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Inleiding 

Het is tegenwoordig voor alle amateurclubs niet meer te doen om zonder een concreet technisch 
beleidsplan, een goede structuur binnen een vereniging te handhaven. In dit technisch beleidsplan 
worden alle afspraken beschreven, waaraan alle speelsters, leiders, coaches/trainers, 
ouders/verzorgers en bestuursleden zich moeten houden. Op deze manier is het mogelijk om een 
goede basis te leggen voor de vereniging, zeker een vereniging met de omvang als die van FC 
Purmerend. 

Net zoals overal, gaat de regel: “De jeugd heeft de toekomst” ook op bij een vereniging als FC 
Purmerend. Met onze jeugdopleiding leggen wij de basis waar wij vele jaren plezier van gaan 
hebben. 

Met name bij jeugdteams is het van belang dat we van elkaar weten wat wij van elkaar kunnen 
verwachten. Hierin hebben zowel trainers/coaches en leiders een rol, maar natuurlijk ook 
ouders/verzorgers en de kinderen zelf. Trainers die nieuw zijn binnen de vereniging, of dit nu trainers 
zijn of de kinderen en ouders hebben behoefte aan een duidelijke structuur. Het is niet de bedoeling 
om iemand zomaar in het diepe te gooien. Vooral bestaat er behoefte aan duidelijkheid en 
continuïteit. 

Door het in de praktijk brengen van een eigen technisch beleidsplan voor de dames- en 
meisjesafdeling kunnen onze speelsters structureel beter opgeleid en begeleid worden. 

Dit technisch beleidsplan dient als leidraad om onze plannen tot een succes te maken. Tevens dient 
het plan als communicatiemiddel naar leden en potentiële leden van FC Purmerend. 

In dit plan wil de voetbalvereniging FC Purmerend aangeven hoe ze de ontwikkeling van het dames-
en meisjesvoetbal gestalte wil geven en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het voetbal en alles 
daaromheen bij deze ambitieuze, sportieve en gezellige vereniging. Dit willen wij bereiken door het 
voetballeerproces te stimuleren en te coördineren en door het organiseren van nevenactiviteiten 
voor de verschillende leeftijdscategorieën. 

In hoofdstuk 1 staat het technische jeugdbeleid wat bestaat uit; het opleiden, de speelwijze, 
recreatief tegenover prestatie, de trainingen en wedstrijden, het selectiebeleid en de 
selectieprocedure. 

In hoofdstuk 2 wordt het training- en coachingsprogramma uitgewerkt. 

In hoofdstuk 3 staan algemene onderwerpen als hoe begeleiden van de voetbalstertjes eruit moet 
zien, het faciliteren van aspirant trainers, coaches en de overgang naar de seniorenteams. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Technisch (jeugd)beleid 

 

1.1 Het opleiden van de voetbalsters 

Uitgangspunten van de vereniging ten aanzien van het leren voetballen 

Wat vinden we belangrijk bij het leren voetballen? De meiden moeten plezier hebben in het 
spelletje. Je moet als trainer de ideale mix kunnen vinden, tussen het plezier en het bereiken van de 
doelstellingen die je wilt halen met de trainingen. 

De vereniging moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk richtingen zijn voor de meiden om zich te 
kunnen ontwikkelen. Sommige speelstertjes ontpoppen zich tot recreatieve voetbalsters, die 
daarnaast een pupillen team gaan begeleiden, jeugdscheidsrechter worden of misschien wel een 
bestuursfunctie gaan bekleden. Sommige talenten groeien uit tot waardevolle eerste elftalspeelsters, 
die later misschien wel trainer worden van een junioren elftal of misschien wel trainer van een 
seniorenselectie. Enkele talenten worden gevolgd door scouts van betaald voetbalorganisaties 
(BVO's) en draaien soms mee met speciale talenten programma’s. Zij kunnen op latere leeftijd 
wellicht de definitieve overstap maken naar het eerste damesteam van een BVO.  

Om veel plezier te behouden in het trainen zal er heel veel met de bal getraind moeten worden. Bij 
de jeugd houdt dit in, dat we bij de pupillen veel technische vaardigheden trainen. Bij de junioren 
naar trainingen waar de nadruk op positiespelletjes komt te liggen ten behoeve van de tactische 
scholing. 

Als trainer van alle jeugdelftallen dien je continu de volgende drie vragen aan jezelf te stellen: 

 Wordt het spel ook daadwerkelijk door de jeugdspeelsters gespeeld? 
 Wordt het voetbalspel ook daadwerkelijk geleerd door de speelstertjes? Slaan de 

speelstertjes de dingen op? 
 Wordt er daadwerkelijk plezier beleefd aan het voetballen? 

Als trainer moet je goed in de gaten houden dat je aan het werken bent met kinderen. Kinderen 
kunnen heel gevoelig zijn, voor allerlei dingen. Wil je een goede jeugdtrainer zijn dien je al je pupillen 
te kennen. Je moet weten hoe je ze moet benaderen, hoe je ze moet motiveren, enzovoort. Teveel 
mopperen, werkt vaak tegendraads! 

 

1.2 De jeugdvoetbalster 

Het is belangrijk dat trainers en begeleiders van FC Purmerend inzicht hebben in de kenmerken van 
de verschillende leeftijdscategorieën. Deze kenmerken hebben onder andere consequenties voor de 
inhoud en de duur van de trainingen, de manier van omgang met de jeugdspeelsters en het 
taalgebruik tijdens trainingen en wedstrijden. 

De algemene leeftijdskenmerken staan vast, maar binnen de leeftijdscategorieën kunnen speelsters 
verschillen qua kenmerken. 

 

 

 



1.3 Recreatief versus Prestatie 

Recreatief voetballen is er op gericht dat alle jeugdspeelsters het voetballen als plezierig ervaren. 
Prestatief voetballen bij de jeugd is gericht op het maximaal ontwikkelen van het aanwezige talent 
van de individuele jeugdspeelsters. Daarnaast heeft het tot doel dat de jeugdspeelsters zo goed 
mogelijk opgeleid voor de dames 1. 

FC Purmerend kiest ervoor om ook meisjesteams te laten voetballen in een jongens- of gemengde 
competitie. De speelsters worden zover mogelijk op niveau ingeschaald in teams zodat zij zich 
ongeacht hun niveau optimaal kunnen ontwikkelen als speelster. Daarnaast is belangrijk dat de 
jeugdspeelsters al op zeer jonge leeftijd leren inzien dat voetballen vooral een teamsport is en dat dit 
een bepaalde discipline vereist. 

Bij de MO9-pupillen  wordt nog niet geselecteerd. Teams worden samengesteld in volgorde van 
aanmelden en met vriendinnen (nog) bij elkaar in één team. Vanaf de MO11 pupillen kan het zijn dat 
er wel al wordt geselecteerd op basis van niveau. Dit gebeurt zeker wanneer de niveau verschillen 
tussen de speelsters groot zijn en er bijv. door één team in een gemengde competitie en een ander 
team in een meisjescompetitie wordt gespeeld. Zijn de verschillen klein dan kan er gekozen worden 
om bijv. twee gelijkwaardige teams in een jongenscompetitie in te schrijven. In dit geval zullen de 
beste trainers (bij voorkeur gediplomeerd) bij de beste selectieteams worden geplaatst.  

Per team wordt beoordeeld en vastgesteld op welk niveau het gaat spelen, eventueel in overleg met 
het technisch kader. De verantwoordelijke trainers beoordelen via selectie wedstrijden en de 
scoutingrapporten de kwaliteit en ambities van de individuele speelsters om deze in het juiste team 
te laten spelen.  

Om de druk van het presteren er af te halen worden speelsters bij recreatie teams en de 
selectieteams van zowel de onderbouw (MO9-pup., MO11-pup, en MO13-pup) als de bovenbouw 
(MO15-jun., MO17-jun. en MO19-jun.) per toerbeurt iemand wissel gezet. Voor alle selectieteams 
geldt de regel dat een speelster die gewisseld moet worden omdat het haar beurt is, niet te lang 
wissel blijft staan omdat de trainer, gezien de stand van de wedstrijd, vindt dat dit in het belang van 
de wedstrijd is. Dit denken is resultaatgericht. Ook andere speelsters moeten leren om onder een 
bepaalde druk te voetballen. Dit leren zij niet in een wedstrijd waarbij er een grote voorsprong is. 
Speelsters die zich niet aan de gemaakte teamafspraken houden komen als eerste in aanmerking 
voor een wisselbeurt. Voorbeelden bij teamafspraken zijn: goed gedrag, vermijden van onnodige 
kaarten, trainingsopkomst en inzet en tijdig afzeggen bij verhindering. Ook de bij FC-Purmerend 
geldende normen en waarden hebben wij hoog in het vaandel. 

 

1.4 Het selectiebeleid 

Het doel van selectie is om iedere speelster individueel, maar ook ieder team, op een daarvoor 
geschikt niveau te laten spelen. Bij een voldoende groot aanbod binnen een leeftijdscategorie wordt 
er geselecteerd op basis van voetbalkwaliteiten. 

Hierbij wordt gekeken naar: 

 technische vaardigheden; 
 tactische vaardigheden; 
 mentale vaardigheden; 
 fysieke- en psychische gesteldheid. 

 



Doorstroming naar een hogere leeftijdscategorie en vanuit iedere leeftijdscategorie, is een goede 
manier om speelsters zichzelf sneller te laten ontwikkelen en wordt vanuit de teams, trainers en 
technisch kader  gestimuleerd. Alvast een keer per week meetrainen met een hogere categorie, kan 
worden gezien als eerste testfase. Het eerder laten doorstromen gebeurt op basis van het fysieke-, 
technische-, tactische- en het mentale vermogen. Ook het sociaal-emotionele vermogen is van 
belang. Als een speelster, op basis van eerder genoemde kwaliteiten, eerder moet of kan 
doorstromen naar een hogere categorie dan gaat dit altijd in overleg met het betrokken technisch 
kader, ouder/verzorger en de speelster zelf. Bij een afwijkende selectie, bijvoorbeeld bij dispensatie 
van een speelster, moet dit besproken worden met de speelster en/of de ouders. Op deze manier 
bestaat er duidelijkheid en kunnen teleurstellingen en frustraties bij speelsters vroegtijdig worden 
gesignaleerd. 

 

1.5 Selectieprocedure 

Hoofdtrainers van de selectieteams, trainers v.d. lagere teams en de desbetreffende technisch kader 
bepalen de selectie op een objectieve manier. Voorwaarde is dat zij nooit uit eigen belang handelen 
maar altijd in het belang v.d. speelsters. De speelsters moeten zo veel mogelijk worden uitgedaagd 
het maximale te presteren. Trainers mogen zich niet bemoeien met de selectie van eigen 
familieleden. Tevens worden zogeheten scouting formulieren ingevuld door verscheidene trainers 
zodat objectiviteit is gewaarborgd. Als alternatief kunnen trainers van jongensteams  assisteren bij de 
samenstelling v.d. teams. Op deze wijze is de objectiviteit zoveel mogelijk gewaarborgd.  

Wanneer is er sprake van een selectieteam? 

 Wanneer het team een gediplomeerde trainer heeft. 
 Wanneer er geen sprake is van een vriendinnen- of recreatief team. 
 Wanneer een team tenminste bestaat uit minimaal 12 speelsters. 
 Wanneer speelsters een selectietoeslag betalen. 

Daar waar er keuzes gemaakt moeten worden, op basis van een gelijkwaardig niveau, verdiend een 
1e jaars speelster de voorkeur voor het 2e selectieteam van de betreffende afdeling.  

Indien noodzakelijk worden speelsters uitgenodigd om selectiewedstrijden te spelen en/of 
selectietrainingen te volgen. Ook nieuw speelsters worden hiervoor uitgenodigd. Het is niet verplicht 
gehoor te geven aan de uitnodiging als de speelster liever niet in een selectieteam speelt.  

 

Planning trainers en coördinator(en) 

 Bekijken van de wedstrijden gedurende het gehele jaar. 
 Selectiewedstrijden in april en/of mei. 
 Invullen en raadplegen scouting formulieren. 

Bekend maken selecties 

De selecties worden pas voor aanvang van de competities bekend gemaakt. Hierdoor blijft de 
mogelijkheid bestaan om ontwikkelingen tijdens de vakantieperiode in de selecties te verwerken. 
Ook biedt dit de mogelijkheid om nieuwe speelsters op een voor hen juist niveau in te delen. 

Speelsters waarvan zeker is dat zij de selectie halen worden al voor de vakantie bekend gemaakt.  

 



Wijziging van de selecties 

Indien er aanleiding is om speelsters naar een ander team over te plaatsen zal dit vooraf gegaan 
worden met een overleg met het technisch kader. Rondom de winterstop zal geëvalueerd worden of 
er wijzigingen in de selecties aangebracht moeten worden. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat 
speelsters niet naar verwachting presteren of zich niet naar verwachting ontwikkelen terwijl anderen 
dat boven verwachting wel doen. Hierbij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht 
waaronder overleg met de desbetreffende ouders om de speelsters niet onnodig teleur te stellen. Bij 
twijfel worden er in de selecties geen wijzigingen aangebracht, er moet sprake zijn van duidelijk 
verschil in ontwikkeling. Het is overigens mogelijk om op ieder moment een wijziging in de selecties 
toe te passen. Bijvoorbeeld indien prestaties beneden niveau blijven, wedstrijden of trainingen 
structureel niet worden bezocht of indien er sprake is van wangedrag. Het spelen in een selectieteam 
geeft namelijk rechten maar schept ook verplichtingen. 

 

1.6 Beleid inzake doorstroming van FC Purmerend naar BVO of een andere amateurclub 

FC Purmerend leidt zijn speelsters op voor het 1e elftal. Het “Voetbaltechnisch Beleidsplan” voorziet 
hierin. De jeugdopleiding van FCP is van dusdanig niveau dat er goede speelsters doorstromen naar 
het 1e elftal. Als er speelsters zijn die zich zo goed ontwikkelen dat zij de stap kunnen maken naar 
een Betaalde Voetbal Organisatie (Profclub) of hoger spelende amateurclub dan werkt FCP mee aan 
deze overstap om op een hoger niveau te gaan voetballen. FCP stimuleert dit en is trots dat een 
speelster, die bij haar de opleiding heeft genoten, deze stap voorwaarts kan maken. 

FCP verwacht van de selectiespeelster het volgende; 

a) De speelster zal haar trainer(ster) informeren dat een club haar heeft benadert om; 

- Mee te trainen en of wedstrijden te spelen met die andere club. 

b) Dat de speelster zich volledig zal blijven inzetten tijdens de trainingen en wedstrijden van FCP 

De club verleent medewerking als voldaan is aan de voorwaarden zoals deze door de KNVB zijn 
gesteld. 

De trainer zal i.s.m. de technisch kader en de speelster bespreken wat voor beiden de beste 
oplossing is. Indien de speelster niet aan bovenstaande eisen voldoet kan de trainer maatregelen 
nemen. Dit kan zijn minder speeltijd geven tot verwijdering uit de selectie. 

Het doel is om de speelster samen met de club het seizoen tot een goed einde te brengen. 

 

1.7 De trainingen 

Centraal bij de trainingen staat natuurlijk dat de speelsters beter leren voetballen. 

Bij het geven van training is het van belang dat: 

 speelsters met plezier trainen, dus veel beweging en oefeningen met de bal; 
 speelsters zelf voetballen en niet alleen kijken hoe anderen het voordoen; 
 de oefeningen een voetbaleigen bedoeling hebben (bal, ruimte, weerstand); 

Vooral bij de pupillen ligt de nadruk op de technische vaardigheden. Dit is zeker het geval bij de F- en 
E-pupillen. Bij de D-pupillen kan, naast het blijvend aandacht geven aan de techniek, gestart worden 



met het aanleren van de basistaken en kan met de aspecten inzicht en communicatie begonnen 
worden. Bij de junioren ligt het accent nog meer op het tactische- en mentale vlak en het afstemmen 
van de basistaken op elkaar. Het afstemmen van de basistaken vindt in aanvang bij de C-junioren 
plaats. Bij de B- en A junioren zal het zou moeten zijn dat alle basistaken en de afstemming op elkaar 
bekend zijn en kan er meer getraind worden naar aanleiding van recente wedstrijdsituaties en speelt 
het aspect presteren als team een centrale rol. 

Uitgangspunt voor de trainingen is dat er per selectie/team getraind wordt. Om alle speelsters 
voldoende individuele aandacht te geven moeten de groepen niet te groot zijn. De groepsgrootte 
voor de trainingen is afhankelijk van het feit of het team uit een zevental of een elftal bestaat. 

Voor niet selectiespeelsters is de trainingsfrequentie minimaal 1x per week. 

Voor selectiespeelsters is de trainingsfrequentie minimaal 2x per week. 

Bij voorkeur is de trainingsfrequentie 3x per week, met name in het begin van het seizoen. 

TEAM 
FREQUENTIE TRAINEN 

P/WK TIJD 

Senioren 3x 90 min. 

MO19 2x 90 min. 

MO17 3x 90 min. 

MO15 3x 75 min. 

MO13 3x 75 min. 

MO11 2x 75 min. 

MO9 1x (voor 2de jaars MO9) 75 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 De wedstrijden 

Wedstrijden zijn natuurlijk het moment om het getrainde in praktijk te brengen en draagt bij aan het 
totale ontwikkelproces. Toch kunnen er zich zaken voordoen waarvoor het belangrijk is duidelijke 
interne afspraken te hebben zoals: 

 

1.8.1 Inlenen speelsters FC Purmerend vrouwen en meiden (zie bijlage) 

Indien een team een tijdelijk tekort heeft aan speelsters dan kunnen speelsters worden ingeleend 
van een ander team.  De coach die de speelster ter beschikking stelt bepaalt zelf welke speelster mee 
mag spelen. Komen trainers er samen niet uit dan is de beslissing van het technisch kader 
doorslaggevend. Het in- en uitlenen van speelsters dient twee doelen t.w. : 

1. Completeren van een team: het voltallig maken van het team met een tekort 
aan speelsters; 
 

2. Ontwikkeling speelster: de ingeleende speelster kan extra ervaring opdoen in 
de wedstrijd en komt verder tot ontwikkeling. Een speelster uit een team dat 
uitkomt in een lagere klasse of speelt in een  jongere leeftijdscategorie kan 
extra worden uitgedaagd door bij het hoger uitkomende of team uit een 
hogere leeftijdscategorie mee te spelen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trainers overleggen onderling
Speelster wordt door de trainer v.h. team 
waarin zijn normaliter speelt benaderd. 
Eventueel overleg met ouder/verzorger

Gegevens worden uitgewisseld 
(spelerspas, mailadres, telefoonnummer 

etc.)



2. Trainings- en coachingsprogramma 

2.0 Visie, doelstellingen en uitgangspunten 

De kerntaak van dit programma omvat het vastleggen van voorwaarden om de jeugd van FCP zich 
optimaal te kunnen laten ontwikkelen als voetbalster. In alle geledingen binnen de meisjesafdeling 
dient daartoe een goed voetbalklimaat te heersen. 

Met dit onderdeel van het jeugdbeleid wordt het kader vastgelegd waarbinnen de voetbaltechnische 
zaken dienen plaats te vinden. De afdeling voetbaltechnische zaken bewaakt het programma.  

Het bestuurslid dames- en meisjesafdeling van FC Purmerend blijft eindverantwoordelijke; de 
technische zaken legt verantwoording af aan de bestuurder. 

Visie ten aanzien van trainingen: 

 voetbaleigen bedoelingen; 
 veel herhalingen; 
 trainingen afstemmen op de groep; 
 juiste manier van coachen afstemmen op de groep. 

 

Doelstellingen en uitgangspunten: 

Dit programma dient er toe bij te dragen dat: 

 De jeugdleden zo goed mogelijk kunnen presteren en hun spelniveau verbeteren. 
 Het spelplezier de ontwikkeling van de individuele jeugdvoetbalster is het belangrijkste, 

daarna komt het leveren van teamprestaties. 
 Jeugdspeelsters en ouders moeten worden geïnstrueerd met de discipline t.a.v. trainingen en 

wedstrijden, zoals dit bij een teamsport hoort. (zie normen en waarden in bijlage 1) 
 De coaches en trainers zo goed mogelijk hun taken kunnen uitvoeren. 
 Er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling. 
 Er een prettig voetbalklimaat heerst. 
 De zelfwerkzaamheid van de jeugd moet meer worden gestimuleerd. 
 Het ontplooien van nieuwe (voetbal)activiteiten zodat speelsters bij de club betrokken 

blijven. Bijv. assisteren bij organisatie van het schoolvoetbal, geven van trainingen aan 
jongere speelsters, fluiten van wedstrijden. 

 Trainingsmateriaal, maar vooral ook de trainingsaccommodatie moet dusdanig worden 
gebruikt, onderhouden en verbeterd dat er altijd optimaal gebruik mogelijk is. 

 De duur en de inhoud van trainingen en de coaching van jeugdspeelsters moet in 
overeenstemming zijn met de specifieke leeftijdskenmerken van groepen. 

 Er bij selectieteams een herkenbare, attractieve speelstijl (bij voorkeur 1:4:3:3) gehanteerd 
wordt binnen de gehele vereniging (1:2:1:2:1 bij 7-tallen). 

 Ten aanzien van het wissel staan bij wedstrijden wordt er in principe een roulatiesysteem 
gevolgd. Ook bij selectieteams.  

 Alle selectie teams op een hoog niveau spelen en zich daar handhaven. 
 De damesteams kunnen profiteren van goed opgeleide speelsters. 

Om deze doelstellingen en uitgangspunten te kunnen bereiken worden gewenste voetbaltechnische 
aspecten uiteengezet. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen trainingen en wedstrijden. 

 



2.1 Trainingen algemeen 

2.1.1 Documentatie trainingsmethoden 

 Voetbal; leerplan voor de ideale voetballer – schrijver Wiel Coerver 
 Scoren; opleiding voor attractief en productief voetbal - schrijver Wiel Coerver 
 Basisboek Keeperstraining – schrijver Frans Hoek 

Het technisch kader van FC Purmerend is van mening dat deze methoden de nodige meerwaarde 
kunnen bieden en beveelt ze dan ook van harte aan. 

 

2.1.2 Trainingsopzet 

Voorbereiding 

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

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

 Bij alle trainingen MO19 t/m MO9 zijn speelsters verplicht om scheenbeschermers te dragen 
zowel tijdens de training als tijdens de wedstrijd. 

 Het is van belang dat de training wordt afgestemd op de specifieke doelgroep. Daarover 
verderop meer. 

 Indien gewenst, kunnen na de winterstop potentials vanuit een lager team gevraagd worden 
om 1x p.w. met een hoger team mee te trainen. In dat geval uiteraard ook minimaal een keer 
bij hun eigen team. 

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

 Om tijd te winnen kan de warming-up vooraf aan de training aan de zijkant van het veld 
worden gedaan. 

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

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

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

 Met 'circuittrainingen' wordt in groepjes per onderdeel getraind. Per 'station' kunnen 
specifieke aanwijzingen worden gegeven (evt. door selectiespeelsters/trainers). Dit 
motiveert jeugdspeelsters vaak extra om op die specifieke onderdelen te blijven trainen. 

 

 

 

 



Inhoud training 

Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet namelijk 
niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk. Voetbalsters moeten steeds met plezier naar het 
voetbalveld komen. Het speelse karakter bij de jongste jeugd moet geleidelijk overgaan in 
prestatiegericht werken bij de junioren. 

De basis van iedere training dient gevormd te worden door de belangrijkste uitgangspunten. De hier 
genoemde vier elementen dienen telkens terug te komen. 

Voetbaleigen bedoelingen 

 zoveel mogelijk gebruik maken van de bal (ook tijdens de warming-up bij MO9 en MO11). 
 spelen om te winnen: (doel)punten maken en voorkomen. 
 werken in afgebakende ruimten (veld is namelijk ook afgebakend). 
 wedstrijdgerichte oefeningen. 
 snelle omschakeling van balbezit naar balverlies en andersom. 

Veel herhalingen 

 terug laten komen van bepaalde oefenvormen. 
 veel beurten tijdens een oefenvorm. 
 oefenen, oefenen, oefenen! (oefening baart kunst). 

Trainingen afstemmen op de groep 

 rekening houden met leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden, etc. 
 rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep. 
 oefenvormen zo nodig aanpassen (groter/kleiner maken v.h. veld, speler erbij/eraf etc.). 

Juiste coaching 

 motiveren. 
 speelsters beïnvloeden (iets leren). 
 spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen). 
 aanwijzingen geven, ingrijpen (spel stil leggen/bevriezen, voordoen, vragen stellen). 
 gebruiken van eenduidige coachtermen.  

Naast deze hoort bij iedere voetbaltraining als vanzelfsprekend weerstand 

 de bal -beheersing van de bal 
 de tegenspeelster -aangaan van duels 
 de medespeelster -samenspel 
 de spelregels -omgaan met de spelregels 
 ruimte -hoe minder ruimte, hoe moeilijker het spel 
 tijd -handelingssnelheid 

Omdat er tijdens wedstrijden sprake is van deze 'voetbalweerstanden', dienen deze ook tijdens 
trainingen terug te komen. Speelsters moeten deze weerstanden namelijk leren kennen, ermee leren 
omgaan en er lering uit trekken zodat ook in wedstrijden (onder druk van een of meer 
tegenstanders) een goed resultaat neergezet kan worden. 

 

 



2.1.3 Trainingsvormen 

Wanneer een trainer en/of coach de wedstrijd van zijn team bekijkt, ziet hij/zij wat er fout gaat: de 
wedstrijd wordt 'gelezen'. De zwakke punten van de wedstrijd zullen de doelstellingen voor volgende 
trainingen kunnen zijn. Het streven is dan ook dat een coach van een team tevens de trainingen van 
dat team verzorgt. 

Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training. Deze zijn terug te brengen tot een drietal 
hoofdvormen, te weten: 

 basistechnieken: bij de jongste speelsters dienen eerst de basistechnieken geoefend te 
worden, maar er moet zo snel mogelijk weerstand worden ingebouwd. Het verdient 
aanbeveling om elke training te starten met enkele vaste oefeningen gebaseerd op techniek. 

 positiespelen (altijd partijhesjes gebruiken en veld afbakenen): zo vroeg mogelijk beginnen 
met het gevoel voor samenspel. Eerst met een groot overtalsituatie, bijvoorbeeld 5:1; later 
verkleind tot 4:1, 3:1, 5:2 en 4:3. 

 partijspelen (altijd partijhesjes gebruiken): wedstrijden spelen in partijen ('om te winnen!'), 
waarin bepaalde opdrachten verwerkt kunnen worden (beperken balcontacten, vaste 
posities, verplicht duel aangaan, etc.). 

Binnen deze drie hoofdvormen komen aspecten naar voren die verdeeld kunnen worden onder de 
kopjes 'techniek', 'tactiek' en 'conditie'. 

TECHNIEK TACTIEK CONDITIE 
Passen Aanbieden Sprintsnelheid 
Dribbelen Wegblijven Sprintkracht 
Drijven Samenspelen Sprongkracht 
Stoppen Direct spelen Uithoudingsvermogen 
Aan-/meenemen Scoren Coördinatie 
Passeren Dekken Wendbaarheid 
Koppen Storen Handelingssnelheid 
Sliding Rust brengen   
Tweebenigheid Open draaien   
  Open gedraaid staan   

Met deze aspecten zijn vele oefenvormen te maken. Het is daarbij van het grootste belang rekening 
te houden met de leeftijdscategorie waarvoor de oefening bedoeld is. Niet alle oefeningen zijn 
namelijk voor eenieder geschikt. 

Bij gebruik van een tactiek whiteboard gebruiken we de onderstaande symbolen: 

Aanduiding pass 

Aanduiding loopactie  

Aanduiding dribbelactie  

Speler te coachen team  

Speler tegenpartij  

Bal  

Hoedje/pylon 



2.1.4 Warming-up. 

Doel: Het lichaam voor te bereiden op de te verrichten arbeid d.m.v. 

 Het losmaken en statisch rekken van de spieren. 
 Opbouwen van een stukje conditie. 

Bij MO11 en MO9 pupillen doet men een inleidende oefening/voetbalvorm/spelvorm met bal om in 
de sfeer van de training te komen.  

Bij de junioren MO13 t/m MO19 vindt een gezamenlijke warming-up plaats voor elke training en 
wedstrijd. 

Het is mogelijk om de warming-up voorafgaand aan je eigen trainingstijd aan de zijkant van het veld 
te laten plaatsvinden. Daardoor win je trainingstijd. 

Het is aan de trainer/coach welke vorm het beste past bij het team.  

 

2.2 Formatie 

Wanneer een coach de wedstrijd van zijn team bekijkt, ziet hij/zij wat er fout gaat: de wedstrijd 
wordt 'gelezen'. De zwakke punten van de wedstrijd zullen de doelstellingen voor volgende 
trainingen kunnen zijn. Het streven is dan ook dat een trainer van een team tevens de begeleiding 
van dat team tijdens wedstrijden verzorgt. Het gebruik van eenduidige coachtermen is daarbij 
belangrijk. In het kader van opleiden is het van belang dat speelsters ook eens op een andere positie 
binnen het team spelen. 

 

2.2.2 Formatie bij zevental 1:2:1:2:1 

In de MO9 en MO11-jeugd wordt gespeeld op een half veld. Dit past beter bij de jeugd van deze 
leeftijd (6-10 jaar). Er wordt in principe 7 tegen 7 gespeeld volgens KNVB regels. Ruimtes zijn groter 
en speelsters hebben meer balcontacten en er veel scoringsmogelijkheden zijn, wat de beleving 
bevorderd. Een wedstrijd bij de MO9 duurt twee keer 20 en bij de MO11-jeugd twee keer 25 
minuten. Een wedstrijd eindigt met het nemen van een penalty door alle speelsters. Er is dus altijd 
een succesmoment te halen. 

Het opdragen van taken aan deze jeugdige voetbalsters moet heel voorzichtig gebeuren, laat ze 
vooral hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken. Het plezier in het spel staat daarbij 
voorop. Pas wanneer opgemerkt wordt dat de speelstertjes toe zijn aan meer in teamverband te 
spelen (met de daarbij behorende afspraken), kan daar langzaam mee begonnen worden. 
Ingewikkelde tactische vondsten zijn niet gewenst, de ontwikkeling van de speelsters en het plezier 
in het spel moeten voorop staan. 

Bij de MO9 en MO11 teams dient te worden gecoacht vanaf de zijkant van het veld en komt de coach 
niet in het veld. Waar de coach staat kan namelijk niet worden gevoetbald. Het verdient de voorkeur 
om vanaf beide zijkanten te coachen. 

Bij balbezit: Opbouwen/Aanvallen: 

Opbouw start zoveel mogelijk bij keepster. Deze speelt laatste linie in. 

Vrije verdediger doorschuiven naar het middenveld om daar een overtal te creëren. 



Aanvallen via de flanken. 

 

Bij balverlies: Storen/Verdedigen: 

Bal veroveren op helft tegenstander. 

Over het hele veld 1:1 spelen. Speelsters gaan leren hierdoor elkaar rugdekking te geven. 

 

Voor de trainingen geldt: 

Het positiespel: Speelsters inzicht laten krijgen in de ruimtes. 

Spelenderwijs het verhogen van handelingssnelheid door de bal zo min mogelijk te raken m.u.v. de 
aanvallers. 

Partijspel: Moet voor de trainer/coach altijd een doel hebben. (Alle) Speelsters krijgen dus een 
opdracht. 

Herhalen van de aangeleerde vaardigheden bij de MO9-Pupillen moet de rode draad zijn en verder 
worden uitgewerkt. 

 

2.2.4 Formatie bij elftal 1:4:3:3 

 

De oudere jeugd (>10 jaar) speelt in een elftal op een veld met 'normale' afmetingen. Er is een 
onderverdeling in: 

 MO13 (voorheen: D-jeugd 10-12 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 30 minuten. 
 MO15 (voorheen: C-jeugd 12-14 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 35 minuten. 



 MO17 (voorheen: B-jeugd 14-16 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 40 minuten. 
 MO19 (voorheen: A-jeugd (16-18 jaar). De wedstrijdduur is twee keer 45 minuten. 

Stap voor stap komt dus de overgang naar de senioren in zicht. 

In deze vier leeftijdscategorieën zijn grote verschillen aan te merken. Met name de overgang van een 
'klein' naar 'groot' veld is voor de meeste speelsters een flinke stap. Het eerste seizoen in de MO13 
jeugd (D) is daarom voor velen een moeilijk jaar. Juist daarom is de begeleiding van eerstejaars 
speelsters zo essentieel. Ze moeten heel goed onderwezen worden in het 'grote veld-voetbal': wat 
wordt er van mij verwacht en wat doen andere speelsters. 

Goede en duidelijke afspraken zijn erg belangrijk. Deze afspraken (in trainingen en 
wedstrijdbesprekingen) moeten per leeftijdscategorie uitgebouwd worden, met als doel dat 
volwaardige voetbalsters uiteindelijk doorstromen naar de damesteams. 

Voetbal is een teamsport en het rendement van de teamprestatie zal het hoogst zijn wanneer elke 
speelster haar taken naar behoren invult. Deze taken moeten een speelster wel aangeleerd worden. 
In het jeugdvoetbal gaat de ontwikkeling van speelsters dan ook boven alles. De trainers en coaches 
hebben dus een ander doel (leren voetballen) dan de speelsters (kampioen worden). 

De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de formatie van de speelsters 
op het veld. De meest logische veldbezetting, zeker in het kader van het leerproces, is: de keepster, 
drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. 

Rest dan nog één speelster. Afhankelijk van het niveau en de bedoeling van de wedstrijd kan deze 
positie ingevuld worden: 

 achter de drie verdedigers 
 tussen de drie verdedigers 
 voor de drie verdedigers (VOORKEUR!) 
 wisselend voor en achter de drie verdedigers 
 extra op het middenveld (ruitformatie) 
 extra aanvaller (schaduwspits) 

Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om er in besprekingen, 
trainingen en voor- en nabesprekingen van wedstrijden de nodige aandacht aan te besteden. 

Steeds weer dient aan de orde te komen: 

 formatie, veldbezetting, veldverdeling 
 speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?) 
 taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities 
 positiespel 
 winnen van 1 tegen 1-duels 
 rendement in de eindfase (scoringskansen creëren) 
 benutten van kansen 
 veel winst is te halen uit een snelle omschakeling zowel van BB (balbezit) naar BBT (balbezit 

tegenstander) als van BBT naar BB. 

In het vervolg wordt de formatie van een elftal, zoals FCP die voorstaat, uiteengezet. Wij zijn er 
hierbij vanuit gegaan dat de tweede centrale verdediger doorschuift naar het middenveld en als 
verdedigende middenvelder fungeert. 

Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven. 



Formatie bij FCP MO13 pupillen en junioren MO15, MO17 en MO19 1:4:3:3 

 

2.3. Aandachtspunten per leeftijdscategorie M09- t/m M019-jeugd 

2.3.1 MO9-jeugd (6-8 jaar) 

Profiel van een MO9 trainer: 

Op de eerste plaats beseft hij/zij/zij dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties 
geconfronteerd moeten worden. Daarbij treedt hij/zij voornamelijk op als begeleidende coach. 
Tijdens trainingen bewaakt hij/zij de organisatie, helpt en motiveert hij/zij en corrigeert hij/zij vooral 
op technisch gebied. Een goede F trainer is voor zijn speelsters een kameraad en topcoach. Dus meer 
iemand met een echte voorbeeldfunctie dan de voetbalkenner die boordevol tactische vondsten zit. 
Wanneer het moment voor de coach is gekomen om verbaal te gaan begeleiden is het goed 
aanwijzingen te geven die hout snijden. Op het veld kan hij/zij het goede voorbeeld geven. Ook weet 
hij/zij in alle omstandigheden resultaten te relativeren en ouders hiervan te overtuigen. Moet 
technische vaardigheden goed voor kunnen doen en minimaal in het bezit zijn van de “module 
pupillentrainer”. 

Psychische kenmerken: 

 behoefte aan duidelijke leiding 
 snel afgeleid, gering concentratievermogen 
 individueel gericht, weinig gevoel voor samenspel 
 weinig gevoel om dingen samen te doen 
 bewegingsdrang 
 drang tot nabootsen 
 speels 
 training en wedstrijd zien als avontuur 

 

Fysieke kenmerken: 

 langzame verbetering van coördinatie 
 relatief weinig kracht 
 moet leren de baas over de bal te worden 
 geringe duurprestaties 
 snel herstel na inspanning 

 

Algemene kenmerken: 

MO9-pupillen zijn snel afgeleid, en vooral individueel gericht. Toch zijn de eerste vormen van 
samenspel al vrij snel zichtbaar. Vooral tijdens de laatste fase van de MO9-pupillen periode, gaan ze 
al meer overspelen en worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar. De kinderen zijn bezig om 
baas over de bal te worden door hun technische vaardigheden te verbeteren. Meisjes MO9 worden 
geplaatst in een team op volgorde van binnenkomst. Behalve als zij daardoor niet bij vriendinnen in 
een team kunnen samenspelen. 

 



 

 

Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") 

Technisch: 

 Baas worden over de bal. 
 Balgewenning laten opdoen door spelen in eenvoudige spelvormen en partijspelen. 
 Het zijn vooral de basistechnieken die geleerd moeten worden. 
 Herhalingen zijn noodzakelijk. 

Conditioneel: 

 Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene grondvormen van beweging: lopen, 
springen, huppelen, etc. 

 Veel met de bal werken: alleen, met medespeelster en in kleine partijspelen (geen 7 tegen 7 
is al groot). 

Tactisch: 

 Aanleren van belangrijkste spelregels. 
 Begripsvorming op gang brengen uitgaande van basisdoelen van het voetbal: doelpunten 

maken / doelpunten voorkomen. 

Mentaal: 

 Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels en met anderen 
(medespeelster, tegenspeelster, elftalleiding en scheidsrechter). 

 

Accenten training: 

 Ruime bewegingservaringen laten opdoen, vooral met bal. 
 Veel spelvormen; positieve spelbenadering (aanval, scoren). 
 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
 Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent vreugde en 

enthousiasme) 
 Verdedigers laten scoren als die de bal veroveren bij een oefenvorm. 
 Speelse oefenvormen aanbieden. 
 Vooral het 4 tegen 4 spel in al zijn vormen is belangrijk omdat dit alle voetbalbedoelingen in 

zich heeft. 

Te beheersen vaardigheden: 

Het gehele jaar door trainen (afwisselend en herhalend in voetbaleigen vormen): 

 dribbelen 
 drijven met de bal 
 pingelen 
 passen en trappen (links en rechts open draaien) 
 gericht schieten (mikken) 
 verwerken van de bal 
 leren samenspelen 



 duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
 leren samenspelen in kleine partijen 
 schijnbewegingen (Coerver/Meulensteen) 

Coaching: 

 Blijven motiveren. 
 Positieve benadering. 
 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
 Simpel woordgebruik. Spreek in de taal van de kinderen bijvoorbeeld: “Ga staan waar je de 

bal kunt krijgen” is beter dan “Loop vrij’. 
 Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training. 
 Individuele aandacht. 
 Mee laten denken door vraag en antwoord spel. 

 

Oefenstof: 

Oefenvormen in kleine groepjes en altijd met de bal! 

Training is als volgt opgebouwd, zie bijlage 7: 

 Warming-up, pass/trap, rondo, afronden enz. 
 Tussenvorm bijvoorbeeld naar aanleiding voetbalprobleem 
 Partijspel 
 Een goed boek met uitstekende oefenstof is de Special MO9-MO11 pupillen training. 

 

2.3.2 MO11-jeugd (8-10 jaar) 

Profiel van een MO11 trainer: 

Op de eerste plaats beseft hij/zij dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties 
geconfronteerd moeten worden. Daarbij treedt hij/zij voornamelijk op als begeleidende coach die de 
E speelsters de ruimte geeft om zelf oplossingen te vinden voor de voetbalproblemen die ze 
tegenkomen. Tijdens trainingen bewaakt hij/zij de organisatie, helpt en motiveert hij/zij en corrigeert 
hij/zij vooral op technisch gebied. Een goede MO11 trainer is voor zijn speelsters een kameraad en 
opleider. Dus meer iemand met een echte voorbeeldfunctie dan de voetbalkenner die boordevol 
tactische vondsten zit. Op het veld kan hij/zij het goede voorbeeld geven. Ook weet hij/zij in alle 
omstandigheden resultaten te relativeren en ouders hiervan te overtuigen. Moet technische 
vaardigheden goed voor kunnen doen en minimaal in het bezit zijn van de “module pupillentrainer”. 

 

Psychische kenmerken: 

 kan zich al wat langer concentreren. 
 is meer bereid deel uit te maken van een team; al minder individualistisch. 
 leert het verschil zien tussen wie goed en minder goed kan voetballen. 
 wat meer sociaalvoelend 
 krijgt besef voor uitvoeren van taken 
 geldingsdrang 
 leergevoelig 



Fysieke kenmerken: 

 groei naar verdere harmonie 
 meer coördinatie 
 toename uithoudingsvermogen 
 toename doorzettingsvermogen 

 

Algemene kenmerken: 

Bij de MO11-pupillen zijn kinderen al veel meer bereid om deel uit te maken van een team. Ze zien 
het verschil tussen wie goed en minder goed kan voetballen. Ook kan hij/zij het opbrengen om wat 
langer dezelfde oefening uit te voeren. De balbehandeling begint erop te lijken. Dit is de ideale 
leeftijd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het oefenen van vaardigheden gebeurt 
veel bewuster en doelgerichter dan op jongere leeftijd. Samenspel gaat al in de vorm van echte 
combinaties en ook het dekken en vrijlopen gaan ze steeds beter begrijpen. Hier begint de indeling 
van teams op basis van niveau van de speelsters. Bij voorkeur worden de MO11-teams in een 
jongens of gemengde competitie gestald. Dit om de handelingssnelheid te verhogen. De beoordeling 
hiervan ligt bij de TC en trainers. Medio april moet er alvast geoefend gaan worden op een heel veld 
door de 2de jaars MO11-pupillen. 

 

Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen") 

Technisch: 

 Spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen (aan- en meenemen, 
trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) (ideale leeftijd om te leren). 

 Vooral werken vanuit spelvorm met veel balcontacten (kleine partijen). 

 

Conditioneel: 

 Spelenderwijs scholen van algemene beweeglijkheid, uitvoeren in spel- en wedstrijdvorm. 

 

Tactisch: 

 Drang naar individueel spel niet aantasten. 
 Bij tactische vorming uitgaan van basisdoelen (doelpunten maken / doelpunten voorkomen). 
 Aandacht blijven schenken aan belangrijkste spelregels. 
 Aandacht voor de omschakeling van BB (balbezit) naar BBT (balbezit tegenstander) en van 

BBT naar BB 

 

Mentaal: 

 Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te bereiken. 

 



Accenten training: 

 Ideale leeftijd voor motorisch leren. 
 Veel op techniek trainen. 
 Veel spel- en wedstrijdvormen. 
 Ook verdedigers laten “scoren” als die de bal veroveren bij een oefenvorm. 
 Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen. 
 Veel balcontacten. 

 

Te beheersen vaardigheden: 

Het gehele jaar door trainen (afwisselend en herhalend): 

 individuele baltechniek (70% van de training) 
 gericht schieten 
 passen en trappen (links en rechts) 
 dribbelen 
 drijven met de bal 
 inwerpen 
 duel 1:1 (aanvallend) 
 afwerken op doel 
 eenvoudige positiespelen (3:1, 4:1) 
 uitspelen van de 2:1-situatie 
 koppen (lichte ballen over korte afstand, niet met afwerken; techniek scholen, angst 

wegnemen) 
 kleine partijspelen 
 beheersen en verwerken van de bal 
 schijnbewegingen (Coerver/Meulensteen) 
 loopscholing 

 

Coaching: 

 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen. 
 Simpel woordgebruik. 
 Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
 Spelvreugde moet voorop staan. 
 Aandacht voor techniek. 
 Mee laten denken door vraag en antwoord spel. 

 

Opmerking: 

Bij 2de jaars MO11-jeugdspeelsters aandacht schenken aan de overgang naar MO13 ('groot veld'). 
Aandacht voor de linies en posities op het grote veld zoals bij MO13. 

 

 

 



Oefenstof: 

Oefenvormen in kleine groepjes en altijd met de bal ! 

Training is als volgt opgebouwd, zie bijlage 7: 

 Warming-up, pass/trap, rondo, afronden enz. 
 Tussenvorm bijvoorbeeld naar aanleiding voetbalprobleem 
 Partijspel 

Een goed boek met uitstekende oefenstof is de Special F-E pupillen training. 

 

2.3.3 MO13-jeugd (10-12 jaar) 

Profiel van een MO13 trainer: 

De MO13 trainer moet aan twee belangrijke eigenschappen voldoen als je de kenmerken van deze 
leeftijdsgroep als uitgangspunt neemt. Hij/zij moet enthousiast zijn en over voldoende 
eigenvaardigheid beschikken om tijdens de training het goede voorbeeld te geven. Hij/zij heeft 
daarom een eigen voetbalachtergrond op een aanvaardbaar niveau. Als MO13 trainer hoef je minder 
dan bij de MO9 en MO11 jeugd te reageren op het moment zelf. MO13 speelsters kunnen al een 
korte foutenanalyse achteraf verwerken. Ze zijn tegenwoordig zeker al in staat om een aantal 
tactische basisprincipes uit te voeren. Dat betekent dat de MO13 trainer in elk geval over voldoende 
tactische kennis moet beschikken. Hij/zij moet ook weten hoe je op deze leeftijd eigenschappen als 
snelheid, behendigheid, coördinatie kunt ontwikkelen en creativiteit aan de bal kan stimuleren. Een 
goede MO13 trainer reserveert tijd voor zijn persoonlijke gesprekken met zijn speelsters over de 
vorderingen en heeft regelmatig contact met de ouders. Hij/zij beschikt over voldoende kennis over 
het 1-4-3-3 systeem zodat hij/zij de belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen en moet minimaal 
de module jeugdtrainer gedaan hebben. In het bezit zijn van TC3 is gewenst. 

Psychische kenmerken: 

 leergierig 
 toename sociaal besef 
 enthousiast en goed aanspreekbaar 
 prestatiedrang, meer competitief ingesteld. 
 kan het aan om in teamverband een doel na te streven. 
 is bewust bezig zijn prestaties op te vijzelen. 
 het begin van de puberteit kondigt zich aan. 
 kritiek op eigen prestaties en van anderen 
 navolging van idolen 

 

Fysieke kenmerken: 

 ideale lichaamsverhoudingen 
 coördinatie van bewegingen wordt beter 
 kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig 

 

 



Algemene kenmerken: 

Bij de MO13-pupillen zien we bij het voetballen voor het eerst samenspel in de vorm van echte 
bewust uitgevoerde combinaties. Het dekken en vrijlopen gaan ze al beter begrijpen. De 
balbehandeling begint er hier ook al aardig op te lijken. De MO13-pupil heeft de ideale leeftijd om 
het voetballen tactisch en technisch onder de knie te krijgen. Het oefenen van vaardigheden gebeurt 
hier veel bewuster en doelgerichter dan op jongere leeftijd. Deze categorie kan hier ook meer 
concentratie voor opbrengen. In de MO13-pupillen vindt de overgang plaats van een half naar een 
groot speelveld; van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11. Extra aandacht is bij deze groep een vereiste. Er is 
ook een leerzaam boekje in omloop “Van zevental naar elftal”. 

 

Trainingsdoelstellingen ("Leren door spelen") 

Technisch: 

 Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan- en 
meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in eenvoudige 
oefenvormen, individueel, met partner en tijdens partij- en positie spelen. 

 Voordoen is essentieel. 
 Techniek leren toepassen door kleine partijvormen. 

 

Conditioneel: 

 Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding (partij 
afgewisseld met oefenvormen als 'rust'). 

 Geen conditionele vorming zonder bal. 

 

Tactisch: 

 Aanleren van algemene tactische principes, taken en functies binnen opbouwen, aanvallen, 
verdedigen en omschakelen. 

 Het leren van 'buitenspel'. 
 Aandacht voor posities en taken; niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen (niet te snel 

specialiseren). 
 Veldbezetting 
 positiespel met en zonder bal 
 diepte in het spel 
 openen op de andere flank 
 opengedraaid staan om de bal te ontvangen 
 In wedstrijden niet te veel opdrachten meegeven. 

 

Mentaal: 

 Prestatievergelijking van individuele verrichtingen vindt plaats. 

 

 



Accenten in de training: 

 Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal). 
 Veel spelsituaties trainen. 
 Schaven aan techniek (afwisselend programma). 
 Techniek verbeteren onder weerstand (wedstrijdsituaties). 
 Creativiteit van speelsters niet inperken. 

 

Te beheersen vaardigheden: 

 (Het gehele jaar door trainen afwisselend en herhalend): 

 individuele baltechniek ( 60% van de training) 
 'achterlangs komen' bij aanval 
 dribbelen 
 druk zetten (pressie) 
 drijven met de bal 
 opbouw van achteruit (ook door keepster) 
 passen en trappen (links en rechts) 
 positiespel 5:2, 3:1, 4:2 en 4:3 
 aan- en meenemen van de bal 
 open draaien 
 opengedraaid staan 
 positiespel 2:1 ('1-2 combinatie') 
 koppen 
 duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
 afwerken op doel 
 uitspelen van overtalsituatie (coach alleen de aanvallers) 
 verdedigen in ondertalsituatie (coach alleen de verdedigers) 
 omschakeling bij in balbezit komen 
 omschakeling bij balverlies 
 spelverplaatsing/ openen op de andere zijde 
 schijnbewegingen (Coerver/Meulensteen) 
 technische loopscholing 

 

Coaching: 

 Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 
 Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies (omschakeling) 
 Extra aandacht voor bezetting van de posities 
 Extra aandacht voor openen op de andere flank 
 Gebruik maken van eenvoudige coachtermen 
 Positieve waardering is erg belangrijk 
 Mee laten denken door vraag en antwoord spel 
 Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport) 
 Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd 
 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 

 



Oefenstof: 

Training is als volgt opgebouwd. 

 Orientatiefase 
 Leer- oefenfase 
 Toepassingsfase 

Een goed boek met uitstekende oefenstof is de Special D (MO13) pupillen training. 

 

2.3.4 MO15-jeugd (12-14 jaar) 

Profiel van een MO15 trainer: 

Een goede MO15 trainer weet op de eerste plaats op de juiste manier om te gaan met de grote 
verschillen binnen zijn selectie. Hij/zij is zich ervan bewust dat de speelsters hard op zoek zijn naar 
hun eigen identiteit en dat die fase nogal wat problemen met zich kan meebrengen. Een dergelijke 
trainer toont interesse voor al die veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken. 
Hij/zij communiceert, m.u.v. incidenten, alleen nog maar met de MO15-speelster. 

Hij/zij is vooral duidelijk naar de speelsters toe en houdt zich aan de afgesproken huisregels. Dat 
laatste kan allen als de trainer zelf op dit gebied een voorbeeldfunctie vervult. Ook bij het 
samenstellen van de oefenstof en bij het kiezen van de juiste methodiek houdt rekening met de 
onderlinge verschillen. Hij/zij beschikt over voldoende kennis over het 1:4:3:3 concept zodat hij/zij de 
belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. 

Daarbij houdt hij/zij rekening met de fysieke beperkingen van veel MO15-speelsters bij de uitvoering 
van het concept. Deze trainer is in staat om voor zijn speelsters opdrachten te formuleren, die al een 
beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid zoals ook op hun middelbare school. Hij/zij beschikt 
over kennis op het gebied van teambuilding en kan tijdens trainingen ook zelf het goede voorbeeld 
geven en moet minimaal in het bezit zijn van TC3. 

 

Psychische kenmerken: 

 kritisch voor gezag 
 vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening ontwikkelt zich. 
 geldingsdrang en de drang zich met anderen te vergelijken nemen toe. 
 behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten 
 groepsvorming 
 motivatiegebrek 
 idealistisch / eigenwijs 
 andere interesses gaan meespelen (herwaardering voetbal) 
 gezins- en studieomstandigheden kunnen rol spelen 

 

 

 

 



Fysieke kenmerken: 

 (pré)puberteit 
 disharmonie 
 bij sommigen enorme lengtegroei, daardoor grote lengteverschillen in de groep 
 beperkte belastbaarheid 
 onstabiele motoriek 
 blessuregevoelig 

 

Algemene kenmerken: 

Bij de MO15-junioren begint het vrijlopen en samenspelen zich verder te ontwikkelen. De duels 
worden serieuzer en ook in verdedigend opzicht ziet men hier verbetering. Het komt minder vaak 
voor dat een aantal speelsters zich met één tegenstander bezig houdt, maar we zien juist dat 
speelsters meer oog krijgen voor hun directe tegenstander. De taken die aan een bepaalde positie in 
een elftal kleven worden geleidelijk opgepikt en uitgevoerd. 

 

Trainingsdoelstellingen ("Benaderen van de wedstrijd") 

Technisch: 

 Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen (aan- en meenemen, 
trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) met een grotere snelheid en hoger 
tempo. 

 Wedstrijdvormen inbouwen. Door de puberteit doen zich grote individuele verschillen voor 
(individuele aandacht: eenvoudigere oefeningen, lager tempo). 

 

Conditioneel: 

 Intensiteit mag toenemen t.o.v. MO15-jeugd , maar lichamelijke belasting moet per individu 
verschillen (geen krachttraining door lengtegroei!). 

 Conditie kweken door oefen- en spelvormen (met weerstanden) in estafette- en 
wedstrijdvorm. 

 Aandacht voor snelheid. 

 

Tactisch: 

 Vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden, vrijlopen; verdedigen is dekken, 
man- / ruimtedekking; positiewisselingen). 

 Verder uitbreiden van individuele tactiek. 
 Duidelijkheid scheppen in het belang van elftaltactiek. 
 Inzicht brengen in en beoefenen van de belangrijkste taken van linies en posities. 
 Onderlinge samenwerking tussen de linies verbeteren. 

 

 



Mentaal: 

 Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Opvoeden in sportmentaliteit (lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, 

prestatiebewustzijn, materiaalbeheer). 

 

Accenten training 

 Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie 
 Handelingssnelheid vergroten. 
 Veel positie- en partijspelen. 
 Trainen in twee en drie linies. 
 Geen krachttraining (lengtegroei). 
 Conditie training in de voetbalvormen. 
 Oog hebben voor individuele tekortkomingen/ problemen. 
 Herhalen en aanscherpen van technische grondvormen. 

 

Te beheersen vaardigheden: 

Het gehele jaar door trainen (afwisselend en herhalend): 

 positiespel (3:1, 5:2, 5:3, 4:3) 
 druk zetten (pressie) 
 duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
 positioneel dekken 
 kaatsen 
 passen, trappen (links en rechts) 
 omschakeling bij balbezit 
 omschakeling bij balverlies 
 koppen (techniek) 
 benutten van kansen (afwerken) 
 individuele baltechniek 
 aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
 opbouw van achteruit (ook door keepster) 
 'achterlangs komen' bij aanval 
 openen op de andere flank (spel verplaatsen) 
 open gedraaid staan om de bal te ontvangen 
 schijnbewegingen (Coerver/Meulensteen) 
 technische loopscholing 

 

 

 

 

 

 



Coaching: 

 Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie. 
 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, 

spelverplaatsing, omschakeling etc.). 
 Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 
 Aandacht voor taken per linie. 
 Motiveren waarom iets (anders) moet. 
 Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken. 
 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

Oefenstof:  

Training is als volgt opgebouwd: 

 Orientatiefase 
 Leer- oefenfase 
 Toepassingsfase 

 

 

 

2.3.5 MO17-jeugd (14-16 jaar) 

Profiel van een MO17 trainer: 

Een goede MO17-trainer is op de eerste plaats eerlijk, consequent en moet een duidelijk overwicht 
hebben op de groep. Daarnaast beschikt hij/zij zelf over kennis en inzicht in de basisprincipes van het 
concept. Juist bij MO17-speelsters kan het tactische vermogen met sprongen vooruit gaan. Hij/zij 
reserveert voldoende tijd voor persoonlijke gesprekken en houdt daarbij rekening met de emotionele 
uitingen die bij deze leeftijdsgroep passen. Hij/zij moet zich kunnen verplaatsen in de 
belevingswereld die overigens voortdurend verandert. Door ook buiten het voetbal aansprekende 
activiteiten te organiseren verstevigt hij/zij de binding van de speelsters met de club. Hij/zij is in staat 
om de voetbalproblemen uit de wedstrijd te vertalen in geschikte oefenstof waarbij hij/zij 
voortdurend rekening houdt met de grote verschillen in belasting en ontwikkeling binnen zijn 
speelstersgroep. Hij/zij moet minimaal in het bezit zijn van TC3. 

 

Psychische kenmerken: 

 meer realiteitszin. 
 kenmerken van de puberteit komen meer naar voren. 
 minder emotioneel. 
 beperkte toenemende zelfkennis. 
 streven naar verbetering van prestaties, daardoor soms te fanatiek. 
 in het tweede jaar meer denken in teambelang. 
 afzetten tegen gezag. 

 



Fysieke kenmerken: 

 lengtegroei zet zich door, minder controle over ledematen lijkt daarvan het gevolg. 
 toenemende breedtegroei en spiervolume. 
 kracht-, interval- en duurtraining zijn weer mogelijk. 

 

Algemene kenmerken: 

De MO17-junior is in staat echte wedstrijdsport te beoefenen. Veelal wagen speelsters zich wel aan 
acties die voor het team weinig rendement hebben. De te laat ingezette sliding en het spelen met de 
buitenkant van de voet zijn tekenen van het feit dat speelsters zichzelf willen bewijzen. Het tempo in 
wedstrijden ligt hoger en de dekking wordt korter. Fysiek gaat het er hier soms al best aardig aan toe. 
De speelsters moeten leren onder druk te spelen en dat individuele mogelijkheden meer rendement 
voor het team gaan opleveren. Dit gaat hen soms minder goed af. 

 

Trainingsdoelstellingen ("Presteren in de wedstrijd") 

Technisch: 

 Verder scholen van technische vaardigheden (met hogere handelingssnelheid en 
 weerstanden). 
 Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties 
 Positie- en partijspelen, met technische accenten (o.a. snelheid, richting en effect van de bal; 

direct spelen; kap- en schijn/bewegingen). 

 

Conditioneel: 

 Aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en beweeglijkheid (door 
intervalarbeid en circuits). 

 De omstandigheden mogen net iets te zwaar zijn. 
 Intensiteit aanpassen door weerstanden (bal, ruimte, tijd, samenspel,tegenspeelster) 

 

Tactisch: 

 Uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo, verplaatsen van spel, 
achterwaarts spelen, numerieke meerderheid tot stand brengen). 

 Het verder ontwikkelen van denken in taken van posities en linie. 
 Spelen vaak erg wild en gejaagd. Leren om ook rust in het spel te brengen. 
 Het leren en uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit verdedigen, rugdekking, 

jagen, buitenspelval, bepaalde formatie, etc.). 

 

Mentaal: 

 Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit. 

 



Accenten training: 

 Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 
 Verbeteren van technische elementen. 
 Trainen op (handelings)snelheid en uithouding. 
 Wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen. 
 Specifieke taken per linie). 
 Trainen in twee en drie linies. 
 Veel positiespelen. 

 

Te beheersen vaardigheden: 

Het gehele jaar door trainen (afwisselend en herhalend): 

 positiespel in de opbouw (5:3, 3:1, 3:2. 4:2 en 4:3) 
 druk zetten (pressie) 
 duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
 het spel verleggen/ verplaatsen/ openen 
 kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander) 
 dribbelen, passen, trappen (links en rechts) 
 omschakeling bij balbezit / omschakeling bij balverlies 
 koppen (aanvallend, verdedigend) 
 aansluiting tussen de linies 
 opbouw van achteruit (ook door keepster) 
 aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
 diversiteit aan afwerkvormen 
 benutten van kansen (afwerken) 
 'achterlangs komen' bij aanval 
 'stilstaande situaties' (corners, vrije trappen) 
 technische loopscholing 

 

Coaching: 

 Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie. 
 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, 

spelverplaatsing, etc.). 
 Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 
 Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 
 Leren om individuele kwaliteiten voor het team in te zetten. 
 Eigen verantwoordelijkheid speelsters benadrukken. 
 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

Oefenstof: 

Training is als volgt opgebouwd. 

 Orientatiefase 
 Leer- oefenfase 
 Toepassingsfase 



2.3.6 MO19-jeugd (16-18 jaar) 

Profiel van een MO19 trainer: 

Hij/zij heeft overwicht op de groep, een goede staat van dienst als speelster en een natuurlijke 
uitstraling. Bij de oefenstof keuze vergeet hij/zij nooit de elementen plezier, beleving en 
wedstrijdgerichtheid. Hij/zij weet dat hij/zij veel aandacht zal moeten besteden aan het motiveren 
van zijn speelstersgroep. Hij/zij reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin hij/zij duidelijk 
vertelt waarom hij/zij bepaalde beslissingen heeft genomen. 

Goed kunnen communiceren is een van de belangrijkste eigenschappen van een dergelijk trainer. 
Hij/zij kan duidelijk maken wat hij/zij van de speelsters eist en verwacht. De MO19-trainer gebruikt 
bij de hedendaagse mondigheid bij deze speelsters om hen te betrekken bij de doelstelling van het 
team, zodat zij zich ook medeverantwoordelijk voor de gang van zaken voelen. Hij/zij moet minimaal 
in het bezit zijn van TC3. 

 

Psychische kenmerken: 

 stabilisatie van karakter 
 duidelijke zelfkritiek 
 de benadering van zaken en gebeurtenissen wordt zakelijker. 
 in het tweede jaar wordt meestal de keus gemaakt voor prestatiegericht sport bedrijven of 

voor de gezelligheid. 
 denkt meer in team belang. 
 prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe 

 

 

Fysieke kenmerken: 

 benadering lichamelijke volwassenheid 
 meer toenemende breedtegroei en spiervolume 
 hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden 
 minder gevaar op overbelasting 

 

Algemene kenmerken: 

Speelsters zijn nu in het algemeen beter bestand tegen de moeilijkheden die het spelen in de kleine 
ruimte met zich meebrengt. Het onrustige spel dat zich bij de MO17-junioren nog openbaart is er af 
en maakt plaats voor een beheerster optreden. Door speelsters wordt onderling ook meer gelet op 
het spel van elkaar, hetgeen zich uit in het elkaar meer en gerichter coachen in het veld. De 
technische vaardigheden zijn op deze leeftijd volop ontwikkeld. Bij individuele speelsters is er vooral 
vooruitgang te zien op het tactische en fysieke vlak. 

 

 

 



Trainingsdoelstellingen ("Streven naar optimale prestatie"/ leren winnen wedstrijd) 

Technisch: 

 Verdere vervolmaking technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, dribbelen, 
passen, koppen, afwerken, etc.) 

 Onder grotere weerstand. 
 Het inbrengen van automatismen (blijven herhalen). 
 Extra training (groep en individueel) van technische kwaliteiten benodigd voor bepaalde 

posities en linies. 

 

Conditioneel: 

 Speelsters belasten tot maximale prestatieniveau 
 uitgaan van voetbaleigen vormen en voetbalweerstanden. 
 Gericht trainen van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen (voorbereiding op senioren). 

 

Tactisch: 

 Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in bepaalde spelsituaties als voor 
specifieke posities en linies. 

 Bewust oefenen en analyseren van tactische mogelijkheden binnen een bepaalde speelwijze. 

 

Mentaal: 

 Streven naar verbetering van team en individu door constante drang naar perfectionisme. 
 Stimuleren van kritische zelfbeoordeling. 
 Aangeven van verwachte toekomst bij senioren. 

 

Accenten training: 

 Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen. 
 Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden. 
 Trainen in twee en drie linies. 
 Trainen op spelhervattingen. 
 Individueel trainen op specifieke technische, tactische aspecten en taken. Taaktraining per 

positie. 
 Conditie en fysieke weerbaarheid optimaal in orde brengen (seniorenniveau). 
 In dienst van de teamprestatie spelen. 

 

 

 

 



Te beheersen vaardigheden 

Het gehele jaar door trainen (afwisselend en herhalend): 

 positiespel (5:3, 4:3, 5:4, 7:6) 
 druk zetten (pressie) 
 duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
 het spel verleggen/verplaatsen 
 kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander) 
 snelle omschakeling bij balbezit 
 passen, trappen (links en rechts, hoog en laag, breed en diep) 
 snelle omschakeling bij balverlies 
 koppen (aanvallend, verdedigend) 
 aansluiting tussen de linies 
 opbouw van achteruit (ook door keepster) 
 diep spelen als het kan 
 aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
 diversiteit aan afwerkvormen 
 benutten van kansen (afwerken) 
 'achterlangs komen' bij aanval 
 'stilstaande situaties' (corners, vrije trappen) 
 technische loopscholing 

 

Coaching; 

 Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie. 
 Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, 

spelverplaatsing, etc.). 
 Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team. 
 Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering. 
 Individuele kwaliteiten voor het team inzetten. 
 Eigen verantwoordelijkheid speelsters benadrukken. 
 Jezelf ondergeschikt maken aan het teambelang. 
 Gebruik maken van de tekortkomingen van de tegenstander. 
 Gebruik maken van de extra kwaliteiten van het eigen team. 
 Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 

 

Oefenstof: 

Training is als volgt opgebouwd. 

 Oriëntatiefase 
 Leer- oefenfase 
 Toepassingsfase 

 

 

 



2.4 Keepsterstraining 

 

Voor een keepster is het belangrijk dat zij: 

 actief wordt betrokken bij de groepstraining van haar team. 
 individuele training krijgt om specifieke vaardigheden te oefenen. 
 aandacht krijgt voor haar zelfvertrouwen, durf en brutaliteit 

 

Daarom dient de training van de doelverdediger gesplitst te worden in: 

 individuele training (specifieke keepsterstraining) 
 training met de groep 

 

Aandacht dient geschonken te worden aan: 

 sterke punten: onderhouden 
 zwakke punten: verbeteren 

 

Een goede keepsterstraining is hoofdzakelijk gebaseerd op drie aspecten: techniek, tactiek en 
conditie. Daarnaast is het aanleren van veelvuldig en op een goede manier leiding geven tijdens de 
wedstrijd belangrijk. In de diverse oefenvormen van de training dienen deze aspecten terug te 
komen. Hieronder staan enkele aandachtspunten omschreven: 

Werken aan techniek: 

 vangen 
 (uit)werpen/(uit)trappen 
 stompen 
 vallen, rollen, opstaan 
 oppakken van de bal 
 voetenwerk 
 springen (in relatie tot vangen, pakken en stompen) 
 luchtduel 
 werken met diverse soorten ballen 
 bodemgewenning 
 voorkomen van angst en krampachtigheid 

 

Techniek uitgewerkt: 

 Rollen + oppakken 
 Niet knie op de grond, wel bij de grond anders kun je niet wegkomen. 

 

 



Uitgangspositie is steeds: 

 Benen iets uit elkaar op je voorvoet staan met gewicht naar voren. Op het juiste moment een 
stapje naar voren doen. Niet springen. Met de handen breeduit naar voren staan en 
handpalm naar voren. Dan ben je sneller met je handen bij de bal. 

 De bal altijd inhalen, naar je lichaam toe bewegen. Dan haal je de vaart uit de bal. Dit moet je 
steeds blijven herhalen. 

 Bal vasthouden met je ellebogen eronder anders springt de bal weg. 
 Slingerworp gooien 
 Bal op je hand voor je houden, bal achter je bewegen, indraaien, bal boven je hoofd gooien. 

Als je de bal laat loslaat dan blijft deze laag bij de grond als je hem eerder loslaat, gaat die 
omhoog. 

 Rollende bal trappen 
 Omdat je in de wedstrijd ook altijd met een rollende bal te maken hebt bijv. bij terugspeelbal 

en zelf loslaten na 6 seconde. 
 Veel oefenen met het mindere been dan verbetert het goed passen. 
 Volleytrap 
 Bal niet in de traphand vasthouden, maar met twee handen. Dan kun je sturen en richting 

geven aan de bal. Bal de lengte van je armen voor je houden. Instappen, kort en fel trappen 
op techniek. Teen naar beneden gericht, bal leren op het juiste moment met de wreef te 
raken. Voor je kijken, niet naar beneden want dan zie je niet waar de bal naar toe moet. 
Stuur met je standbeen de kant in waar je de bal naar toe wilt plaatsen. 

 Drop-kick (bal eerst op de grond) 
 Draai de bal altijd met effect naar je toe zodat die bij je blijft en niet wegstuit. Voorover 

hangen voor een lage bal en meer achterover voor een hogere bal. 

 

Werken aan tactiek: 

 opbouwend spel 
 meevoetballen (links en rechts), 
 uittrappen, uitwerpen, aanwijzingen geven 
 verdedigend spel: opstelling en verdediging organiseren 
 inzicht hebben in het spel 
 coaching 
 goede opstelling, timing 

 

Werken aan conditie: 

 kracht 
 sprongkracht: 
 vaardigheid 
 reactie 
 durf 
 doorzettingsvermogen 

 

Oefenstof 

 Informatie via de site http://www.footbally.nl/ 



 

2.5 Wedstrijden 

Voor de wedstrijd wordt de opstelling en de speelwijze besproken met de 
beslissingen ten aanzien van de opstelling worden uitgelegd.

Al naar gelang de leeftijdscategorieën varieert de wedstrijdbespreking van kort en simpel (
pupillen) naar uitgebreid en tactisch onderbouwd (
worden facetten uit de training of recente wedstrijdproblemen aangehaald om de za
verduidelijken. 

Vanaf de M013-pupillen tot en met de 
25 minuten gedaan. De MO9 en 
op gelet moet worden dat speelster

De inhoud van de warming-up is ter invulling van de trainer.

Belangrijk is dat trainers en coach
speelsters en het resultaat. 

Trainers en coaches moeten tijdens de wedstrijden goed
aspecten die goed gaan moeten ze benadrukken. Een trainer of 
Hierbij moeten ze in het oog houden, wat er op dat moment voor die leeftijdscategorie (techniek, 
tactiek, etc) belangrijk is. De coaching in de kleedkamer moet op de groep gericht zijn, en op het 
individu. Indien speelsters persoonlijk worden aangesproken moet dit slechts bedoeld zijn als 
voorbereiding op hun taak in de wedstrijd. Na de wedstrijd kan een trainer of 
apart aanspreken op eventuele fouten.

Er zijn twee belangrijke benaderingen voor de beïnvloeding van jeugd

De positieve aanpak, de aanpak bij FC

De gewenste gedragingen versterken door 
belonen met een compliment als ze dat inderdaad doen. Deze op het individu georiënteerde stijl vult 
de hierboven gezonde visie ten aanzien van het winnen.

De negatieve aanpak, niet 

Fouten die voetbalsters maken bekritiseren en bestraffen. 

Bij de dames- en meisjesafdeling van FC
Hieronder een aantal redenen waarom de positieve aanpak de voorkeur geniet

1) het verlamt de speelsters niet
2) het creëert een aangename sportomgeving;
3) Het gevolg van deze commandeerstijl is angst. Bestraffing creëert faalangst, afkeer en

vijandigheid. Hierdoor staan speelsters dus niet meer open om iets aan te leren.
 

Het is wetenschappelijk bewezen dat positief leidinggeven de beste resultaten geven. Het is prettig 
te weten dat wangedrag vaak voort komt uit gebrek aan aandacht.
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Verliezen is namelijk niet hetzelfde als falen. Het is belangrijk dat voetbalsters verliezen niet zien als 
een teken van falen of als een bedreiging van hun persoonlijke waarde. 

Jonge voetbalsters moeten leren dat het verliezen van een wedstrijd geen afspiegeling is van hun 
eigenwaarde. 

Om het leereffect te vergroten kunnen trainers en coaches de speelsters zelf laten aangeven wat er 
tijdens de wedstrijd goed of slecht gaat. De verkregen respons wordt door de trainer of coach 
geëvalueerd. De groep leert beter begrijpen waarom er voor een bepaalde oplossing wordt gekozen. 

De trainers en coaches evalueren de wedstrijd op de eerstvolgende training. Redenen hiervoor zijn: 

A) Speelsters zitten direct na de wedstrijd nog in hun emotie v.d. wedstrijd. Risico op escalatie is 
geringer bij een bespreking op de eerstvolgende training. 

B) Speelsters zijn zowel geestelijk als lichamelijk leeg gestreden na een wedstrijd en staan niet 
open voor een praatje v.e. trainer over wat er juist wel of niet goed ging. 

 

2.6 Standaard coachtermen bij FC Purmerend 

STANDAARD COACHTERMEN BIJ FC-PURMEREND 

LEEFTIJDSCATEGORIE Wat Wanneer 

MO9 
JIJ of IK roepen (in 
een duel) 

De speelster/keepster roept JIJ of IK als zij zeker is van haar zaak.  
○IK  als zij zeker weet dat zij de bal hee  of  
○JIJ als zij zeker weet dat zij de bal NIET kan hebben 

MO9 Los 
De keepster roept dit als zij vindt dat haar speelsters de bal niet meer mogen 
raken 

MO9 Bal weg  

De speelster roept dat als de bal weggespeeld moet worden  
○ Er dreigt gevaar > scoringskans tegenstander 
○ Balverlies 

MO9 Niet happen 

Duel met tegenstander niet aangaan 
○ Tegenstander voor je houden 
○ Tegenstander dwingen iets te gaan doen (dribbelen, spelen van de bal) 

MO9 Aannemen 
De bal onder controle brengen 
○ Er is geen direct gevaar om de bal te verliezen 

MO9 Tijd 

De bal kan rustig worden aan-/meegenomen/ 
○ Er is geen direct gevaar voor balverlies 
○ Speelster kan “rus g” zelf beslissen hoe hij/zij verder wil spelen 

MO9 Scherm af 
Je lichaam tussen de bal en de tegenstander brengen 
○ De tegenstander kan dan niet bij de bal 

MO9 Vrij lopen 
Zo gaan staan dat je de bal kunt krijgen 
○ De tegenstander kan de bal dan NIET onderscheppen 

MO9 Doe mee 

De (mede)speelster een signaal geven dat hij/zij zich bij het spel moet  
betrekken 
○ Aansluiten 
○ Aanspeelbaar zijn 

MO9 Naar de bal toe 

Een speelster wordt aangespeeld. In plaats van af te wachten tot de bal bij 
 haar is gaat zij naar de bal toe. 
○ De tegenstander hee  dan geen kans de bal te onderscheppen 
○ Je kunt de bal sneller een vervolg geven (doorspelen) 

MO11 Controle 

De bal komt je richting in en je zorgt er eerst voor dat je de bal beheerst 
(onder controle brengen) 
○ Vaak een hoge bal / Ui rap van de keepster 



MO11 Terug kan De speelster/keepster roept dat als de bal terug gespeeld kan worden 

MO11 Niet terug De speelster/keepster roept dat als de bal NIET terug gespeeld kan worden 

MO11 Spelen 
De bal direct naar een vrijstaande medespeelster spelen 
○ Niet met de bal gaan lopen 

MO11 Aanbieden 

Speelster moet bewust uit de dekking van de tegenstander komen en 
aanspeelbaar zijn voor haar medespeelster 
○ al dan niet met schijnbeweging 

MO11 Rust aan de bal 

De bal controleren en het vervolg rustig uitvoeren 
○ Er is geen direct gevaar voor balverlies 
○ Overzicht houden en dan ac e 

MO11 Aanpakken/winnen Duel met tegenstander aangaan en bal veroveren 

MO11 Zoek op 

Speelster met de bal gaat zo snel mogelijk richting de tegenstander 
○ Tegenstander krijgt dan minder jd om posi e te kiezen 
○ Vaak gebruiken in 1 tegen 1 situa es als scoringskans na 
uitspelen van de tegenstander het gevolg is 

MO11 Kom er tussen 

Speelster moet proberen om zo snel mogelijk weer tussen de bal en het 
eigen doel te komen. 
○ Na balverlies 
○ Om de opbouwende tegenstander de pas af te snijden 

MO11 Zet vast 

Elke speelster zoekt zijn eigen of de dichtstbijzijnde tegenstander op zodat 
deze geen mogelijkheid heeft om de bal te spelen 
○ Je komt dan vaak in balbezit 
○ De speelster met het beste overzicht gee  hiervoor het teken 

MO11 Lichaam gebruiken 

Je lichaam tussen de bal en de tegenstander brengen 
○ De tegenstander kan dan niet bij de bal 
○ Evt. voorafgaand de tegenstander een schouderduw geven 

MO13 

Breed maken / 
speelruimte groot 
maken 

Het speelveld zo groot of breed mogelijk maken 
○ Naar de zijlijn toe en van de tegenstander af bewegen 
○ vleugelspeelsters naar buiten en de spits diep bewegen 

MO13 Schijnactie maken 

Een beweging uitvoeren die lijkt dat je iets gaat doen 
○ Eerst naar de bal toe en dan er van weg 
○ Eerst van de bal weg en dan er naar toe 

MO13 Diep 
Speelster loopt de ruimte in richting doel van de tegenstander 
○ De ruimte kan b.v. gemaakt worden door de vleugelaanvaller 

MO13 Zakken 

Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen 
○ Om een snelle opbouw van de tegenpar j te verhinderen 
○ Je team verdedigend te versterken 
○ Intussen wel om je heen blijven kijken 

MO13 Kort dekken 

Je dicht bij je directe tegenstander opstellen 
○ als de bal zijn/haar rich ng in gespeeld wordt heb jij een grote kans 
deze te onderscheppen 
○ Blijf goed ople en > bal, tegenstanders, medespeelsters 

MO13 Druk zetten 

Verhinder gezamenlijk dat de tegenstander kan opbouwen 
○ Man met bal aanpakken (niet happen) 
○ Speelsters (tegenstanders) die aangespeeld kunnen worden kort 
dekken 

MO13 
Aansluiten / 
bijsluiten 

Bij balbezit de ruimte tussen jou en de speelster voor je kleiner maken 
○ afstand tussen 2 linies kleiner maken. 
○ Je doet dan direct mee in de aanval 

MO13 Hou vast 

De speelster moet de bal bij zich houden en afschermen 
○ Niet gaan lopen met de bal 
○ Medespeelster beweegt zich zodanig dat er samen gespeeld kan 
worden 



MO13 Kaatsen 

De bal direct terugspelen naar de speelster die jou de bal aanspeelt 
○ Denk aan juiste balsnelheid, 
○ De juiste rich ng over de grond en op het goede been 

MO13 Draai open 

De aangespeelde speelster moet de bal zo aan-/meenemen dat zij een 
groot gedeelte van het veld overziet en ook de pass naar zo veel mogelijk 
richtingen kan geven. 

MO13 Vrije ruimte 

De speelster wordt zich bewust waar de ruimtes zijn 
○ Kijk om je heen en je ziet het 
○ Vooral belangrijk voor aanvallende middenvelders en aanvallers 

MO13 Achterlijn halen 

De balbezittende speelster gaat naar de achterlijn en geeft een voorzet 
○ 1e of 2e paal, 16meter 
○ Opheffen van buitenspel 

MO13 Doordraaien 

De speelster die aangespeeld wordt draait zich zodanig om de vrije ruimte in 
te lopen (dribbelen met bal) 
○ Vaak de andere kant op vanwaar de bal komt 
○ Er is geen gevaar van een tegenstander (balverlies) 
○ Vaak zie je de vrije ruimte zelf niet 

MO13 Binnenkant 
De speelster dekt de tegenstander aan de binnenkant 
○ De kortste weg naar de goal is geblokkeerd 

MO13 Haal eruit 
De speelster in balbezit staat tegen een overtal en moet terugdraaien en 
terug-/breed spelen 

MO15 (om) schakelen 

Het SNEL veranderen van de voetbalbedoeling 
○ Van aanvallen naar verdedigen bij verlies van de bal 
○ Van verdedigen naar aanvallen bij veroveren van de bal 

MO15 Laat lopen 

De bal laten rollen in plaats van aannemen 
○ Er is dan vaak geen tegenstander in de buurt 
○ De vaart blij  in het spel 
○ Bijv. bij een ingooi 

MO15 Openen / wisselpass 

Verplaatsen van het spel van de ene naar de andere kant van het veld 
○ Door aan te geven waar de bal naar toe moet, wordt het nog 
duidelijker 
○ Dit geldt ook voor keepsters 

MO15 Buitenom 
Achter de rug van de balbezittende medespeelster om, de ruimte in sprinten 
die aan de buitenkant vrij is 

MO15 Naar binnen 

Speelster loopt/sprint van de zijkant naar binnen (naar de as van het veld) 
○ om ruimte te maken voor opkomende medespeelster 
○ om medespeelster rugdekking te geven 

MO17 Insnijden 

De speelster met bal komt schuin voor zijn tegenstander door richting doel 
○ Vaak het strafschopgebied in 
○ De kans dat de tegenstander een overtreding maakt is groot 

MO17 Knijpen 

De tegenstander een bepaalde richting in dwingen door de ruimte klein te 
maken 
○ Door een paar speelsters 

MO17 Kantelen 

De tegenstander een bepaalde richting in sturen met het hele team 
○ Door het hele team 
○ Gestaffeld rugdekking geven naar de kant waar de tegenstander 
bal bezit heeft 

MO17 Doordekken 
Wanneer de tegenstander zich in achterwaartse richting beweegt, moet 
de speelster die bij haar staat hem kort blijven volgen 

MO19 Dubbelen Met 2 speelsters drukzetten op de tegenstander met bal 
 

 

 



3. Diversen 

3.1 Prioriteitstructuur 

Het bestuur heeft de onderstaande prioriteitsstructuur uitgewerkt: 

1. Selectie Zondag Senioren 

2. Selectie Jeugd O19-junioren 

3. Selectie Dames 

4. Selectie Jeugd O17-junioren 

5. Selectie Jeugd O15-junioren 

6. Selectie meisjes junioren 

7. Selectie O14-, O12, O10-pupillen en kabouters 

8. Selectie meisjes pupillen 

9. Overige teams 

In het jaar 2002 heeft het bestuur zich nogmaals geconformeerd dat de selectie zondag de hoogste 
prioriteit heeft. Deze structuur heeft invloed bij het bepalen van o.a.: 

 Trainingsschema 
 Speelschema (indeling velden) 
 Trainer/Coachkeuze 
 Materiaal 
 Budgetten t.a.v Trainer/Coach 

 

3.2 De verantwoordelijke mensen voor de interne scouting zijn:  

Bij alle tussentijdse verplaatsingen tussen niveaus worden de spelers, en eventueel de ouders 
betrokken.  

 MO9 –MO11: Betrokken hoofdtrainers, overige trainers (MO9/MO11), technisch kader. 
 MO11–MO13: Betrokken hoofdtrainers, overige trainers (MO11/MO13), technisch kader. 
 MO13– MO15: Betrokken hoofdtrainers, overige trainers (MO13/MO15), technisch kader. 
 MO15–MO17: Betrokken hoofdtrainers, overige trainers(MO15/MO17), technisch kader. 
 MO17–MO19: Betrokken hoofdtrainers, overige trainers (MO17/MO19), technisch kader. 
 MO19 – senioren: Betrokken hoofdtrainers, overige trainers (MO19/Dames), technisch 

kader. 
 Meningsverschillen kunnen aan het technisch kader worden voorgelegd. 
 externe scouting gaat altijd gepaard met een overleg tussen het technisch kader, hoofdcoach 

dames 1 en betrokken hoofdtrainer. De damesvoorzitter van FCP communiceert met de club 
waarbij de speelster speelt. Er wordt eerst toestemming gevraagd om de speelster te kunnen 
uitnodigen voor trainingen en/of testwedstrijden. Zonder berichtgeving aan de club waar de 
gescoute jeugdspeelster speelt, mag de jeugdspeelster niet uitgenodigd worden voor 
trainingen en/of testwedstrijden.  



Bij alle tussentijdse verplaatsingen tussen niveaus worden de speelsters, en eventueel de 
ouders/verzorgers geïnformeerd.  

 

3.3 Begeleiden en coachen van de jeugdvoetbalsters  

Het is belangrijk dat een trainer zich gedraagt als een voorbeeld voor speelsters, coaches en ouders. 
Ze zijn het visitekaartje van de club richting scheidsrechters, tegenstanders en ouders. Een coach is 
de rechterhand van een trainer en dient zich ook zo te gedragen. 

 

3.4 Faciliteren jeugdtrainers 

Interne ongediplomeerde trainers kan de mogelijkheid worden geboden tot het volgen van een 
trainersmodule zoals:   

 pupillentrainer 
 juniorentrainer 
  jeugdspelcoach 
 jeugdvoetbaltrainer 
 TC III jeugd. 

 Deze opleidingen worden op voordracht van de damesvoorzitter van het bestuur wel of niet 
gehonoreerd. Nieuwe trainers worden door het technisch kader voorgedragen aan de 
damesvoorzitter welke de besluitvorming doet.  

 

3.5 Coaches 

Bij de aanstelling van coaches wordt gekeken naar welke mensen er bereid en geschikt zijn. Nieuwe 
trainers ontvangen, voordat ze met hun taak beginnen een exemplaar van dit “Technisch dames- en 
meisjes technisch beleidsplan” en dienen zich te conformeren aan dit plan. Bij voorkeur is de trainer 
tevens de coach tijdens de wedstrijden. Dit om oefenstof in praktijk te kunnen brengen en te 
toetsen. 

 

4. Tot Slot 

Dit “Voetbaltechnisch beleidsplan” moet een toets instrument zijn. De doelstellingen die de 
vereniging stelt zouden bijgesteld en aangepast kunnen worden aan de situatie. 

Jaarlijks moet naar aanleiding van de doelstellingen die je stelt met het “Voetbaltechnisch 
beleidsplan” een actielijst opgesteld worden en deze moet minimaal één keer per seizoen 
geëvalueerd worden. In die actielijst stellen we onszelf een aantal vragen: 

1. Middelen: Welke activiteiten worden ondernomen om de afzonderlijke doelstellingen na 
te kunnen streven? ( Ook de financiën) 

2. Tijdsplanning: Binnen welke periode worden de afzonderlijke activiteiten ondernomen? 

3. Wie: door welke personen worden deze activiteiten ondernomen? 



BIJLAGE 1 

 

GEDRAGSREGELS & NORMEN EN WAARDEN BIJ FC PURMEREND 

01 Tijdens het voetbalspel 

 Voetballen volgens de regels en geen commentaar en kritisch gedrag op de beslissingen van 
de scheidsrechter en grensrechters. 

 Correct gekleed gaan, kousen omhoog shirts in de broek. 

 

02 Gedrag tegenover de tegenstander 

 Geen commentaar en kritisch gedrag op de grensrechter. 
 Niet ingaan op negatief gedrag van de tegenstander. 
 Niet ingaan op reacties van aanhangers van de tegenpartij. 

 

03 Gedrag tegenover de medespeelster 

 Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen. 
 In woord en gebaar geen kwetsende signalen naar elkaar. 
 Elkaars fouten accepteren. 

 

04 Gedrag tegenover trainers en begeleiding 

 In het openbaar in woord en gebaar geen kritische en kwetsende signalen. 
 Respect hebben voor de in het clubbelang genomen beslissingen. 
 Op tijd op de trainingen en de wedstrijdvoorbereiding verschijnen. 
 Bij verhindering of niet tijdig verschijnen bij de training en/of wedstrijden moet je hier de 

begeleiding en/of trainer tijdig en met goede reden over berichten. 

 

05 Orde en netheid 

 Opruimen trainingsmateriaal. 
 Correct omgaan met trainingsmaterialen en wedstrijdtenue. 
 Geen vernielingen aanrichten aan kleedaccommodaties (uit & thuis). 
 Schoon achterlaten van kleedkamers (uit & thuis). 

Ouders/leiders/coaches van jeugdspeelster…………………… hebben kennis genomen van de inhoud en 
zien erop toe dat deze normen en waarden worden uitgevoerd.  

 

Handtekening……………….……………………………………Datum:………………. 

 



Bijlage 2 

De samenstelling en taakverdeling van het technisch kader (TK) seizoen 2016 – 2017. Het Technisch 
kader bestaat uit de volgende functionarissen, bestuurslid dames- en meisjesafdeling, de 
hoofdtrainer dames 1 en de technisch coördinatoren. Hieronder staan de taken en 
verantwoordelijkheden vermeld.  

Functie en taken Bestuurslid dames- en meisjesafdeling: 

 Is aanspreekpunt voor de hoofdtrainers het overige leden van het technisch kader. Heeft met 
hen structureel overleg over de voortgang van  voetbaltechnische zaken en doelstellingen. 

 Heeft voorzitterschap van het “technisch kader”. 
 Levert een bijdrage aan het samenstellen van het algehele trainingsschema. 
 Stelt hoofdtrainer voor de dames 1 en het technisch kader aan. 
 Inventariseert en bewaakt de benodigde middelen en budgetten. 
 Is eindverantwoordelijk over het technische beleidsplan. 

Functie en taken Hoofdtrainer dames 1: 

 Fungeert als aanspreekpunt voor de trainers van de selectieteams. 
 Participeert in de structurele overleggen met het technisch kader en formuleert met hen de 

doelstellingen. 
 Beoordeelt tezamen met de technisch kader alle trainers/coaches. 
 Levert een bijdrage aan het binden van waardevolle selectiespeelsters aan FC Purmerend. 
 Beveelt, tezamen met de overige TK leden, leiders/coaches aan bij het bestuurslid dames- en 

meisjesafdeling. 
 Besteedt aandacht aan interne- en externe scouting voor selectieteams. 
 Bewaakt het technische beleidsplan. 
 Overlegt met en rapporteert aan het TK over de voortgang. 

 

Functie en taken Technisch Coördinator: 

 Is aanspreekpunt voor de trainers van alle teams. 
 Initieert en participeert in de structurele overleggen met het TK en formuleert met hen de 

doelstellingen. 
 Beoordeelt tezamen met de technisch kader alle trainers/coaches. 
 Een bijdrage leveren voor het binden van waardevolle selectiespeelsters aan FC Purmerend. 
 Het opsporen en in overleg met het TK benoemen van trainers/coaches voor alle teams. 
 Aandacht besteden aan interne- en externe scouting voor selectieteams. 
 Bewaakt het technische beleidsplan. 
 Overlegt met en rapporteert aan het TK over de voortgang. 

 

Functie en taken Secretaris van het TK: 

 Agendeert, notuleert en maakt gespreksverslag en actiepuntenlijst van de vergaderingen van 
de dames- en meisjesafdeling. 

 Bewaakt, signaleert en houdt de voortgang bij van de actiepuntenlijst. 
 Adviseert de leden van het TK t.a.v. voetbaltechnische zaken. 
 Fungeert als klankbord aan de leden van het TK. 



Bijlage 3 

 

 



 

 

 



BIJLAGE 4 

TAKEN SPELERS BIJ 7-TALLEN MO9- EN MO11-PUPILLEN 

Doelverdediger 

verdedigend: 

 doelpunten voorkomen. 
 positie kiezen ten opzichte van de bal en mede- en tegenspeelsters. 

aanvallend: 

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

 

Centrale verdediger 

verdedigend: 

 voorkomen van doelpunten 
 dekken van de centrale aanvaller van de tegenpartij 
 rugdekking verzorgen bij teamteamgenoten 
 veld klein houden / 'naar voren' verdedigen 

aanvallend: 

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

 

Vleugelverdedigers 

verdedigend: 

 voorkomen van doelpunten 
 dekken van de aanvallers van de tegenpartij 
 rugdekking verzorgen bij teamteamgenoten 
 veld klein houden / 'naar voren' verdedigen 

aanvallend: 

 positie kiezen (uit elkaar, veld breed maken) 
 aanspelen van de aanvallers 
 meedoen met de aanval 
 wanneer er ruimte is: zelf met de bal naar voren dribbelen, drijven 

 

 



Centrale middenvelder 

verdedigend: 

 dekken van de centrale opbouwer van de tegenpartij 
 storen bij de opbouw van de tegenstander 
 voorkomen van de dieptepas 
 rugdekking verzorgen bij teamteamgenoten 

aanvallend: 

 inschakelen in de aanval (benutten van ruimte door de aanvallers gecreëerd) 
 afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terugpass) 
 doelgericht zijn 
 doelpogingen door combinatie met teamteamgenoten of individueel 

 

Vleugelaanvallers 

verdedigend: 

 storen bij de opbouw van de tegenstander 
 rugdekking verzorgen bij teamgenoten 
 veld klein maken / 'naar binnen' verdedigen 

aanvallend: 

 positie kiezen ten opzichte van de verdedigers (veld lang maken) 
 met de bal zo snel mogelijk naar het doel, alleen of door combinatie met teamgenoten 
 zelf voor doel positie kiezen 

 

Centrale spits 

verdedigend: 

 storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met vleugelaanvallers 
 veld klein maken 

aanvallend: 

 positie kiezen ten opzichte van de verdedigers (veld lang en breed maken) 
 met de bal zo snel mogelijk naar het doel, alleen of door combinatie met teamgenoten 
 scoren 

 

 

 

 

 



Taken speelsters bij 11-tallen 

 

Doelverdediger 

verdedigend: 

 positie kiezen ten opzichte van de bal 
 organiseren en leiden van de verdediging 
 duidelijk coachen wanneer en wat een verdediger moet doen 

opbouwend: 

 juiste voortzetting bij balbezit (rollen, werpen of trappen) 
 leiden van de verdediging 

aanvallend: 

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

 

Centrale vedediger 

verdedigend: 

 leiden en organiseren van de verdediging 
 rugdekking geven aan de overige speelsters op de flank waar de bal is 
 afstoppen van doorgebroken aanvallers 
 afstoppen van opkomende middenvelders 
 het klein houden van het speelveld (spelen op buitenspel) 

opbouwend: 

 vrijlopen om voor vleugelverdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
 leiding geven aan de verdediging (coachen) 
 openen op de andere flank 

aanvallend: 

 inschakelen bij corners en vrije trappen in overleg met laatste man 

 

 

 

 

 

 

 



Verdedigende middenvelder 

verdedigend: 

 afstoppen van opkomende middenvelders 
 ophouden van aanval bij numerieke overmacht van tegenpartij: geen aanval op de bal 

opbouwend: 

 vrijlopen om voor verdediger en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
 spelbepalende speelster zijn (spel verdelen, organiseren, coachen) 
 ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 
 openen op de andere flank 

aanvallend: 

 inschakelen bij corners en vrije trappen in overleg met centrale verdediger 
 niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans bewaken) 

 

Vleugelverdedigers 

verdedigend: 

 dekken van de vleugelaanvaller van de tegenpartij 
 rugdekking geven aan het centrum bij aanval over andere vleugel 
 indien gepasseerd dan herstellen naar het centrum 

opbouwend: 

 vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 
 spelen in een combinatie met overige speelsters 

aanvallend: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrale middenvelder 

verdedigend: 

 dekken van de directe tegenspeelster 
 rugdekking geven aan overige middenvelders 
 ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen) 

opbouwend: 

 vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
 spelbepalende speelster zijn (spel verdelen, organiseren, coachen) 
 ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 
 openen op de andere flank 

aanvallend: 

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

 

Linker en rechter middenvelder 

verdedigend: 

 dekken van de directe tegenspeelster 
 rugdekking geven aan overige middenvelders 
 ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen) 

opbouwend: 

 vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
 ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken 

aanvallend: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrale spits 

verdedigend: 

 afdekken van opkomende centrale verdediger 
 storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met vleugelaanvallers 
 voorkomen van passes van centrale verdediger in de lengterichting van het veld 
 'ophouden' van het spel van de tegenstander 

opbouwend: 

 creëren van ruimte in de lengterichting van het veld voor een makkelijkere opbouw 
 beide centrale verdedigers 'binden' door tegen de achterste man aan te spelen 
 leiding geven aan de aanval (coachen) 

aanvallend: 

 komen tot scoringskansen door combinatiespel of individuele actie 
 creëren van ruimte voor opkomende medespeelsters door 'terugvallen' op middenveld 
 het benutten van ruimte door anderen gecreëerd ('gaten induiken') 

 

Vleugelaanvallers 

verdedigend: 

 afdekken van de vleugelverdediger 
 storen in opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de andere aanvallers 
 tegenstander naar de buitenkant dwingen (kortste weg naar doel afschermen) 

opbouwend: 

 ruimte creëren voor opbouw van de aanval 
 aanspeelbaar zijn (opengedraaid staan) 

aanvallend: 

 zo snel mogelijk met de bal tot de doellijn komen door combinatie of individuele actie 
 kortste weg naar het doel en oogcontact houden met opkomende medespeelsters 
 (in principe) het nemen van hoekschoppen 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 5 

 

Aandachtspunten bij hoofdvormen trainingen 

 

Dribbelen en drijven: 

 bal zowel links / rechts als binnen- / buitenkant voet raken 
 opkijken (niet alleen naar de bal kijken) 
 al dan niet onder weerstand 
 met schijnbewegingen 
 bij dribbelen: 

 tegenspeelsters opzoeken en uitspelen 
 bal kort aan de voet houden, veel balcontacten 

 bij drijven: 
 bal vooruit spelen, maar binnen bereik houden 
 rechtlijnig of met richtingsveranderingen 

 

Passen en trappen: 

 Binnenkant van voet: 
 nauwkeurig, korte afstanden, snel spel 
 raakvlak is binnenkant van voet tussen wreef en enkel 
 standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal 
 bovenlichaam iets over bal gebogen 
 

 Wreeftrap: 
 hoge balsnelheid, langere afstanden, schoten op doel 
 raakvlak is de wreef 
 standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal 
 iets schuine aanloop 
 spannen voet tijdens de trap 
 pass door de lucht door 'achterover-hangen' 
 na de pass doorzwaaien met speelbeen 

 Let op de balsnelheid 

 

Aan- en meenemen van de bal 

 met alle lichaamsdelen 
 over de grond en uit de lucht 
 vanuit stand en in beweging 
 met (kwart en halve) draai 
 met tegenstander (weerstand) 
 aandachtspunten: 

 o 'in de bal komen'/ naar de bal toekomen 
 o lichaam achter de bal houden 
 o naar de bal blijven kijken 



Jongleren 

 met alle lichaamsdelen 
 zowel met links als met rechts 
 wedstrijdelement (jezelf verbeteren, beste in groep) 
 vanaf 'junioren': 

 met verplaatsingen 
 met meerdere speelsters 

Koppen 

 ogen open bij raken van de bal 
 bal midden op voorhoofd raken 
 hele lichaam gebruiken (niet alleen hoofd) 
 lichaam moet 'spanboog' zijn 
 armen en benen zorgen voor balans 
 aanspannen van nek- en halsspieren 

Duelleren 

 partijtjes 1:1 (met of zonder doeltje / pion) 
 duel om de bal (ook in de lucht) 
 aanvallend: 

 tegenstander opzoeken (niet ontwijken) 
 gebruik van schijnbewegingen 
 actie durven maken 

 verdedigend: 
 goed gebruik maken van lichaam 
 door de knieën zakken 
 wanneer gepasseerd: tackle of sliding inzetten (zeker de bal hebben, want als je op 

de grond ligt, kun je niet voetballen) 
 tegenstander aan de buitenkant houden 

Combineren 

 met twee speelsters (1-2 combinatie) 
 met meerdere medespeelsters 
 als afwerkoefening: 

 met twee of meerdere aanvallers 
 al dan niet met verdedigers (weerstand) 
 zonder bal buitenom ('achterlangs') gaan 
 met (schijn-) overname 

Positiespelen 

 bij pupillen 'lummelen': 4:1, 6:2, 5:2, 4:2 
 bij junioren opbouw in moeilijkheid (3:1, 6:3, 5:3, 4:2, 3:2, 2:1) 
 met meerdere vakken (verplaatsen van spel) 
 als afwerkoefening (volledige weerstand) 

 

 

 



Partijspelen 

  1:1 t/m 7:7 
 met numerieke meerder- of minderheid 
 altijd in afgebakende ruimte 
 altijd partijhesjes aan 
 veldafmetingen afhankelijk van speelstersaantal en intentie van training 
 scoringsmogelijkheden (o.a.): 

 in doel (diverse afmetingen) 
 door dribbel over achterlijn (lijnvoetbal) 
 door raken of omtrappen van pion 

 al dan niet met keepsters 
 uitgaande van bepaalde opstelling/formatie 
 'vrij spel' of met opdrachten 

 

 

Opbouw van een training. 

 Warming up 
 

1. Oriëntatiefase: 

 Organisatie uitzetten: vaak een gerichte vorm van positiespel. 
 Doel verduidelijken. 
 Waarnemen: gebeurt er wat ik wil? 

 

2. Oefen- leerfase 

 Coachen op doel en techniek. 
 Vraag en antwoord spel, laat ze meedenken (spel “bevriezen” stil zetten). 
 Let op : kort praatje (trainer), plaatje (voordoen), daadje (zelf doen). 

 

3. Toepassingsfase 

 Wat je hebt behandeld tijdens de training in een partijspel uit laten voeren en daarop 
coachen (in de rustmomenten). 

 Cooling down: kort evalueren van de training. Wat heb je geleerd? 
 Samen opruimen van de materialen. 

 

 

 

 

 



Bijlage 6 

 

Inlenen van speelsters 

 

Spelregels:  

 De teams proberen in eerste instantie speelsters te lenen bij dezelfde leeftijdscategorie; 

dus bijvoorbeeld de MO15-1 leent speelsters bij de MO15-2. 

 Indien teams niet vanuit dezelfde leeftijdscategorie kunnen inlenen, wordt gekeken of er 

bij teams uit een jongere leeftijdscategorie kan worden ingeleend;  

 Een speler speelt in principe alleen wedstrijden in een hogere leeftijdscategorie of hoger 

niveau/klasse; indien dit niet mogelijk is wordt er i.o.m. het technisch kader naar een 

oplossing gezocht. De oplossing van het technisch kader is bindend. 

 De coach van het inlenende team neemt (tijdig) contact op met de coach van het 

uitlenende team; en geeft aan voor welke positie een speelster nodig is. 

 De coach van het uitlenende team bepaalt welke speelster van zijn/haar team geleverd 

worden. Iedere speelster kan worden uitgeleend. Het gaat immers ook om de 

ontwikkeling van alle speelsters van de club. Iedereen komt dus in aanmerking voor 

uitlening aan een ander team.  

 Speelsters worden niet rechtstreeks benaderd door coaches van andere teams. Tenzij 

hiervoor toestemming is verkregen. 

 Indien speelsters worden geleend spelen zij tenminste een ¼ wedstrijd. Ook als dit ten 

koste gaat van het wedstrijdresultaat. Uitzondering hierop is de dames 1.  

 Er worden geen speelsters ingeleend uitsluitend t.b.v versterking van een team, terwijl 

er voldoende speelsters zijn in het betreffende elftal. Ook worden eigen speelsters niet 

aan de kant gehouden om een ingeleende speelster het elftal te laten versterken. Het 

technisch kader kan anders bepalen in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van 

een speelster.  

 Iedere coach stelt het algemene belang van de club en de ontwikkeling van speelsters bij 

het in- en uitlenen centraal. Iedere coach werkt mee aan het uitlenen.  



 De ouders van de speelster hebben geen zeggenschap over het in- en uitlenen qua 

kwaliteit & ontwikkeling. Uiteraard kunnen de ouders aangeven dat het vanwege andere 

verplichtingen de speelster niet uitgeleend kan worden.  

 Het technisch kader controleert of trainers/leiders zich houden aan deze interne regels. 

 De gang van zaken omtrent het in- en uitlenen wordt minimaal 1 x per seizoen in een 

vergadering besproken.  

 

Trainer/leider respecteert en handelt naar de hierboven beschreven regels: 

 

Naam:___________________________________ 

 

Datum:___________________________________ 

 

Handtekening:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


