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Voorwoord  

Het voetbaltechnisch beleidsplan is geschreven voor de trainers, coaches, spelers en hun 

ouders, bestuurders en vrijwilligers van Neptunus-Schieboek. Het voetbaltechnisch 

beleidsplan geeft richting aan waar we met onze voetballende jeugd op het veld naar toe 

willen en waar we voor staan. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven met het opstellen 

van het Jeugdbeleidsplan in 2016-2021.  

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is hier een aanvulling op. 

Beleid en plannen maken we samen en met elkaar geven we de vereniging vorm. Dat is 

een dynamisch proces. Dit betekent dat we regelmatig terug en vooruitkijken naar wat 

beter kan en hoe we in kunnen spelen op de behoeftes in de samenleving. Zo zien we het 

afgelopen jaar in meer of mindere mate gesprekken ontstaan over gedrag op en langs 

het veld, het wissel- en selectiebeleid, trainingsvormen, de groei van het voetbal etc. En 

dat is goed, want onze inzichten en wensen veranderen net als onze omgeving. Het doel 

van het beleidsplan is niet dat we hier mee alles oplossen. Wel kunnen we met elkaar in 

gesprek te gaan en kijken of we de dingen anders en / of beter kunnen doen.  

In 2016 zijn we gestart met het houden van bijeenkomsten en presentaties over het 

jeugdbeleid. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we waardevolle ideeën en suggesties 

opgedaan. Een daarvan is het houden van startbijeenkomsten voor de teams inclusief het 

maken teamafspraken voor het komende seizoen. Ook is en wordt de jeugd jaarlijks 

gevraagd wat zij belangrijk vinden.  

Een uitdaging is het vervolgens om het voetbaltechnisch beleidsplan leesbaar te houden. 

Wij hopen dat dit gelukt is en staan open voor suggesties en opmerkingen. Doel is, dat 

we handelen in de geest van het voetbaltechnisch beleidsplan. Het is geen wetboek, het 

voetbaltechnisch beleidsplan geeft richting en koers.  

Een woord van dank aan de (mede) auteurs van dit voetbaltechnisch beleidsplan Philippe 

Berchoux en Bas Zweerus voor hun betrokkenheid en input. 

 

 

Michel Boerman 

 

Voorzitter Jeugdbestuur 

  



 

1. Doel  

Het voetbaltechnisch beleidsplan is gemaakt om een goede basis te leggen voor de 

begeleiding van de jeugd met als doel de kwaliteit van het voetbal te verbeteren en met 

plezier te voetballen.  

Neptunus-Schiebroek wil een aantrekkelijke vereniging voor jongens en meiden zijn en 

hen op verantwoorde wijze met plezier en teambeleving naar een hoger voetbalniveau 

brengen. Dat doen we door het verbeteren van de techniek, kwaliteit en teamgeest. 

In ons Jeugdbeleidsplan 2016-2021 staat de volgende doel vermeld: 

“BIJ NEPTUNUS- SCHIEBROEK IS HET EERSTE TEAM HET VLAGGENSCHIP VAN DE VERENIGING. AAN DE 

BASIS VAN EEN EERSTE TEAM, DAT DUURZAAM IN STAAT IS TE PRESTEREN OP HET NIVEAU VAN DE 

EERSTE KLASSE KNVB, STAAT EEN GEDEGEN JEUGDOPLEIDING. HET STREVEN IS OM DE SELECTIE TE 

LATEN BESTAAN UIT TENMINSTE 80% EIGEN OPGELEIDE SPELERS.” 

Het voetbaltechnisch beleidsplan biedt enige houvast. Jeugdbegeleiders en jeugdtrainers 

weten wat belangrijk is, kennen de manier waarop we de jeugd beter willen laten 

voetballen en coachen sportief.  

In het voetbaltechnisch beleidsplan zetten we ons in voor het aanbieden van 

voetbaltechniek op niveau. Zowel voor de talentvolle jeugdvoetballers die de kwaliteit en 

de wil bezitten, als voor de minder getalenteerde jeugd bieden wij op niveau ze de kans 

om onze jeugdopleiding te volgen. Je kunt de eerste groep, prestatiegericht kunnen 

noemen. De prestatie staat niet alleen voor winnen, maar voor beter gaan voetballen. De 

tweede groep is een recreatieve groep. In beide gevallen gaat het om jeugd die graag 

een balletje trapt, lekker in de buitenlucht sport en geniet van het team en alles daarom 

heen 

2. Voorwaarden scheppen 

Een goede jeugdafdeling staat of valt met het hebben van de juiste mensen op de juiste 

plek en het benutten van hun talent. We zoeken goede trainers, begeleiders en coaches 

voor de teams. Dat is in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Door de groei van 

de afgelopen jaren, maar mogelijk ook door de veranderende maatschappij, lukt het niet 

altijd om geschikte trainers en of coaches te vinden.  

Dit technisch plan heeft tot doel te komen tot:  

- een goed werkende organisatie  

- kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers  

- geschoolde trainers  

- goed functionerend/ervaren kader en begeleiding  

- een goede doorstroming van de jeugd naar de senioren  

- het tot zijn recht laten komen van iedere speler  

- een herkenbare methodische aanpak van trainingen/wedstrijden 

Van alle kaderleden wordt verwacht, dat zij zich conformeren aan onze doelstellingen en 

vorm geven aan de opleiding en ontwikkeling van onze jeugd. We zijn als vereniging niet 

alleen verantwoordelijk voor het technische deel van de opleiding. De vereniging is ook 

belangenbehartiger van de totale ontwikkeling (vorming) van de jeugdspelers/speelsters. 

Geef de jeugd ook de kans om actief bij de vereniging betrokken te raken, dat bevordert 

de motivatie van de jeugdleden.  

Normen en waarden hebben we hoog in het vaandel. Fair-play, respect naar begeleiders, 

trainers, bestuursleden, medespelers en tegenstanders, scheidsrechters en assistent-

scheidsrechters, ouders van zowel onze als het bezoekende team zijn onderdeel hiervan. 



 

3. Uitgangspunten  

 Als vereniging hanteren we de volgende uitgangspunten:  

1. We stellen de opleiding van het jeugdvoetbal centraal. Daarbij is het leveren van 

prestaties natuurlijk niet onbelangrijk. 

2. Doel van het voetbalspel is het maken van doelpunten en niet het voorkomen van 

doelpunten.  

3. Jeugdspelers op een voor een ieder uitdagend en passend niveau te laten spelen met 

inachtneming van de leeftijd, lichamelijke en geestelijke kenmerken.  

4. De creativiteit en ontwikkeling van de individuele speler versterken we.  

5. De pupillentraining is grotendeels gericht op het aanleren van basisvaardigheden. 

Juniorentraining is meer gericht op de wedstrijd en tactiek.  

6. Het verzorgen van trainings- en oefenactiviteiten door bekwame en indien mogelijk 

gecertificeerde trainers, inclusief keeperstrainer. 

7. Het realiseren van aan verschillende prestatieniveaus en leeftijdscategorieën 

aangepaste training, coaching en begeleiding.  

8. Trainers, coaches en leiders stellen hun eigen belang ondergeschikt aan het 

clubbelang. Het belang van de speler(s) staat altijd voorop. 

9. Communicatie is een voorwaarde voor goede begeleiding. Elkaar op tijd informeren. 

Dit kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door het houden van informatie/ thema/ 

introductie avonden voor trainers, begeleiders en ouders. Ouders opbellen, informeren en 

bevragen. Geef de jeugd medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. Laat ze 

meedoen, meedenken en meepraten.  

10. Het indien mogelijk organiseren van extra trainingen, deelnemen aan 

oefenwedstrijden of toernooien in de perioden waarin geen competitie wordt gespeeld. 

11. Voldoende trainingsmateriaal met aandacht voor regelmatige controle op kwantiteit 

en kwaliteit  

4. Hoofdtrainer  

Daar waar sprake is van een selecte indeling (zie definitie selectie) is het doel dat de 

trainer van de selectie zich gaat gedragen als de hoofdtrainer van die leeftijdsgroep.  

Een selectietrainer is hoofdtrainer. Een Hoofdtrainer wordt aangesteld door het 

jeugdbestuur van Neptunus-Schiebroek Daar liggen een aantal eisen en afspraken aan 

ten grondslag.  

Een hoofdtrainer heeft:  

1) zijn KNVB certificaat voor die leeftijdsgroep.  

2) aantoonbare certificaat of diploma voor het trainen van die leeftijdsgroep.  

3) de ambitie, of is al in het bezit, van minimaal een TCIII diploma de KNVB 

5. Begeleider (leider)  

Een leider is ten eerste een begeleider. Iemand die de kinderen als groep en elk kind  

als individu, leiding geeft. Kinderen hebben naast leiding ook opvoeding, bescherming en  

verzorging nodig. Hun geestelijke en lichamelijke veiligheid zijn de belangrijkste  

verantwoordelijkheid voor de begeleider. Als er iets mis gaat, moet meteen worden  

gehandeld. In bedreigende situaties moet een begeleider handelend optreden. Het leiden  

moet bovenal uitmonden in plezier beleven met elkaar en aan de sport. Maar ook tot een  

betere prestatie van het kind.  

Om een kind te begrijpen, is het van belang om te weten hoe het denkt, wat het kan en 

wat het wil. Met goede methoden en oefeningen kun je het geleidelijk iets leren over 

voetbal, samenspelen, rechten en plichten, maar ook over gedrag, verantwoordelijkheid, 

enzovoort 

 



 

6. Kernafspraken  

Het streven is om per seizoen (niet per se per wedstrijd) elke speler in principe evenveel 

minuten te laten voetballen. Hier mag vanaf geweken worden om bijvoorbeeld te 

corrigeren bij negatief of ongewenst gedrag. Het is goed om dit te bespreken bij en vast 

te leggen in de teamafspraken.  

 De teamafspraken en de wijze waarop gecommuniceerd wordt, worden bij de start van 

het seizoen met de spelers en indien nodig/gewenst met de ouders gemaakt. Dit moet 

ertoe leiden, dat vooraf meer duidelijkheid bestaat over wat er wel en niet kan en hoe er 

binnen het team mee omgegaan wordt.  

 De coaches en trainers houden rekening met de groep, het team. Elke leeftijdsgroep 

heeft eigen specifieke kenmerken en het daarbij bijpassende voetbalniveau en 

vaardigheden. Coaches en trainers moeten hun verwachtingen en oefeningen daarop 

afstemmen. Daartoe wordt door de Jeugd coördinator trainingsmateriaal digitaal 

beschikbaar gesteld.  

7. Opleidingen  

Technische en tactische vorming  

De technische vorming van spelers is een belangrijke doelstelling. De coaches en trainers 

zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. Om hen te ondersteunen is digitaal (op de 

website Voetbal.nl) informatie en oefenstof beschikbaar. Ook worden er regelmatig 

cursussen aangeboden om de vaardigheden van de coaches en trainers te verbeteren. 

De uitvoering van het Technisch Beleid komt grotendeels terecht bij de trainers. 

Neptunus-Schiebroek streeft er naar om te beschikken over een goed opgeleid kader. Dit 

wordt bereikt met de volgende onderliggende doelstelling:  

- het aanstellen van een Technisch Coördinator die een overall blik heeft op de uitvoering 

van het Technisch jeugdbeleidsplan en dit proces bewaakt. 

- iedere selectietrainer heeft zijn diploma/trainerslicentie voor die leeftijdsgroep bij de 

KNVB behaalt.  

- voor niet selectieteams streven we naar gecertificeerde trainers.  

 

Deze wens heeft de juiste ambitie, maar ambitie is niet altijd een maatstaf voor vandaag 

en morgen. 

 

Om het jeugdkader optimaal te kunnen inzetten voor de vereniging bestaat een scala aan 

mogelijkheden qua opleiding. Bij de opleidingen komen we o.a. bij de opleidingen die 

onder de vlag van de KNVB worden aangeboden. Dit kunnen ook andere 

instanties/organisaties zijn.  

Het Jeugdbestuur probeert de deelname te stimuleren door de cursussen op ons eigen 

sportcomplex te houden of bij een sportvereniging in de buurt. De inschrijfkosten worden 

betaald door de vereniging. De coördinatie van de opleidingsactiviteiten berust bij het 

Jeugdbestuur. 

Ook worden schoolstages binnen de club gepromoot. Jeugdspelers kunnen deze stages 

bij Neptunus-Schiebroek lopen als b.v. assistent trainer of scheidsrechter. De 

tweedejaars D kunnen een scheidsrechtertraining aangeboden krijgen. Daarna fluit deze 

jeugd de wedstrijden van de F en E pupillen. Ze leren de spelregels en hoe het is om 

beslissingen te nemen. We beogen hiermee dat de jeugd respect krijgt voor  de 

scheidsrechter en zijn/haar beslissing.  

 In 2014 heeft de KNVB het spelregelbewijs geïntroduceerd. De 2e jaars B jeugd moet dit 

bewijs verplicht halen om mee te kunnen voetballen.  



 

8. Trainingen   

Trainingen bij onze vereniging zijn opgebouwd op basis van het trainingsplan voor de 

jeugdelftallen van Neptunus-Schiebroek. Dit document is met veel zorg samengesteld 

door Jeugdcoördinator Philippe Berchoux (trainer JO15 -1) en zijn steun- en toeverlaat 

Bas Zweerus. Elke trainer krijgt dit document uitgereikt. Kort samengevat komt het erop 

neer, dat er uitgangspunten zijn opgesteld waaraan elke voetbaltraining moet voldoen.  

Deze zijn:  

1 Voetbaleigen bedoelingen  

2 Veel herhalingen  

3 Rekening houden met de groep  

4 Juiste coaching   

.  

Vaak is een kind gemakkelijk te beïnvloeden, zowel positief als negatief. Voorzichtigheid 

is dan ook geboden. Een teamleider dient het goede voorbeeld te geven en consequent 

te zijn.  

Een belangrijke regel is dat afspraken (over prestatie, omgaan met elkaar) die men 

samen maakt ook nagekomen worden. 

9. Selectiecriteria 

Bij het selecteren van de jeugd wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling, het 

niveau en leeftijd van de spelers genomen. Er dient op objectieve wijze te worden 

beoordeeld en geselecteerd.  

Niet alleen voetbaltechniek is belangrijk, ook andere factoren bepalen de kwaliteiten van 

een speler, zoals: 

• balvaardigheid. 

• inzicht. 

• snelheid, kracht, uithoudingsvermogen. 

• op welk niveau de speler speelt. 

• het trainingsbezoek. 

• het wedstrijdbezoek. 

• het gedrag tijdens trainingen/wedstrijden. 

• karakter/persoonlijkheid van de speler. 

• persoonlijke omstandigheden zoals werk, studie e.d. 

 

Oplopend van F-pupillen tot en met A-junioren worden steeds meer kwaliteiten belangrijk 

en nemen ook per kwaliteit de verwachtingen toe, zeker voor de selectieteams. 

Bovengenoemde criteria moeten ervoor zorgen dat de speler in het juiste team wordt 

ingedeeld. Dit geldt zowel voor de selectie- en niet-selectieteams. 

Bijzondere aandacht verdient de overgang van E-pupil (JO11) naar D-pupil (JO13) i.v.m. 

omschakeling van 8 tegen 8 naar 11 tegen 11 en spelregelaanpassingen. 

Hierover zal apart gecommuniceerd gaan worden. 

 

Een tussentijds evaluatiemoment voor de jeugdteams is de winterstop. Dan kunnen 

wijzigingen in niveau of de selectie opnieuw, indien gewenst en aan de orde, worden 

bepaald 

In dit voetbaltechnisch beleidsplan wordt uitgebreid stilgestaan bij al het voorgaande. 



 

 

Opgemerkt wordt dat voor de jongste voetballers met ingang van seizoen 2017-2018 de 

spelvormen veranderen. Voor de JO 11 zal dit het seizoen er op zijn. 

 

Onder 6 



 

 

Onder 7 

 

Onder 8, 9 & 10 

 

Onder 11 en 12 

 



 

10. Gedragsregels 

Hierna volgen de gedragsregels in 3 delen, te weten: 

1. algemeen 

2. de trainingen 

3. de wedstrijden 
 

1. algemeen 

- onze vereniging verlangt van ieder lid dat deze zich correct gedraagt, zowel binnen 

als buiten het veld, zowel tegenover tegenstanders, leiders, scheidsrechter, alsook 

tegenover het publiek langs de kant. Grof of beledigend taalgebruik wordt niet 

getolereerd! 

- Heb respect voor andermans bezittingen, verniel of beschadig deze niet. Eventueel 

aangebrachte schade komt voor rekening van de overtreder! 

- Onze kleedkamers: wees er zuinig op! Zij worden heel goed schoon gehouden door 

vrijwillige medewerkers van onze vereniging. Help bij het schoonhouden en 

schoonmaken van de kleedkamers! 

- het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar de kleedkamers. Dit i.v.m. de 

vervelende gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien! 

- Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen, ook is roken in de kleedkamers 

verboden! 

- Zorg ervoor dat je ook de kantine netjes achterlaat bij vertrek: breng je lege flesjes 

naar de bar en gooi eventuele papierresten e.d. in de daarvoor bestemde 

vuilnisbakken! De (vrijwillige) barmedewerker zal je hiervoor dankbaar zijn! 

- Zet je tas of fiets in de daarvoor bestemde rekken! Laat je tas niet in de kantine 

slingeren, het zal niet voor het eerst zijn dat er een tas verdwijnt! 

- Meestal is er bij uitwedstrijden vervoer geregeld, zorg ervoor dat je je correct 

gedraagt in de auto van een ander, geef de chauffeur eens een schouderklopje! 
 

2. de trainingen 

- het is niet toegestaan in trainingstenue naar de training te komen, er dient bij 

Neptunus-Schiebroek te worden omgekleed. 

- Koolzuurhoudende dranken voor een training kunnen een hinderlijke uitwerking 

hebben en je prestaties dus negatief beïnvloeden, zo ook het nuttigen van zware 

maaltijden. 

- meldt eventuele medische problemen bij je trainer (astma e.d.) zodat hij bij 

onverhoopte problemen gepaste maatregelen kan nemen. 

- Als je niet kunt komen trainen heb je de plicht, eventueel met opgaaf van reden je 

telefonisch af te melden, vraag altijd of er nog bijzonderheden voor je groepering zijn 

(wedstrijden?)! Je afmelden via je vriendje wordt niet geaccepteerd! 

- Neem altijd de juiste voetbaluitrusting mee in je tas: voetbal- en kunstgrasschoenen, 

trainingspak, een regenjack, een voetbaltenue, kousen, scheenbeschermers, reserve 

schoenveters, badslippers, zeep, een handdoek en schoon ondergoed. 

- zorg ervoor dat je op tijd bent, minimaal 15 minuten voor aanvang van de training 

behoor je in de kleedkamer aanwezig te zijn om te verkleden. 

- Kun je door welke reden dan ook niet op tijd zijn: geef dit dan telefonisch door, dan 

weten de trainers dat je er aan komt. 

- Iedereen behoort zich te houden aan de kleedkamerindelingen! 

- Waardevolle bezittingen (horloges, geld, etc.) kun je beter thuis laten. 

- Doe kettinkjes, horloges, oorringen en andere voorwerpen die voor een ander, maar 

ook voor jezelf gevaar kunnen opleveren af (plak eventueel grove ringen, of 

oorringen af!). 

- Na het verkleden wordt er gewacht en gaat de groep gezamenlijk, na het afsluiten 

van de kleedkamer, met de trainer(s) naar het trainingsveld. 



 

- Neem de klaargelegde trainingsmaterialen mee naar het trainingsveld, loop er niet 

zomaar langs. 

- Het dragen van scheenbeschermers op de trainingen is met het oog op blessures 

verplicht. 

- Blessures vóór de training melden zodat er door de trainer(s) rekening mee gehouden 

kan worden en/of andere actie ondernomen kan worden. 

- Tijdens de trainingen dien je je te gedragen en de opdrachten van de trainer(s) uit te 

voeren, het is niet de bedoeling om hierover lange discussies te voeren, na afloop van 

de training kun je alsnog bij de trainer(s) terecht voor verdere uitleg. 

- Indien je tijdens de training het veld moet verlaten (toilet, blessure) dan dien je dit je 

trainer te melden zodat hij weet dat je weg bent. 

- Ballen die over de hekken, in de sloot of ver weg worden geschoten dienen direct te 

worden gehaald. 

- Na afloop van de training ren je niet direct terug naar de kleedkamer: na het 

verzamelen van het trainingsmateriaal gaat de groep gezamenlijk weer terug naar de 

kleedkamers, een ieder zorgt ervoor dat het materiaal wordt meegenomen. 

- Ballen die na de training nog zoek zijn zullen door de gehele groep worden gezocht. 

- Het is niet toegestaan om je voetbalschoenen schoon te maken aan de buitenmuur 

en/of in de kleedkamer. 

- Als je je op de training voldoende inzet raak je bezweet, het is dan ook niet 

toegestaan om direct na de training de kantine in te gaan en daar langdurig te 

verblijven, Direct douchen na de training is verplicht! 

- Het is verplicht je te douchen bij Neptunus-Schiebroek, het is dus niet de bedoeling 

om in je trainingskleding naar huis te gaan. 

- De laatste kijkt de kleedkamer na en trekt deze aan, op de grond liggende blikjes e.d. 

dienen in de vuilnisbak gegooid te worden. 

- Spullen van anderen die worden achtergelaten in de kleedkamer dien je in te leveren 

bij je trainer. Deze zal ze de eerstvolgende training aan de desbetreffende eigenaar 

teruggeven. 

- Ga na de training, vooral als het donker is, met zijn tweeën of meer naar huis. 

 

3. de wedstrijden 

- de spelers dienen zich op de hoogte te stellen van de juiste verzamel-, vertrek- en 

aanvangstijden van hun wedstrijden d.m.v. de weekbrief of website. Bij twijfel altijd 

bellen naar de commissiekamer, leider, coördinator of trainer. 

- Afschrijven voor de wedstrijden kan alleen met een zeer goede reden en wel uiterlijk 

op donderdagavond bij je coördinator of trainer. 

- Niet afschrijven of op zaterdag afschrijven betekent dat jouw team in de problemen 

zou kunnen komen! Dit wordt niet geaccepteerd en zal worden bestraft! 

- Zorg dat je op tijd aanwezig (verzamel-/vertrektijd) bent, liever 15 minuten te vroeg 

dan 1 minuut te laat. 

- Kun je door welke reden dan ook niet op tijd zijn: geef dit dan telefonisch door aan je 

leider of trainer. 

- Pak je voetbaltas zelf in, jij bent tenslotte degene die moet voetballen. In je 

voetbaltas dien je het volgende te hebben: voetbalschoenen, een kompleet 

voetbaltenue (volgens de normen van Neptunus-Schiebroek), een trainingspak, 

scheenbeschermers, reserveveters, badslippers, schoon ondergoed, een handdoek en 

zeep. 

- Het is niet toegestaan om gekleed in tenue naar de vereniging te komen, je dient je 

in de kleedkamer om te kleden. 

- Moeheid veroorzaakt een mindere prestatie omdat de spieren en organen naast 

inspanning ook rust moeten hebben. Te laat naar bed gaan, zeker op de dag(en) vlak 

voor een wedstrijd benadeelt je spel dus ook je team! 



 

- Koolzuurhoudende dranken vóór een wedstrijd kunnen een hinderlijke uitwerking 

hebben en je prestaties dus negatief beïnvloeden, zo ook het nuttigen van warme 

snacks. 

- Eventuele lichte blessures z.s.m. melden zodat er door de trainer of leider rekening 

mee gehouden kan worden en/of andere actie ondernomen kan worden. 

- Doe kettinkjes, horloges, oorringen en andere voorwerpen die voor een ander maar 

ook voor jezelf gevaar kunnen opleveren af (plak eventueel grove ringen, of 

oorringen af!). 

- Het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijden is verplicht (KNVB regel). 

Het beste kun je kiezen voor scheenbeschermers waarmee ook je achillespezen 

beschermd zijn. 

- Na het verkleden wordt er gewacht en gaat het elftal gezamenlijk met de trainer of 

leider naar het speelveld. 

- Zorg dat het materiaal dat je tijdens de warming-up gebruikt niet kwijt raakt. 

- Ballen die tijdens de warming-up of thuiswedstrijden over het hek, in de sloot of ver 

weg worden geschoten dienen direct te worden gehaald (tijdens de wedstrijd door de 

wisselspeler). 

- Vóór de wedstrijd dient je tenue er goed verzorgd uit te zien, shirt in je broek en de 

kousen omhoog getrokken, een eventuele slidingbroek is alleen toegestaan in 

dezelfde kleur als de voetbalbroek. 

- Voor, tijdens en na de wedstrijden dien je je te gedragen en de opdrachten van de 

trainer of leider uit te voeren, het is niet de bedoeling om hierover lange discussies te 

voeren, na afloop of op een trainingsavond kun je alsnog terecht voor verdere uitleg. 

- In het veld beslist de scheidsrechter, hij heeft altijd gelijk! Ga niet protesteren of op 

een andere manier je misgenoegen uiten, dit heeft meestal een averechtse uitwerking 

op de scheidsrechter en op je eigen spel (en dus van je team). 

- Natrappen, grof taalgebruik of andere niet door de beugel kunnende acties worden 

niet getolereerd. Als de scheidsrechter het niet ziet of niet optreedt zal de trainer of 

leider zijn maatregelen nemen! Bedenk wel dat je team er altijd de dupe van zal zijn! 

- Accepteer het als je gewisseld wordt door je leider of trainer. Als je er problemen mee 

hebt, bespreek dit na de wedstrijd of op een trainingsavond, maar niet op het veld. 

- Reageer niet op publiek of ander randgebeuren, beperk je tot datgene wat er zich 

binnen de lijnen afspeelt. 

- Als je tijdens de wedstrijd voldoende inzet hebt getoond ben je bezweet, het is dan 

ook niet toegestaan om direct na de wedstrijd de kantine in te gaan en daar langdurig 

te verblijven, Direct douchen is verplicht! 

- Het is verplicht je te douchen bij Neptunus-Schiebroek of bij de vereniging waar je op 

dat moment te gast bent. Thuis douchen wordt niet geaccepteerd. 

- De laatste kijkt de kleedkamer na en trekt deze aan, op de grond liggende blikjes e.d. 

dienen in de vuilnisbak te worden gedaan, óók als je ergens te gast bent. 

- Spullen van anderen die worden achtergelaten in de kleedkamer dien je in te leveren 

bij je leider of trainer. Deze zal ze de eerst volgende training aan de desbetreffende 

eigenaar teruggeven. 

- Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van een wedstrijd dien je altijd te bellen 

(leider of trainer), en als die niet te bereiken zijn, raadpleeg de website of neem 

contact op met Neptunus-Schiebroek. 
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(A) 

 



 

Opleidings- en 
coachingsdoelstellingen 

 

Leeftijd Doel Inhoud 

 
5 - 7 jaar 

 
bal is doel 

 
 
het leren beheersen 
van de bal 
 
 

T.i.c. 
vaardigheidsspelvormen: 
-  richting 
-  snelheid 
-  nauwkeurigheid 

 
+ 7 - 12 jaar 

 
bal is middel 

 
basisspel-rijpheid 

T.I.c. 
spelinzicht en technische 
vaardigheid ontwikkelen 
d.m.v. het spelen in vereen-
voudigde voetbalsituaties 
(zgn. basisvormen) 

 
+ 12 -16 jaar 

 
wedstrijd is middel 

 
wedstrijd (11:11)- 
rijpheid 

T.I.C. 
teamtaken, taken per linie 
en posities ontwikkelen door 
klein en grote wedstrijd-
vormen (en afgeleide 
vormen) 
 

 
+ 16 - 18 jaar 

 
wedstrijd is doel 

 
competitie-rijpheid 

T.I.C. 
 

wedstrijdcoaching: 
-  rendement wedstrijd-  
   rijpheid 
-  mentale aspecten 
 

 
 

+ 18 jaar 
 

competitie is doel 
 

 
 
optimale rijpheid in 
senioren en/of 
topvoetbal 

T.I.C. 
 

specialisatie of multi-
functionele beïnvloeding 

 
 

T.I.C. = Techniek - Inzicht - Coachen 
T.I.C. is gebaseerd op waarnemen 



 

Opleidings- en 
coachingsdoelstellingen 

 

Leeftijd Doel Inhoud 

 
5 - 7 jaar 

 
bal is doel 

 
 
het leren beheersen 
van de bal 
 
 

T.i.c. 
vaardigheidsspelvormen: 
-  richting 
-  snelheid 
-  nauwkeurig 

 
+ 7 - 12 jaar 

 
bal is middel 

 
basisspel-rijpheid 

T.I.c. 
spelinzicht en technische 
vaardigheid ontwikkelen 
d.m.v. het spelen in vereen-
voudigde voetbalsituaties 
(zgn. basisvormen) 

 
+ 12 -16 jaar 

 
wedstrijd is middel 

 
wedstrijd (11:11)- 
rijpheid 

T.I.C. 
teamtaken, taken per linie 
en posities ontwikkelen door 
klein en grote wedstrijd-
vormen (en afgeleide 
vormen) 
 

 
+ 16 - 18 jaar 

 
wedstrijd is doel 

 
competitie-rijpheid 

T.I.C. 
 

wedstrijdcoaching: 
-  rendement wedstrijd-  
   rijpheid 
-  mentale aspecten 
 

 
 

+ 18 jaar 
 

competitie is doel 
 

 
 
optimale rijpheid in 
senioren en/of 
topvoetbal 

T.I.C. 
 

specialisatie of multi-
funtionele beïnvloeding 

 
 

T.I.C. = Techniek - Inzicht - Communicatie 
T.I.C. is gebaseerd op waarnemen  
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  Voetballen “je moet er een T.I.C. voor hebben” 
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  Methodische aanpak om leerdoelstelling te realiseren 
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Voetballen “je moet er een T.I.C. voor hebben” 

 

 

T = Techniek 

 

I = Inzicht 

 

C = Coachen 

 

TECHNIEK: 

– Balbeheersing in elke situatie tijdens de wedstrijd. 
 

INZICHT: 

– Begrijpen welke acties wel/niet ondernomen moeten worden – 

ervaring + spelintelligentie spelen hierbij een rol. 
 

COACHEN: 

– Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden die 

bij het spel betrokken zijn, d.w.z. coachen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebleken is dat de voetbalsport een van de moeilijkste sporten is, waarin 

Techniek, Inzicht en Coachen heel erg belangrijk zijn. 

 

De belangrijkste taak van elke trainer / coach zal daarom zijn: 

• de spelers deze elementen aanleren en/of 

• deze elementen bij de spelers verbeteren 
 

Dit schrijven kan hier een uitstekend hulpmiddel bij zijn! 

 



 

 

 

 

 

Spel (basis) bedoelingen A-junior 

Naar aanleiding van de 3 TEAMFUNCTIES van het voetbal:  

1  Als de tegenpartij in balbezit is VERDEDIGEN 

2 De wisseling van balbezit: het moment van balverlies of balbezit) 

OMSCHAKELING 

3        Als het eigen team in balbezit is AANVALLEN 

 

1 Als de tegenpartij in balbezit is: 

> Opbouw tegenstander verstoren 

> Bal terugwinnen 

> Doelpunten voorkomen 

 

2 Als het eigen team in balbezit is: 

> Opbouwen om kansen te creëren 

> Doelpunten maken 

 

  

NOOT : BIJ OPLEIDEN VAN SPELERS GAAT HET ALTIJD OM 

BEÌNVLOEDING. STOP SPELERS DUS NIET VOL MET 

OPDRACHTEN MAAR BETREK SPELERS EN LAAT ZE ZELF 

ONTDEKKEN WAAR HET OM GAAT!!! 

 

SPEL ( BASIS ) BEDOELING A JEUGD: 



 

Kenmerken van de leeftijdsfase van de A-junior 

Groep 
Lichamelijk / 

Fysiek 
Motoriek Psychisch Motivatie 

JO 
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optimale grens bereikt 

hoogtepunt in 

het leren van 

motorische 

vaardigheden 

Stabilisatie; nog 

enkele crisis 

prestatie 

objectivering 

systematische training  

perioden met 

name 

groepindividu 

geldingsdrang 

(kracht-

/uithoudingsvermogen) 
  

streven naar 

erkenning (1e elftal) 

 

Kenmerken van de A-junior kunnen zijn: 

Zowel geestelijk als lichamelijk zoeken naar evenwicht. Een fysieke groei in de breedte 

en een zakelijke benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. In deze 

leeftijdsfase wordt meestal de keus gemaakt voor prestatieve- of voor gezelligheidssport. 

Ze zijn beter bestand tegen de moeilijkheden die het met zich meebrengt in de kleine 

ruimte te spelen. Zonder te beweren dat een A-junior volleerd is kan worden gesteld dat 

het anderszins een kwestie van rijpen is. Het onrustige dat zo kenmerkend is voor de A-

junior maakt plaats voor een meer beheerst optreden. Er wordt ook door de spelers 

onderling gelet elkaars spel. Er ontstaat een zekere eigen controle. 

Aandachtspunten 

Aandachtspunten voor de coachingspraktijk: 

 

• Specialisatie van het individu. 

 

• Individu wordt ondergeschikt aan het teambelang. 

 

• (Multi-) functionele beïnvloeding – rendement van handelen, mentale aspecten. 

 
• Wedstrijdcoaching  strategie / tactiek: gebruikmaken van de tekortkomingen van 

de tegenstander en de kwaliteiten van het eigen team. 
 



 

Doelstelling A-junioren 

 

 

 

 

Wedstrijd als doel, groeien naar competitie als doel 

Leren winnen van de wedstrijd als doel: 

• Leren winnen van de wedstrijd: taaktraining per positie (“leren wat er in 

de verschillende taken wordt gevraagd: specialist worden”) 

 

• Leren om in dienst van teamprestatie te spelen 

 

Verder ontwikkelen van T.I.C. 

Doelstelling realiseren 

Voetballen leerbaar maken is voetballen eenvoudiger maken. 

Vereenvoudigen in: 

• aantal spelers 

• ruimte 

 

Vereenvoudigen van het spel: 

• aantal opties 

• onderlinge- en te overbruggen afstanden 
 

Leervoorwaarden m.b.t. ontwikkeling van voetbalvaardigheden: 

• in relatie tot opleidings- en coachingsdoeleinden per leeftijdscategorie 

• het realiseren van voetbalbedoelingen 

• eisen t.a.v. T.I.C. (Techniek Inzicht Coachen) 

 

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen. 

Samenvattend volgen hieronder puntsgewijs de eisen waaraan elke training zou moeten 

voldoen. Elke training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld. Een soort 

checklist dus. 

 

 

 

 

Competitie – rijpheid / optimale rijpheid t.b.v. A-selectie bij 

de senioren ( zondag / zaterdag ) 

 

 



 

1. Voetbaleigen bedoelingen • doelpunten maken 

• doelpunten voorkomen 

• doelgerichtheid 

• snelle omschakeling 

• spelen om te winnen 
 

2. Veel herhalingen • veel beurten 

• geen lange wachttijden 

• goede planning, organisatie 

• voldoende ballen / materiaal 
 

3. Rekening houden met de groep • leeftijd 

• vaardigheid 

• beleving (top of recreatie) 
 

• let op arbeid- rust verhouding 

4. juiste coaching (beïnvloeding) • spelbedoelingen verduidelijken 

• spelers beïnvloeden/laten leren door 

- ingrijpen/stopzetten 

- aanwijzingen geven 

- vraag- en antwoordspel 

- voorbeeld geven/voordoen 

 

Methodische aanpak om leerdoelstelling te 

realiseren 

Fase 1 Teamfunctie  : Verdedigen  

  Teamtaak :  Storen / Doelpunten voorkomen 

• teamorganisatie 

• specialisatie van spelers 

• concentratie op de taak 

• rendement van de bijdrage aan een positief resultaat van een wedstrijd 

• taaktraining 
 

Fase 2 Teamfunctie : Omschakelen 

• moment van balverlies 

• moment van balverovering 
 

In deze fase komt samen de uitvoering van hetgeen in de loop van het seizoen is 

aangeboden, waarbij bij wisseling van het balbezit het accent ligt op zeer snel 

omschakelen van het ene naar het andere hoofdmoment. 

• Teamverantwoordelijkheid 

• Benutten van specifieke kwaliteiten van spelers 

• Ondergeschikt maken aan het teambelang 
 

 

 



 

Fase 3 Teamfunctie : Aanvallen 

  Teamtaak : Opbouwen / Scoren 

• teamorganisatie 

• verhogen van het rendement van het positiespel 

• leren de individuele kwaliteiten van de spelers van het team uit te buiten 

• rendement van de bijdrage aan een positief resultaat van de wedstrijd 

• taaktraining 

 

UITWERKING TEAMFUNCTIES / TEAMTAKEN 

 TEAMFUNCTIE  

 VERDEDIGEN  

 SPELBEDOELINGEN & UITGANGSPUNTEN  

   

 TEAMTAKEN 

STOREN STOREN HELFT TEGENPARTIJ STOREN EIGEN HELFT    

DOELPUNTEN 

VOORKOMEN 

    

 TEAMORGANISATIE 

 

FORMATIE 1 – 4 – 3 – 3  

 

PUNT NAAR VOREN OP MIDDENVELD   

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR VOREN  
▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR ACHTER 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 KOM  
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 RUIT 

 

FORMATIE 1 – 4 – 3 – 3  

 

PUNT NAAR ACHTER MIDDENVELD     

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR VOREN  

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR ACHTER 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 KOM  
▪ TEGEN 1– 4 – 4 –2 RUIT 

 



 

 

VRIJE VERDEDIGER 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3  VRIJE VERDEDIGER 
 

FORMATIE 1 – 3 – 4 – 3 

 

LIJN / RUIT 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN PUNT NAAR VOREN 
▪ TEGEN 1 – 3 – 4 – 3 LIJN / RUIT 

 

VRIJE VERDEDIGER / RUIT 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN RUIT 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN / KOM 

 

VRIJE VERDEDIGER / KOM 

▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN RUIT 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN / KOM 

 

 

 

 

TEAMFUNCTIE  

 

AANVALLEN 

 

SPELBEDOELINGEN & UITGANGSPUNTEN 

 

 

    TEAMTAKEN 

 

 

 

     

OPBOUWEN    EIGEN HELFT / OPBOUWEN HELFT TEGENPARTIJ 

 

SCOREN 

 



 

 

 

      TEAMORGANISATIE 

 

FORMATIE 1 – 4 – 3 – 3  

 

PUNT NAAR VOREN OP MIDDENVELD   

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR VOREN  
▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR ACHTER 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 KOM  
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 RUIT 

 

FORMATIE 1 – 4 – 3 – 3  

 

PUNT NAAR ACHTER MIDDENVELD     

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR VOREN  
▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR ACHTER 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 KOM  
▪ TEGEN 1– 4 – 4 –2 RUIT 

 

VRIJE VERDEDIGER 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3  VRIJE VERDEDIGER 
 

FORMATIE 1 – 3 – 4 – 3 

 

LIJN / RUIT 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN PUNT NAAR VOREN 
▪ TEGEN 1 – 3 – 4 – 3 LIJN / RUIT 

 

VRIJE VERDEDIGER / RUIT 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN RUIT 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN / KOM 

 

VRIJE VERDEDIGER / KOM 

▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN RUIT 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN / KOM 
 

 



 

TEAMFUNCTIE  

 

OMSCHAKELEN 

 

SPELBEDOELINGEN & UITGANGSPUNTEN 

                                              

 

TEAMTAKEN 

 

VERDEDIGEN   

>AANVALLEN 

 

AANVALLEN > 

VERDEDIGEN 

     

     

TEAMORGANISATIE 

 

FORMATIE 1 – 4 – 3 – 3  

 

PUNT NAAR VOREN OP MIDDENVELD   

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR VOREN  
▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR ACHTER 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 KOM  
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 RUIT 

 

FORMATIE 1 – 4 – 3 – 3  

 

PUNT NAAR ACHTER MIDDENVELD     

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR VOREN  
▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN / PUNT NAAR ACHTER 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 KOM  
▪ TEGEN 1– 4 – 4 –2 RUIT 

 

VRIJE VERDEDIGER 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3  VRIJE VERDEDIGER 

 



 

 

FORMATIE 1 – 3 – 4 – 3 

 

LIJN / RUIT 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 3 – 3 LIJN PUNT NAAR VOREN 
▪ TEGEN 1 – 3 – 4 – 3 LIJN / RUIT 

 

VRIJE VERDEDIGER / RUIT 

 

▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN RUIT 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN / KOM 

 

VRIJE VERDEDIGER / KOM 

▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN RUIT 
▪ TEGEN 1 – 4 – 4 – 2 LIJN / KOM 
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FORMATIE : 1 – 4 – 3 – 3 PUNT NAAR ACHTER  
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FORMATIE :  1 – 4 – 3 – 3 PUNT NAAR VOREN 



 

Opbouw van een training:

1. Warming-up

2. Oriëntatiefase spelers 

onbewust en/of bewust oriënteren 

op het te trainen voetbalprobleem

3. Oefen-leerfase  spelers in staat 

stellen het voetbalprobleem op te 

lossen

4. Toepassingsfase spelers 

moeten de voor het 

voetbalprobleem gevonden 

oplossing veelvuldig toe kunnen 

passen

  

Als je training geeft stel jezelf dan 

altijd deze vraag : 

Loopt de oefening ? 

Lukt de oefening ? 

Leert de oefening ? 
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Voetballen “je moet er een T.I.C. voor hebben” 

 

 

T = Techniek 

 

I = Inzicht 

 

C = Coachen 

 

 

 

TECHNIEK: 

– Balbeheersing in elke situatie tijdens de wedstrijd 
 

INZICHT: 

– Begrijpen welke acties wel/niet ondernomen moeten worden – 

ervaring + spelintelligentie spelen hierbij een rol. 
 

COACHEN: 

– Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden die 

bij het spel betrokken zijn, d.w.z. coachen. 
 

Gebleken is dat de voetbalsport een van de moeilijkste sporten is, waarin Techniek, 

Inzicht en Coachen heel erg belangrijk zijn. 

 

De belangrijkste taak van elke trainer / coach zal daarom zijn: 

• de spelers deze elementen aanleren en/of 

• deze elementen bij de spelers verbeteren 
 

Dit schrijven kan hier een uitstekend hulpmiddel bij zijn! 



 

 

 

 

 

 

Spel (basis) bedoelingen B-junior 

Naar aanleiding van de 3 TEAMFUNCTIES van het voetbal:  

1  Als de tegenpartij in balbezit is VERDEDIGEN 

2 De wisseling van balbezit: het moment van balverlies of balbezit) 

OMSCHAKELING 

3        Als het eigen team in balbezit is AANVALLEN 

1 Als de tegenpartij in balbezit is: 

> Opbouw tegenstander verstoren 

> Bal terugwinnen 

> Doelpunten voorkomen 

3 Als het eigen team in balbezit is: 

> Opbouwen om kansen te creëren 

> Doelpunten maken 

 

 

NOOT : BIJ OPLEIDEN VAN SPELERS GAAT HET ALTIJD OM 

BEÌNVLOEDING. STOP SPELERS DUS NIET VOL MET 

OPDRACHTEN MAAR BETREK SPELERS EN LAAT ZE ZELF 

ONTDEKKEN WAAR HET OM GAAT!!! 

  

SPEL ( BASIS ) BEDOELING  B JEUGD: 



 

Kenmerken van de leeftijdsfase van de B-junior 

Groep 
Lichamelijk / 

Fysiek 
Motoriek Psychisch Motivatie 
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begin 

harmonisatie 

techniektraining 

levert weer 

resultaat op 

meer realiteitszin 
kritisch naar 

eigen prestatie 

verhoogde 

belastbaarheid 
effectiever 

minder 

emotioneel 

opoffering voor 

het team 

(kracht-

/uithoudingsver-

mogen) 

bewegingsverloop agressie neemt af  

 

Kenmerken van de B-junior kunnen zijn: 

Groei in de lengte zet door, minder controle over ledematen lijkt daarvan het gevolg. Alle 

kenmerken van de puberteit, zoals lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid komen 

voor. Winnen wordt belangrijker dan ooit, een soms te fanatieke houding heeft ermee te 

maken dat hij op zoek is naar de eigen grenzen. 

De B-junior is nog meer in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan 

acties die voor het team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette sliding en 

de wijze waarop hij buitenkantvoet speelt hebben meer te maken met het feit dat hij 

zichzelf wil bewijzen. Het tempo is hoger, er wordt korter gedekt. Hij moet onder druk 

spelen en dat gaat hem soms minder goed af. Zijn individuele mogelijkheden moeten 

meer rendement voor het team gaan opleveren. Hier moet hij in leren.  

Aandachtspunten 

Aandachtspunten voor de coachingspraktijk: 

 

• Ontwikkelen teamtaken, taken per linie en taken per positie 
• Wedstrijdcoaching  wedstrijdrijpheid ontwikkelen, ontwikkelen van de individuele 

bijdrage aan het resultaat van de wedstrijd (start wordt gemaakt met het rendement 

van handelen) 

• Aandacht voor discipline / speldiscipline 

• Onderlinge, gerichte coaching stimuleren, afspraken maken over de termen 

 

Techniek 

• Er valt een stagnatie waar te nemen in het niveau van de techniek; bij voortdurende 

trainingsactiviteit zal er geen achteruitgang optreden, zodat minimaal een 

stabilisering van het technisch kunnen bereikt kan worden. 

• Eventuele stoornissen in de motoriek zijn het gevolg van het tijdelijke verminderde 

motorische leervermogen. 

• Het leertempo moet door differentiëren aangepast worden aan individuele verschillen. 

• Door toename van kracht is zeker bij de meeste 2e jaars B-spelers het passen over 

grotere afstanden mogelijk. 

 

 



 

Tactiek 

• Het inzicht wat betreft technische- en tactische handelen groeit. 

• De spelers maken ook scherp onderscheid tussen individueel tactisch handelen en 

groepstactiek 

• Aspecten van de speelwijze kunnen meer theoretisch worden benaderd en in 

praktijksituaties worden toegepast. 

• Er ontstaat een duidelijke vaardigheid in het analyseren van spelsituaties. 
 

Algemeen 

• Leg voortdurend tijdens de training de relatie met de wedstrijd 

• Manipuleer met de voetbalweerstanden 

• Werk doelbewust met formaties tijdens de spelvormen. 
 

Concrete aandachtspunten 

Bij de training 

Algemeen 

• Streef door loopacties naar vier afspeelmogelijkheden: 

links, rechts, midden en diepte. 

• De medespeler dichtbij moet je weleens overslaan. 

• Leer te spelen tegen de looprichting van de tegenstander in. 

• Speciale aandacht voor de driehoeken in het veld. 

• Nooit in één lijn met je medespelers staan. 

• Altijd de bal in de beweging aan- en meenemen. 

• Verplicht de spelers eens om de bal aan te nemen en dan direct te spelen (het 

principe van ”2x raken verplicht”).  
 

Doelstelling B-junioren 

Wedstrijdrijpheid / competitierijpheid 

Wedstrijd als middel 

Rendement van handelen / winnen van de wedstrijd als middel: 

• Rendement van de taakuitvoering in relatie tot het teamresultaat: herkennen en 

doelmatig handelen. Hetgeen waar de speler talent voor heeft verder ontwikkelen 

(wie is geschikt voor welke positie en taak?). 

 

• Leren omgaan met andere speelwijzen (eigen team en tegenstander). Consequenties, 

het karakteristieken en voor- en nadelen. 

 

Verder ontwikkelen van T.I.C.  

Doelstelling realiseren 

Voetballen leefbaar maken is voetballen eenvoudiger maken. 

Vereenvoudigen in: 

• aantal spelers 

• ruimte 
 



 

Vereenvoudigen van het spel: 

• aantal opties 

• onderlinge en te overbruggen afstanden 
 

Leervoorwaarden m.b.t. ontwikkeling van voetbalvaardigheden: 

• in relatie tot opleidings- en coachingsdoeleinden per leeftijdscategorie 

• het realiseren van voetbalbedoelingen 

• eisen t.a.v. T.I.C. (Techniek Inzicht Coachen) 

 

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen. 

Samenvattend volgen hieronder puntsgewijs de eisen waaraan elke training zou moeten 

voldoen. Elke training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld. Een soort 

checklist dus. 

 

1. Voetbaleigen bedoelingen • doelpunten maken 

• doelpunten voorkomen 

• doelgerichtheid 

• snelle omschakeling 

• spelen om te winnen 

 

2. Veel herhalingen • veel beurten 

• geen lange wachttijden 

• goede planning, organisatie 

• voldoende ballen / materiaal 
 

3. Rekening houden met de groep • leeftijd 

• vaardigheid 

• beleving (top of recreatie) 
 

• let op arbeid- rust verhouding 

4. juiste coaching (beïnvloeding) • spelbedoelingen verduidelijken 

• spelers beïnvloeden/laten leren door 

- ingrijpen/stopzetten 

- aanwijzingen geven 

- vraag- en antwoordspel 

- voorbeeld geven/voordoen 

 

Methodische aanpak om leerdoelstelling te realiseren 

Fase 1  Teamfunctie : Verdedigen 

• Spelbedoeling en algemene uitgangspunten eigen maken 

• Algemene principes teamorganisatie en individuele uitvoering van de taak 

• Het individu in een teamorganisatie 

• Inzicht in taken van teamgenoten 

• Herkennen van sterke en zwakke punten van medespelers 

 

 



 

Fase 2  Teamfunctie : Wisseling van balbezit 

• Moment van balverlies 

• Moment van balverovering 

• Spelbedoeling en algemene uitgangspunten eigen maken; algemene principes van het 

omschakelen. 
 

Fase 3  Teamfunctie : Aanvallen  

• Spelbedoeling en algemene uitgangspunten eigen maken 

• Algemene principes positiespel 

• Het individu in een teamorganisatie 

• Inzicht in taken van teamgenoten 

• Herkennen van sterke en zwakke punten van medespelers 
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Voetballen “je moet er een T.I.C. voor hebben” 

 

 

T = Techniek 

 

I = Inzicht 

 

C = Coachen 

 

 

TECHNIEK: 

– Balbeheersing in elke situatie tijdens de wedstrijd. 
INZICHT: 

– Begrijpen welke acties wel/niet ondernomen moeten worden – 

ervaring + spelintelligentie spelen hierbij een rol. 
COACHEN: 

– Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden die 

bij het spel betrokken zijn, d.w.z. coachen. 
 

Gebleken is dat de voetbalsport een van de moeilijkste sporten is, waarin Techniek, 

Inzicht en Coachen heel erg belangrijk zijn. 

 

De belangrijkste taak van elke trainer / coach zal daarom zijn: 

• de spelers deze elementen aanleren en/of 

• deze elementen bij de spelers verbeteren 

 

Dit schrijven kan hier een uitstekend hulpmiddel bij zijn! 

 

 

NOOT : BIJ OPLEIDEN VAN SPELERS GAAT HET ALTIJD OM 

BEÌNVLOEDING. STOP SPELERS DUS NIET VOL MET 

OPDRACHTEN MAAR BETREK SPELERS EN LAAT ZE ZELF 

ONTDEKKEN WAAR HET OM GAAT!!! 

 



 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de 3 TEAMFUNCTIES van het voetbal: 

1  Als de tegenpartij in balbezit is VERDEDIGEN 

2 De wisseling van balbezit: het moment van balverlies of balbezit) 

OMSCHAKELING 

3        Als het eigen team in balbezit is AANVALLEN 

1 Als de tegenpartij in balbezit is: 

> Opbouw tegenstander verstoren 

> Bal terugwinnen 

> Doelpunten voorkomen 

3 Als het eigen team in balbezit is: 

> Opbouwen om kansen te creëren 

> Doelpunten maken 

 

Kenmerken van de leeftijdsfase van de C-junior 

Groep 
Lichamelijk / 

Fysiek 
Motoriek Psychisch Motivatie 
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pré puberteit 
stilstand of 

achteruitgang 
zet zich af tegen 

idealistisch 

eigenwijs 

disharmonie 
stuntelig/slungel-

achtig 
lokt conflicten uit 

herwaardering 

van voetbal in 

hun leven 

(andere hobby’s) 

    

 

Kenmerken van de C-junior kunnen zijn: 

▪ vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening ontwikkelt zich. 

▪ Geldingsdrang en drang zich te vergelijken met anderen nemen toe. 

 

In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen en kondigt zich het begin aan van de 

puberteit. Aan C-junioren kunnen met betrekking tot verdeling van de taken binnen het 

team voorzichtig eisen worden gesteld. De C-junior is voornamelijk bezig met wat zich bij 

de pupillen begon te ontwikkelen: vrijlopen en samenspelen. De kopduels lijken 

SPEL ( BASIS ) BEDOELING  C JEUGD: 



 

serieuzer; er wordt minder gekopt met de ogen dicht. Men ziet hier ook in verdedigend 

opzicht verbetering. Het komt minder voor dat een aantal spelers zich met één 

tegenstander bezighoudt. De taken die aan bepaalde positie kleven, worden geleidelijk 

opgepikt. 

 Aandachtspunten 

Aandachtspunten voor de coachingspraktijk: 

 

1e en 2e jaars: 

Het gaat in deze categorie vooral om het accent te leggen op het vlak van I van inzicht 

en C van coachen. Wanneer aan deze beide aspecten onvoldoende aandacht wordt 

gegeven, zal dit negatieve consequenties hebben voor de verdere ontwikkeling op 

technisch-/fysiek vlak van de spelers – de T van techniek. Eerst inzicht in de bedoelingen 

binnen de 3 teamfuncties leren herkennen en dan binnen een teamorganisatie kunnen 

functioneren. Taken en functies dienen inhoud te krijgen, steeds binnen de 3 

teamfuncties en gekoppeld aan de plaats op het speelveld. 

Concreet betekent dit aandacht voor: 

▪ Veldbezetting / teamorganisatie 

▪ Onderlinge afstand ( concreet )  

▪ Kwaliteit van het positiespel (met en zonder bal) – diepte in het spel 
 

Regel bij dit alles is: 

wanneer er onvoldoende inzicht, kennis van de bedoelingen is, dan zal de ontwikkeling 

stagneren. 

Aandachtspunten voor de coachingspraktijk: 

 

2e jaars: 

Verdere ontwikkeling van taken per linie. 

Bij de training: 

▪ De training dient goed voorbereid te zijn, waarbij de wedstrijd het uitgangspunt is. 

▪ C-spelers kunnen de coaching door de trainer – zeer belangrijk! – nogal snel negatief 

uitleggen. Op deze leeftijd voelen ze zich gauw op de vingers getikt, zeker als ze in 

de groep gecorrigeerd worden. Soms moet je een speler even apart nemen en de 

bedoeling van je positieve kritiek uitleggen. 

▪ Begin een training met een duidelijke, maar vooral niet te lange uiteenzetting van de 

voetbalproblemen die tijdens de training aan de orde zullen komen. 

▪ Hou rekening met de beperkte belastbaarheid. 

▪ Is er voldoende beleving, voetbalplezier? 

▪ Streef naar een goed evenwicht tussen afwisseling en herhalingen. Veel van 

hetzelfde, maar in een andere vorm. 

▪ Daag spelers tijdens de training voortdurend uit om zelf voor oplossingen te zorgen in 

bepaalde situaties. 

▪ Zeg duidelijk hoe je het wilt hebben en stel eisen aan de uitvoering. Ook al gaat het 

een paar keer fout, toch opnieuw proberen. Dan gaat het meestal om zaken als de 

juiste balsnelheid, inspelen en kaatsen op de juiste voet, schuin aanbieden (ruimte 

maken) en concentratie! 



 

Doelstelling C-junioren 

Doelstelling (1e jaars C): wedstrijdrijpheid 

Wedstrijd als middel! 

Het verder ontwikkelen van inzicht in het herkennen van spelbedoelingen en algemene 

uitgangspunten in de TEAMFUNCTIES VERDEDIGEN (teamtaken storen / afschermen 

opbouw tegenstanders / vastzetten / afjagen / duel om de bal / doelpunten voorkomen) 

en AANVALLEN (teamtaken / opbouwen / aanvallen / scoren) 

Voetballen: meer zonder dan met de bal; meer met je hoofd dan met je benen! 

Ontwikkelen van T.I.C. 

 

Doelstelling (2e jaars C): wedstrijdrijpheid 

Wedstrijd als middel! 

Het kunnen realiseren van spelbedoelingen, vertaald in linies. 

 

Verder ontwikkelen van T.I.C.  

 

Doelstelling realiseren 

Voetballen leefbaar maken is voetballen eenvoudiger maken. 

Vereenvoudigen in: 

• aantal spelers 

• ruimte 
 

Vereenvoudigen van het spel: 

• aantal opties 

• onderlinge en te overbruggen afstanden 

 

Leervoorwaarden m.b.t. ontwikkeling van voetbalvaardigheden: 

• in relatie tot opleidings- en coachingsdoeleinden per leeftijdscategorie 

• het realiseren van voetbalbedoelingen 

• eisen t.a.v. T.I.C. (Techniek Inzicht Coachen) 
 

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen. 

Samenvattend volgen hieronder puntsgewijs de eisen waaraan elke training zou moeten 

voldoen. Elke training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld. Een soort 

checklist dus. 

 

 



 

1. Voetbaleigen bedoelingen • doelpunten maken 

• doelpunten voorkomen 

• doelgerichtheid 

• snelle omschakeling 

• spelen om te winnen 
 

2. Veel herhalingen • veel beurten 

• geen lange wachttijden 

• goede planning, organisatie 

• voldoende ballen / materiaal 
 

3. Rekening houden met de groep • leeftijd 

• vaardigheid 

• beleving (top of recreatie) 
 

• let op arbeid-rust verhouding 

4. juiste coaching (beïnvloeding) • spelbedoelingen verduidelijken 

• spelers beïnvloeden/laten leren door 

- ingrijpen/stopzetten 

- aanwijzingen geven 

- vraag- en antwoordspel 

- voorbeeld geven/voordoen 

 

Methodische aanpak om leerdoelstelling te realiseren 

1e jaars C 

Fase 1 Teamfunctie: Verdedigen ( storen / doelpunten voorkomen ) 

• spelbedoeling in de verschillende linies 

• algemene uitgangspunten in de verschillen linies 

• positiespel is een voorwaarde om met elkaar doelpunten te kunnen voorkomen en de 

bal te veroveren om vervolgens te kunnen opbouwen, aanvallen en scoren 
 

Fase 2 Teamfunctie : Aanvallen ( opbouwen / scoren ) 

spelbedoeling in de verschillende linies 

• algemene uitgangspunten in de verschillen linies 

• positiespel is een voorwaarde om voor het doel van de tegenpartij te komen. 
 

2e jaars C 

Fase 1 Teamfunctie : Verdedigen ( storen / doelpunten voorkomen ) 

• algemene uitgangspunten in de samenwerking van de linies 

• op de helft van de tegenpartij (storen) 

• rond de middellijn (storen / bal afpakken) 

• voor- en in het eigen strafschopgebied (bal afpakken / doelpunten voorkomen) 

• het inzicht vergroten op welk moment wij als ploeg de bal kunnen veroveren. 
 

 

 



 

Fase 2 Teamfunctie : Aanvallen ( opbouwen / scoren ) 

• algemene uitgangspunten in de samenwerking van de linies 

• op eigen helft (opbouw – ‘geen balverlies op eigen helft’) 

• op de helft van de tegenpartij (opbouw – aanvallen, van weinig naar veel risico’s) 

• beweging zonder bal. 
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Voetballen “je moet er een T.I.C. voor hebben” 

 

 

T = Techniek 

 

I = Inzicht 

 

C = Coachen 

 

 

 

TECHNIEK: 

– Balbeheersing in elke situatie tijdens de wedstrijd. 
INZICHT: 

– Begrijpen welke acties wel/niet ondernomen moeten worden – 

ervaring + spelintelligentie spelen hierbij een rol. 
COACHEN: 

– Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden die 

bij het spel betrokken zijn, d.w.z. coachen. 
 

Gebleken is dat de voetbalsport een van de moeilijkste sporten is, waarin Techniek, 

Inzicht en Coachen heel erg belangrijk zijn. 

 

De belangrijkste taak van elke trainer / coach zal daarom zijn: 

• de spelers deze elementen aanleren en/of 

• deze elementen bij de spelers verbeteren 

 

Dit schrijven kan hier een uitstekend hulpmiddel bij zijn! 

 

 

NOOT : BIJ OPLEIDEN VAN SPELERS GAAT HET ALTIJD OM 

BEÌNVLOEDING. STOP SPELERS DUS NIET VOL MET 

OPDRACHTEN MAAR BETREK SPELERS EN LAAT ZE ZELF 

ONTDEKKEN WAAR HET OM GAAT!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de 3 TEAMFUNCTIES van het voetbal: 

1  Als de tegenpartij in balbezit is VERDEDIGEN 

2 De wisseling van balbezit: het moment van balverlies of balbezit) 

OMSCHAKELING 

3        Als het eigen team in balbezit is AANVALLEN 

 

1 Als de tegenpartij in balbezit is: 

> Opbouw tegenstander verstoren 

> Bal terugwinnen 

> Doelpunten voorkomen 

 

3 Als het eigen team in balbezit is: 

> Opbouwen om kansen te creëren 

> Doelpunten maken 

 

 

VERDEDIGEN AANVALLEN 

SCOREN 

DOELPUNTEN 

VOORKOMEN 

VOORKOMEN 

STOREN 

OPBOUWEN 

OMSCHAKELEN 

OMSCHAKELEN 

SPEL ( BASIS ) BEDOELING  D JEUGD: 



 

Kenmerken van de leeftijdsfase van de D-pupllen 

Groep 
Lichamelijk / 

Fysiek 
Motoriek Psychisch Motivatie 
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goed gebouwd ideaal Ideaal prestatie 

ideale 

verhoudingen 
goede coördinatie sociaal besef vergelijk 

 Leert snel 

kritiek op eigen 

prestatie en van 

anderen 

na-apen van 

idolen 

 

Kenmerken van de D-pupillen kunnen zijn: 

▪ de D-pupillen zijn meer geneigd zich te meten met anderen 

▪ kunnen het aan om in teamverband een doel na te streven 

▪ beheersen de eigen bewegingen 

▪ zijn bewust bezig hun prestaties op te vijzelen 
 

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

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

wedstrijd moeten ze leren omgaan met de grootte van het speelveld, de spelregels 

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

balbezit en balbezit tegenpartij.  

Aandachtspunten 

Aandachtspunten voor de coachingspraktijk: 

 

Het gaat in deze categorie – de eerste ervaringen in een 11 tegen 11 situatie – vooral om 

het accent te leggen op het vlak van de I van inzicht. Wanneer aan dit aspect 

onvoldoende aandacht wordt besteed zal dit negatieve consequenties hebben voor de 

verdere ontwikkeling op technisch-/fysiek vlak van de spelers – de T van techniek en het 

onderlinge Coachen, de C. 

Eerst het inzicht in de bedoelingen binnen de 3 teamfuncties 

(Verdedigen.Opbouw.Scoren.) leren herkennen en dan binnen een teamorganisatie (1-4-

3-3) kunnen functioneren.  

Posities dienen inhoud te krijgen, steeds binnen de 3 teamfunctie en gekoppeld aan de 

plaats op het speelveld. 

Concreet betekent dit aandacht voor: 

▪ Veldbezetting / teamorganisatie 

▪ Onderlinge afstanden 

▪ Kwaliteit van het positiespel (met en zonder bal) 

▪ Diepte in het spel 
 

Regel bij dit alles is: wanneer er onvoldoende inzicht en kennis van de bedoelingen is, 

dan zal de ontwikkeling stagneren! 



 

Doelstelling D-junioren 

Van basisrijpheid naar wedstrijdrijpheid 

Bal/basisvorm als middel. 

Het verder ontwikkelen van inzicht in het herkennen van de spelbedoelingen en 

algemene uitgangspunten in de hoofdmomenten balbezit tegenpartij (de globale 

teamfunctie verdedigen) en balbezit (de globale teamfuncties opbouwen en aanvallen). 

De overstap naar 11 tegen 11 kenmerkt zich door een nieuwe veranderde oriëntatie 

(perceptie):  

▪ Grotere ruimte 

▪ Grotere afstanden 

▪ Meer spelers (medespelers en tegenstanders) 

▪ Meer en complexe opties 

▪ Nieuwe spelregels 

▪ Andere taakverdeling 
 

Ontwikkelen van Techniek en Inzicht, T.I.C. 

Doelstelling realiseren 

Voetballen leefbaar maken is voetballen eenvoudiger maken. 

Vereenvoudigen in: 

• aantal spelers 

• ruimte 
 

Vereenvoudigen van het spel: 

• aantal opties 

• onderlinge en te overbruggen afstanden 

 

Leervoorwaarden m.b.t. ontwikkeling van voetbalvaardigheden: 

• in relatie tot opleidings- en coachingsdoeleinden per leeftijdscategorie 

• het realiseren van voetbalbedoelingen 

• eisen t.a.v. T.I.C. (Techniek Inzicht Coachen) 
 

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen. 

Samenvattend volgen hieronder puntsgewijs de eisen waaraan elke training zou moeten 

voldoen. Elke training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld. Een soort 

checklist dus. 

 

 

 

 

 



 

1. Voetbaleigen bedoelingen • doelpunten maken 

• doelpunten voorkomen 

• doelgerichtheid 

• snelle omschakeling 

• spelen om te winnen 
 

2. Veel herhalingen • veel beurten 

• geen lange wachttijden 

• goede planning, organisatie 

• voldoende ballen / materiaal 
 

3. Rekening houden met de groep • leeftijd 

• vaardigheid 

• beleving (top of recreatie) 
 

• let op arbeid-rust verhouding 

4. juiste coaching (beïnvloeding) • spelbedoelingen verduidelijken 

• spelers beïnvloeden/laten leren door 

- ingrijpen/stopzetten 

- aanwijzingen geven 

- vraag- en antwoordspel 

- voorbeeld geven/voordoen 

 

Methodische aanpak om leerdoelstelling te realiseren 

Fase 1 Teamfunctie : Verdedigen ( storen / doelpunten voorkomen) 

• spelbedoeling in de verschillende linies 

• algemene uitgangspunten in de verschillen linies 

• veldbezetting / teamorganisatie is een voorwaarde om met elkaar doelpunten te 

kunnen voorkomen en de bal te veroveren. 

 

Fase 2 Teamfunctie : Aanvallen ( opbouwen / scoren ) 

• spelbedoeling in de verschillende linies 

• algemene uitgangspunten in de verschillen linies 

• leren spelen binnen een organisatie vorm (basisvormen: 4:4 en 7:7) 

• veldbezetting / teamorganisatie is een voorwaarde om te kunnen opbouwen, 

aanvallen en scoren. 
 

Technisch / tactisch: 

• verder aanleren van alle basistechnieken 

• afhankelijk van niveau deze technieken verwerken in voetbalsituaties (integratie 

techniek). 
 

Oefenstof (alle technieken): 

• dribbelen – drijven 

• verwerken van de bal 

• passen – trappen 

• koppen 

• verdedigingstechnieken 

• schijn-/passeerbewegingen 



 

 

Technisch / tactisch: 

Verdedigen Aanvallen 

▪ individuele tactiek 

▪ snel omschakelen 

- direct afpakken (actie na actie) 

- dekken 

▪ binnenste lijn dekken  

▪ over de bal kijken (overzicht) 

▪ vasthouden/spelen (inzicht 

▪ verder aanleren basis  

▪ linie/groepstechniek 

▪ inzicht krijgen in de doelstelling 

balbezit tegenstander  
 

▪ vrijlopen om aangespeeld te 

worden (wie, waar, wanneer) 

▪ actie na actie 

▪ aansluiten 

 

Methodische aanpak om leerdoelstelling te realiseren (vervolg) 

3 Teamfuncties: 

• Verdedigen  

• Omschakeling (wisseling van aanval / verdedigen) 

• Aanvallen (aandachtspunt) 
 

In het voetbal kennen wij de 3 teamfuncties, zoals hierboven omschreven. Bij de 

D-pupillen is  VERDEDIGEN echter het hoofdmoment dat als leerdoelstelling is gekozen, 

en wel in verschillende fases: 

• balbezit (aandachtspunt) 

• balbezit tegenpartij / algemeen 

• balbezit tegenpartij / posities aanvallers 

• balbezit tegenpartij / posities aanvallers en middenvelders 

• balbezit tegenpartij / posities gehele team 

 

AAVALLEN is een aandachtspunt. 

VERDEDIGEN / algemeen 

Spelbedoeling 

▪ opbouw tegenstander verstoren 

▪ bal terugwinnen 

▪ doelpunten voorkomen 
 

Algemene uitgangspunten 

▪ speelruimte zo KLEIN mogelijk maken afhankelijk van kracht tegenstander 

- naar zijkanten toe (knijpen) 

- naar bal toe (pressen) 

- naar eigen doel toe (laten zakken) 

▪ druk op de balbezittende tegenstander houden 

▪ scherp dekken in de buurt van de bal 

▪ rug-/ruimtedekking geven, verder van de bal af 

▪ zo lang mogelijk nuttig blijven 



 

Regel bij dit alles is dat de veldbezetting / teamorganisatie voorwaarde is om met elkaar 

doelpunten te kunnen voorkomen en de bal te veroveren. 

In fase I zal voornamelijk, aan de orde komen: 

het leren knijpen met het gehele team d.m.v. vaste aanknopingspunten te herken zoals, 

balbezit: keeper, laatste man / voorstopper, linker-/rechtervleugelverdediger. ( concreet 

afstanden ) 

AANVALLEN (aandachtspunt) 

Spelbedoeling  

▪ opbouwen om kansen te creëren 

▪ scoren 
 

Algemene uitgangspunten 

▪ speelruimte zo GROOT mogelijk maken 

- diepte 

- breedte 

▪ diep denken en zo mogelijk diep spelen 

▪ balbezit is een belangrijke voorwaarde om spelbedoeling te realiseren 

▪ veldbezetting zo optimaal mogelijk houden 

 

Voorwaarde is positiespel en beweging van medespelers zonder bal! 

Methodische aanpak om leerdoelstelling te realiseren (vervolg) 

verdedigen / posities aanvallers 

 

 



 

 

 

balbezit tegenpartij / posities aanvallers en middenvelders 

 

balbezit tegenpartij / posities gehele team 

 



 

TECHNISCH JEUGDBELEID 

 

JO9-JO11-JO6 

(F-E-mini‘s) 

 



 

De kenmerken van de E-jeugd. 
De E-pupillen spelen in de 7 tegen 7 competitie van de KNVB. De wedstrijden zijn op een  

half veld. De E-spelers hebben een grote bewegingsdrang. Het oefenen van vaardigheden 

gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan bij de F-jeugd.  

De concentratie ontwikkeld zich en techniek kan heel goed worden aangeleerd en 

elementaire tactische beginselen kunnen aan de orde komen.  

 

Op technisch gebied zijn er grote verschillen in handigheid met de bal, maar motorische  

leren verbetert snel, zodat men de basistechnieken effectief kan bijbrengen.  

De vaardigheid is zeer afhankelijk van de ervaring en de aanleg.  

Daarom is het een goede zaak als er bij de E-jeugd in kleine groepen gewerkt kan 

worden.  

 

Bij veel bewegingsvormen is namelijk grote differentiatie mogelijk.  

De coördinatie is beter dan die van de F-jes en ze merken dat ook. Ze hebben al meer 

inzicht in de bedoelingen van het spel gekregen, zodat ze al wat beter op elkaar gaan 

letten.  

Dit is de voorwaarde voor het latere samenspel. Ze hebben ook al wat besef gekregen 

van de taken in het veld en gaan soms al een voorkeur ontwikkelen. Zo ontstaan er 

keepers en “echte” spitsen. 

Hun concentratie is gering, maar ze kunnen helemaal opgaan in het spel. 

Langzamerhand gaat echter het wedstrijd-idee leven, in het spelgedrag wordt dat al snel 

zichtbaar.  

Het individueel bezig zijn, wat je nog zo sterk bij de F-jes ziet, verandert beetje bij beetje 

in het steeds meer samen willen doen. 

Wat is kwaliteit : Kwaliteit is het uitsluiten van toeval.  

- Laat de spelers vooral wennen door te spelen.  

- De spelvormen, waarin de E-spelers zelf op zoek gaan naar de voetbaloplossingen, 

dienen centraal te staan.  

- Het accent moet bij de E-jeugd liggen op het ontwikkelen van de technische 

vaardigheden zoals het verkrijgen van balgevoel (in beide benen), dribbelen/ drijven, 

passeren/ trappen, etc.  

- Leg bij de technische en coördinatieoefeningen mede de nadruk op algemene  

lichaamsbeheersing.  

- Lopen, huppen, springen, draaien, stoppen en starten.  

- Belangrijk bij het aanleren van technische vaardigheden met de bal: kies eenvoudige 

vormen die steeds beantwoorden aan het gevoel voor fantasie/ avontuur (tikkertje met 
de bal aan de voet, bal in cirkel houden, etc.)  

- Houdt het in tactisch opzicht eenvoudig. Het belangrijkste is : hoe voorkom je 

individueel en met elkaar dat de tegenstander een doelpunt maakt en hoe kunnen we 
zelf tot scoren komen?  

- Bied de spelers door allerlei variaties zoveel mogelijk voetbal specifieke situaties aan en 
geef hen daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid van handelen.  

- Leer de E-spelers de basisregels op een wijze, die past bij deze leeftijd.  

- Voer de reactiesnelheid op door loop- en oefenspelletjes (tikkertje of plaatsen bal in 

diverse bewegingsvormen).  
- Bevorder het samenspelen door veel voor spel -en wedstrijdvormen te kiezen.  

- Besteedt ook al aandacht aan het groepsgevoel.  

 

Specifiek probleem bij de E pupillen.  

De verschillen tussen eerstejaars E- en tweedejaars E-spelers kunnen groot zijn.  

De jongste groep is vaak nog erg speels en heeft een beperkt concentratievermogen. De 

tweedejaars zijn veel leergieriger.  

 



 

 

Als het mogelijk is, dan is het zeker op deze leeftijd aan te raden om, gezien de grote  

onderlinge verschillen en de gesignaleerde concentratieproblemen, in kleine groepen  

te trainen met voor elke groep een begeleider en de te ontwikkelen basistechnieken.  

 

Bij deze leeftijdscategorie is de betrokkenheid van de ouders vaak nog groot.  

Helaas vertaalt die betrokkenheid zich bij wedstrijden in verkeerd gedrag langs de lijn.  

Het is een goede zaak om voor het seizoen dit probleem bespreekbaar te maken.  

Probeer door zelf het goede voorbeeld te geven duidelijk te maken dat de kinderen 

vooral zelf de voetbaloplossingen moeten bedenken.  

 

De E-spelers hebben recht op ongeveer evenveel speeltijd. Het is onjuist om vanwege 

het wedstrijdresultaat de minder goede voetballers veel langer aan de kant te houden.  

Het gebeurt vaak dat door het ontbreken van gediplomeerd kader ouders voor een 

relatief korte periode de rol van trainer/begeleider overnemen.  

Deze goedwillende ouders hebben meestal grote behoefte aan begeleiding en de juiste  
oefenstof. 

Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof.  

Heel belangrijk is het dat de E-spelers vormen aangeboden krijgen die voor veel 

voetbalplezier zorgen. Beleving dus!  

Maak van veel hulpmiddelen gebruik: pionnen, allerlei doeltjes, hesjes (zorg wel voor 

veiligheid!) en laat ze op allerlei manieren dribbelen en drijven Bij voorkeur elke speler 

een bal! 

Probeer achter de fantasiewereld van deze kinderen te komen. Bij de jongste kan een 

tikspel in een zogenaamd spannend bos nog aanspreken. De oudere E-spelers zullen 

plezier beleven als ze hun eigen “Feijenoord-Barcelona” op de training spelen. Of als de 

trainer-coach hen vergelijkt met de voetbalvedetten die ze adoreren.  

 

Kies voor allerlei wedstrijdvormen in niet te grote ruimtes, met puntentelling en veel  

scoringsmogelijkheden (dus niet te kleine doeltjes).  

Herhaal de basisvormen voortdurend, maar kies wel steeds voor een andere uitvoering.  

Verbeter het coördinatie- en het balgevoel.  

 

Leer zoveel mogelijk voetbalbasistechnieken aan zoals : balgevoel, traptechniek, aan- en 

meenemen, enz.  

Streef naar veel balcontacten (ook huiswerk) b.v. volgende week 10x bal hoog kunnen 

houden een passeerbeweging uit kunnen voeren.  

 

Wedstrijden(ook in competitieverband) nadrukkelijk zien als een spel met veel aandacht 

voor het plezier en de ontwikkeling van de individuele speler.  
Belangrijk is : oefen tweebenig 

Spelconcept bij de E-pupillen. 

 

Balbezit :  

- veld groot maken (breedte en lengte).  

- positiespel (driehoek maken).  

- aansluiten van de linies.  

- opbouw vanaf de keeper.  

Balbezit tegenstander :  

- veld klein maken.  

- op de bal verdedigen (vooruit verdedigen)  

- niet laten passeren.  

- rugdekking geven.  

Omschakeling :( balverovering en balverlies)  

- direct/snel. 



 

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd.  

De wedstrijd is bij de E-jeugd een middel om voetbalkwaliteiten te ontwikkelen en mag 

dus geen doel op zich zijn! Het uiteindelijk wedstrijdresultaat mag dan in de beleving van 

de spelers een rol spelen, maar niet voor(doelstellingen van) de jeugdtrainer-coach of 

leider.  

 

Besteed aandacht aan het belang van samenspelen, maar realiseer je direct dat de beste  

voetballers toch blijven pingelen!  

Spelers mogen fouten maken!  

 

In de korte wedstrijdbespreking slechts een zeer beperkt aantal aandachtspunten naar 

voren laten komen en daarop ook in de rust of na de wedstrijd terugkomen. 

 

Steeds positie en opbouwend coachen.  

Gun iedereen voldoende speeltijd, ook de spelers met minder kwaliteiten.  

Maak duidelijk aan ouders wie de coach is en wat zij wel (aanmoedigen) en  

niet (aanwijzingen) moeten doen.  

Zorg rond de wedstrijd voor beleving, geef vertrouwen en wees eerlijk 

 

Concrete aandachtspunten bij de training.  

- het leren van duidelijke voetbalregels, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid  

(b.v. scheenbeschermers dragen).  

- komen tot het aanleren van voetbal: “leren spelen door spelend leren”.  

- accent leggen op bewegingsopgaven, waarbij het aankomt op snelheid en op 

reactiesnelheid (spelvormen zijn dus heel geschikt).  

- veel tijd besteden aan basistechnieken (verbeteren en uitbreiden) via veel balcontacten 

en variatie.  

- het eenvoudig samenspel stimuleren, bereiken dat alle kinderen van het samen 

voetballen, kunnen genieten en bovendien gemotiveerd worden om als team te werken 

aan de verbetering van hun spelpeil.  

- de relatief kleine groep fantasierijk en speels benaderen.  

 

Organisatie :  

- veel herhalen (geen lange wachttijden), dus trainen in kleine groepjes.  

- trainingsvormen mogen niet te lang duren.  

- spelers zelf laten meewerken in de organisatieopbouw en het opruimen van het 

materiaal.  

 

Coaching :  

- situatief coachen.  

- plaatje in plaats van praatje(voordoen).  

- aanwijzingen geven tijdens oefening.  

- vragen stellen/spelers zelf oplossingen laten bedenken!!  

 

E-pupillen (9-10 jarigen) - o/11 jaar – “wennen en leren door spelen”  

 

Doelstelling fysiek motorisch psychisch prestatie/motivatie  

- aanleren basistechnieken- groei naar verdere harmonie  

- leergevoelig - meer sociaal ingesteld- prestatiedrang- angst voor koppen wegnemen  

- meer coördinatie- snel afgeleid- leren spelregels – meer balgevoel- gevoel voor 

opdrachten  

- spelvreugde- wennen aan samenspel. 

 

Overgang van de E naar de D  

Belangrijk is dat spelers die overgaan van de E-groep (kwart veld) naar de D-groep 

wennen aan een groot veld. We laten deze spelers alvast wennen in oefenwedstrijden en 

11-11 op een groot veld. (maanden april/mei) 



 

Kenmerken van de F jeugd. 
De F-pupillen spelen in de 7 tegen 7 KNVB-competitie tegen F-teams van andere  

verenigingen. De wedstrijden zijn op een half veld.  

De belangrijkste uitgangspunten bij de F-jeugd zijn :  

Spontaan bewegen, lekker kunnen spelen en plezier hebben samen met 

leeftijdsgenootjes.  

 

Bij de F-jeugd maakt de pure speelinstelling uit de kleuterfase langzamerhand plaats 

voor een leerinstelling.  

Daarom is het ook een geschikte leeftijd om met voetballen in teamverband te beginnen.  

Hoewel de spelertjes vaak nog heel egocentrisch zijn, kunnen ze toch al enkele 

basisregels voor een teamsport begrijpen en regelmatig toepassen. We zien een 

eenvoudig samenwerkingsgedrag. 

 

Concrete aandachtspunten bij de training.  

Het leren beheersen van de bal staat centraal in deze fase. De trainingen moeten vooral  

Door opgeleide deskundigen worden geleid.  

Enkele belangrijke uitgangspunten:  

1. Breng een vaste structuur aan tijdens het instructiegedeelte van de training. De 

spelers moeten de trainer-coach en de demonstratie goed kunnen zien. Beperk je tot een 

of hoogstens twee aandachtspunten en maak gebruik van kernwoorden. Realiseer je dat 

de informatie in een later stadium weer herhaald moet worden.  

2. Begin niet met de instructie als er nog kinderen aan het spelen zijn. Het komt nogal 

eens voor dat de uitleg van de volgende oefening begint, voordat de kinderen klaar zijn. 

Zij moeten dan aan andere spelers vragen wat de bedoeling is, wat weer leidt tot 

problemen bij de uitvoering.  

3. Als een beweging net is uitgevoerd, zijn kinderen in deze leeftijd nog steeds in hun 

beleving van die beweging. Haal ze dus eerst ook mentaal uit de oefening voordat je met 

de nieuwe instructie begint. Laat daarbij geen “afleiders” binnen handbereik van de 

deelnemers. Een bal of een pion nodigen uit tot het spelen in plaats van opletten.  

4. Voordoen-nadoen blijft een essentieel kenmerk van instructie geven. Aangezien het 

kind erg is ingesteld op het concreet waarneembare, werkt een plaatje vaak beter dan 

een praatje! Laat het niet bij een keer voordoen, F -spelers zien niet alles in één keer. Na 

een paar keer voordoen, begrijpen ze pas de bedoeling. 

5. Het accent moet liggen op een brede bewegingsscholing met behulp van speels- en  

doelgerichte oefenvormen. Met dat laatste wordt bedoeld het gebruik van speelse 

bewegingsvormen die een voorbereiding is op de latere techniek. Het doel ligt in het 

ontwikkelen van bewegingsgevoel. Kies bewegingsactiviteiten waarbij iedereen tegelijk 

actief is. Wachten past zeker niet bij deze leeftijdsgroep. Immers een voetbalsituatie 

daagt uit.  

6. Breng voldoende variatie aan in de bewegingsactiviteiten. Een kind van deze leeftijd 

vindt het saai om steeds weer het zelfde te doen, tenzij hij echt speelt. Kleine variaties in 

de organisatie (een andere loop weg, andere partijen) en in bewegingsvormen kunnen de 

motivatie weer snel doen toenemen.  

7. Van specifieke techniektraining is nog geen sprake.  

8. Bij het voetballen van de F-jeugd mag nog niet het accent gelegd worden op tactiek 

en doelgerichte samenwerking. Dat druist namelijk in tegen de natuur van het kind op 

die leeftijd. Kies voor eenvoudige spelen met zeer weinig regels. Het doel is scoren en 

daar moet ook tijdens de trainingsactiviteiten het accent op liggen.  

9. Bij de wat oudere F-spelers ontstaat de wedijver en dus automatisch de behoefte aan  

afspraken.  

10. Het spel blijft het karakter dragen van spelers: winst/verlies zijn wel belangrijk, maar  

symbolisch: het blijft “maar” spel. Het is wel ernstig gemeend (afspraken) maar geen 

bittere ernst. De spelsfeer moet aanwezig zijn, anders heeft verder spelen geen zin.  

11. Wissel regelmatig de samenstelling van groepen tijdens de spelvormen.  

12. Zowel tijdens de spelvormen als in de wedstrijden dient de leiding te functioneren als  

spelleider en niet als scheidsrechter.  



 

13. Voor de (bescheiden) aandacht voor de eenvoudige basistechnieken geldt: voor elke 

F- pupil een eigen bal!  

14. Het belangrijkste uitgangspunt bij de F-jeugd is wennen door spelen! Geef de 

kinderen daar ook alle ruimte voor, bij voorkeur in kleine groepen. F-pupillen moeten zelf 

zoeken naar oplossingen; kauw als jeugdtrainer dus niet alles voor! Spelcreativiteit 

ontwikkelen kost wel veel tijd, maar kent uiteindelijk een hoog rendement.  

15. Het balgevoel is nog zwak. 

- balgevoel ontwikkelen door te laten ontdekken wat een bal doet bij rollen/ stuiten;  

- overwinnen van angst voor de bal; dient een F-speler:  

- maximale hoeveelheid balcontacten;  

- veel individueel spelen met een bal;  

- kleine partijtjes(1:1, 2:2 en 3:3).  

16. Wedstrijden moeten gezien worden als partijtjes, waarbij plezier het 

allerbelangrijkste is en niet veel(geen) aandacht (zou)(moeten) worden besteed aan het 

competitie elementen.  

17. Coachen op “technische” uitvoering van onder andere traptechniek en aan- en 

meenemen in eenvoudige situaties.  

18. Bij “betere tweedejaars” voorzichtig aangeven van de goede veldbezetting met als 

doel ”kluitjesvoetbal” te voorkomen 

 
Spelconcept bij de F-pupillen.  

Formatie die we spelen is : dubbele ruitvorm.  

De spelers zijn balgericht. Daarom dient de begeleiding bij en vooral rond wedstrijden 

zich bijna uitsluitend te richten op het spel bij balbezit. Vanuit de belevingswereld van 

deze kinderen heeft balbezit tegenstander nog weinig of geen betekenis. Ze weten vaak 

niet eens wie de tegenstander is.  

Wat ze wel begrijpen, is dat ze de bal moeten afpakken als ze die niet hebben, want ze 

doen er alles voor om de bal te hebben.  

 

Eigenlijk is de hele speelwijze van de F -jeugd terug te brengen tot vier 

kernbegrippen:  

Pingelen : Hoe kan de bal beschermd worden tegen afpakkers?  

Samenspel : Hoe kan voetballend de bal langs een tegenstander naar een medespeler  

gespeeld worden?  

Mikken : Hoe kan voetballend een doel geraakt worden?  

Scoren : Hoe kan voetballend de bal langs de keeper in een doel gespeeld worden?  

Met behulp van deze indeling zijn vrij gemakkelijk allerlei voetbalsituaties te creëren. 

Gebruik daarbij veel hulpmiddelen(pionnen, doeltjes, ballen, hesjes). 

 

Natuurlijk kunnen de verschillende speelgebieden gecombineerd worden en op, den duur 

is dat ook zeker de bedoeling, maar het accent kan maar op één gebied tegelijk liggen, 

omdat anders de verwarring voor spelers te groot wordt. En dat zou de logische opbouw 

voor hen verstoren, dat gaat ten koste van het leerproces. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Mini’s (5-6 jarigen) 
Binnen de Neptunus-Schiebroek worden de 5-6 jarigen de Mini’s genoemd. De Mini’s 

spelen een onderlinge 4 tegen 4 competitie.  

Het ligt wel in de bedoeling om hen ook in een reguliere competitie in te gaan delen. 

 

Deze zeer jonge jeugd moet vooral spelenderwijs de eerste beginselen van het spel 

onder de knie krijgen. Zij moeten vooral heel veel in partijvorm, met de bal bezig zijn. 

Gaandeweg en vooral spelenderwijs wordt een aantal spelregels ingevoerd.  

Basisvaardigheden als dribbelen, schieten, passen, bal aannemen, komen aan de orde op 

de trainingen.  

 

4 tegen 4 wordt gespeeld op ons Hoofdveld van 20 bij 40 meter (kwart voetbalveld). 

Hierdoor komt elk kind vaker in aanraking met de bal en kan het zich spelenderwijs 

steeds meer ontwikkelen. Het gaat hierbij nog niet om techniek of overzicht. De kinderen 

moeten de kans krijgen om allerlei vaardigheden en oplossingen in spelsituaties spelend 

te oefenen. Een dergelijke aanpak resulteert in een steeds groter wordende handigheid 

met de bal. Er wordt getracht een zo breed mogelijke voetbalbasis te leggen voor zijn 

toekomst als speler bij Neptunus-Schiebroek. 

 

In de praktijk maakt iedere nieuwe aanmelder in de mini-leeftijd eerst kennis  

met voetbal in 4 tegen 4 competitie en krijgt bij Neptunus-Schiebroek een proefperiode 

van 3 maanden.  

Tijdens de trainingen streven we ernaar om de groepjes niet groter te maken dan 8 

kinderen, hierdoor kan er maximale aandacht aan het kind geschonken worden. 

 

 

 

 

 

Slot 

Een heel uitgebreid plan met ambitie maar met ruimte voor persoonlijke invulling. 

Het Jeugdbestuur heeft een beperkt in te zetten budget voor de activiteiten, die zij 

jaarlijks organiseert. In de begroting van de vereniging is hiervoor een bedrag 

opgenomen. Over de uitgaven wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur van de 

vereniging. 

Op het gebied van materiaal en accommodatie staat onze vereniging er goed voor. De 

benodigde materialen in de vorm van ballen, hesjes, etc. zijn aanwezig en staan voor 

elke trainer ter beschikking. 

De dank van het jeugdbestuur gaat uit naar een ieder die meewerkt of gaat meewerken 

de doelstellingen te behalen. 
  



 

BIJLAGE 

 
Profielschets en taken Technisch Jeugd Coördinator 

Vaardigheden en ervaring  

 Ervaring als trainer en - of leider bij de jeugd (liefst verschillende leeftijdsgroepen);  

 Ervaring met leiding geven;  

 Goede communicatieve, sociale en contactuele eigenschappen;  

 Bereidheid om met grote regelmaat aanwezig te zijn bij de trainingen en de 

wedstrijden en een actieve rol te spelen;  

 Enthousiaste persoonlijkheid, met oog en begrip voor de aard en omvang van het 

jeugdvoetbal bij v.v. Neptunus-Schiebroek  

 

Opleiding /diploma’s  

 Minimaal TC 3  

 

Extra  

 Goed bekend zijn met v.v. Neptunus-Schiebroek en affiniteit met het werken met 

jeugd is een pre;  

 Een sportief voorbeeld voor de jeugd.  

 

Taken Technisch Jeugd Coördinator (TJC)  

 Richt zich primair op het ondersteunen van de jeugdtrainers voor de jeugdafdeling op 

trainingsgebied: helpt bij opzet van trainingen, werkt trainers in en verzorgt oefenstof  

 Ondersteunt trainers en leiders bij het coachen rondom de wedstrijden;  

 Ontwikkelt en bewaakt voetbal technisch beleid in samenwerking met het 

jeugdbestuur 

 Zorgt voor regelmatig (informeel) overleg met Jeugdbestuur en trainers/leiders;  

 Organiseert 2x per jaar voetbaltechnische bijeenkomsten met jeugdtrainers;  

 Stimuleert leiders/trainers tot het volgen van opleidingen;  

 Bezoekt gedurende het seizoen trainingen en wedstrijden van alle Jeugdteams;  

 Neemt initiatief voor het werven van nieuw kader (trainers/leiders);  

 Zorgt ervoor dat doorstroming van spelers en indeling teams voor het nieuwe seizoen 

op tijd en zorgvuldig gebeurt. Legt hierbij verantwoording af bij het Jeugdbestuur. 

 Geeft uitvoering aan het technisch beleid als onderdeel van het Jeugdbeleidsplan  

 

Taken hoofdtrainer  

De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de gehele selectiegroep van de eigen 

selectiegroep. Spelers, rest begeleiding (staf), trainingsstaf, speelwijze wedstrijden dit in 

de breedste zin van het woord.  

- Heeft naast de sportieve en technische taken ook taken op sociaal pedagogisch gebied, 

als het bijbrengen van sportiviteit, teamverband en saamhorigheid, het accepteren en 

naleven van de (huis)regels en afspraken.  

- Een goede verhouding en samenwerking met de TJC spreekt voor zich. 

 

De werkzaamheden van de hoofdtrainer worden uitgevoerd onder aansturing van de TJC 

van die leeftijdsgroep:  

- Het uitvoeren van het technisch jeugdbeleidsplan 

- het geven van tenminste 2 trainingen per week  

- Het uitvoeren van trainingsstof/wedstrijdbegeleiding op zaterdag 

- Maakt normen en waarden duidelijk binnen zijn team  

- Onderhoud/communiceert met speler en ouders  

- Onderhoud contact met begeleiding van het team  



 

De hoofdtrainer is aanspreekpunt voor de trainers van zijn groep op het technische vlak. 

Keeperstrainer Jeugd  

- Geeft 2 x per week de keepers (techniek)training.  

- Overlegt/ adviseert de voortgang van de keepers met hoofdtrainers  

- Bezoekt regelmatig de wedstrijden.  

- Meldt eventuele afwezigheid altijd af bij TJC.  

- Gaat gepast om en draagt zorg voor de beschikbaar gestelde materialen in het 

algemeen als;  

kleding, ballen, pionnen en meldt tijdig eventuele tekorten, vermiste en/of kapotte  

materialen. 

Profiel F-Pupillen trainer/coach  

Een goede F- trainer-coach is op de eerste plaats een goede begeleider, die op de hoogte 

is van de specifieke kenmerken voor deze leeftijd. Hij straalt rust en vriendelijkheid uit 

en heeft erg veel geduld.  

Het directe wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang.  

Hij kan goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste 

stappen van hun kind in de voetbalwereld. Tijdens trainingen beseft hij dat deze kinderen 

geen behoefte hebben aan uitgebreide tekst en uitleg, maar dat het vooral belangrijk is 

om zelf het goede voorbeeld te geven. Een goede F- trainer-coach speelt, zeker bij het 

kiezen van de oefenvormen en het coachen in op de rijke fantasiewereld van zijn 

spelertjes. 

 

Tips voor de F- pupillen trainer/coach.  

1. Stel nieuwe F-spelertjes op hun gemak door uitleg te geven van nieuwe materialen,  

speelveld, accommodatie en gewoonten in de club. Ga er daarbij vanuit dat één keer  

vertellen onvoldoende is.  

2. Laat F-spelertjes vragen stellen en stel steeds vragen aan het kind. Door  

tweerichtingscommunicatie ontstaat er goed contact en een hechte band. Dat laatste is  

immers de basis voor een fijne kennismaking met het voetballen.  

3. Leef met de kinderen mee! Probeer je te verplaatsen in de wereld van het kind.  

4. Straf niet voortdurend, zelden of nooit! Straf heeft vaak een schrikeffect dat meestal 

direct werkt. Maar op lange termijn heeft regelmatig straffen het nadeel dat kinderen 

bang worden, de leider niet leuk meer vinden, noch het voetballen en zelfs stoppen. 

Belonen wat het kind goed doet, is vaak veel effectiever dan straffen wat het kind fout 

doet. Positief denken en formuleren!  

5. Streef naar een goed contact met de ouders. Ouders kunnen vaak goede informatie 

geven over de achtergronden van het gedrag van hun kinderen. Het gebeurt maar al te 

vaak dat leiders zelfs niet op de hoogte zijn van gezondheidsproblemen. Een goed 

contact met ouders leveren dikwijls een positieve houding op ten opzichte van de 

vereniging, die het kind overneemt. 

Profiel E-Pupillen trainer/coach.  

Op de eerste plaats beseft hij dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties 

geconfronteerd moeten worden. Daarbij treedt hij voornamelijk op als begeleider, die de 

E- spelers de ruimte geeft om zelf oplossingen te vinden voor de voetbalproblemen die ze 

tegenkomen.  

Tijdens de trainingen bewaakt hij de organisatie, helpt en motiveert hij en corrigeert hij 

vooral op technisch gebied. Een goede E-trainer is voor zijn spelers meer een kameraad 

en opleider, iemand met een echte voorbeeldfunctie dan de voetbalkenner die boordevol 

tactische vondsten zit.  

Op het veld kan hij het goede voorbeeld geven. Ook weet hij in alle omstandigheden 

resultaten te relativeren en ook de ouders hiervan te overtuigen. 

 

Tips voor de E-pupillen trainer/coach.  

De taak van een trainer-coach = werken aan kwaliteit.  

Wat is kwaliteit: Kwaliteit is het uitsluiten van toeval.  



 

- Laat de spelers vooral wennen door te spelen.  

- De spelvormen, waarin de E-spelers zelf op zoek gaan naar de voetbaloplossingen, 

dienen centraal te staan.  

- Het accent moet bij de E-jeugd liggen op het ontwikkelen van de technische 

vaardigheden,  

zoals het verkrijgen van balgevoel (in beide benen), dribbelen/ drijven, passeren/ 

trappen, etc.  

Leg bij de technische en coördinatieoefeningen mede de nadruk op algemene  

lichaamsbeheersing.  

- Lopen, huppen, springen, draaien, stoppen en starten.  

- Belangrijk bij het aanleren van technische vaardigheden met de bal: kies eenvoudige 

vormen die steeds beantwoorden aan het gevoel voor fantasie/ avontuur (tikkertje met 
de bal aan de voet, bal in cirkel houden, etc.)  

- Houdt het in tactisch opzicht eenvoudig. Het belangrijkste is : hoe voorkom je 

individueel en met elkaar dat de tegenstander een doelpunt maakt en hoe kunnen we 
zelf tot scoren komen?  

- Bied de spelers door allerlei variaties van 4 : 4 tot en met 8 : 8 zoveel mogelijk  

voetbal specifieke situaties aan en geef hen daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid van 

handelen.  
- Leer de E-spelers de basisregels op een wijze, die past bij deze leeftijd.  

- Voer de reactiesnelheid op door loop- en oefenspelletjes (tikkertje of plaatsen bal in 

diverse bewegingsvormen).  

- Bevorder het samenspelen door veel voor spel -en wedstrijdvormen te kiezen.  

- Besteedt ook al aandacht aan het groepsgevoel.  
 

Profielschets van de mini-trainer. 

Een goede mini-trainer is op de eerste plaats een goede spelleider, die op de hoogte is 

van de specifieke kenmerken (speels, individueel gericht, snel afgeleid, denken concreet 

en fantasierijk). Hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld. Geen 

uitgebreide tekst en uitleg, maar vooral een goed voorbeeld (training).Spelertjes de 

grondbeginselen van het voetbal spelenderwijs bijbrengen. (volgens de KNVB methode 

“allemaal uitblinkers”)  

Een goede mini-trainer speelt bij het kiezen van oefenvormen en het coachen in op de 

rijke fantasiewereld van zijn spelertjes. Daarnaast kan hij goed communiceren met de 

ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste stappen van hun kind in de 

voetbalwereld. De ontwikkeling van spelertjes in beeld brengen en hiermee in overleg 

treden met de trainers E-F groep. 

 

 

 


