dus: afgebakende ruimte, richting in spel, spelregels 

 

2. Veel herhalingen 

 Leersituatie vaak herhalen (vaak aanvallen, verdedigen en omschakelen) 

 Veel beurten 

 Geen lange wachttijden 

 Terugkerende voetbalvormen 

 

Voorwaarde: 

 Goede planning & organisatie 

 Voldoende materialen 

 

3. Rekening houden met de groep 

 Leeftijd 

 Vaardigheid 

 Beleving 

 Arbeid-rust-verhouding 

 

4. Juiste coaching 

Spelers beïnvloeden door: 

 Plaatje, praatje, daadje 

 Vraag-en-antwoord-spel 

 Relatie met belevingswereld 

 Aanpassen voetbalvorm: spelen met weerstanden (ruimte, aantallen, regels, etc) 

 Ingrijpen/stopzetten 

 Voorbeeld geven 

 Maken van coachopmerkingen 

 Zelf laten ontdekken/ervaren 
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13. Wedstrijd 

 

Ook wedstrijden zijn een belangrijke meting voor het slagen van het beleidsplan. De 

wedstrijden dienen bij de jeugdteams vooral in het teken te staan van het leren. De resultaten 

zijn minder belangrijk als de ontwikkeling van de spelers. 

13.1 Wedstrijdvoorbereiding 

 De spelers dienen op tijd aanwezig te zijn, zodat er genoeg tijd is voor het omkleden. 

Iedereen dient minimaal een half voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 

 De spelers dienen zich keurig aan te kleden in wedstrijdtenue. Dat wil zeggen: 

allemaal dezelfde shirts, broekjes en kousen. Ook dienen zij allemaal voetbalschoenen 

te dragen. Het shirtje wordt in de broek gedragen. 

 De spelers zijn verplicht om scheenbeschermers te dragen. 

 Voor de wedstrijd dient een goede warming-up plaats te vinden. Dit om blessures te 

voorkomen. 

 De aanvoerder dient een aanvoerdersband te dragen tijdens de wedstrijd. 

 Sierraden dienen te worden afgedaan en afgegeven aan de trainer en/of leider. Dit om 

ongelukken te voorkomen. 

 Ook de trainers en leiders dienen correct aan het veld te verschijnen. Voor de trainers 

en/of leiders is het verboden om alcohol te nuttigen en te roken tijdens de wedstrijd. 

Pas na de wedstrijd kan dit het geval zijn. Bij uitwedstrijden is alcoholgebruik 

verboden voor degene die rijdt. De trainer/ en of leider moet hierop toe zien. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de trainer en leider. 

 De trainer dient te zorgen voor intrapballen voor de warming-up. Dit dienen ongeveer 

vier trainingsballen te zijn. 

 De begeleiding zorgt ervoor dat er na een uitwedstrijd altijd een wedstrijdformulier 

mee terug wordt genomen en dat deze wordt ingeleverd bij de wedstrijdcoördinator 

van v.v. Makkum, of in het bakje in de bestuurskamer komt.  
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13.2 De wedstrijd 

De wedstrijd is voor de spelers. Daar zijn we het roerend over eens. Een te grote inbreng van 

de coach in de wedstrijd is negatief voor de eigen ontwikkeling van de spelers. Toch hoeft 

deze stelling niet te betekenen dat de rol van de coach tot het minimum herleid wordt. 

 

 Probeer het aantal coaching accenten te beperken. 

 Laat de spelers zelfstandig aan de slag gaan. Er zijn voldoende momenten (rust – 

nabespreking) om tips te geven. 

 Geef de filosofie ook aan de ouders mee. Sommige ouders voelen zich anders 

geroepen om de rol van de coach over te nemen. 

 Een negatieve ervaring is ook een ervaring. Het fout terugspelen op de keeper, met 

een tegendoelpunt tot gevolg, biedt ook leermomenten voor de spelers. Benader dit 

positief! 

 Coach ook eens onrechtstreeks. In plaats van het coachmoment voor te kauwen, kan 

men aan een andere betrokken speler vragen om de situatie in te schatten. 

 Probeer de verantwoordelijkheid van de wedstrijd geleidelijk over te dragen aan de 

spelers. Geef duidelijk voor de wedstrijd aan wat de bedoeling is van de eerste helft. 

Vervolgens krijgen de spelers alle ruimte. 

 De kleedkamer volhangen met allerlei taken en opmerkingen is niet nodig. 

13.3 Het wisselbeleid 

Het wisselbeleid is er bij de pupillen op afgestemd om iedereen zoveel mogelijk te laten 

spelen. Bij de E- en F-pupillen komt dit erop neer dat iedereen elke wedstrijd gewisseld 

wordt. Het moet echter niet zo zijn dat er elke minuut gewisseld wordt. Elke speler krijgt per 

wedstrijd één wisselbeurt. HET IS NIET DE BEDOELING DAT DE BETERE SPELERS 

NIET GEWISSELD WORDEN. 

 

Vanaf de D-pupillen kan er gekozen worden om de spelers niet meer elke wedstrijd te 

wisselen. Het moet er aan het eind van het seizoen wel op neer komen dat iedereen ongeveer 

evenveel heeft gespeeld. 

 

 


