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“Scoren met kwaliteit en groei”  

 V.C. Mortsel O.G. wenst met haar eerste elftal in 1e of 2e provinciale te spelen, maar financieel 

gezond te zijn (en blijven). Het spelen in 1e of 2e provinciale is een bewuste keuze om in te zetten op 

kwaliteit en de club te onderscheiden van de omringende clubs in en rond de Stad Mortsel.  

De jeugdopleiding is een doel op zich en bevestigt eveneens dat ze een positieve bijdrage wil leveren 

aan de voetbalsport in zijn algemeenheid. De focus ligt hier op kwaliteit. Er wordt maximaal 

geïnvesteerd in opleiding van de trainersstaf en het verder en blijvend professionaliseren van de 

algemene benadering. De jeugdopleiding wordt opgebouwd over de clubgrenzen heen d.m.v. 

samenwerkingsverbanden en gezien in een ruim perspectief met individuele benadering naar de 

spelers. V.C. Mortsel streeft ernaar jeugdspelers zo lang mogelijk aan zich te binden en maximale 

doorstroming te creëren naar de seniorenafdeling.  

DE VISIE EN MISSIE VAN VC MORTSEL OG  

VISIE 



   

 

 

V.C. Mortsel O.G. 

Stamnummer K.B.V.B. 9397 

Gasthuishoeven 2 - 2640 Mortsel 

 

5 

Verder wil V.C. Mortsel O.G. haar familiale karakter behouden en verder uitbouwen. Zo zal er altijd 

plaats en aandacht zijn voor recreatieve teams heren, dames en hopelijk in de toekomst 

ook voor meisjesteams en G-sporters.  

 

 “Voetbal heeft meer dan 2 doelen”  

 V.C. Mortsel O.G. streeft ernaar om een familiale, attractieve club te zijn, waar iedereen welkom is 

en zich thuis voelt. Dit gekoppeld aan een ambitieuze instelling om uitdagingen aan te gaan en 

progressie te maken op alle vlakken.  

De identiteit van de club wordt gekenmerkt de nuchterheid en realisme van haar bestuursleden, de 

familiale sfeer en de ambitieuze geest van vergane glorie K. Oude God. Sport die nog steeds verder 

leeft in de club.  

Algemene maatschappelijke waarden en normen als discipline, respect, fair-play en gelijke kansen 

voor iedereen worden hoog in het vaandel gedragen.  

Tevens wil V.C. Mortsel O.G. zich blijvend aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en 

groeiende takken in het voetballandschap zoals, G-voetbal en meisjesvoetbal in de toekomst 

aanbieden. De club wil hiermee haar reeds sterke sociale rol in de Stad Mortsel en omgeving verder 

uitbreiden.  

De jeugdopleiding gaat meer en meer belangrijk worden binnen de vereniging. Het hoofddoel is de 

“doorstroming” van het individu naar het eerste elftal. Duurzaamheid moet van klein naar groot, van 

U6 naar A-kern een constante worden binnen V.C. Mortsel O.G. 

 

 

 

V.C. Mortsel O.G. streeft naar een kwaliteitsvolle jeugdopleiding. Het opleidingsplan is gebaseerd op 

de opleidingsvisie van de VFV (voetbalfederatie Vlaanderen) en wordt via de T.V.J.O. van de club 

gebrieft en verduidelijkt aan de jeugdtrainers. 

V.C. Mortsel O.G. stimuleert de jeugdtrainers in het volgen van trainerscursussen en tracht ieder 

seizoen met zoveel mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers aan de slag te gaan. 

MISSIE 

DOELSTELLINGEN BINNEN DE CLUB 

DOELSTELLING 
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De T.V.J.O. motiveert en ondersteunt de jeugdtrainers aan de hand van het jeugdopleindingsplan en 

kan tal van demotrainingen als voorbeeld geven. 

Als club vinden wij het belangrijk om het ontwikkelingsproces van de speler te benadrukken. Via een 

evaluatie, tweemaal per jaar (met POP/PAP), willen wij de speler inlichten over de vorderingen op 

voetbaltechnisch, -tactisch, fysiek en mentaal vlak. Dit niet om de speler te wijzen op wat hij niet kan, 

maar om de speler een eerlijk en duidelijk beeld te geven over de specifieke gebieden waarin hij kan 

verbeteren.  

We houden niet enkel rekening met de voetballende kwaliteiten van een speler, maar dragen ook 

waarden en normen hoog in het vaandel. Dit om de spelers op te leiden tot verantwoordelijke en 

respectvolle leden van de club. We staan garant voor een opleiding waar opvoeding mee op de 

eerste plaats staat. 

Via een intern huisreglement willen wij duidelijke afspraken maken met de spelers, de ouders en 

medewerkers van de club.  

Via scholen, andere sportclubs, website, scouting e.a. willen we spelers aantrekken en aanmoedigen 

om de voetbalsport te beoefenen bij onze club. Dit willen we ook verwezenlijken via toernooien – 

jeugdstages en andere nevenactiviteiten. 

Om een jeugdvoetballer op te leiden tot een volwassen voetballer dient een stevige brug gebouwd te 

worden die door FUN en FORMATION-pijlers wordt ondersteund en die uit 4 lagen dient te bestaan, 

nl zonefilosofie, het leerplan, de wedstrijd- en tussenvormen en de speler staat centraal. 

 

 

 

 

SMART METHODIEK 
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FUN = al spelende leren  

• In de opleiding dienen veel ‘leuke’ leermomenten aangeboden te worden: van spelplezier 

over trainingsplezier naar competitieplezier.  

• Ook volwassenen gaan naar de training om een “matchke” te spelen.  

• Het hebben van plezier in voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen, het 

ontwikkelen en het beter voetballen.  

 

IEDERE SPELER:  

➔ Speelt bijna de gehele tijd voetbal  

➔ Komt vaak aan de bal  

➔ Krijgt veel scoringskansen  

➔ Mag vrij spelen  

➔ Wordt aangemoedigd door de coach  

➔ Wordt gesteund door de ouders  

 

Het hebben van plezier in voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen, het ontwikkelen en 

het beter voetballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUN ASPECT 

 

Plezier voor iedereen: van debutantje tot profspeler 

Fun voor iedere speler, ook voor de ‘mindere goden’! 

Het plezier om te spelen en het plezier om te leren = voetbal spelen ! 

Terugkeer naar het plezier van het straatvoetbal 
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Uitgangspunten van een doelgericht opleidingsproces:  

 

• Gerichtheid naar het einddoel: 

o Wat moet de jeugdspeler “kunnen” op het einde van de opleiding? 

o Welke einddoelstellingen dienen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak 

bepaald te worden?  

• Wedstrijdgerichtheid: 

o De speler dient na zijn opleiding klaar te zijn om in de wedstrijd te presteren.  

o Wet van de transfer: wedstrijdvormen als het kan, tussenvormen als het moet  

• Methodische opbouw:  

o Wet van de geleidelijkheid en wet van de herhaling  

o Doelstellingen worden gepland en geëvalueerd.  

• Leeftijdskarakteristieken en vaardigheidsniveau: 

o Er zijn typische leeftijdskenmerken op motorisch en psychologisch vlak, afhankelijk 

van de groeiontwikkeling en de rijpheid.  

o Er moeten doelstellingen per ontwikkelingsfase bepaald worden.  

 

 

Exploratiefase U6 & U7 

Ontwikkelingsfase 5v5 

Ontwikkelingsfase 8v8 

U8 & U9 

U10 t.e.m. U13 

Specialisatiefase U14 t.e.m. belofte 

 

 

 

 

 

HET FORMATION ASPECT 

FORMATION = PROCESGERICHT LEREN 

DE VERSCHILLENDE FASEN BINNEN ONZE JEUGDOPLEIDING  
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• De jeugdspeler verwerft menselijke waarden via het voetbalspel:  

• Respect voor anderen: trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, begeleiders, 

toeschouwers, …  

• Respect voor zichzelf: rust, verzorging, voeding,…  

• Respect voor het materiaal en de infrastructuur.  

• De jeugdspeler leert neen zeggen tegen corruptie, druggebruik, racisme en geweld in het 

voetbal.  

• De jeugdspeler speelt om te winnen maar leert verliezen.  

• De jeugdspeler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven (= fair-play).  

• De jeugdspeler leert leefregels (= discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven.  

• De jeugdspelers leren samenleven en samenwerken om sociale competenties te verwerven.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION VOETBAL = LEVENSCHOOL  
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V.C. Mortsel O.G. is een club die zich enorm bekommerd over het welzijn van de speler. We proberen 

naast een ‘zo goed mogelijke’ voetbalopleiding het kind ook een algemene vorming te geven. We 

zetten dan ook in op ‘het goed in zijn vel voelen’. V.C. Mortsel O.G. probeert dit na te streven door 

rekening te houden met een drietal psychologische basisbehoeften: Zelfstandigheid, competentie en 

verbondenheid. Daarnaast proberen we als club de trainers te ondersteunen in het geven van 

specifieke positieve feedback en het creëren van een taakgericht leerklimaat. 

 

Autonomie/Zelfstandigheid 

 

Autonomie verwijst naar de wil om in alle vrijheid eigen keuzes te maken en is een essentieel aspect 

voor de mens/sportbeoefenaar om gezond te kunnen functioneren. De behoefte aan autonomie 

verwijst naar het psychologisch vrij handelen zonder het gevoel te hebben dat iemand anders de 

controle heeft over het gedrag of de gemaakte keuzes. Dit gevoel kan pas bevredigd zijn als anderen 

volledig achter (de reden voor) het gestelde gedrag staan, ongeacht of ze dit gedrag zelf geïnitieerd 

hebben of dat ze hiertoe werden aangezet door de omgeving die dit gedrag als betekenisvol duidde 

(DeCharms, 1968; Deci, 1971; Sheldon & Elliot, 1999; Deci & Ryan, 2000; Van den Broeck et al., 

2009). 

 

Een omgeving waarbij de speler zelf keuzes kan maken zorgt ervoor dat de speler ‘meer 

zelfgereguleerd’ aan de slag kan en zodus intrinsiek meer gemotiveerd zal zijn. Ideaal is om als trainer 

een structuur te creëren waarbij de speler uit een aantal opties zelf kan kiezen, vbn.: 

wedstrijdvormen, afgeleide wedstrijdvormen,..  

Competentie 

 

Competentie is een gevoel van effectiviteit voor het stellen van een gedrag. Het gevoel van 

competentie houdt in dat individuen door hun gedrag hun vooropgestelde doelen kunnen bereiken 

en ongewenste effecten kunnen voorkomen. Ze willen het gevoel hebben dat ze iets kunnen. Als ze 

hierin slagen zullen ze hun gedrag als effectief beschouwen (Deci & Ryan, 1985). 

Het gevoel competent te zijn wordt ook vaak beschouwd als doeltreffend met de omgeving omgaan. 

Individuen willen hun omgeving verkennen, begrijpen en beheersen, waardoor men zich ontwikkeld 

in het flexibel aanpassen aan veranderende omgevingen. Wie zich competent voelt zal over meer 

zelfvertrouwen beschikken en zich beter in zijn vel voelen (Deci & Ryan, 2000). 

 

 

DE SPELER STAAT CENTRAAL 
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De trainers op V.C. Mortsel O.G. kunnen het competentiegevoel bij de spelers nastreven door 

volgende richtlijnen te volgen: 

• Aanreiken van positieve feedback 

• Vertrouwen tonen dat de opdracht zal lukken 

• Aanreiken van aanmoedigingen en hulp na mislukking 

• Aanbieden van uitdagende opdrachten met aangepaste moeilijkheidsgraad 

• Voorzien van voorbeelden en mogelijkheden om te oefenen 

• Weglaten van evaluatieve feedback na een zwakke poging 

 

Verbondenheid 

De behoefte aan verbondenheid wordt omschreven als de wens om positieve relaties op te bouwen, 

zich geliefd te voelen door anderen en zelf anderen lief te hebben. Het is volgens de 

zelfdeterminatietheorie belangrijk dat dit sociaal contact kwaliteitsvol en diepgaand is, zodat mensen 

zich werkelijk verbonden voelen. Wanneer spelers tijdens de training aangemoedigd en gesteund 

worden door hun medespelers, positieve feedback en aanmoedigingen krijgen van hun trainer, kan 

er verbondenheid ontstaan tussen respectievelijk speler-speler of speler-trainer. Onze 

voetbalopleiding is uitermate geschikt om aan deze psychologische behoefte te voldoen omdat er 

vaak in groep gespeeld/geleerd wordt en er dus veel interactie is tussen de spelers onderling. 

 

Feedback 

Op V.C. Mortsel O.G. streven we ernaar om onze spelers specifieke positieve feedback te geven. We 

vinden het belangrijk dat de speler eerlijke feedback krijgt over zijn persoonlijke prestatie en deze 

niet vergeleken wordt met de prestaties van andere spelers. Hierdoor zullen ze meer intrinsiek 

gemotiveerd zijn om hun eigen niveau op te krikken. Daarnaast vinden we het als club belangrijk dat 

de feedback specifiek aangeeft wat de spelers goed doen, altijd gevolgd door een individueel 

werkpunt.  

Een voorbeeld hiervan kan zijn: “Je dribbelt heel snel en de bal blijft kort aan de voet. Probeer dit nu 

zonder heel de tijd naar de bal te kijken.”  

Taakgericht leerklimaat 

Bij V.C. Mortsel O.G. proberen we de spelers zo taakgericht mogelijk te laten werken. Zeker bij de iets 

jongere spelers is er vaak een enorm verschil in kwaliteit tussen de spelers onderling. Het is daarom 

belangrijk dat de spelers beter leren voetballen om zelf beter te worden. Onze trainers zullen daarom 

ook de nadruk leggen in het verbeteren van de persoonlijke vaardigheden. Het onderstrepen van het 

proces dat de spelers afleggen is dan ook enorm belangrijk. Zo kan de speler zelf zijn eigen 

vooruitgang volgen, wat motiverender werkt. 

Vb: “De bal blijft al veel dichter aan de voet dan enkele weken geleden. Voel je het verschil? Heel 

goed gewerkt. Als je zo blijft verder oefenen, zal je nog sneller kunnen dribbelen.” 
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Zonevoetbal is een spelconcept en omvat allerlei principes, zowel bij balverlies als balbezit. Deze 

principes worden onderverdeeld in teamtactics die toegepast worden van 5-5, 8-8 en 11-11. Deze 

teamtactics zijn terug te vinden in het leerplan van V.C. Mortsel O.G. en zorgen ervoor dat de spelers 

inzichtelijker leren voetballen.  

 

Zonevoetbal staat diametraal ten opzichte van mandekking en heeft talloze voordelen: 

• 1 geheel van 11 spelers > som van 11 individualiteiten  

• Evenwichtige verdeling en beperking van de fysieke inspanningen  

• Gedeelde collectieve verantwoordelijkheid  

• Zeer snelle omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd: bv na balrecuperatie kan er 

“blind” gespeeld worden. (De balbezitter weet al waar de medespeler staat.) 

 

Zoneprincipes bij balbezit B+ 

1. Streven naar 100% balbezit als meest krachtige leeromgeving 

2. De eigen speelruimte vergroten bij opbouw 

3. Aanspeelbaar zijn binnen rationeel bezette zones  

4. Aanspeelbaar worden door bewegingen zonder bal : vrijlopen, plaatswissels (kruisbewegingen) en 

inschuiven (om meerderheidssituatie te creëren)  

5. Zo snel mogelijk een nauwkeurige dieptepass of diagonale pass geven  

6. De zwakke zone (in, naast of achter het blok) van de tegenpartij opzoeken d.m.v. een snelle 

balcirculatie  

7. Infiltratie met en zonder bal van opbouwzone naar waarheidszone (op het juiste moment)  

8. Kansen creëren door subtiele eindpass op de speler die in de rug van de laatste lijn duikt  

9. Kansen creëren door nauwkeurige voorzet en een efficiënte bezetting voor doel  

10. Steeds doelpoging proberen te ondernemen bij werkelijke doelkans (shot, kop, enz)  

11. Steeds het moment van balverlies voorzien: een defensieve T van 3 of 4 spelers vormen en 

behouden (zie voorbeeld in figuur)  

ALGEMENE FILOSOFIE DOORHEEN DE GANSE JEUGDOPLEIDING  

ZONEVOETBAL 

Definitie zonevoetbal: 

= Collectief positiespel bij balbezit en balverlies met als doel de tegenstander te beheersen in de 

ZONE, nl in de zone tussen de bal en het doel en in de volledige waarheidszone. 
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Voorbeeld van de verdedigend denkende T-vorm in balbezit. 

Gevisualiseerd: 

 
 

 Spelers proberen het speelveld zo groot 

mogelijk te houden in balbezit. 

 

Hierdoor ontstaat er meer ruimte waarin 

gevoetbald kan worden.  

 

Let op: Dit wil niet zeggen dat er geen korte 

combinaties kunnen gezocht worden. 

Naar elkaar toe bewegen vanuit een groot 

speelveld! 
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Zoneprincipes bij balverlies B-: defensief blok oprichten 

 

Opsomming principes: 

 

1. Streven naar onmiddellijke balverovering  

2. Individuele pressing door de speler die zich het dichtst bij de bal bevindt  

3. Andere spelers richten een HOOG defensief compact blok (speelruimte tegenstrever beperken) op 

binnen de zone bal – doel  

4. Beperkte onderlinge afstanden in het blok (10-15m afstand tussen de spelers)  

5. Kantelen en schuiven van het blok  

6. Voldoende spelers bevinden zich in het centrum  

7. Spelers in het blok kruisen niet  

8. Striktere dekking in de eigen waarheidszone  

9. Geen systematisch en bewust off-side met hoge positie van doelman  

10. Afsluiten van de directe speelhoeken (verticale/diagonale passing en voorzet beletten)  

11. Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet tegenpartij  

 

 

 

 Snelle balcirculatie! 

 

Beweging zonder bal in de gecreëerde 

ruimtes. 

 

Beweging in functie van elkaar! 

Spelers zoeken de ruimtes op die medespelers 

laten vallen. Door in functie van elkaar te 

bewegen zijn er steeds verschillende 

afspeelmogelijkheden. 
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Gevisualiseerd:  

  

 

Dichtstbijzijnde speler zet pressing op balbezitter 

tegenstander. 

 

Dekking door dichtstbijzijnde medespeler. 

 

Andere spelers vormen compact blok rond de zone 

bal-doel. 

 

Resultaat: defensief blok 

 

Blok kantelt van links naar rechts in functie van de 

bal.  
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Centrale as steeds gesloten houden. 

 

De spelers schuiven steeds mee naar de kant van 

de bal. 

De afstand tussen de linies kort houden. 

 

Er is steeds een beperkte afstand tussen de 

achterste lijn (verdedigers) en onze spitsen. Zo is 

er weinig ruimte in het blok om de tegenstander 

te laten voetballen. 
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Bal georiënteerd schuiven. Niet werkende vleugel 

vrijlaten. 

 

Blok kantelt mee met de bal. De centrale as blijft 

gesloten doordat andere vleugel mee naar 

binnen dekt. Zo blijft de niet werkende vleugel 

open. 

Collectieve pressing wanneer de bal tussen het 

blok en de zijlijn is. 
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De spelers vormen een hoog (op helft tegenstander) defensief compact blok.  

 

 

 

 
Fases per leeftijd 

 

 

 

De spelers vormen een hoog 

defensief compact blok. 

 

‘High Pressure’ 

Niet kruisen! 

 

In bovenste voorbeeld zal nummer 5 zijn 

tegenstander volgen naar binnen. Dit is 

FOUT. 

 

 

 

In onderstaand voorbeeld gebeurt het wel 

goed. Speler 4 stapt uit en zet pressing op 

balbezitter. Nummer 5 sluit en geeft 

dekking aan 4. 
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SPEELSTIJL VC MORTSEL OG   

 

Op VC Mortsel OG leren we onze jeugd om te voetballen in een 1-4-3-3 systeem en te voetballen met hoge 
druk.  
Met aanpassing van de punt naar voren of naar achteren op het middenveld. 
Deze manier zorgt ervoor dat er tal van mogelijkheden zijn om de spelers neer te zetten op het veld. 
Zo kan je de 2 en de 5 dieper zetten of juist in laten zakken. 
Je kan ervoor kiezen om een 3 of 4 in te laten schuiven of juist voor elkaar te laten voetballen om meer 
overwicht te creëren op het middenveld om hoge druk te voetballen. 
Je kan de 9 juist diep of meer naar achteren laten voetballen. 
De buitenspelers 7 en 11 kunnen het veld breed houden of juist naar binnen lopen. 

Ook de invulling van het middenveld de 6,8 en 10 kan verschillen. 

   

   

In onze opleiding zorgen we ervoor dat de 10 dicht bij de 7,9 en 11 speelt op helft van tegenstanders te met 
nadruk op aanvallende acties op het middenveld. 
6 is op dit moment meer verdedigend ingesteld met doorschuiving van de 3 of de 4 naar het middenveld en 
de 2 en de 5 ter ondersteuning van de 7 of de 11 om meer driehoeken te kunnen creëren. 

 
In ons opleidingsplan staat uitgeschreven hoe VC Mortsel OG zijn jeugdwerking wil uitbouwen.  
Per jaarplan verdeeld over 4 periodes wordt beschreven wat de voetbaltechnische en tactische 
doelstellingen zijn. 
Ons opleidingsplan is een handleiding en hulpmiddel voor elke coach om de spelers technisch en tactisch 
voor te bereiden op het seniorenvoetbal 

 

   

   

BASISDOELSTELLINGEN VAN JEUGDSPELERS (EINDTERMEN) 

 

Spelers dermate een kwalitatieve en doordachte opleiding verschaffen met als doel:  
A: uitzonderlijke spelers te laten doorstromen naar grotere clubs met jeugdwerking op interprovinciaal 
of elite niveau.  
B: goede spelers de mogelijkheid geven om door te stromen naar de A en B kernen via de daarvoor 
voorziene doorstromingstrajecten.  
C: voor alle andere spelers onze sociale rol te vertolken en te laten doorstromen naar de jonge 
reserven. 
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De veldbezettingen per fase : 

FASE 1: U6 → Exploratiefase, ik en de bal. (dribbelvoetbal) 

• 2 tegen 2: Het duel (18 op 12.5m) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2: U7 → Exploratiefase Ik en de bal (initiatie pas) 

• 3 tegen 3: Het duel (25 op 15m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLEIDEN IN FUNCTIE VAN 1-4-3-3 

duel 

duel 
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FASE 2: U8 & U9 → Collectief spel, dichtbij (Decision making) 

• 5 tegen 5: Enkele ruit (35m op 25m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: U10-U11 & U12-U13 → Collectief spel, 2e graad 

• 8 tegen 8: Dubbele ruit (fase 1: 50m op 35m - fase 2 : 60m op 45m) 
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FASE 4: vanaf U14 … belofte → Specialisatiefase , Collectief spel, veraf 

• 11 tegen 11: 4-3-3 (100 op 60m) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vaste nummering per positie  
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U6 

B+ B- Omschakeling 

Actie Duel  

Dribbel   

U7 t.e.m. U9 

Vrij Vooruit verdedigen Klein 

Rug Zet een blok Groot 

Kaats   

Speel   

Links   

Rechts   

Alleen   

Los   

Kijk   

U10 t.e.m. U13 

Draai uit Niet happen Schakel om 

Leg terug Zet druk  

Vooractie Eerst duel  

Draai door Kort  

Vooruit Hou voor U  

Achteruit Ik dek L/R  

Neem aan Sluiten  

Verander Ruimte  

Breed Rugdekking  

Sluit bij Knijpen  

Haak af Los  

Diep   

U14 t.e.m. belofte 

Tussen Uitzakken Maak blok 

Opeisen Interceptie Zakken 

Inschuiven Onderlinge dekking Balbezit/balverlies 

Lager Kant van de bal Snel bijsluiten 

Hoger Positie Negatieve press 

Blijf Dichter Kijk snel diep 

Durf Niet happen Tempo 

Een twee Contact Sluit bij 

Weg Niet laten draaien  

Vraag Schuiven  

 COACHING WOORDEN 
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Schuine pas Remmen  

In de hoek Neem over  

Wisselpass Stap uit  

Steunen Afblokken  

Achterlijn   

Buiten om   

 

 

VC Mortsel OG vindt het belangrijk dat binnen de J.O. spelers niet vastroesten op 1 positie en dat we 

hun ontwikkelingen optimaal willen optimaliseren door hun uit te dagen door op regelmatige basis te 

veranderen van hun posities: 

2vs2: NVT 

3vs3: NVT   

5vs5: elk kwart staat elke speler op een ander positie (wisselende doelman) 

8vs8: minstens 2 kwartjes op een andere positie (vaste keeper) 

11vs11: minstens 2 kwartjes op een andere positie 

  

 

 

 

“Op de reservebank zitten heeft niemand beter gemaakt!” 

De speelgelegenheidsprincipes zijn van toepassing op alle teams en hebben tot doel alle jeugdspelers 
in elke fase van hun individueel ontwikkelingsproces voldoende wedstrijdritme te garanderen. Deze 
principes zijn essentieel om objectieve spelersevaluaties te maken. 

V.C. Mortsel O.G. benadrukt dat deze principes perfect passen binnen het sociaal verantwoord kader 
van waaruit ze haar jeugdopleiding wil aanbieden. A.d.h.v. uitgeschreven afspraken willen we deze 
speelgelegenheidsprincipes formaliseren en bewaken. 

V.C. Mortsel O.G. houdt zich ten allen tijde aan de spelregels voorzien door Voetbal Vlaanderen. De 
eigen opgelegde speelgelegenheidsprincipes zijn een aanvulling op de bestaande reglementen en 
kunnen op geen enkel moment aanleiding geven om af te wijken van de officiële spelregels. 

  

 

 

ROTATIE SPELERPOSITIES 

SPELGELEGENHEIDSPRINCIPES 

Wachten op IAN 
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Exploratiefase 2vs2 – U6 

Bij startende voetballertjes zijn de speelgelegenheidsprincipes nog niet echt van toepassing. V.C. 
Mortsel O.G stelt als algemene regel dat alle spelertjes die aan de wedstrijden deelnemen, zonder 
uitzondering, evenveel speelminuten krijgen. 

In exploratiefase 2vs2 – U6 is er géén selectiepolitiek! D.w.z. dat een spelertje dat niet deelgenomen 
heeft aan de weektraining in het weekend altijd kan spelen. Hiermee wil V.C. Mortsel O.G de 
drempel voor jongere kinderen zo laag mogelijk houden om deel te nemen aan de wedstrijden. 

We adviseren echter om zoveel mogelijk aan alle weektrainingen deel te nemen. Indien afwezigheid 
op training structureel is, zal de coördinator van de onderbouw en de trainer dit opnemen met de 
ouders. 

  

Exploratiefase 3vs3 – U7 

Bij startende voetballertjes zijn de speelgelegenheidsprincipes nog niet echt van toepassing. V.C. 
Mortsel O.G stelt als algemene regel dat alle spelertjes die aan de wedstrijden deelnemen, zonder 
uitzondering, evenveel speelminuten krijgen. 

In exploratiefase 3vs3 – U7 is er géén selectiepolitiek! D.w.z. dat een spelertje dat niet deelgenomen 
heeft aan de weektraining in het weekend altijd kan spelen. Hiermee wil V.C. Mortsel O.G de 
drempel voor jongere kinderen zo laag mogelijk houden om deel te nemen aan de wedstrijden. 

We adviseren echter om zoveel mogelijk aan alle weektrainingen deel te nemen. Indien afwezigheid 
op training structureel is, zal de coördinator van de onderbouw en de trainer dit opnemen met de 
ouders. 

  

Ontwikkelingsfase 5vs5 – U8/U9 

In ontwikkelingsfase 5vs5 – U8/U9 streven we naar spelerskernen van 9 spelers bij U8 en 8 spelers bij 
U9. Dit houdt in dat elke ploeg bij volledige beschikbaarheid van de spelerskern 3-4 wisselspelers 
heeft. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat hiervan afgeweken moet/kan worden. Indien 
het team over meer dan 3 wisselspelers beschikt, zal er met een beurtrol gewerkt worden. 

In ontwikkelingsfase 5vs5 U8/U9 spelen we 4 x 15min. We wisselen per 15min. Dat wil zeggen dat 5 
van de 8 spelers een speelgelegenheid van 75% en 3 spelers een minimum van 50% per wedstrijd 
bereiken. 

Vermits niet elke week dezelfde spelers op de reservebank starten, komen alle spelers aan een 
minimum van 65% speelgelegenheid op jaarbasis. De praktijk leert ons dat de speelgelegenheid 
meestal hoger ligt, omdat spelertjes soms ziek zijn, familiale verplichtingen hebben, enz. 

In deze ontwikkelingsfase spreken we nog niet over een vaste doelman. We trachten in de mate van 
het mogelijke een beurtrol te integreren om in doel te staan. Hiermee willen we vermijden om op te 
jonge leeftijd te specialiseren, algemene vorming bieden en de individuele keuze van de spelers zo 
lang mogelijk breed houden. 
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In ontwikkelingsfase 5vs5 – U8/U9 is er géén selectiepolitiek! D.w.z. dat een spelertje dat niet 
deelgenomen heeft aan de weektraining in het weekend altijd kan spelen. Hiermee wil V.C. Mortsel 
O.G de drempel voor jongere kinderen zo laag mogelijk houden om deel te nemen aan de 
wedstrijden. 

We adviseren echter om zoveel mogelijk aan alle weektrainingen deel te nemen. Indien afwezigheid 
op training structureel is, zal de coördinator van de onderbouw en de trainer dit opnemen met de 
ouders. 

  

Ontwikkelingsfase 8vs8 – U10-U13 

In ontwikkelingsfase 8vs8 – U10-U13 streven we naar spelerskeren van 12 spelers. Dit houdt in dat 
elke ploeg bij volledige beschikbaarheid van de spelerskern 4 wisselspelers heeft. In bepaalde 
omstandigheden is het mogelijk dat hiervan afgeweken moet/kan worden. Indien het team over 
meer dan 3 wisselspelers beschikt, zal er met een beurtrol gewerkt worden. 

In ontwikkelingsfase 8vs8 – U10-U13 spelen we 4 x 15min. We wisselen per 15min. Dat wil zeggen 
dat 8 van de 11 spelers een speelgelegenheid van 75% en 3 spelers een minimum van 50% per 
wedstrijd bereiken. 

Vermits niet elke week dezelfde spelers op de reservebank starten, komen alle spelers aan een 
minimum van 65% speelgelegenheid op jaarbasis. De praktijk leert ons dat de speelgelegenheid 
meestal hoger ligt, omdat spelertjes soms ziek zijn, familiale verplichtingen hebben, enz. 

Vanaf U10 streven we ernaar met een vaste doelman te werken. Indien er 2 doelmannen per team 
zijn, garanderen we 50% speelgelegenheid. 

In ontwikkelingsfase 8vs8 – U10-U13 integreren we een eerste lichte vorm van selectiepolitiek. Als 
een speler –om eender welke reden- beide teamtrainingen afwezig is, kan de trainer hem 
weerhouden van de wedstrijd. 

  

Selectiepolitiek: wie traint moet kunnen spelen. 

  

Ontwikkelingsfase 11vs11 – U15-U17 

In ontwikkelingsfase 11v11 – U15-U17 streven we naar spelerskernen van 18 spelers. Dit houdt in dat 
elke ploeg bij volledige beschikbaarheid van de spelerskern 3-4 wisselspelers heeft. In bepaalde 
omstandigheden is het mogelijk dat hiervan afgeweken moet/kan worden. Indien het team over 
meer dan 4 wisselspelers beschikt, zal er met een beurtrol gewerkt worden. 

In ontwikkelingsfase 11vs11 – U15-U17 spelen we 4 x 20min. We wisselen per 20min. Dat wil zeggen 
dat 11 van de 15 spelers een speelgelegenheid van 75% en 4 spelers een minimum van 50% per 
wedstrijd bereiken. 

Vanaf U10 streven we ernaar met een vaste doelman te werken. Indien er 2 doelmannen per team 
zijn, garanderen we 50% speelgelegenheid. 
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In ontwikkelingsfase 11vs11 – U15-U17 integreren we een eerste lichte vorm van selectiepolitiek. Als 
een speler –om eender welke reden- beide teamtrainingen afwezig is, kan de trainer hem 
weerhouden van de wedstrijd. 

  

Selectiepolitiek: wie traint moet kunnen spelen. 

  

Ontwikkelingsfase 11vs11 – Beloften 

In ontwikkelingsfase 11vs11 – beloften spelen we 2 x 45min. 

Hier geldt het absolute principe dat men een selectie moet verdienen. Het wedstrijdresultaat is hier 
van groter belang als voorbereiding op doorstroming naar reserve-elftal / 1e elftal B / 1e elftal A. 

Het is dus mogelijk dat spelers minder speelminuten krijgen op wedstrijdbasis. Elke speler krijgt wel 
min. 25 speelminuten gegarandeerd bij een wedstrijdselectie. Het aantal speelminuten beslist de 
trainer en is afhankelijk van het wedstrijdverloop, tactische beslissingen, blessures, positie, … 

Doelstelling blijft wel om spelers op seizoen basis 50% speelgelegenheid te geven. 

Bij beloften streven we ernaar om 90min. met dezelfde doelman te spelen. Indien er 2 doelmannen 
per team zijn, zal de 2e doelman de optie krijgen om in het 1e elftal recreatief te spelen. 

In ontwikkelingsfase 11vs11 – Beloften geldt een selectiepolitiek. Het is perfect mogelijk dat een 
speler die 2x getraind heeft niet geselecteerd wordt voor de wedstrijd. De trainer dient –een niet 
selectie- te allen tijde grondig te motiveren. 

  

Selectiepolitiek: de trainer selecteert de spelers die een wedstrijdselectie verdienen. 
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HET VOETBALONTWIKKELINGSMODEL 

DE ONTWIKKELINGSDOELEN 
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ALGEMEEN OVERZICHT 
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Zoals vernoemd is belangrijk om spelers hun ontwikkeling op te volgen en te kaderen. 

Van U6 tot U7: in deze leeftijdsgroep is dit nog niet van toepassing. 

Van U8 t.e.m. U17: 2x per seizoen  

VC Mortsel OG is ook begaan met de ontwikkeling van onze trainers, onze TVJO zal hier op dezelfde 

wijze al onze trainers hierbij helpen met hun POP/PAP te bespreken.   

 
Naast de bestaande evaluaties van de spelers wordt er dieper ingegaan op de beoordeling en 
persoonlijke begeleiding van de basiscompetenties, vertrekkende vanuit zelfreflectie van de speler 
vanaf U10.  
Door de hand van een persoonlijk ontwikkelplan (P.O.P.) worden doelstellingen voor de ontwikkeling 
van een speler vastgelegd. Doel van het P.O.P. is een vergroting van de bewustwording van de eigen 
verantwoordelijkheid van een speler voor zijn prestatie en ontwikkeling. In een POP gesprek maken 
de trainers en de speler een aantal afspraken (PAP = persoonlijk actieplan), die schriftelijk worden 
vastgelegd. 
Betere ontwikkeling van talenten & spelers beter voorbereiden en afleveren aan B- en A-kern. 
Spelers iets aanbieden waardoor ze voor VC Mortsel OG (blijven) kiezen. (Kwalitatieve  
onderscheiding met naastliggende clubs) 

 

Voor U10 t.e.m. U13: 2 doelstellingen worden opgegeven. 
Vanaf U14: 4 doelstellingen worden opgegeven. 
Trainers: 2 doelstellingen worden opgegeven.   

 

 

 

 

 

 

ONTWIKKELINGSGESPREKKEN MET POP & PAP VOOR SPELERS & TRAINERS 

POP & PAP 

RATIO DOELSTELLINGEN 

SMART METHODIEK 
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In onderstaand schema zullen trainers en spelers hun ontwikkelingsgesprek, POP/PAP ontvangen. 

 

 

 

POP/PAP zullen met de ouders besproken worden en worden door de trainers en/of jeugd coördinatoren 

geëvalueerd worden op de voorziene datums. 

POP/PAP van trainers zal door onze TVJO geëvalueerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  

1/8 tem 

30/09 

Kennismaking spelers/trainers + start competitie (analyse/kennismaking 

spelers/trainers) 

1/10 Houden van POP1 gesprek & PAP1 afstemmen 

15/12 
Ontwikkelingsgesprek + evaluatie POP1  

POP2 gesprek & PAP2 afstemmen 

15/04 Ontwikkelingsgesprek + evaluatie POP2 ➔ zijn al de doelstellingen bereikt? 

EVALUATIE DOELSTELLINGEN 
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VOORBEELD  
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K+1/1+K 

5 tot 6 jaar 

2v2 & 3v3 

U6 & U7 

U6 Balgewenning 

U7 Oppositiespelen 

Football as a dribbling and 
shooting game 

 

Beschrijving van de spelomgeving 

1e fase:  

Kinderen spelen met de bal naast elkaar 

 

2e fase:  

Kinderen spelen tegen elkaar (=oppositiespelen) → 1-1 (het duel), d.w.z. leiden en dribbelen met het accent op scoren 

 

Lichaams- en balbeheersing 

1ste fase:  

Algemeen lichaams- en balvaardigheden  

Oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen  

 

2de fase:  

B+ : balgewenning met de voet : leiden, dribbelen en trappen  

B- : de bal afnemen + het scoren beletten  

 

Opvoeding en sociale ontwikkeling  

5 – 6 jaar:  

• Het zelfvertrouwen groeit, ook het inlevingsvermogen in de ander.  

• Presteren wordt belangrijker.  

• Bij spel staat winnen voorop.  

• Mislukking wordt vaak ervaren als een persoonlijk falen.  

• Sterke behoefte om aardig gevonden te worden.  

 

FASE 1: LEEFTIJDSCATEGORIE U6 & U7 EXPLORATIEFASE 2V2 & 3V3 
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De trainer dient er over te waken dat de eigen creativiteit van het kind gestimuleerd wordt en het 

kind de mogelijkheid geboden wordt zelf dingen te ontdekken. Door de onmogelijkheid zich 

langdurig te concentreren zijn langdurige en vooral langdradige oefeningen, waarbij steeds hetzelfde 

dient herhaald, bij deze kinderen niet op hun plaats.  

Tijdens de verschillende spelvormen kan de creativiteit aangesproken worden door de kinderen zelf 

wisseloplossingen te laten zoeken om een bepaalde opdracht uit te voeren. (Want men beveelt geen 

creativiteit, men is niet creatief op bestelling.) De speler heeft hiervoor echter een gunstig klimaat 

nodig: een gevoel van vertrouwen en van vrijheid, het besef te worden aanvaard zoals hij is, en 

dergelijke. Dit zal ertoe leiden dat de spelertjes ook meer opgaan in het spel, zich werkelijk uitleven 

en ook bouwen aan hun karaktereigenschappen: doorzettingsvermogen, durf, inzet, wilskracht, 

sportiviteit, enz.…  

Naast de familiale kring en de school wordt het kind nu ook geconfronteerd met een nieuw wereldje: 

de speelkameraadjes, de trainer, de clubafgevaardigden enz.…  

Het biedt de kinderen een unieke kans kennis te maken met een nieuw milieu, met aanpassing en 

reglementen, maar ook met fair-Play, met verdraagzaamheid binnen de ploeg, met het rekening 

houden met andermans mening, met het leren beschaafd zijn mening zeggen, met het leren zich te 

excuseren, enz.…  

Door dit sociaal leer- en vormingsproces verwerft het kind inzicht in begrippen als eerlijkheid, in 

methodes als leren luisteren en vooral in een aantal attitudes zoals dienstvaardigheid zijn.  

 

 

Mentaal: 

• Geen langdurige concentratie 

• Bootsen trainer na 

• Nog te veel op zichzelf gericht 

• Onrustig en snel afgeleid door omgeving 

• Grote spontaniteit 
 
 
 

 
Lichaamsperceptie: 
 

• Evenwichtscontrole 

• Reactiesnelheid 

• Natuurlijke lenigheid 

• Ritme 

LEERDOELEN EXPLORATIEFASE U6 & U7 2V2 & 3V3 (MULTIMOVE): 
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• Tempo 

• Ruimteperceptie 

• Tijdsperceptie 

• Oog hand coördinatie 

• Oog voet coördinatie 

• Lateralisatie (bewustwording van tweezijdigheid lichaam) 
  

 

Trainingsopbouw: 

 

 

Accenten: 

• Kunnen 2 tegen 2 of 3 tegen 3 spelen (is eenvoudiger waardoor speler beter kan genieten van het voetbal) 

• Eenvoudige algemene bewegingsvaardigheden 

• Eenvoudige algemene balvaardigheden 

• Fundamenten leggen voor de specifieke techniekscholing 

• Brede basismotoriek (ontdekken eigen lichaam) 

• Veel dribbelwedstrijden (veel balcontacten dribbels en doelpunten) 

• Veel afwisseling (andere sporten aanbieden) 

 

Gevoelige leerperiode voor algemene vaardigheden zoals: 

 

• Reactie en tikspelen 

• Oog hand coördinatie 

• Mik en trapspelen 

• Balans en evenwichtsspelen 

• Oog voet coördinatie 

• Lopen springen vallen opstaan 

 

Opwarming (15 minuten) Basis 1 (20 minuten) Basis 2 (20 minuten) 
Cooling down 
(5 minuten) 

Voetbal georiënteerde 
spelletjes (15 min.) 

Technische vaardigheden Pas en trapvorm Afsluitspelletje 

Gooien met bal  
Vangen met de bal 
Rollen met de bal 
Zitten op de bal 
Lopen met de bal 
Tikken met de bal 

De bal stoppen met voet 
Dribbelen met bal  
Rond kegeltjes 
 

Met hand en met voet 
(overgooien, passen) 
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Waarom multimove-fase ? 

 

Multimove wil de basismotoriek bij jonge kinderen op een onderbouwde manier stimuleren. 

De bedoeling is om veel te bewegen op die basis motorische vaardigheden. 

Om ontwikkeling te prikkelen en te bevorderen. 

De fundamentele basisvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sport specifieke vaardigheden te leren. 

Plezier beleving staat hierbij centraal. 

 

Voor deze leeftijdscategorie is het nog te complex om 5 tegen 5 te spelen. 

Meer balcontacten en doelpunten waardoor spelertje meer kan genieten van voetbal. 

Het is meer ‘ik en de bal’ en samenspelen is nog echt geen optie. 

Een 2 tegen 2, of 3 tegen 3 is veel eenvoudiger. 

Meer balcontacten en doelpunten waardoor spelertjes meer kunnen genieten van voetbal. 

 

 

Opvoeding en sociale ontwikkeling  

7 – 8 jaar:  

• Meer bewust van zichzelf, bekommerd om het uiterlijk.  

• Bij de groep willen horen, net als de andere willen zijn.  

• De eigen wereld wordt uitgebreid met ervaringen, waarbij de behoefte aan dingen zelf 

opbouwen en privacy groter wordt.  

• Groot gevoel voor recht en onrecht. Trekken zich terug of protesteren bij onrechtvaardige 

handeling.  

 FASE 2: LEEFTIJDSCATEGORIE U8 & U9 ONTWIKKELINGSFASE 5V5 

K+4/4+K 

7 tot 8 jaar 

5v5 

 U8 & U9 

U8 & U9 Uitbreiding 
naar kort spel 

Football as a short 
passing game without off-

side rule 
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• Losser staan van de ouders: deze zijn niet meer alwetend, behoefte aan steun blijft. Samen 

iets doen met ouders en volwassenen geniet de voorkeur.  

• Gerichtheid op leeftijdsgenoten wordt sterker. Via sport, hobby’s, spel en clubs zoeken ze 

elkaar op. Vaak is er wisseling van vriendjes.  

• Zelfstandigheid groeit, begin van verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor dingen.  

• In staat tot leren.  

• Meer sociaal gericht: bewustwording van de aanwezigheid van de anderen.  

• Zeer vlug verstrooid.  

• Gevoelig voor het begrip van een opdracht vervullen.  

• Gevoelig voor het waarom van bepaalde dingen: het waarom van bewegingen en 

handelingen uitleggen.  

• Begrip tegenstander verschijnt: mijn bal – tegenstrever.  

• Nood om zich te bevestigen in competitie.  

 

Door het verschijnsel van de zelfoverschatting is de rol van de trainer bepalend. Door een tactvol 

optreden zal de trainer spelletjes met lof en aanmoedigingen moeten stimuleren.  

 

 

 

 

 

Accenten:  

• Kunnen samen spelen in een ruit, 4 + k 

• Veel variatie 

• Geen vaste doelman 

• Er wordt gespeeld in een ruit 

• Het voetbalspel als avontuur 

• Veel aandacht voor basics 

• Actieve coaching tijdens time outs 

U8 & U9: LEERDOELEN ONTWIKKELINGSFASE (COLLECTIEF SPEL DICHTBIJ)  

 

De elementaire basisbeheersing is verworven, 

de basistechnieken worden nu aangeleerd 
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Gevoelige leerperiode voor explosiviteit en snelheid: 

• Reactiesnelheid op verschillende prikkels 

• Auditief visueel gevoel 

• Sprintsnelheid en versnellingen 0 tot 5 meter en 0 tot 10 meter 

• Richtingveranderingen 

• Ritmeveranderingen 

 

Opstelling 5 tegen 5:  
• Meevoetballende keeper  

• Staartje (3) 

• Rechtervleugel (7) 

• Linkervleugel (11) 

• Piloot (9) 

 

Naar speelstijl van VC Mortsel OG toe voetballen met hoge druk.  

 

POSITIE TAAK IN B+ TAAK IN B- 

 

1 
keeper 

Aanspeelbaar maken 

Meevoetballen, gebruik niet alleen de 
handen 

Ook geregeld op andere positie op het veld 
spelen 

Constant positie in doel bijsturen 

Ballen pakken 

 

4 
centrale 

verdediger 

Aanspeelbaar maken als de keeper de bal 
heeft 

Eerst diep spelen daarna pas breed 

Inschuiven wanneer er ruimte is 

(positie laten overnemen) 

Wisselen van positie (doorschuiven) 

Bal proberen af te nemen en terug acties 
opzetten 

Niet op doel laten trappen (druk zetten 
op balbezitter) 

 

 

 

Opengedraaid staan met de rug naar de zijlijn 

Zorg dat de spits (piloot) de bal kan 
terugspelen, zodat je kunt dribbelen, kaatsen 
of een één twee kan doen 

Veld kleiner maken door naar binnen te 
komen 

Bal proberen af te nemen en terug acties 
opzetten 

U8 & U9: TAAKVERDELING PER POSITIE  
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7 & 11 
L & R flank 

Positie voor doel kiezen bij voorzet 

van andere flank  

Aanspeelbaar maken als de keeper de bal 
heeft 

Je kan in de voet of in de ruimte worden 
aangespeeld (actie maken) 

Wisselen van positie (doorschuiven) 

Niet op doel laten trappen (druk zetten 
op balbezitter) 

 

 

 

9 
centrum spits 

Diep blijven, ruimte maken voormedespelers 

Bal vragen in de voet (afhaken), of in de 
ruimte 

Bal aannemen, dribbelen, kaatsen of bal 
bijhouden 

Aanspeelbaar maken voor doel en als keeper 
bal heeft 

Scoringskansen benutten 

Ruimte van de flankspelers openlaten 

Actie maken (Durven!) 

Staat niet te wachten, maar probeert 
acties mee het spel te lezen 

Probeert mee de bal te heroveren en 
denkt onmiddellijk terug aanvallend 

 

 

Nr. P1:  sept/okt       P2: nov/dec        P3: jan/feb         P4: maa/apr P1 P2 P3 P4 

Thema 1: balgevoel 

1.01 Dribbelen x x x x 
1.02 Vooruit en achteruitrollen met voetzool x  x  
1.03 Terughalen en vooruitduwen x  x  
1.04 Zijwaarts met de voetzool meenemen  x  x 
1.05 Met voet schuin vooruit spelen  x  x 
1.06 Aanname voet op bal andere voet doorspelen  x  x 
1.07 Idem maar achterlangs  x  x 
1.08 Bal met onderkant voet aanraken x  x  
1.08 Bal met voetzool afrollen x  x  

U8 & U9: JAARPLAN THEMA’S  
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1.09 Zijwaarts afrollen x  x  
Thema 2: basisbewegingen 

2.01 Bal voorlangs spelen binnenkant voet x  x  
2.02 Kappen met binnenkant voet x  x  
2.03 Kappen met binnen en buitenkant voet x  x  
2.04 Voet op de bal terugdraaien  x  x 
2.05 Overstap  x  x 
2.06 Bal terughalen en schuin vooruit  x  x 
2.07 Terughalen en met andere voet meenemen x  x  
2.08 Zijwaarts meenemen x  x  
2.09 Achterlangs meenemen x  x  
2.10 Voorlangs de bal stoppen  x  x 
2.11 Schaarbeweging met stilliggende bal  x  x 

Thema 3: snel voetenwerk 

3.01 Tussentikken binnenkant voeten x  x  
3.02 Zijwaarts bal meenemen x  x  
3.03 Voor het lichaam langs rollen  x  x 
3.04 Met binnenkant voet afrollen  x  x 
3.05 Overstap om de bal x  x  
3.06 Onder de voetzool terughalen en achterlangs spelen x  x  
3.07 Met binnenkant wreef achter de standbeen x  x  
3.08 Onderkant voet terughalen x  x  
3.09 Van binnen naar buiten afrollen  x  x 
3.10 Van buiten naar binnen afrollen  x  x 
3.11 Zidane beweging als snel voetenwerk  x  x 
3.12 Overstap en terughalen  x  x 
3.13 Afrollen tussentikken en meenemen x  x  
3.14 Schuin vooruit zig zag tikken x  x  
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3.15 Kappen binnen en buitenkant voet x  x  
Thema 4: draaien 

4.01 Kappen met binnenkant en buitenkant voet x  x  
4.02 Afrollend kappen x  x  
4.03 Overstap op de bal en draaien x  x  
4.04 Onderkant voet terughalen en andere voet meenemen  x  x 
4.05 Over bal stappen en buitenkant meenemen  x  x 
4.06 Voet op de bal en over de bal stappen  x  x 
4.07 Terug halen en achterlangs meenemen  x  x 
4.08 Binnenkant kappen en met andere voet meenemen x  x  
4.09 Achter het standbeen kappen x  x  
4.10 Zidane beweging als halve draai x  x  

Thema 5: schijn & passeerbeweging 

5.01 Schaarbeweging x  x  
5.02 Voorlangs trekken  x  x  
5.03 Uitvalstap zijwaarts x  x  
5.04 Zidane beweging als passeeractie  x  x 
5.05 Kappen en de bal met buitenkant meenemen  x  x 
5.06 Overstap en bal zijwaarts meenemen  x  x 

 5.07 Dubbele schaarbeweging x  x  
5.08 Dreigend dribbelen  x  x 
5.09 Schijnbewegingen in een serie  x  x 

Thema 6: wegdraaien 

6.01 Binnenkant voet afdraaien x  x  
6.02 Buitenkant voet afdraaien x  x  
6.03 Overstap van buiten naar binnen  x  x 
6.04 Onderkant voet terughalen en achterlangs spelen x  x  
6.05 Onderkant voet terughalen en voorlangs spelen x  x  
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6.06 Bal achter het standbeen kappen  x  x 
6.07 Voet op de bal en wegdraaien  x  x 
6.08 Zidane beweging  x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. P1:  sept/okt      P2: nov/dec        P3: jan/feb      P4: maa/apr P1 P2 P3 P4 

Basics 5v5 in B+ 

B+ vrijlopen 
B1 Speler kan zich aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige 

positie op het ogenblik dat de speler aan de bal kan passen 
x  x  

B+ Passing 

B5 Speler kan met met de juiste voet een korte pass op de juiste voet 
met de juiste balsnelheid geven x  x  

B6 Speler kan met de juiste voet de korte pass op een zodanige 
manier trappen dat de ontvanger kan doorspelen  x  x 

B+ balcontrole 

B12 Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een lage pass komen x  x  
B13 Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een lage 

pass uitvoeren voor verdere fase  x  x 

B+ leiden 

B18 Speler weet wanneer hij moet leiden x  x  
B19 Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden  x  x 
B20 Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden 

richting doel  x  x 

 U8 & U9: JAARPLAN BASICS & TEAMTACTICS  
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B+ dribbelen 

B23 Speler weet wanneer hij moet dribbelen x  x  
B24 Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen x x x x 
B26 Speler kan bij het dribbelen zoveel mogelijk terreinwinst boeken 

richting doel  x  x 

B+ doelpoging 

B27 Speler weet wanneer naar doel te trappen  x  x 
B28 Speler kan van dichtbij een doelpunt maken x  x  

B+ strafschop B54 Speler kan een strafschop nauwkeurig trappen x  x  
Basics 5v5 in B- 

B- recuperatie 

door interceptie 

B32 Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te 
intercepteren door op de juiste manier zich te verplaatsen x  x  

B- afweren 

doelpoging 

B35 Speler kan een mogelijke doelkans of doelpunt afweren 
 x  x 

B- druk zetten 

B36 Speler kan de tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk 
zetten als die in zijn zone komt x  x  

B37 Speler weet dat hij de tegenstander tot op 2 meter  moet 
aanvallen x  x  

B- duel 
B40 Speler kan een goede verdedigende positie aannemen waardoor 

hij het duel kan aanvatten x  x  

B- remmend wijken 

B44 Speler kan de snelheid uit de actie van de tegenstander halen 
waardoor spelers kunnen terugkeren  x  x 

B45 Speler kan in de juiste omstandigheden remmend wijken 
toepassen  x  x 

B46 Speler kan de tegenstander bij het remmend wijken naar buiten 
duwen  x  x 

team tactics 5v5 in TT B+ 

B+ 

aanspeelbaarheid 

T1 Openen breed x  x  

T2 Openen diep  x  x 
B+infiltratie naar 

waarheidszone 
T14 Infiltratie met bal leiden en dribbelen x  x  

B+ waarheidszone 

beheersen 

T15 Een doelkans creëren via een individuele actie x  x  

T21 Zo snel mogelijk afwerken bij een doelkans  x  x 
 team tactics 5v5 in TT B- 

B- dieptepas 

verhinderen 
T5 Positieve pressing op de baldrager  x  x  

B- recuperatie van 

de bal 

T11 Het duel nooit verliezen en niet laten uitschakelen  x  x 

T12 Het duel proberen winnen bij 100 procent zekerheid  x  x 
B- waarheidszone 

beheersen 
T15 Zich niet laten uitschakelen door individuele actie in de 

waarheidszone 
x  x  
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T21 Doelpoging afblokken  x  x 

 

 

Oefening 1 (5 minuten): 

Speler dribbelt van A naar B, geeft de bal af en sluit achteraan  

 

Oefening 2 (5 minuten variatie): 

Speler geeft pas van A naar B, en sluit achteraan. 

 

Oefening 3 (5 minuten) 

Speler A pas naar B, speler B legt breed en speler A werkt af 

 

Oefening 4 (5 minuten variatie) 

Speler dribbelt met bal maakt een passeerbeweging en werkt af op doel. 

 

Oefening 1 & 2 Oefening 3 & 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U8 & U9: WEDSTRIJD-OPWARMING 

A 

B 

A 

B 

A 
 

B 
 



   

 

 

V.C. Mortsel O.G. 

Stamnummer K.B.V.B. 9397 

Gasthuishoeven 2 - 2640 Mortsel 

 

45 

 

 

 

 

 

Accenten: 

 

• Gouden leeftijd voor bal en lichaamsbeheersing 

• De wedstrijd krijgt meer structuur 

• Rol in het liniespel, bewegen ten opzichte van medespelers 

• Rol in het liniespel, bewegen ten opzichte van tegenspelers 

• Overschakelen van balverlies naar balbezit en omgekeerd 

• Wedstrijdvormen is de belangrijkste vorm in de trainingen 

• Er wordt k+7 - 7+k gespeeld 

• Er wordt steeds gespeeld in een dubbele ruit 

• Van achteruit voetballen  

• Hoogdruk zetten indien mogelijk 

• Actieve coaching tijdens time outs 

  

Focus op coördinatie 1: 

 

1) Lichaamsperceptie 

  
• Waarnemen van het eigen lichaam 

• Bewegingservaring 

• Statisch en dynamisch evenwicht 

• Looptechniek 

• Lateralisatie 

• Tweevoetigheid 

 

FASE 3: LEEFTIJDSCATEGORIE U10 & U13 ONTWIKKELINGSFASE 8 V8 

K+7/7+K 

9 tot 12 jaar 

8v8 

U10 & U11, 

U12 & U13 

Uitbreiding naar 
Halflang spel 

Football as a halflong 
passing game without 

off-side rule 

 

U10 T.E.M. U13: LEERDOELEN COÖRDINATIE FASE (COLLECTIEF 2° GRAAD)  
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2) Ruimteperceptie 

 

•  Waarnemen van de ruimte waarin men acteert 

• Voor, achter, naast, binnenkant, buitenkant 

• Richting links, rechts, schuin, voorwaarts enz. 

• Afstanden kunnen inschatten voor juiste pass 

• Efficiënte opstelling tegenspelers-medespelers 

 

3) Tijdperceptie 

 

• Waarnemen van het begrip tijd waarin de speler speelt 

• Timing het inschatten van het juiste moment 

 

 

Focus op coördinatie 2: 

 

•     Reactievermogen - leren snel reageren op visuele prikkels in voetbal gerelateerde situaties 

• Koppelingsvermogen - het vermogen om opeenvolgende acties optimaal te coördineren 

• Orientatievermogen - het vermogen om de lichaamsverhouding te veranderen in ruimte en tijd 

op basis van waarneming 

• Differentiatievermogen - het vermogen om in een totale beweging, de deelbewegingen precies 

uit te voeren 

• Evenwichtsvermogen - het vermogen om het lichaam steeds in balans te houden of na verstoring 

terug te herstellen 

• Motorische wendbaarheid - het vermogen om steeds in staat te zijn tijdens uitvoering van 

beweging zich aan te passen aan een nieuwe situatie 

• Ritmegevoel - souplesse, elke beweging vereist een bepaald ritme 

 

 

Opstelling 8v8: 

 

Dubbele ruit met nadruk op hoge druk volgens speelstijl van VC  Mortsel OG 
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POSITIE TAAK IN B+ TAAK IN B- 

 

1 
keeper 

Keeper moet durven meevoetballen 

Hoog uit doel spelen en fungeren als libero 

Doelpunten voorkomen 

Positie kiezen ten opzichte van 

bal, tegenstander en 
medespeler 

 

 

 

4 
 

centrale verdediger 

Positie kiezen tussen linker en rechter 
flankverdediger. 

Geen ballen blind wegtrappen maar steeds 
voetballende oplossingen vinden via een actie 

of via goede passing naar medespelers 

Indien ruimte, zelf met de bal naar 

voren dribbelen/drijven en aanvallend 
meedoen 

Doelpoging ondernemen vanuit de 2de lijn 
indien de gelegenheid zich voordoet 

Veld klein maken (aansluiten) 

Bal veroveren en inleveren 

Helpen bij rugdekking 

Flankverdedigers aansturen en 

coachen 

 

 

2 & 5 
 

L & R flank 

Positie kiezen en de ruimte groot maken 

Aanspelen van medespelers 

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

Aanvallend meedoen 

Dekken van aanvallers van de 

tegenpartij 

Bal veroveren en inleveren en/of 

actie maken  

Helpen bij rugdekking (veld klein 

maken) 

 

 

10 
 

centrale middenvelder 

Aanspeelbaar maken voor balbezitter 

Spel verleggen en zorgen voor snelle 
omschakeling naar voor toe 

Aanspelen van de aanvallers of 

verdedigers die meedoen in de aanval 

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

Aanvallend meedoen 

Doelpoging ondernemen, indien de 
gelegenheid zich voordoet 

Rugdekking bij balverlies 

Coaching medespelers 

Bal veroveren en verdelen (veld 

klein maken) 

 

7 & 11 

Positie kiezen ten opzichte van verdedigers, 
veld lang maken 

Tegenstander moeilijk maken in 

opbouw 

Bal veroveren en actie maken 

U10 T.E.M. U13: TAAKVERDELING PER POSITIE  
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rechtse & linkse 
flankaanvaller 

Met de bal zo snel mogelijk richting doel: 
alleen(actie) of aanspelen van medespeler die 

vrije baan heeft richting doel 

Aanspeelbaar zijn voor doel om zelf te kunnen 
scoren 

Verzilveren van doelpogingen 

(dicht bij doel) 

Helpen bij rugdekking (veld klein 

maken) 

 

9 
 

centrumspits 

Zo diep mogelijk positie kiezen (maar toch 
aanspeelbaar zijn) 

Doelgericht zijn (kansen benutten) 

Vrijlopen om pas te ontvangen,weglopen van 
verdediger 

Dekken van centrale verdediger 

van de tegenpartij 

Voorkomen van dieptepas 

Bal veroveren en actie maken 

(dicht bij doel) 

Helpen bij rugdekking 

 

 

Nr. P1:  sept/okt       P2: nov/dec        P3: jan/feb         P4: maa/apr P1 P2 P3 P4 

Thema 1: balgevoel 

1.01 Dribbelen x x x x 
1.02 Vooruit en achteruitrollen met voetzool x  x  
1.03 Terughalen en vooruitduwen x  x  
1.04 Zijwaarts met de voetzool meenemen  x  x 
1.05 Met voet schuin vooruit spelen  x  x 
1.06 Aanname voet op bal andere voet doorspelen  x  x 
1.07 Idem maar achterlangs  x  x 
1.08 Bal met onderkant voet aanraken x  x  
1.08 Bal met voetzool afrollen x  x  
1.09 Zijwaarts afrollen x  x  

Thema 2: basisbewegingen 

2.01 Bal voorlangs spelen binnenkant voet x  x  
2.02 Kappen met binnenkant voet  x  x 

U10 T.E.M. U13: JAARPLAN THEMA’S  



   

 

 

V.C. Mortsel O.G. 

Stamnummer K.B.V.B. 9397 

Gasthuishoeven 2 - 2640 Mortsel 

 

49 

2.03 Kappen met binnen en buitenkant voet  x  x 
2.04 Voet op de bal terugdraaien x  x  
2.05 Overstap x  x  
2.06 Bal terughalen en schuin vooruit  x  x 
2.07 Terughalen en met andere voet meenemen  x  x 
2.08 Zijwaarts meenemen x  x  
2.09 Achterlangs meenemen x  x  
2.10 Voorlangs de bal stoppen  x  x 
2.11 Schaarbeweging met stilliggende bal  x  x 

Thema 3: snel voetenwerk 

3.01 Tussentikken binnenkant voeten x  x  
3.02 Zijwaarts bal meenemen  x  x 
3.03 Voor het lichaam langs rollen x  x  
3.04 Met binnenkant voet afrollen x  x  
3.05 Overstap om de bal x  x  
3.06 Onder de voetzool terughalen en achterlangs spelen  x  x 
3.07 Met binnenkant wreef achter de standbeen  x  x 
3.08 Onderkant voet terughalen  x  x 
3.09 Van binnen naar buiten afrollen x  x  
3.10 Van buiten naar binnen afrollen x  x  
3.11 Zidane beweging als snel voetenwerk  x  x 
3.12 Overstap en terughalen  x  x 
3.13 Afrollen tussentikken en meenemen  x  x 
3.14 Schuin vooruit zig zag tikken  x  x 
3.15 Kappen binnen en buitenkant voet x  x  

Thema 4: draaien 

4.01 Kappen met binnenkant en buitenkant voet x  x  
4.02 Afrollend kappen x  x  
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4.03 Overstap op de bal en draaien  x  x 
4.04 Onderkant voet terughalen en andere voet meenemen  x  x 
4.05 Over bal stappen en buitenkant meenemen  x  x 
4.06 Voet op de bal en over de bal stappen x  x  
4.07 Terug halen en achterlangs meenemen x  x  
4.08 Binnenkant kappen en met andere voet meenemen x  x  
4.09 Achter het standbeen kappen  x  x 
4.10 Zidane beweging als halve draai  x  x 

Thema 5: schijn & passeerbeweging 

5.01 Schaarbeweging x  x  
5.02 Voorlangs trekken   x  x 
5.03 Uitvalstap zijwaarts x  x  
5.04 Zidane beweging als passeeractie x  x  
5.05 Kappen en de bal met buitenkant meenemen  x  x 
5.06 Overstap en bal zijwaarts meenemen  x  x 
5.07 Dubbele schaarbeweging x  x  
5.08 Dreigend dribbelen x  x  
5.09 Schijnbewegingen in een serie  x  x 

Thema 6: wegdraaien 

6.01 Binnenkant voet afdraaien x  x  
6.02 Buitenkant voet afdraaien x  x  
6.03 Overstap van buiten naar binnen  x  x 
6.04 Onderkant voet terughalen en achterlangs spelen x  x  
6.05 Onderkant voet terughalen en voorlangs spelen x  x  
6.06 Bal achter het standbeen kappen  x  x 
6.07 Voet op de bal en wegdraaien  x  x 
6.08 Zidane beweging  x  x 
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 Nr. P1:  sept/okt       P2: nov/dec        P3: jan/feb        P4: maa/apr 
P1 P2 P3 P4 

Basics 8v8 in B+ 

B+ in steun komen 
B1 Speler kan een medespeler steunen als de speler aan de bal in 

moeilijkheden zit x  x  

B+ halflange 

passing 

B7 Speler kan een halflange pass met de juiste voet en snelheid geven 
naar medespeler x  x  

B8 Speler kan een halflange pass zodanig trappen dat de ontvanger 
verder kan spelen  x  x 

B+ balcontrole B14 Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een halfhoge bal komen x  x  

Halfhoge bal 
B15 Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een 

halfhoge pass uitvoeren  x  x 

B+ leiden 

B21 Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich 
houden x  x  

B22 Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel kan 
voortzetten  x  x 

B+ dribbelen B25 Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen  x  x 

B+ doelpoging 

halfver 

B29 Speler weet wanneer en van hoever hij op doel kan trappen  x  x 
B30 Speler kan van halfverre afstand een doelpunt maken x  x  

Omschakeling B- 

naar B+ 

B53 Speler kan na onmiddellijke balrecuperatie op doel trappen of 
terreinwinst boeken x  x  

B+ vrije trap 

B55 Speler kan een vrije trap nauwkeurig trappen  x  x 
B60 Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap voor  x  x 

B+ hoekschop 

B56 Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen x  x  
B58 Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor  x  X 

B+ inworp B57 Speler leert nauwkeurig inwerpen  x  x 
Basics 8v8 in B- 

B- recuperatie 

door interceptie 

B33 Speler kan na de interceptie bal in bezit blijven 
x  x  

B- druk zetten 

B38 Speler kan beletten dat de bal voor doel word gebracht x  x  
B39 Speler kan beletten dat er een gevaarlijke dieptepass gegeven word x  x  

B- 1 tegen 1 
B41 Speler kan het duel winnen door een goede sliding, tackle, charge, 

kopbalduel x  x  

U10 T.E.M. U13: JAARPLAN BASICS & TEAMTACTICS 
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B- duel 
B42 Speler kan indien mogelijk na duelwinst ook in het bezit van bal 

komen  x  x 
B- speelhoeken 

afsluiten 

B47 Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo 
goed mogelijk  x  x 

B- kort dekking 
B48 Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse 

tegenstander ofwel aangespeeld ofwel de bal in gunstige 
omstandigheden ontvangt 

 x  x 

Omschakeling B+ 

naar B- 

B51 Speler kan na persoonlijke balverlies onmiddellijk het duel met de 
balafnemer aangaan of neemt onmiddellijk de positie over van 
medespeler die balbezitter aanvalt 

 x  x 

Team tactics 8v8 in TT B+ 

B+ 

aanspeelbaarheid 

T+4 Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan 
x  x  

B+ balcirculatie 

T+6 Progressie nastreven van ruit 1 naar ruit 2 zonder risico op balverlies x  x  
T+10 Bij passing diep een lijn of speler overslaan x  x  

B+infiltratie naar 

waarheidszone 

T+11 Efficiënte infiltratie met bal op het juiste moment bij ruimte  x  x 
T+12 Efficiënte infiltratie zonder bal na pas give en go  x  x 
T+13 Infiltratie met bal ,leiden of dribbel bij ruimte  x  x 

Team tactics 8v8 in TT B- 

B- gevaarlijke 

dieptepas 

verhinderen 

T-6 Negatieve pressing op de baldrager x  x  

T-7 Dekking door de dichtste medespeler x  x  

B- balcirculatie 
T-10 Een meeschuivende doelman x  x  

T-13 De bal recupereren door interceptie  x  x 
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Oefening 1: opwarming zonder bal (5 minuten): 

Spelers stellen zich op in 2 groepen aan de eerste kegel. 

Elke oefening wordt 2x uitgevoerd en steeds tot aan de 2 kegel. 

Spelers vooraan vertrekken steeds samen. 

Langs buiten teruglopen. 

Kegels staan 6 m van elkaar. (10 passen) 

Oefeningen: 

- Loslopen 

- Armen voor-en achterwaarts zwaaien. 

- Zijwaarts huppelen L en daarna R. 

- Zijwaarts huppelen afwisselend L en R. 

- Dijen van buiten naar binnen. 

- Dijen van binnen naar buiten. 

- Knieën hoog 

- Hielen achterwaarts en hoog. 

- Zijwaarts door de potjes 

- Korte passen door de potjes. 

- 3 x korte spurt tot kegel 2. 
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Oefening 2: passing & passing met kaats (10 minuten): 

Spelers stellen zich op in 2 groepen en verdelen zich over de 2 overstaande kegels. 

Afstand kegels:  

     U10 – U11: 8 m 

     U12 – U13: 10 m 

Sessie 1: (5 min.) 

Speler 1 past op speler 2, loopt door en sluit achteraan aan. Speler 2 controleert en past op speler 3, 

loopt door en sluit achter aan. 

Sessie 2: (5 min) (kegels 4 passen verder uit elkaar zetten). 

Speler 1 past op speler 2 die kaatst met speler 1 die past op speler 3. Speler 1 en 2 lopen door en 

sluiten achter aan. 

Speler 3 begint opnieuw. Past op 4 die kaatst, 3 past door op 5… 
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Oefening 3: bal aannemen en afwerken op doel (10 minuten): 

Spelers stellen zich op aan de 6 kegels. Per 2 aan kegel 1 en 3. 1 speler aan de kegel 2. 
 
Afstand tussen kegels 1 - 2:  

     U10 – U11: 8 m 
     U12 – U13: 10 m 

Afstand tussen kegels 2 – 3: 
     U10 – U11: 10m 
     U12 – U13: 14 m 

Oefening start steeds aan kegel 1. Spelers schuiven steeds door naar de volgende kegel.  
 

Sessie 1 (zwarte pijlen): 5 min. 
 

Speler 1 past op speler 2, die kaatst op 1. Speler 1 past op speler 3. Speler 3 controleert en      drijft 
met de bal naar het doel en schiet. 
Speler 3 sluit aan bij de andere groep. 

 
Sessie 2 (groene pijlen): 5 min. 

 
Speler 1 past op 2 die kaatst op 1. Speler 1 past op 3. Speler 3 past op 2 die voorzet op 3. Speler 3 
controleert en schiet op doel. 
Speler 3 sluit aan bij de andere groep. 
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Oefening 4: Spelvorm 5 vs 1 (5 minuten): 

Spelers verdelen zich in 2 groepen. 
Spelvorm is 5 vs 1. 
Afhankelijk van het aantal spelers kan dit anders zijn.  
1 speler jaagt telkens op de bal.  
Er wordt gewisseld van jager na 10 passes of 1 min. 
Passes worden hard opgeteld. 
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Opvoeding en sociale ontwikkeling 

 

Tasten de grenzen af → Maak van bij het begin van het seizoen duidelijke afspraken met de spelers. 

• Laat ze meedenken over spelproblemen. Probeer ze zelf oplossingen te laten geven in plaats 

van deze oplossingen te dicteren. 

• Hou rekening met de groeispurt. De spelers zijn beperkter belastbaar en lopen gemakkelijker 

blessures op. 

• Het is een leeftijd waarin de spelers snel naar de fouten van een ander wijzen. Leer ze 

zelfkritisch zijn en geef ze een realistisch beeld van hun eigen prestatie. 

• Het is een leeftijd waarin ze ‘wedstrijdrijper’ moeten worden. De beslissingen tijdens een 

wedstrijd worden meer en meer belangrijk. Het inzicht, als beginpunt van de gemaakte 

beslissingen, zal meer gestimuleerd worden door veel wedstrijden te spelen. 

• Hou rekening met een groot verschil in fysieke eigenschappen tussen de spelers onderling. 

Probeer als trainer  

 

Accenten: 

• Centraal individuele ontwikkeling, maar collectief wordt steeds belangrijker 

• Individuele opleiding per positie op het veld 

• Conditionele periodisering 

• Integratie pop (persoonlijke ontwikkelingsplan) 

• Integratie pap 

•  (persoonlijke actieplan) 

• Basis wedstrijdfilosofie blijft 4-3-3 veldbezetting 

• Selectie voor de wedstrijd moet steeds opnieuw verdiend worden door prestatie 

• Van achteruit voetballen primairt 
 

Fysiek kunnen alle basiseigenschappen (clusk) doelgericht en aangepast getraind worden. 

Opletten voor de belasting van laat rijpe spelers. 
 

K+10/10+K 
15 tot 20 jaar 

11v11 
U14 t.e.m. belofte 

Uitbreiding naar lang 
spel 

Football as a long 
passing game with off-

side rule 
 

FASE 4: LEEFTIJDSCATEGORIE U14 T.E.M. BELOFTE SPECIALISATIEFASE 11V11 

U14 T.E.M. BELOFTE: LEERDOELEN SPECIALISATIEFASE (COLLECTIEF VERAF)  
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POSITIE TAAK IN B+ TAAK IN B- 

 

1 
keeper 

Van achter uit opbouwen door aanspelen van 
de 2 of de 5 die tegen de lijn staan opgesteld 
of de 

3 of de 4 centraal 

Probeer enkel uit te trappen indien er geen 
aanspeelmogelijkheden zijn vanachter uit! 

Tracht zelf aanspeelbaar te zijn en durf voor 
het 16 meter gebied mee te spelen 

Doelpunten voorkomen 

Coachen van achterlijn via 

duidelijke instructies 

In de 16 meter is hij heer en 

meester 

 

 

 

3 & 4 
 

 

 

centrale verdediger 

Hun onderlinge afstand vergroten 

zodat ze goed aanspeelbaar zijn 

Coaching van de linie voor hun 

Geen ballen blind wegtrappen maar steeds 
voetballende oplossingen vinden via een actie 

of via goede passing naar medespelers 

In balbezit kan ook 1 van de 2 

doorschuiven zodat je in balbezit 

3-4-3 kan spelen 

Regelmatig een linie overslaan en 

passing verzorgen naar de flank of afhakende 
spits 

Aanspeelbaar maken als de keeper, de 2 of de 
5 de bal heeft 

Veld klein maken (aansluiten) 

Bal veroveren en inleveren 

Rugdekking verzorgen van 
andere centrale verdediger 

In steun gaan van de 2 en de 5 en 
hen aansturen en coachen 

Bepaalt de lijn waarop men gaat 

verdedigen 

Hoe dichter de bal bij doel, hoe 

korter er gedekt moet worden 

 

2 & 5 
 

L & R flankverdedigers 

Positie kiezen en de ruimte groot maken 

Aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft 
(tegen zijlijn gaan staan en ruimte groot 
maken) 

Eerste optie is altijd diep spelen op de 7 of de 
11 

Tweede keuze is een diagonale pass naar de 6, 
8, 9 of de 10  

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

Dekken van aanvallers van de 

tegenpartij 

Bal veroveren en inleveren en/of 

actie maken 

Helpen bij rugdekking (veld klein 

maken en het blok sluiten) 

Hoe dichter de bal bij doel, hoe 

korter er gedekt moet worden 

Niet laten uitschakelen en 

U14 T.E.M. BELOFTE: TAAKVERDELING PER POSITIE  
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voorzetten van op de flanken 
laten vermijden 

Positieve pressing zetten op de 

balbezitter 

6 & 8 
 

verdedigende 
middenvelder 

Aanspeelbaar maken voor balbezitter 

Spel verleggen en zorgen voor snelle 
omschakeling naar voor toe 

Zorgen mee voor de opbouw en streven het 
maken van driehoeken 

Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die 
meedoen in de aanval (diep spelen naar de 

flanken 7 en 11 of de afhakende 9) 

Wanneer er ruimte is, deze 

benutten en zelf met de bal naar voren 
dribbelen/drijven 

Bijsluiten in de waarheidszone en doelpoging 
ondernemen, indien de gelegenheid zich 
voordoet 

Maken onderling goede afspraken zodat 1 van 
de 2 altijd in de restverdediging blijft. 

Rugdekking bij balverlies 

Coaching medespelers en 

aangeven wanneer er pressing 

wordt gespeeld. 

Bal veroveren en verdelen (veld 

klein maken) 

Positieve pressing, niet laten 

uitschakelen, speelhoeken 

afsluiten en diepe bal proberen 
te 

voorkomen 

 

 

10 
 

spelverdeler 

Hij is de spelverdeler! 

Zorgt voor voldoende aanvoer naar de spitsen 
toe 

Durft een individuele actie te ondernemen 

Sluit bij in de waarheidszone 

Zorgt voor het verleggen van de 

bal naar de flanken 

Deze speler moet over voldoende 

inzicht beschikken. Ruimte en 

tijdsperceptie zijn hierin zeker van belang 

Sluit in balverlies mee het blok 

Bemand voornamelijk de centrale 

as 

Medium pressing spelen en 
tracht 

de speelhoeken af te sluiten 

 

 

 

7 & 11  
 

In balbezit de speelruimte groot houden en 
open en breed gaan staan 

Met de bal zo snel mogelijk richting doel: 
alleen(actie) of aanspelen van medespeler die 

vrije baan heeft richting doel 

Tegenstander moeilijk maken in 

opbouw 

Proberen de speelhoeken af te 

sluiten waardoor de mogelijkheid 

om de 2 of de 5 van het andere 
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L & R  

flankaanvallers 

De achterlijn halen en de bal terug leggen 
ofwel een strakke voorzet afleveren 

Afhaken en ballen opvragen van de 2 en de 5 

Aanspeelbaar zijn voor doel om zelf te kunnen 
scoren (waarheidszone) 

Verzilveren van doelpogingen (willen scoren!) 

team aan te spelen wordt 

verkleind 

Bal veroveren en actie maken 

(dicht bij doel) 

Op signaal van het middenveld 

hoge pressing spelen en hun 

flanken vastzetten 

Op signaal van het middenveld 

inzakken en de 
speelmogelijkheden verkleinen 

door goed positie te nemen 

 

 

9 
 

 

 

centrumspits 

Zo diep mogelijk positie kiezen (maar toch 
aanspeelbaar zijn) 

Verzilveren van doelpogingen 

door individuele actie of samenspel 
(doelgericht zijn) 

Vrijlopen om pas te ontvangen,weglopen van 
verdediger 

Moet de bal kunnen bijhouden indien nodig 

Maakt kruisbewegingen met de vleugelspitsen 

Heeft een vrije rol en mag creatief zijn 

Is de eerste stoorzender zodat 

iedereen zijn positie kan innemen 

en men het blok kan sluiten 

Bal veroveren en actie maken 

(dicht bij doel) 

Helpen bij rugdekking (veld klein 

maken)de tegenpartij (zorgt voor 

negatieve pressing 

Kantelt mee van links naar rechts 

voor de opbouw van de 
tegenpartij 

te verstoren 

 

 

 

Nr. P1:  sept/okt       P2: nov/dec        P3: jan/feb         P4: maa/apr P1 P2 P3 P4 

Thema 1: balgevoel 

1.01 Dribbelen x x x x 
1.02 Vooruit en achteruitrollen met voetzool x  x  
1.03 Terughalen en vooruitduwen x  x  

U14 T.E.M. BELOFTE: JAARPLAN THEMA’S:  
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1.04 Zijwaarts met de voetzool meenemen x  x  
1.05 Met voet schuin vooruit spelen  x  x 
1.06 Aanname voet op bal andere voet doorspelen  x  x 
1.07 Idem maar achterlangs x  x  
1.08 Bal met onderkant voet aanraken  x  x 
1.08 Bal met voetzool afrollen  x  x 
1.09 Zijwaarts afrollen  x  x 

Thema 2: basisbewegingen 

2.01 Bal voorlangs spelen binnenkant voet x  x  
2.02 Kappen met binnenkant voet x  x  
2.03 Kappen met binnen en buitenkant voet x  x  
2.04 Voet op de bal terugdraaien  x  x 
2.05 Overstap  x  x 
2.06 Bal terughalen en schuin vooruit x  x  
2.07 Terughalen en met andere voet meenemen x  x  
2.08 Zijwaarts meenemen  x  x 
2.09 Achterlangs meenemen  x  x 
2.10 Voorlangs de bal stoppen x  x  
2.11 Schaarbeweging met stilliggende bal x  x  

Thema 3: snel voetenwerk 

3.01 Tussentikken binnenkant voeten x  x  
3.02 Zijwaarts bal meenemen x  x  
3.03 Voor het lichaam langs rollen  x  x 
3.04 Met binnenkant voet afrollen  x  x 
3.05 Overstap om de bal x  x  
3.06 Onder de voetzool terughalen en achterlangs spelen  x  x 
3.07 Met binnenkant wreef achter de standbeen x  x  
3.08 Onderkant voet terughalen x  x  
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3.09 Van binnen naar buiten afrollen  x  x 
3.10 Van buiten naar binnen afrollen  x  x 
3.11 Zidane beweging als snel voetenwerk x  x  
3.12 Overstap en terughalen  x  x 
3.13 Afrollen tussentikken en meenemen  x  x 
3.14 Schuin vooruit zig zag tikken  x  x 
3.15 Kappen binnen en buitenkant voet  x  x 

Thema 4: draaien 

4.01 Kappen met binnenkant en buitenkant voet x  x  
4.02 Afrollend kappen x  x  
4.03 Overstap op de bal en draaien  x  x 
4.04 Onderkant voet terughalen en andere voet meenemen  x  x 
4.05 Over bal stappen en buitenkant meenemen  x  x 
4.06 Voet op de bal en over de bal stappen x  x  
4.07 Terug halen en achterlangs meenemen x  x  
4.08 Binnenkant kappen en met andere voet meenemen x  x  
4.09 Achter het standbeen kappen x  x  
4.10 Zidane beweging als halve draai  x  x 

Thema 5: schijn & passeerbeweging 

5.01 Schaarbeweging x  x  
5.02 Voorlangs trekken  x  x  
5.03 Uitvalstap zijwaarts x  x  
5.04 Zidane beweging als passeeractie x  x  
5.05 Kappen en de bal met buitenkant meenemen  x  x 
5.06 Overstap en bal zijwaarts meenemen  x  x 
5.07 Dubbele schaarbeweging x  x  
5.08 Dreigend dribbelen x  x  
5.09 Schijnbewegingen in een serie x  x  
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Thema 6: wegdraaien 

6.01 Binnenkant voet afdraaien x  x  
6.02 Buitenkant voet afdraaien x  x  
6.03 Overstap van buiten naar binnen  x  x 
6.04 Onderkant voet terughalen en achterlangs spelen  x  x 
6.05 Onderkant voet terughalen en voorlangs spelen  x  x 
6.06 Bal achter het standbeen kappen x  x  
6.07 Voet op de bal en wegdraaien  x  x 
6.08 Zidane beweging  x  x 

 

 

Titel Nr. 
P1:  sept/okt       P2: nov/dec        P3: jan/feb    P4: maa/apr 

P

1 

 

P

2 

 

P

3 

 

P

4 

 

Basics 11v11 in B+ 

B+ in steun komen 
B2 

Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor 
aanspeelbaar word op het ogenblik dat speler aan bal kan passen x  x  

B3 
Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan 
fungeren om een andere speler gunstig in het spel te betrekken  x  x 

B+ lange passing 

B9 
Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de 
juiste voet geven naar een speler die in de meest gunstige positie 
aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met korte pass 

x  x  

B10 
Speler kan de lange bal met de juiste voet op een zodanige manier 
trappen dat de passontvanger in de meest gunstige positie verder 
kan spelen 

x  x  

B11 
Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard 
mogelijk trappen tussen doel en verdediging en net buiten 
actiegebied van de doelman en tegenspelers 

 x  x 

B+ balcontrole hoge 

bal 

B16 Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen x  x  

B17 
Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet 
op een hoge pass in de meest gunstige omstandigheden zodat er 
verder gespeeld kan worden 

 x  x 

B+ doelpoging ver B31 
Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (buiten de 
baklijn 20m) x  x  

B+ omschakeling  B-

naar B+ 
B52 

Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar 
opstellen in de meest gunstige positie  x  x 

B+ vrije trap B55 Speler kan een vrije trap nauwkeurig trappen x  x  

U14 T.E.M. BELOFTE: JAARPLAN BASICS & TEAMTACTICS  
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B+ hoekschop 
B56 Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen  x  x 

B58 Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor  x  x 
Basics 11v11 in B- 

B- afweren doelpoging B34 
Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de 
tegenpartij ongunstige plaats x  x  

B- duel B43 
Speler kan een duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed 
aangaan x  x  

B- rugdekking B49 
Speler kan zich op juiste afstand tov dichtstbijzijnde medespeler 
opstellen waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan 
zetten wanneer je medespeler uitgeschakeld is 

x  x  

B- omschakeling B+ 

naar B- 
B50 

Speler kan onmiddellijk na balverlies van zijn medespeler juiste 
verdedigende positie innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk 
aan te vallen als die in zijn zone komt hetzij je rechtstreekse 
tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken 

 x  x 

B- hoekschop B59 Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen x  x  
B- vrije trap B61 Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap tegen x  x  

Team tactics  11v11 in B+ 

B+ aanspeelbaarheid 
T+3 Driehoeksspel met aandacht voor wisselende spelsituaties x    

T+5 Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan x  x  

B+ balcirculatie 

T+7 
Efficiënte balcirculatie zo snel mogelijk de bal nauwkeurig 
doorspelen  x  x 

T+8 
Efficiënte balcirculatie een zo hoog mogelijk balsnelheid 
ontwikkelen  x  x 

T+9 
Diagonale passing na aanspeelbaarheid en in en out passing naar 
de zwakke zone van tegenpartij  x  x 

B+ waarheidzone 

beheersen 

T+16 Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel x  x  

T+17 
Subtiele eindpass in de diepte trappen naar een speler die in de 
rug van de laatste lijn duikt x  x  

T+18 Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet x  x  

T+19 Strikte dekking ontvluchten snel bewegen x  x  

T+20 Diepte induiken met oog voor off-side x  x  

B+ gevaarlijke 

tegenaanval opzetten 

T+22 De aanvallers lopen zich vrij vlak voor balrecuperatie  x  x 

T+23 Balrecuperatie 1ste actie is diepgericht  x  x 

T+24 Diep blijven spelen  x  x 

T+25 Spelers in het blok, enkelen infiltreren  x  x 
Team tactics 11v11 in B- 

B- blokvorming T-1 Sluiten, speelruimtes beperken,blok 35m op 35m  x  x 
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T-2 Evenredige onderlinge afstanden  x  x 

T-3 
Hoog blok,de aanvallers en middenvelders bevinden zich tussen 
de middellijn en baklijn. 

 x  x 

T-4 Centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt de off side lijn  x  x 

B- gevaarlijke 

dieptepas verhinderen 

T-8 Geen kruisbeweging met naburige speler x  x  

T-9 Het schuiven en kantelen van het blok x  x  

B- balrecuperatie T-14 Collectieve w pressing bij kans op balrecuperatie x  x  

B- waarheidzone 

beheersen 

T-16 Een voorzet beletten x  x  

T-17 Een subtiele eindpass in de diepte beletten, centrum afsluiten x  x  

T-18 Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet,defensieve T vorm x  x  

T-19 Kortere dekking in waarheidszone split vision bal en tegenstander x  x  

T-20 Geen systematische offside door stap te zetten x  x  

B- gevaarlijke 

tegenaanval beletten 

T-22 
Een hoge compacte t vorm, restverdediging van tenminste 3 
spelers 

 x  x 

T-23 Onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass verhinderen  x  x 

T-24 T-vorm de tegenaanval afremmen  x  x 

T-25 Niet T-vorm, zo snel mogelijk in het blok terug komen  x   
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Oefening 1 (10 minuten):  

Spelers lopen 3 halve ronden op rustig tempo. 

2 rijen maken en warming up zonder bal 

Stretchen 

Reservespelers trappen keeper in.  

 

Oefening 2 (10 minuten): 

2 vierkanten maken van 7 meter op 7 meter 

Vierkant 1 spelers 2-3-4-5-6 

Vierkant 2 spelers 7-8-9-10-11 

Bal overgooien en steeds naar ander 

 potje bewegen met een kleine spurt. 

Na 5 minuten met de voet. 

 

Oefening 3 (10 minuten): 

Speler A speelt korte pas op speler B 

Speler B kaatst terug op speler A 

Speler A speelt de bal schuin naar voren naar speler C 

Speler C controleert en legt de bal af voor inkomende B. 

Er wordt gewerkt aan beide kanten (lateralisatie) 

Speler B dribbelt met de bal en geeft vanaf de baklijn 

 een pas naar speler die bij A staat. 

 

Oefening 4 (5 minuten):  

Rustig 2 rondjes uitlopen. 

 

 

U14 T.E.M. BELOFTE: WEDSTRIJD-OPWARMING 

A 

B 

C 

Oefening 2 

Oefening 3 
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We verwachten van degene die als keepers spelen dat ze meevoetballen, meedenken en organisatie 

beheren in verdedigende zone maar ook de capaciteiten heeft om een degelijke opbouw te 

verzorgen. Onze keepers worden aangemoedigd om op te bouwen i.p.v. de bal wild wegtrappen. Het 

is belangrijk dat een keeper op tactisch vlak een voorname rol heeft in de verdediging. Anticipatie, 

persoonlijkheid en lenigheid is zijn toch ook wel zaken waar er rekening mee moet worden 

gehouden. 

Bij 5 tegen 5 wordt er op VC Mortsel niet gevoetbald met een vaste keeper. Na elke rust wordt de 

desbetreffende speler die zogezegd in het doel staat gewisseld voor een andere speler. Dit om de 

jonge spelertjes ook het gevoel te geven van hoe het is om in doel te staan. 

De geschikte leeftijd om met keeperstraining te beginnen is vanaf  U9 maar dat wilt niet zeggen dat 

de speler een hele match in het doel staat. Juist om zijn passing en opbouw te ondersteunen zal hij 

meerdere minuten op verschillende posities op het veld staan voor zijn ontwikkeling tot keeper. 

Bij een keeper zijn er ook 3 factoren die ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een 

keeper 

Lichamelijk 

-lenigheid 

-actie reactie 

-Techniek 

-Kracht 

-uithouding 

-Reflexen 

 

Externe factoren 

-Weersomstandigheden 

-Bal 

-Handschoenen 

-Situatie veld, ondergrond 

 

Mentaal 

-Durf, Lef 

-Motivatie, Instelling 

-Zelfvertrouwen 

-Coaching 

-Concentratie 

-Faalangst 

 KEEPERS 
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-Tactisch 

 

 

Bij 5 tegen 5 spelen we op VC Mortsel OG niet met een vaste keeper omdat we willen dat onze jonge 

spelertjes elke aspect van het voetbal ervaren en dat ze op verschillende posities op het veld komen 

te staan. 

 

Idem als U10 & U11  

 

 

Doelstellingen keepers U9 

B+ 

Verzorgde korte opbouw 

Verwerken terugspeelbal 

Aanmoedigen om spel te verleggen indien mogelijk 

Meevoetballen 

B- 
Durven druk zetten 

Hoog genoeg blijven staan (kleine ruit) 

 

 

Bij 8 tegen 8 wordt er gespeeld met vaste keepers maar wel met de nadruk op meevoetballen. 

Jonger dan U10 denk ik dat er nog niet te zeer mag gefocust worden op het keeper zijn. Op die 

leeftijd is het van groot belang dat het kind zich coördinatief ontwikkeld in de balsporten in het 

algemeen. Het aanscherpen van de ooghandcoördinatie, oogvoetcoördinatie, het ontwikkelen van 

zijn basistraptechniek,…plezier hebben in het voetballen in zijn totaliteit. Vanaf de U10 gaan we 

specifiek trainen op het keepers aspect. Spelelement centraliseren zodat zij plezier beleven aan hun 

opleiding. Vaak competitief element leggen in hun oefeningen. Technieken eventueel demonstreren 

zodat ze een goed inzicht krijgen in wat er wordt verwacht. Nog steeds spelenderwijs de echte 

talenten onderscheiden en laten doorstromen naar een hoger niveau, eventueel andere doelgroep 

(U12 >U13). 

U9  

U9: TRAININGSTHEMA’S  

U9: DOELSTELLINGEN 

U10 & U11 
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Focus: basis leggen voor de techniek + spelregels keepers 

Keepers Fysiek U10 & U11 

Lenigheid / behendigheid 

Leren vallen 

Zijwaarts 

Voorwaarts + achterwaarts 

Grondgewenning oefeningen 
Zonder bal 

Met bal (uit kniezit uit-zit) 

Keepers Techniek U10 & U11 

Alle basistechnieken op grijphoogte en stilstand in het bijzonder 

De uitgangshouding 

Opvangen van lage bal (onderhands) 

Bal uitrollen 

Vallen 

Bal uitrollen 

Ontzetten (links & rechts) 

Keepers tactiek U10 & U11 

De eerste eenvoudige begrippen 

Positie 

Verkleinen van de hoeken in en voor doel (schuin voorwaarts duiken) 

Verplaatsen in het doel = verkenning doel 

Verplaatsing in het doelgebied = verkenning doelgebied 

 

 

 

Doelstellingen keepers U10 & U11 

B+ 

Durven mee te voetballen in B+ 

Verzorgde korte opbouw 

Verzorgde halflange opbouw 

Durven spel te verleggen 

Positiespel verzorgen 

Verdediging aansturen door korte termen te gebruiken 

B- 

Uit doel durven komen 

Anticiperen op hoge ballen 

Aanmoedigen om zich hoorbaar te laten maken bij stilstaande 

fases 

 

U10 & U11: TRAININGSTHEMA’S  

U10 & U11: DOELSTELLINGEN  
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Focus : alle basistechnieken. (in beweging en naar de bal toe) 

Keepers Fysiek U12 & U13 => Idem als U10 & U11 + 

Snel voetenwerk 

Spurten (kort vetrek) 

Draaien en keren 

Ontwijken van de tegenstander door zijwaartse sprong links en rechts 

Keepers Techniek U12 & U13 => Idem als U10 & U11 + 

Bal opvangen over de grond, halve hoogte enz.. 

Traptechniek (uittrap-inworp) 

Duiken links & rechts 

Hoge bal 

Veldspelerstechnieken zoals tackle, wreeftrap, koppen 

Keepers tactiek U12 & U13 => Idem als U10 & U11 + 

Positiespel, positiekeuze ten opzichte van medespelers 

Uitkomen op dieptepas van tegenstrevers 

Meespelen (ook in balbezit) 

 

 

Doelstellingen keepers U12 & U13 

B+ 

Durven mee te voetballen in B+ 

Verzorgde korte opbouw 

Verzorgde halflange opbouw 

Durven spel te verleggen 

Positiespel verzorgen 

Verdediging aansturen door korte termen te gebruiken 

B- 

Uit doel durven komen 

Verbaal durven aanwezig zijn (coachen medespelers) 

Anticiperen op hoge ballen 

Aanmoedigen om zich hoorbaar te laten maken bij stilstaande 

fases 

 

 

U12 & U13 

U12 & U13: TRAININGSTHEMA’S  

U12 & U13: DOELSTELLINGEN 
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Vaste doelman, de basis van al de technieken moet nu zijn ingeburgerd. Men krijgt met een 

leergierige maar mogelijk een “rebelerende” leeftijd te maken die zelf gaan willen bepalen wat men 

wil bereiken. Mentale aspect is in deze leeftijd van uiterst groot belang. Veel spreken en 

ondersteunen en trachten in te leven in hun leefwereld komt de participatie alleen maar ten goede. 

Overhand houden en trainingsintensiteit opdrijven met aandacht voor de lichamelijke groeifase, 

namelijk beweeglijkheid, lenigheid en coördinatie. De lat mag/moet wat hoger worden gelegd maar 

moet bereikbaar blijven., 

 

Keepers Fysiek U14 & U15 =>  idem als U12 & U13 + 

Springen met 1 benige afzet links en rechts 
Zijwaarts 

Voorwaarts 

Springen met 2 benige afzet 
Zonder bal 

Geleidelijk met bal 

Keepers Techniek U14 & U15 => idem als U12 & U13 + 
Zweven 

Plukken 

Tippen (beide handen) 

Boksen (beide vuisten) 

Gericht uitgooien 

Keepers tactiek U14 / U15 =>  idem als U12 & U13 + 

Uitkomen op diepe ballen 

Uitkomen op centers 

Leidinggevende taak (organisatie van de verdediging) 

Afspraken voor het terugspelen 

Nadruk op zekerheid in optreden 

 

Doelstellingen keepers U14 & U15 

B+ 

Durven mee te voetballen in B+ 

Verzorgde korte opbouw 

Verzorgde halflange en lange opbouw 

Durven spel te verleggen 

Positiespel verzorgen 

Verdediging aansturen door korte termen te gebruiken 

Uit doel durven komen 

U14 & U15 

U14 & U15: TRAININGSTHEMA’S  

U14 & U15: DOELSTELLINGEN 
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B- 

Verbaal durven aanwezig zijn (coachen medespelers) 

Anticiperen op lage & hoge ballen 

Aanmoedigen om zich hoorbaar te laten maken bij stilstaande 

fases 

 

 

 

Nu mag de lat hoog worden gelegd, ‘decision making’ wordt heel belangrijk, persoonlijkheid, 

weerbaarheid, worden regelmatig op de proef gesteld. 

De laatste werkpunten worden onder de loep gelegd en waar nodig bijgestuurd.  

 

Keepers Fysiek U16 & U17 , idem als U14 & U15 + 

Springen met 1 benige afzet 
Zijwaarts 

Voorwaarts 

Springen met 2 benige afzet 
Zonder bal 

Geleidelijk met bal 

Schijnbewegingen met het lichaam 

Keepers Techniek Fysiek U16 & U17 , idem als U14 & U15 + 

Zweven 

Plukken 

Tippen (beide handen) 

Boksen (beide vuisten) 

Gericht uitgooien 

1 tegen 1 duel 

Dropkick 

Spelerstechnieken in wedstrijdsituaties buiten strafschopgebied 

Keepers tactiek Fysiek U16 & U17 , idem als U14 & U15 + 

Uitkomen op diepe ballen 

Uitkomen op centers (flank) + tegenstrevers inbrengen 

Leidinggevende taak (organisatie van de verdediging + strategische fases) 

Afspraken voor het terugspelen 

Nadruk op zekerheid in optreden 

Leren in welke situatie hoe de bal in het spel moet 

gebracht worden 
Inzicht en opbouw + eerst diep kijken 

U16 & U17 

U16 & U17: TRAININGSTHEMA’S  
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Op V.C. Mortsel O.G. proberen we de trainingen zo realistisch mogelijk te maken. We proberen ervoor 

te zorgen dat de training zo dicht mogelijk aansluit bij de wedstrijd. Op die manier zorgen we ervoor dat 

de spelers competenter worden in het spelen van wedstrijden. 

We gebruiken volgende principes bij het opstellen van de trainingen: 

U16 & U17: DOELSTELLINGEN 

Doelstellingen keepers U16 & U17 

B+ 

Bij opbouw bepaald de keeper waar de eerste aanval naar toe gaat 

Een verzorgde opbouw van achteruit bij korte, halflange en lange passing 

Spel verleggen via korte of lange pass 

B- 

Spelers positioneren bij stilstaande fases 

Anticiperen bij hoge ballen 

Positiespel verzorgen vnl in doelgebied dit bij verschillende aspecten nl.: 

- Voorzetten van de flank 
- -Hoekschop 
- Schoten op doel 
- Diepteballen 
- Duel 1 vs 1 

Coaching: bijsturen, positiespel teamgenoten, alert houden teamgenoten 

Toepassen keeper specifieke eigenschappen: 

- Voetenwerk 

- Opstelling doelgebied (uitgangshouding en aanwezigheid) 

- Verwerken bal (klemmen, weg boksen ….) 

Omschakeling 

Doel: Snel spelsituaties onderscheppen en juiste/snelle hervatting om max 
rendement te behalen. 

Opbouw: Diepgang om tegenaanval in te zetten 

Positiespel: heersen in en rond 16m. Snel 16m opzoeken en spel hervatten 

Coaching: teamgenoten aanmanen om snel te handelen en uit de 16m 

dwingen Toepassen keeper specifieke eigenschappen: 

- Voetenwerk 

-  Traptechniek (dropkick, uit de hand, inspelen…) 

- Werptechniek (bovenhands, rollen,…) 

 TRAINEN DOOR MIDDEL VAN WEDSTRIJDVORM EN TUSSENVORM  
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Bij het aanleren van vaardigheden via geïsoleerde vormen is de kans reëel 

dat de spelers ze in de wedstrijd niet kunnen uitvoeren omdat ze de 

spelsituatie niet herkennen 

 

 

Tijdens de training dezelfde spelsituaties als in een wedstrijd aanbieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET VAN DE TRANSFER  

“Een verworven vaardigheid in de uitvoering van een geheel van activiteiten (de training) kan slechts overgebracht 

worden in een nieuw geheel (de match) als er een zo groot mogelijk aantal overeenkomsten tussen de 2 situaties 

bestaan.” 

 

Trainen door middel van 

wedstrijdvormen 
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WET VAN DE GELEIDELIJKHEID  

De spelers kunnen in de wedstrijd de gegeven 

richtlijnen niet uitvoeren omdat de spelsituatie te 

complex is 

 

 

 

Soms is de meest eenvoudig wedstrijdvorm nog te 

complex om zich te concentreren op de juiste 

uitvoering (bv wreeftrap) 

Tijdens de training spelsituaties, die minder complex 

zijn dan in de wedstrijd, aanbieden 

 

Nog meer eenvoudige leersituaties in meer 

geïsoleerde omstandigheden aanbieden 

 

 

➔ Trainen door middel van 

wedstrijdvormen 

➔  

➔ Trainen door middel van 

tussenvormen 
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PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT  

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels 

vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.  

We verklaren dat:  

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede 

planning zullen nastreven.  

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van 

de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en 

goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.  

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, 

integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te 

intergeren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun 

emoties te beheersen.  

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische 

en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.  

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.  

 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te 

bannen.  

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling 

van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen 

om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide 

en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.  

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er 

preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.  

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, 

doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.  

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat 

worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde 

verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, 

ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen 

zelf…  

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.  

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.  

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in 

overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.  

 PANATHLONVERKLARING 
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• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de 

ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.  

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de 

problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.  

 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in 

de Sport’. Alle kinderen hebben het recht  

• Sport te beoefenen  

• Zich te vermaken en te spelen  

• In een gezonde omgeving te leven  

• Waardig behandeld te worden  

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen  

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden  

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie  

• In veilige omstandigheden aan sport te doen  

• Te rusten  

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden  

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, 

bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, 

ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.  

 

 

 

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige waarden, als fundament voor het verbeteren van de 

algemene en specifieke voetbalvaardigheden.  

 

Voetbalspel als middel, opvoeding als doel.  

Respect hebben voor bestuur, medewerkers, ouders, supporters, scheidsrechter, tegenstrevers. 

Betrek de ouders in het totaalgebeuren (participatie).  

Maak duidelijke afspraken (coaching, ploegopstelling) en bespreek de opvoedkundige waarden in het 

voetbal. Een goede communicatie vermijdt veel problemen.  

Voorbeeld: ouders mogen en moeten supporteren, maar de trainer is "COACH". De eerste training is 

er misschien wel één voor de ouders.  

 

 EXTRA RICHTLIJNEN  
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2. Wees EERLIJK en CONSEQUENT. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.  

 

Als volwassenen het goede voorbeeld niet geven, wat mogen we dan verwachten van onze kinderen?  

Vermijd het ROEPEN en TIEREN naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer. Kinderen nemen 

deze houding SNEL over.  

Geef als trainer of begeleider steeds het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht voor hygiëne, 

beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken.  

Orde, tucht, discipline. zijn fundamenten voor de attitudevorming. 

 

3. Er zijn GEEN belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn ALLEEN belangrijke kinderen.  

  

Gekwetste en/of zieke spelers horen NIET te spelen. "NIET TRAINEN" kan soms de BESTE training zijn.  

Studies primeren. Een training omwille van studies overslaan kan GEEN SANCTIE tot gevolg hebben.  

  

4. Laat kinderen voetbal "SPELEN."  

  

Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het niveau 

en de belevingswereld v/h kind.  

 Een oefening, organisatievorm die niet lukt of vlot, is NIET de schuld van de spelers, maar veelal een 

FOUTE keuze van de opleider (trainer).  

 Kinderen zijn geen minivolwassenen.  

 

5. Elk lid van het team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen.  

 

Laat kinderen nooit een volle wedstrijd op de bank zitten, elk kind speelt minimaal 50% van de 

wedstrijd. Mits goede planning is dit zelfs met 15 spelers haalbaar.  

Ook de minder goede speler(s) starten graag eens de wedstrijd.  

Elk kind wil wel eens kapitein van de ploeg zijn of een volledige wedstrijd spelen.  

Houd rekening met de biologische leeftijd van de kinderen. Groot en sterk mag niet het enige criterium 

zijn om spelers te evalueren.  

Sociale rol van onze club is niet ONBELANGRIJK. Anticipeer op mogelijk PEST-gedrag bij kinderen.  
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6. Creëer een positieve sfeer. Straal als trainer of begeleider positivisme en enthousiasme uit. De 

wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn.  

 

Geen enkele speler wordt beter met NEGATIEVE kritiek alleen.  

Er is nog nooit  iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje.  

Kinderen mogen en moeten fouten maken. Het zijn de beste leermomenten.  

 

7. "FUN" in het voetbalspel, is de basis van een gerichte "FORMATION".  

  

Zonder FUN geen FORMATION.  

Kinderen komen naar het voetbal omdat ze het LEUK vinden.  

Na de training moet het kind al verlangen naar de volgende training.  

Zonder FUN: een vlugge en grotere DROP-OUT. (zap-cultuur : kinderen opteren zeer vlug voor andere 

hobby of sport).  

  

8. Winnen is "belangrijk" maar NOOIT ten koste van één van de vorige 7 pedagogische principes.  

  

Leren winnen, maar ook kunnen verliezen.  

CHAMPIONITIS is een erge ziekte in het vormingsproces.  

Waarom de tegenpartij bij de duivels niet toelaten met één speler meer te spelen indien het 

doelpuntenverschil meer dan drie is? Uitslagen van 10 -0 of meer, daarvan heeft niemand iets geleerd 

en de FUN is enkel voor de winnende ploeg!  

 

KINDEREN HEBBEN HET RECHT OM GEEN KAMPIOEN TE SPELEN  

  

 

 


