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1. Inleiding 
 
Bij Purmersteijn vinden wij dat jeugdspelers moeten kunnen voetballen op het niveau 
dat het beste bij hen past. Daarom is er voor spelers bij onze vereniging al op jonge 
leeftijd sprake van enige selectie. De jeugdspelers met veel talent komen daardoor te 
spelen in de selectieteams van de club. Dat betekent niet, dat jeugdspelers met wat 
minder talent niet belangrijk zijn. Ook voor deze jeugdspelers is plezier in het 
voetballen en het leveren van een voetbalprestatie belangrijk. 
 
In dit document zijn richtlijnen vastgelegd voor de vrijwilligers die de niet-
selectieteams trainen en coachen. Wij hopen, dat deze richtlijnen er toe kunnen 
bijdragen dat de jeugdspelers goede technische begeleiding krijgen. In de praktijk 
betekent dit voor de niet-selectieteams, dat de trainingen van voldoende niveau zijn 
en het coachen tijdens de wedstrijd positief is. 
 
In dit document wordt op de aspecten leeftijdskenmerken, bouwstenen van een 
training en positief coachen ingezoomd. Deze 3 aspecten vormen een belangrijke 
basis voor het goed kunnen trainen en coachen van de teams/spelers.  
 
 
1.1 Voetbalvisie Purmersteijn 
 
De voetbalvisie van de prestatieve tak van de jeugdafdeling, is het spelen van 
attractief voetbal, vanuit een goede organisatie, waarbij de basis is om slim en 
simpel te durven voetballen. De bedoeling hierbij is dat de spelers dusdanig 
begeleid en gecoacht worden, dat zij leren zelf de juiste keuzes te maken, 
verantwoordelijkheid te nemen en goed samen te werken in en rondom het veld.  
 
De opleidingsvisie van Purmersteijn is, ongeacht de speelstijl, gestoeld op het 
opleiden van spelers en teams in het begrijpen en beheersen van onderstaande 
kernbegrippen: 
1. Meester zijn over de bal (functioneel techniek). 
2. Een goede motoriek en looptechniek  
3. Organisatie in het veld, discipline in de taakuitvoering en leren spelen met 
    ruimtes op het veld 
4. Het leren temporiseren, om het tempo in de wedstrijd te bepalen 
5. Het beheersen van het positiespel en verhogen van de handelingssnelheid 
6. Het beheersen van goed samenspel, waarbij slim en simpel spelen en 
    durven voetballen belangrijke uitgangspunten zijn. 
 
Bij het trainen en coachen van de spelers moet altijd voorop staan: 

- Plezier van de speler en trainer/coach 
- Discipline en respect. 
- De jeugdspeler leert voetballen. 
- De trainer/coach houdt rekening met de leeftijdskenmerken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Kenmerken leeftijdscategorieën 
 
Het trainen van een O8/O9-pupil verschilt enorm van het trainen van een O19-junior. 
Dit heeft uiteraard te maken met de kenmerken van de leeftijd. Het is belangrijk om 
die kenmerken te kennen, om te begrijpen hoe om te gaan met bepaalde 
leeftijdscategorieën. In de onderstaande paragrafen zijn de leeftijdskenmerken 
benoemd.  
 
 
2.1 Kenmerken O8- en O9-pupillen 
 
Deze pupillen zien het voetballen als een spel. Ze hebben veel plezier, zijn speels en 
spontaan en beseffen de bedoelingen van het voetbalspel nog maar nauwelijks.  
Zij zijn individueel gericht. Hebben geen gevoel om dingen samen te doen. Pas als 
zij al wat langer op de club zijn, worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar. 
Niettemin blijft dit beperkt en moet juist in deze leeftijdscategorie de nadruk liggen op 
het stimuleren van individuele acties.  
Het is moeilijk om deze pupillen bezig te houden, omdat ze zich op hun leeftijd nog 
moeilijk kunnen concentreren. Even luisteren is moeilijk, de aandacht is zo weg en ze 
zijn snel afgeleid. Dit moet niet als negatief gezien worden. Ze staan juist open voor 
alle invloeden, ze leren de wereld kennen en kunnen zich goed ontwikkelen.  
 
Stilstaan in een probleem. Ze zijn constant bezig met hun lichaam. Ook dit is heel 
positief, ze doen namelijk veel bewegingservaring op en leren de mogelijkheden van 
hun lichaam kennen. Door gebrek aan bewegingservaring, zijn de bewegingen 
echter slecht gecoördineerd en overmatig. Een bal aannemen kost veel beweging en 
tijd.  
 
Deze pupillen hebben nog geen wedijver met elkaar. Een wedstrijdnederlaag wordt 
snel vergeten. Ze zijn speels en zien het spel als een avontuur. Belangrijk is dat deze 
pupil zijn fantasie in het spelletje kwijt kan.  
 
Psychische kenmerken:  
Behoefte aan duidelijke leiding, gering concentratievermogen, individueel gericht, 
weinig sociaalvoelend, bewegingsdrang, speels en training en wedstrijd zien als 
avontuur 
Fysieke kenmerken:  
Langzame verbetering van coördinatie, relatief weinig kracht, zwak balgevoel, 
geringe duurprestaties, snel herstel na inspanning 
Coaching:  
Blijven motiveren, ruimte laten voor eigen ontdekkingen, simpel woordgebruik, 
helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training, individuele aandacht. 
 
 
2.2 Kenmerken O10- en O11-pupillen 
 
Deze pupillen begrijpen het voetbalspel al wat beter dan O9-pupillen, maar zijn 
absoluut nog niet in staat de voetbalbedoelingen als team na te streven. Vooral jonge 
pupillen spelen nog erg voor zichzelf, weten nog niet goed wat vrijlopen is, dus laat 
staan dat ze goed kunnen samenspelen. Heel belangrijk is, dat je als jeugdtrainer of -
begeleider accepteert dat dit zo is en geduld opbrengt om samen te voetballen.  
 
Hun gedrag is vaak erg spontaan en zo voetballen ze ook. Ze overzien de complexe 
speelsituatie slecht en doen wat hun spontaniteit hen ingeeft. Balverlies wisselt snel 
af met balverovering. Enerzijds komt dit door een beperkte balvaardigheid, 



 

 

anderzijds door het beperkte inzicht in het spel. Op de trainingen zal op de 
balvaardigheid veel getraind moeten worden, het inzicht door veel kleine partijtjes.  
 
De spelers op deze leeftijd hebben nog maar een beperkte concentratie. De 
aandacht is zo weg, ze zijn zeer snel afgeleid. Dit moet niet als negatief gezien 
worden. Het is juist belangrijk dat ze open voor alle invloeden. Hierdoor leren ze de 
wereld kennen en ontwikkelen ze zich veelzijdig. Luisteren is dan ook een grote 
opgave voor ze. Ze leren veel meer door te doen en te kijken dan te luisteren. 
Stilstaan is nog een groot probleem voor ze.  
 
Deze pupillen zijn erg beweeglijk en zijn constant bezig met lijf en leden. Ook dit is 
heel positief, zo doen ze net als de O8-/O9-pupillen veel bewegingsdrang op en leren 
de mogelijkheden van hun eigen lijf kennen. De coördinatie is al wat beter dan bij de 
O8-/O9-pupillen het geval is. Dit zie je aan het trappen van de bal en het meenemen 
ervan. Bij een groot aantal zie je al functionele passeerbewegingen ontstaan. Laat ze 
dit ten volle uitproberen, ook al zou zo'n speler beter over moeten spelen volgens de 
voetbalwetten. Dus: veel laten spelen!  
 
 Deze pupillen zijn ten opzichte van elkaar al een stuk socialer. Ze hebben al gevoel 
voor een opdracht. Voor hen wordt geldingsdrang en individuele prestatie al 
belangrijk, ze willen laten zien wat ze kunnen. Een O10-/O11-pupil is al veel meer 
bereid deel uit te maken van het team. Ziet het verschil tussen wie goed en minder 
goed kan voetballen. Kan het opbrengen om wat langer een en dezelfde oefening uit 
te voeren. De balbehandeling begint erop te lijken. De ideale leeftijd om de 
basisvaardigheden onder de knie te krijgen. 
 
Psychische kenmerken:  
Nog snel afgeleid, wat meer sociaalvoelend, krijgt besef voor uitvoeren van taken, 
geldingsdrang en leergevoelig. 
Fysieke kenmerken:  
Groei naar verdere harmonie, meer coördinatie, toename uithoudingsvermogen en 
toename doorzettingsvermogen. 
Coaching:  
Ruimte laten voor eigen ontdekkingen, simpel woordgebruik, helpend gedrag voor, 
tijdens en na de wedstrijd en spelvreugde moet voorop staan. 
 
 
 
2.3 Kenmerken O12- en O13-pupillen 
 
In vergelijking met de jongere voetballertjes breekt voor deze pupillen een nieuwe 
periode aan. De spelers zijn goed gebouwd, hebben al een goede coördinatie en 
kunnen al veel meer concentratie opbrengen. Ook maken zij de overstap van het 
spelen op een half veld (O12) naar het spelen van wedstrijden op een heel veld 
(O13). 
 
De bewegingsdrang is in het algemeen nog vrij groot en ook dat moet nog steeds als 
een positief element worden gezien. Zonder die drang zou het opdoen van een 
veelzijdige voetbalervaring minder aan de orde zijn.  
 
Deze pupil kan zich al aan bepaalde groepsregels houden. Ze kennen hun plaats in 
de groep razend snel. Ook zijn deze pupillen nog erg leergierig en willen vaak het 
hoogste bereiken. Er is veel prestatievergelijking. Bepaalde oefenvormen of -spelen 
kunnen ze al wat langer volhouden en ze zien het nut ervan in. Kortom, er is hier 
sprake van een ideaal leerklimaat  



 

 

 
De relatie met de wedstrijd is voor deze groep in grote lijnen duidelijk. Ze zijn 
prestatiegericht en zetten zich voor 100% in, hoewel ze hun krachten nog slecht 
kunnen verdelen. Dat je de wedstrijd niet alleen kunt winnen is deze pupil 
overduidelijk. Het vermogen om samen te spelen is sterk gegroeid. Ze zijn op dit punt 
goed aanspreekbaar en kunnen al beter luisteren dan de jongere spelers. Deze pupil 
is meer geneigd zich te meten met anderen. Kan het aan, om in teamverband een 
doel na te streven. Beheerst de eigen bewegingen en is bewust bezig zijn prestatie 
op te vijzelen. 
 
Opmerking:  
Bij O12-pupillen ook aandacht schenken aan de overgang naar O13-pupil (de 
overgang naar een 'groot veld' met andere regels). 
 
O13- pupillen spelen 11 tegen 11. De basis van het leren van technische 
vaardigheden is achter de rug, het gaat nu vooral om het ontwikkelen van het inzicht 
in het spel. In de wedstrijd moeten ze leren omgaan met de grootte van het 
speelveld, de spelregels (buitenspel), het spelen in een opstelling (4-3-3). Maar 
vooral de belangrijkste principes bij balbezit en balbezit tegenpartij; bij balbezit veld 
groot maken, bij balverlies veld klein maken. 
 
Psychische kenmerken:  
Leergierig, toename sociaal besef, enthousiast en goed aanspreekbaar, 
prestatiedrang, kritiek op eigen prestaties en van anderen en navolging van idolen. 
Fysieke kenmerken:  
Ideale lichaamsverhoudingen, goede coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen 
veelal aanwezig 
Coaching:  
Ruimte laten voor eigen ontdekkingen, extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en 
dekken bij balverlies, gebruik maken van eenvoudige coachtermen, positieve 
waardering is erg belangrijk, stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport), 
helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. 
 
 
2.4 Kenmerken O14- en O15-junioren 
 
In deze leeftijd kan zich een groeispurt voordoen en kondigt zich het begin aan van 
de puberteit.  
 
De jeugd kan in deze leeftijdsfase te maken krijgen met lichamelijke ongemakken, 
disharmonie. Enorme lengtegroei (de groeispurt) vormt hier geen uitzondering. Er zal 
daarom met beperkte belastbaarheid gewerkt moeten worden, mede doordat de 
jeugd hier extra blessuregevoelig is.  
 
Deze junior (bij de een eerder, bij de ander later) raakt idealistisch ingesteld. Men 
wordt eigenwijs en zet zich meer af tegen het gezag. De grenzen van 
toelaatbaarheid worden onderzocht of zelfs overschreden, conflicten worden 
uitgelokt. Een kunst dus voor de trainer/coach/begeleiding om hier goed mee om te 
gaan.  
 
Deze junior is veel met zichzelf bezig en overschat zichzelf regelmatig. Deze junior 
herwaardeert de sport in hun leven t.o.v. andere interesses: "waar stel ik mijn 
prioriteiten aan?" De inzet wordt mede bepaald door de motivatie. Deze junior weet 
echter heel goed wat van hem verwacht wordt en zal zich bij het juist (continue) 
aansturen door de begeleiding en/of de groep (beroep doen op teamverantwoording) 



 

 

ook goed inzetten. Er wordt meer aandacht besteed aan de bedoelingen van de 
trainingen en de bedoelingen worden al beter vertaald naar de wedstrijden.  
 
Het vermogen tot beoordelen groeit en een eigen mening ontwikkelt zich. 
Geldingsdrang en de drang zich te vergelijken met anderen nemen toe. Deze junior 
is voornamelijk bezig met wat zich bij de pupillen begon te ontwikkelen: het vrijlopen 
en samenspelen. 
 
Psychische kenmerken:  
Kritisch voor gezag, behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten, 
groepsvorming, motivatiegebrek, idealistisch / eigenwijs, andere interesses gaan 
meespelen (herwaardering voetbal), gezins- en studieomstandigheden kunnen een 
rol spelen. 
Fysieke kenmerken:  
(Pré)puberteit, disharmonie, bij sommigen enorme lengtegroei, beperkte 
belastbaarheid, onstabiele motoriek en blessuregevoelig 
Coaching:  
Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie, aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk 
aan de orde laten komen, individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook 
aandacht voor positieve waardering, motiveren waarom iets (anders) moet, eigen 
verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken, benaderen en bespreken van de 
wedstrijd (voor- en nabespreking). 
 
 
2.5 Kenmerken O16- en O17-junioren 
 
Bij deze junioren kunnen de onderlinge verschillen nog groot zijn. Er zijn er die al 
bijna uitgegroeid zijn, maar ook die er nog maar net mee zijn begonnen. Veel van 
deze junioren zitten min of meer in de puberteit, met al de kenmerken ervan, zoals 
lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid. Dit brengt met zich mee dat ze heel 
wisselend kunnen reageren op anderen, dus ook op de trainer. Ze zetten zich soms 
af tegen alles wat gezag vertegenwoordigt, zoals ouders en school. De trainer gaat 
nog wel eens op zijn strepen staan, wat de verhouding niet altijd ten goede komt. 
Beter is het om wat te relativeren of eens met een speler apart te praten, dat lost al 
heel veel op. Want in een groep zijn deze kinderen moeilijker te beïnvloeden dan 
individueel.  
 
Het groeiproces heeft grote consequenties voor de blessuregevoeligheid. De spieren 
kunnen de groei van de botten maar nauwelijks bijhouden. Een grote spanning op de 
spieren is dan het gevolg. Maximaal sprinten, springen en schieten is al gauw een te 
groot risico. Een goede warming-up is dan ook zeker op zijn plaats. Gedurende de 
eerste 5 minuten moet niet te intensief gespeeld worden. Verbied bijvoorbeeld 
tackles en slidings tijdens de warming-up, maar zorg wel dat iedereen goed 
meedoet. Aan het eind van de warming-up moeten de vier belangrijkste spiergroepen 
worden gerekt. Dit betreffen de bovenbeenspieren voor en achter, de spieren in de 
lies en de kuitspieren.  
 
Voor deze junior is winnen belangrijker dan ooit. Een soms te fanatieke houding 
heeft er mee te maken, dat deze junior op zoek is naar eigen grenzen. Deze junior is 
nog meer in staat de wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor 
het team weinig rendement hebben. Zijn soms te laat ingezette sliding en de wijze 
waarop hij buitenkantvoet speelt hebben meer te maken met het feit dat hij zichzelf 
wil bewijzen. Het tempo is hoger, er wordt korter gedekt. Hij moet leren onder druk te 
spelen en dat gaat hem soms minder goed af.  



 

 

Zijn individuele mogelijkheden moeten meer rendement voor het team gaan 
opleveren. Hier moet hij in leren.  
 
De groei in de lengte bij de jongens zet door. Minder controle over ledematen lijkt 
daarvan het gevolg. Alle kenmerken van de puberteit, zoals lusteloosheid, 
onredelijkheid en humeurigheid komen voor. Niettemin is voor jongens winnen 
belangrijker dan ooit, daar waar meisjes het winnen lijken te relativeren. Een soms te 
fanatieke houding heeft ermee te maken dat hij op zoek is naar de eigen grenzen.  
 
Psychische kenmerken:  
Meer realiteitszin, minder emotioneel, agressie neemt af, toenemende zelfkennis, 
streven naar verbetering van prestaties, meer denken in teambelang en gezag wordt 
weer beter geaccepteerd 
Fysieke kenmerken:  
Lichaam groeit naar harmonisch geheel, toenemende breedtegroei en spiervolume, 
kracht-, interval- en duurtraining zijn weer mogelijk. 
Coaching:  
Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituaties, aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk 
aan de orde laten komen, aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor het 
gehele team, individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor 
positieve waardering, eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken en benaderen 
en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 
 
 
2.6 Kenmerken O18- en O19-junioren 
 
Deze junioren zijn aan het einde gekomen van de jeugdperiode. Dat wil niet zeggen 
dat ze niets meer kunnen leren, maar het zegt wel iets over het stadium waarin ze 
qua voetbalontwikkeling behoren te zijn. Ze behoren het spel te kennen en te 
beheersen.  
 
Ze weten wat er van ze verwacht wordt op een bepaalde positie en kunnen een 
wedstrijd al een beetje analyseren. Waarom ging het fout, waarom verloren we veel 
duels, of wat was de reden waarop de tegenstander juist op het middenveld meer 
grip had. Deze junioren zijn daarop aan te spreken en kunnen daar iets zinnig over 
aangeven. In dit stadium is het een kwestie van rijpen.  
 
Deze junior is zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht. Een 
fysieke groei in de breedte en een zakelijker benadering van de gebeurtenissen zijn 
kenmerkend. Het onrustige wat zo kenmerkend is voor de O16-/O17-junior maakt 
plaats voor een beheerster optreden. Er wordt ook door de spelers onderling gelet op 
het spel van elkaar. Er ontstaat een zekere eigen controle. 
 
Psychische kenmerken:  
Stabilisatie van karakter, duidelijke zelfkritiek, toenemende individualisering (zich op 
de voorgrond willen plaatsen) en prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe. 
Fysieke kenmerken:  
Benadering lichamelijke volwassenheid, hoogtepunt in het leren van motorische 
vaardigheden en nauwelijks gevaar voor overbelasting. 
Coaching:  
Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituaties, aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk 
aan de orde laten komen, aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor 
gehele team, individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor 
positieve waardering, eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken, benaderen 
en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking). 



 

 

3. Het geven van trainingen 
 
3.1 Bouwstenen van een training 
Spelers dienen zich te ontwikkelen op technisch, tactisch en fysiek/mentaal gebied. 
Voor het trainen van een speelwijze beschikt de trainer over de volgende 
bouwstenen: 
 
3.1.1 Techniek 
1) Pass- en trapvormen 
2) Balvaardigheidvormen: 

- Koppen,  
- Kappen en draaien,  
- Dribbelen en drijven,  
- Passeerbewegingen 
- Balaanname 

3) Duelvormen 1 : 1  
- Accent aanvallend  
- Accent verdedigend. 

 
3.1.2 Tactiek 
1) Positietraining  
2) Linietraining met 2 linies. Vormen waarbij we twee linies trainen. Onderlinge 
samenwerking trainen. 
3) Linietraining met 3 linies. Vormen waarbij we drie linies trainen.  
Onderlinge samenwerking trainen. 
 
3.1.3 Fysiek / mentaal  
Deze eigenschappen / vaardigheden komen terug in alle technische / tactische 
vormen. 
 
 
3.2 Voorbereiden trainingen/oefenvormen 
 
Vaak zie je dat spelers tijdens een training gaan “klooien” als ze hun energie niet 
kwijt kunnen, of in afwachting zijn van het starten van een volgende oefening. Als 
trainer is het goed te weten, dat je in een training voldoende vaart moet houden. Dit 
betekent, dat je het je niet moet laten overkomen dat je ter plekke nog even een 
oefening moet gaan bedenken of dat je er te lang over doet om een oefening uit te 
zetten. Ook hier geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. Het beste is 
voor aanvang van de training, of als de spelers hun warming-up aan het doen zijn, de 
oefeningen van de training uit te zetten. Bij de jongere jeugd is het uitzetten van een 
circuittraining een goed trainingsmodel (zie meer hierover in paragraaf 3.3) 
 
Indien het niet mogelijk is om alle oefeningen in 1 keer klaar te zetten, wat meestal 
het geval is, is het belangrijk dat de spelers bezig gehouden worden tijdens het 
voorbereiden van een volgende oefening. Dit kan gedaan worden door hen op dat 
moment simpele oefeningen te laten doen. Denk aan een rondo, tikspel, 2 rondjes 
uitlopen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 Circuit training 
 
Waarom circuit training? 
 
Voor (jonge) kinderen is het beter en plezieriger om een aantal voetbalvormen te 
herhalen. Daarnaast helpt het de (beginnende) trainer om een overzichtelijke 
organisatie neer te zetten. Een goede training begint bij een goede organisatie! Het 
circuitmodel is hier een uitstekend hulpmiddel voor.  
 
De jeugd van tegenwoordig voetbalt, door de vele alternatieven zoals internet en 
videospelletjes, steeds minder. Daarom is het van belang om een training met zoveel 
mogelijk voetbaleigen vormen te geven, waarbij de spelertjes zoveel mogelijk met de 
bal bezig zijn en zo min mogelijk stil staan. Het circuitmodel is hiervoor bij uitstek 
geschikt. 
 
Voor wie is het circuitmodel bedoeld? 
 
Het circuitmodel is vooral bedoeld voor trainers van de jongste jeugd. In principe 
wordt het gebruikt voor de O10-pupillen en jonger. Het kan ook nog heel bruikbaar 
zijn voor O11-pupillen of zelfs O13-pupillen welke op een lager niveau acteren.  
 
Hoe werkt het circuitmodel? 
 
Een trainer die het circuitmodel hanteert, zet voorafgaande aan de training meerdere 
trainingsvormen uit. In deze uitleg hanteren we 3 vormen; een mikvorm, een 
pingelvorm en een afwerkvorm.  
 
Na de warming-up deelt de trainer de groep in drieën en loopt met de hele groep 
naar de eerste vorm. Daar geeft hij uitleg en laat hij de eerste groep starten. 
Wanneer deze groep aan de gang is, gaat hij met de rest van de spelers naar 
oefenvorm 2 en zet hij de tweede groep aan het trainen. Tot slot neemt hij de derde 
groep mee naar oefenvorm 3 en zet deze groep ook aan de gang. 
 
Gedurende de trainingsvorm loopt de trainer langs de 3 oefenvormen en plaatst zijn 
of haar coachopmerkingen.  
Wanneer de tijd is verstreken neemt hij groep 1 mee naar oefenvorm 2 en legt de 
vorm uit. Groep 2 dient dan nog als voorbeeld.  
Wanneer groep 1 het begrijpt, kan deze starten en neemt de trainer groep 2 mee 
naar oefenvorm 3. De trainer geeft zijn uitleg en de groep kijkt naar groep 3 die nog 
bezig is met de oefenvorm.  
Als de bedoeling helder is, neemt de trainer groep 3 mee naar oefenvorm 1 en zet 
deze groep aan het trainen. De bedoeling is als het goed is al duidelijk, omdat groep 
3 van alle vormen al uitleg heeft gehad. Op deze manier draai je als trainer dus 
telkens door.  
 
Hoe wordt het circuitmodel opgebouwd? 
 
Als we het circuitmodel op het veld willen uitzetten, zijn er een aantal zaken die we in 
ogenschouw moeten nemen. 
 
1) Gebruik zoveel mogelijk de lijnen van het voetbalveld. De spelers gebruiken ze 
ook tijdens wedstrijden, dus zijn ze herkenbaar. Tevens is het duidelijk voor de 
spelers wat de afbakening is.  
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2) Als we het circuitmodel uitzetten, hoeven we gedurende de training praktisch niets 
te wijzigen aan de organisatie. Men hoeft slechts pilonnen/hoedjes weg te nemen, 
om de eindvorm (de partijvorm) te laten staan. Hoe dit precies gebeurt, verduidelijken 
we zo aan de hand van een illustratie. 
 
3) Houd met de afmetingen van het veld rekening met de doelgroep. Een F-pupil 
speelt immers op zaterdag ook niet voor niets op een kleiner veld dan een D-pupil. 
 
De eerste keer zal het (zeker voor de beginnende trainer) wat onwennig zijn om het 
gelijk goed uit te zetten. Schroom niet om hiervoor even de tijd te nemen. Het 
rendement van een goede organisatie en een goed uitgezet circuitmodel is zeker de 
moeite waard! 
 
Uitzetten circuitmodel  
 
Alternatief 1: Een half trainingsveld 
 
Met 3 oefenvormen en het afsluiten met een partijvorm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alternatief 2: Een kwart trainingsveld  
 

 
 
De uitvoering van dit circuitmodel verschilt niet met de vorm op een half veld. Door 
ruimtegebrek kunnen we de partijvorm niet apart uitzetten. Wel zie je 4 oranje 
stippen. Dit zijn de (extra) pilonnen/hoedjes die je als trainer vooraf uitzet voor de 
partijvorm. Op deze manier hoef je enkel de pilonnen/hoedjes van de andere vormen 
weg te halen. De partijvorm blijft dan automatisch staan en hoeft je niet apart nog 
eens uit te zetten. Dit bespaart je een hoop tijd en extra werk.  
 
Na het weghalen van de oefenvormen ziet de organisatie er als volgt uit: 

 
 
Je kunt nu de partijvorm spelen, zonder dat je vertraging had doordat je deze vorm 
eerst nog moest uitzetten en na moest denken over de afmetingen. Dit voorwerk is 
immers gedaan. 
 
 



 

 

Alternatieven 
 
Afhankelijk van de grootte van de groep kan de uiteindelijke partijvorm ook in twee 
groepen worden opgedeeld. Daarnaast kun je meerdere vormen uitzetten 
(afhankelijk van de ruimte en de groep) om te rouleren. Zorg echter wel dat het 
leeraspect gewaarborgd blijft. Met 5 verschillende onderdelen, welke elk 5 minuten 
gespeeld worden, heb je natuurlijk lang niet zoveel rendement als 3 vormen van 10 
minuten. Je bent immers net goed op weg en moet dan alweer stoppen.  
 
Begeleiding 
 
Met het leeraspect komen we bij het laatste puntje: Begeleiding. Hoe begeleid je als 
trainer op een verantwoorde wijze deze training? Je kunt jezelf enkele vragen stellen 
om hier achter te komen.  
 
Allereerst: Loopt het? 
Als trainer dien je jezelf af te vragen of de training daadwerkelijk "loopt", of deze op 
gang is. Snappen de spelers de spelbedoeling? Zijn de regels duidelijk?  
 
Ten tweede: Lukt het? 
De regels zijn duidelijk (dat heb je immers getoetst), maar lukt het de speler om de 
vorm goed uit te voeren? Als je een afrondvorm neer hebt gezet, lukt het de speler 
dan daadwerkelijk om te scoren? Lukt dit na enkele herhalingen nog steeds niet, dan 
moet je de organisatie aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de afstand tot de goal 
verkleinen, het veld groter maken zodat er meer ruimte, etc.  
 
De derde vraag die je jezelf stelt is: Leert het? 
Als de regels bekend zijn en de bedoeling van het spel wordt uitgevoerd, is het de 
vraag of ze verbeteren. Leren ze in de partijvorm beter vrij te lopen, of gaan ze vaker 
scoren? De vorm moet er dus aan voldoen, dat de betere voetballer nog steeds wat 
blijft leren en de situatie uitdagend blijft. De wat mindere voetballer moet natuurlijk 
ook uitgedaagd worden om zich te verbeteren. Hier moet je jezelf in trainen en er 
naar zoeken hoe je de uitdaging en beleving zo groot mogelijk kunt houden. 
 
 
4. Positief coachen  
 
Het belangrijkste aspect van jeugdvoetbal is ontwikkeling en plezier. Daarbij hoort 
het maken van fouten. Door iets niet goed te doen, kan iemand leren hoe het wel 
moet. Doordat kinderen onder druk worden gezet, door het belang van het winnen 
van wedstrijden centraal te stellen, worden kinderen onzeker en bang om fouten te 
maken. Dit gaat ten koste van het plezier dat ze beleven aan voetbal. 
 
4.2 Het belang van goede coaches 
 
Voetbalplezier en zelfvertrouwen zijn cruciaal in het leerproces van voetballers om 
een betere voetballer te worden. Door de kinderen op een positieve manier aan te 
moedigen en de nadruk te leggen op de dingen die goed zijn kan deze situatie 
gecreëerd worden.  
 
Het zal ook de sfeer langs de lijn ten goede komen. Dit wil niet zeggen dat je niet 
mag aangeven wat fout gaat en beter moet, maar altijd op een positief opbouwende 
wijze. Dit geldt zeker bij de jongere jeugd. Het gevolg zal zeker meer plezier en een 
betere prestatie zijn. 
 



 

 

Als coach vervul je een belangrijke rol in het leven van jonge voetballers. Je bent in 
de positie dat je ze - naast het voetballen - waardevolle levenservaring kunt bieden. 
Coaches onderschatten vaak hun invloed, want het gedrag van de coach beïnvloedt 
wel degelijk het zelfbeeld van de jonge voetballer. Voor sommige kinderen kan de 
coach - in een periode van hun leven - belangrijker zijn dan hun ouders. Soms zien 
kinderen hun coach als vervanger van hun ouder. 
 
 
4.2 Positief coachen 
 
Door aandacht te hebben voor positief coachen schep je een omgeving waar 
jeugdige voetballers plezier hebben in sporten en zin hebben om beter te worden. 
Kinderen die plezier hebben in sport trainen harder, presteren beter en blijven langer 
sporten. 
 
Positief coachen zorgt ervoor dat jij en je spelers er - los van de hoeveelheid 
overwinningen - altijd beter van worden. 
 
Er zijn twee benaderingen voor de beïnvloeding van spelers: 
 
De negatieve aanpak:  
Fouten die sporters maken bekritiseren en bestraffen. Het gevolg van deze 
commandeerstijl is angst. Bestraffing creëert faalangst, afkeer en vijandigheid. 
 
De positieve aanpak:  
De gewenste inzet, beweging, pass, actie versterken, door sporters aan te sporen en 
ze te belonen. De focus is gericht op het afnemen van angst en het toenemen van 
zelfvertrouwen. Als spelers minder angst hebben, ervaren ze meer plezier in het 
voetballen. En als het zelfvertrouwen toeneemt, gebeuren er hele mooie dingen. 
 
Winnen vindt dus vanzelf plaats, als het niveau van de spelers voldoende is en de 
uitdaging om nooit tevreden te zijn en om zichzelf te verbeteren aanwezig blijft. 
 
Waarom de positieve aanpak? 
Hoewel beide stijlen worden gebruikt bij het coachen, is het duidelijk dat de positieve 
aanpak bij het jeugdvoetbal de voorkeur krijgt. 
1. Het werkt beter! 
2. Het schept een aangename sportomgeving. 
 
Coachen is de vaardigheid in het positief beïnvloeden van anderen. Er is eigenlijk 
niets mysterieus aan. Het is gewoonweg gebruik maken van je gezonde verstand.  
 
 
4.3 Waardeer niet-succesvolle pogingen 
 
Fouten maken mag 
Natuurlijk heb je de neiging om je negatief te voelen, wanneer jouw spits in de laatste 
minuut mis schiet waardoor je verliest. Maar dat helpt je niet. Eerder creëer je een 
negatieve spiraal. Maximale inzet die niet succesvol is, kan een unieke kans zijn om 
de speler iets te leren. Je moet als coach klaar zijn om de fouten te gebruiken! 
“Fouten maken mag. Gebruik ze om ervan te leren”. 
 
Inzet en enthousiasme/blijdschap. 
Wanneer je grote inzet hebt geleverd, kan dat zeer veel voldoening, enthousiasme 
en blijdschap opleveren. 
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Voorbeeld: Je team komt terug van een enorm grote achterstand. Aan het eind van 
de wedstrijd wordt toch nipt verloren. Je spelers maken na de wedstrijd een 
energieke indruk. Ze zijn enthousiast. Als je ze de volgende keer hoort over die 
wedstrijd vonden ze het een fantastische wedstrijd. 
 
“Ondanks verlies kan een grote inzet veel plezier opleveren”. 
 
 
4.4 Reële doelen stellen 
 
Resultaatdoelen zijn teveel afhankelijk van je tegenstander. Tegen een veel beter 
team kun je 100% geven en toch verliezen. 
 
Een inspanningsdoel (inzet) is voor een speler bereikbaar. 
Een algemene regel is, dat mensen hun best willen doen voor de dingen waarvoor ze 
beloond zullen worden. Als wij de inzet/inspanning van de spelers waarderen en 
belonen, zullen ze zich de volgende keer weer inzetten. 
“Inzet wordt gewaardeerd”. 
 
De link tussen inspanningsdoelen en resultaatdoelen 
Resultaatdoelen kunnen ervoor zorgen dat de inzet afneemt. Men raakt ontmoedigd. 
“Het-lukt-toch-niet”gevoel. De coach mag resultaatdoelen wel in het vizier houden, 
maar moet het team laten focussen op inspanningsdoelen (proces). Als de 
inspanningsdoelen verbeteren komen de resultaatdoelen vanzelf. 
 
Hoe moet je inspanningsdoelen formuleren? 
Je moet rekening houden met twee criteria: 

 het moet gaan over hoeveel inzet de speler moet leveren 
 het moet onder controle van de speler staan 

 
Een doel zoals: “Je moet meer scoren”, voldoet niet aan beide criteria. 
Formuleer het bijvoorbeeld zo: “Zorg dat je als spits de verdedigers bezighoudt. Bind 
ze aan je. Beweeg veel en zoek de kaats. Maak je breed/sterk.” 
 
Stretchdoelen 
Formuleer doelen die niet te dichtbij liggen. Voor een doel moeten de spelers hun 
uiterste best doen. De doelen liggen eigenlijk net iets verder dan dat wat de spelers 
denken te kunnen bereiken. Stel de doelen bij als ze echt te ver blijken te liggen. 
 
Ambitieuze doelen moeten voor verandering zorgen. Je kunt de doelen namelijk niet 
bereiken als je op de oude voet verder gaat. 
 
 
4.5 Positieve ontwikkelingen stimuleren 
 
Een goede coach heeft geleerd wat het coach-zijn eigenlijk betekent. Sommige 
coaches hebben dat 'van nature'.  
 
Je gedragen als een winnaar houdt in: 
1. Zet je altijd voor de volle 100% in. 
2. Blijf leren en verbeteren. 
3. Laat je niet stoppen door gemaakte fouten. 
 
 
 



 

 

DOEN:  
 Maak je rol als coach waar. 
 Probeer deelname zo te structureren dat het een leerzame ervaring wordt, waarin 

jij de spelers helpt zo goed mogelijk te worden. 
 Geef altijd aanwijzingen op een positieve manier. 
 Vervul de wens van de spelers om hun vaardigheden te verbeteren. 
 Geef aanwijzingen op een duidelijke, beknopte manier en laat de vaardigheden op 

de correcte wijze zien. 
 

DOEN:  
 Geef ondersteuning. 
 Moedig inzet aan, vraag niet om resultaten. 
 Gebruik aanmoedigingen selectief, zodat ze betekenis houden. 
 Geef steun zonder je als een 'cheerleader' te gedragen. 
 
DOEN:  
 Concentreer je op de wedstrijd. 
 Zorg dat je met de spelers 'in de wedstrijd' bent. 
 Onthoud je van commentaar op scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders, 

publiek. 
 Geef zelf het goede voorbeeld voor de eenheid van het team. 
 
NIET DOEN:  
 Instructies of aanmoediging geven op een sarcastische of denigrerende manier. 

Maak je punt en laat het daarbij. 
 Laat zogenaamde aanmoedigingen niet irritant worden voor de sporters. 

 
 

Toe te passen technieken 
 
Techniek 1. Prijzen, oprecht en specifiek. 
Specifiek, zodat ze weten wat ze steeds moeten blijven doen. 
Vb. Je gaf een goede voorzet. 
 
Techniek 2. Waardering  
Er is geen mens of team dat last heeft van teveel waardering! 
Vb. Bedankt, fijn dat je…... Wat ging dat goed zeg. 
 
Techniek 3. Zien 
Zorg dat jouw spelers door jou gezien worden. Ook de minder opvallende spelers! 
Vb. Mooi dat je er weer bent. En, heb je er zin in? 
 
Techniek 4. Luisteren 
Gesprekken in de teambespreking zijn soms beter dan alleen maar 
eenrichtingsverkeer van de coach. 
Dit kan heel goed bij de warming-up of het stretchen. Vraag gewoon maar eens hoe 
ze zich voelen. 
 
Techniek 5. Non-verbale communicatie 
Lachen, ja knikken. Ga als coach maar eens bij jezelf na. Wanneer je iets aan het 
uitleggen bent, vind je het prettig – ook al is het er maar één – wanneer iemand je 
toeknikt en toelacht.  
 
 
 



 

 

4.6 Tips voor jeugdtrainers en -coaches 
 
1) Wees positief en taakgericht (in plaats van negatief en resultaatgericht). 
2) Vertel je spelers dat ze altijd winnaars zijn als ze hun uiterste best doen. 
3) Praat met een speler vooral over zijn of haar eigen vooruitgang. 
4) Schep een klimaat waarin jouw spelers fouten durven te maken. 
5) Vul de “emotionele tank” van je spelers, bijvoorbeeld door complimenten te geven. 
6) Luister naar je spelers door open vragen te stellen. 
 
 
 
Oefenstof? 
Er is binnen de vereniging, maar ook op internet, veel oefenstof te vinden. Heb je 
daar belangstelling voor? Vraag er dan eens naar bij de hoofdcoördinatoren of 
hoofdtrainers. 
 
 
 
 


