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“Zo leiden wij op & wij zijn er trots op!” 
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Leeftijdsdoelstelling: 
O8/O9: “Doelgericht handelen met de bal” 

 

Principes: 
Aanvallen 

• Iedereen doet mee in aanvallen 
• Verplaatsen van de bal richting het doel 

van de tegenstander 

Verdedigen 
• Iedereen doet mee in verdedigen 
• Probeer de bal af te pakken 

 

Kanjerafspraken 
• We komen op tijd 
• We begroeten trainer/leider 
• We doen goed mee 
• We luisteren naar elkaar 
• We gedragen/praten positief 

• We hebben plezier       
• We helpen elkaar 
• We ruimen samen op  
• We zeggen gedag 
• Als we niet kunnen     , bellen we af 

 

Trainingen (18.00-19.00): Wedstrijdvorm O8/O9: 
1e training in gemixte teams 
2e training in bestaande teams 
 

00.00-00.08 Warming-up: tikspel/partijspel (uitlaatklep) 
00.10-00.18 Techniekvorm (iedereen een bal) 
00.20-00.32 Groep 1 spelvorm A & groep 2 spelvorm B 
00.34-00.46 Groep 1 spelvorm B & groep 2 spelvorm A 
00.48-01.00 Partijspel  
  

Spelvorm A: “Zie onderdeel “uitgangspunten KNVB training” 
Spelvorm B: Voetbalhandeling 

6 tegen 6 
2x20min 
Halverwege time-out: 2 min 
Rust na 20 min.: 10 min 
 
Veldafmeting: 42,5m x 30m 
Pupillendoel : 5m x 2m 
Bal: maat 4, 290 gram 

 

Uitgangspunten 
• Geen onderscheid in geslacht 
• Vanaf de JO9 worden spelers ingedeeld op niveau en vriendjes & vriendinnetjes 
• JO9-1 & 2 jeugdopleidingteams; na 2e fase wisseling spelers 
• Bij de teamindeling wordt 7 om 8 spelers/speelsters aangehouden 
• Elke speler krijgt hetzelfde aanbod qua training 
• Er wordt 2x in de week getraind met hoofdtrainer en overige trainers 
• De aandacht gaat naar de ontwikkeling en niet naar het resultaat 
• Iedere speler/speelster speelt evenveel minuten in een wedstrijd (bij volledige 

aanwezigheid training) 
• Spelers spelen tijdens wedstrijden op verschillende posities (geen vaste keeper) 
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Breed opleiden, omgaan met verschillen en teamindelingen 
 
De ontwikkeling en daarmee het eindniveau van de spelers en speelsters op jonge leeftijd is onvoorspelbaar. 
Het lijkt logisch om het eindniveau te voorspellen op basis van de aanname dat de huidige 
voetbalkwaliteiten van jeugdspelers vaststaan en zich via een rechte opwaartse lijn doorzetten. De praktijk 
wijst echter anders uit. Jonge kinderen ontwikkelen zich lang niet allemaal in hetzelfde tempo. Daar houden 
we rekening mee als we teamindelingen gaan maken. De ontwikkeling van ieder individu verloopt op zijn of 
haar eigen en onvoorspelbare wijze. Zo is het goed om rekening te houden met verschillen die er binnen 
dezelfde leeftijden zijn. Deze verschillen kunnen groter of juist kleiner worden met de tijd. De verschillen 
hebben gevolgen voor de wijze waarop de spelers het spel (kunnen) spelen, beleven en ook hoe ze zich 
gedragen. Alle kinderen binnen een bepaalde leeftijdsgroep krijgen dan ook dezelfde training aangeboden. 
De kinderen worden ingedeeld op kalenderleeftijd. De kinderen die het verst zijn in hun ontwikkeling spelen 
in de eerste twee teams. De andere kinderen worden gelijkmatig verdeeld over de andere teams. Daar wordt 
natuurlijk ook rekening gehouden met sociale aspecten als vriendjes/vriendinnetjes bij elkaar. Als er 
zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken doen we dat natuurlijk. Kinderen kunnen zich 
bijvoorbeeld sneller of langzamer ontwikkelen dan dat past bij hun kalenderleeftijd. Trainer, technisch 
jeugdcoördinator, en HJO bespreken dit samen.   
 

Leerdoelstelling 
 

O8/O9-speler 
De belangrijkste doelstelling voor deze leeftijdscategorieën is het “Doelgericht leren handelen met bal”. Als 
Grashoppers hebben ze al een beetje kunnen wennen aan de bal. Het vervolg richt zich op het steeds betere 
richting geven aan de bal bij het dribbelen, drijven, passen en schieten. Dribbelen om te passeren, de bal te 
houden, een kans te krijgen om te scoren. Drijven om iemand voor te blijven, snel richting het doel te gaan. 
Passen om de bal bij een medespeler te krijgen. Schieten om te scoren. Voor veel O8-spelers is zelfs een 
medespeler in het begin soms nog meer een sta in de weg dan iemand waar je de bal aan afspeelt. Dit alles 
heeft te maken met de leeftijd en de controle over de bal. Samenspelen is dus ook nog heel lastig en voor 
velen teveel gevraagd. Veel oefenen in ver vereenvoudigde voetbalsituaties is dus nodig. Maar, bij de O9 kan 
het spel er al heel anders uit gaan zien. Dan zijn ze vaardiger, krijgen ze oog voor medespelers, gaan ze 
spelsituaties herkennen, gaan ze verder uit elkaar spelen en zie je dat ze proberen meer samen tot 
oplossingen te komen. Het doelgericht leren handelen met bal blijft nog steeds belangrijk, maar dat kan 
steeds beter met elkaar geoefend worden in iets complexere voetbalsituaties waarin twee spelers samen 
voetballen.  
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Uitgangspunten training KNVB: 
Aanvallen 

• Positiespel in de opbouw 
• Uitspelen van de 1 tegen 1 
• Scoren 

Verdedigen 
 

 
SHO Jaarplanning 2023 (tot zomerstop) 

Week  Training 1  Training 2  
 Spelvorm A Spelvorm B Spelvorm A Spelvorm B 
2 (9/1) Positiespel in de opbouw Dribbelen Positiespel in de opbouw Dribbelen 
3 (16-1) Positiespel in de opbouw Passen Uitspelen van de 1 tegen 1 Passen 
4 (23-1) Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen 
5 (30-1) Scoren Schieten 3:3 / 4:4 toernooi 
6 (6-2) Scoren Passeren Scoren Passeren 
7 (13-2) Positiespel in de opbouw Dribbelen Positiespel in de opbouw Dribbelen 
8 (20-2) Positiespel in de opbouw Passen Uitspelen van de 1 tegen 1 Passen 
9 (27-2) Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen 3:3 / 4:4 toernooi 
10 (6-3) Uitspelen van de 1 tegen 1 Schieten Scoren Schieten 
11 (13-3) Scoren Passeren Scoren Passeren 
12 (20-3) Positiespel in de opbouw Dribbelen Positiespel in de opbouw Dribbelen 
13 (27-3) Positiespel in de opbouw Passen 3:3 / 4:4 toernooi 
14 (3-4) Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen 
15 (10-4) Uitspelen van de 1 tegen 1 Schieten Scoren Schieten 
16 (17-4) Scoren Passeren Scoren Passeren 
17 (24-4) Positiespel in de opbouw Dribbelen 3:3 / 4:4 toernooi 
18 (1-5) Positiespel in de opbouw Passen Positiespel in de opbouw Passen 
19 (8-5) Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen 
20 (15-5) Uitspelen van de 1 tegen 1 Schieten Scoren Schieten 
21 (22-5) Scoren Passeren 3:3 / 4:4 toernooi 
22 (29-5) Scoren Dribbelen Positiespel in de opbouw Dribbelen 
23 (5-6) Positiespel in de opbouw Passen Positiespel in de opbouw Passen 
24 (12-6) Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen Uitspelen van de 1 tegen 1 Aannemen 
25 (19-6) Uitspelen van de 1 tegen 1 Schieten 3:3 / 4:4 toernooi 
26 (26-6) Scoren  Passeren Scoren Passeren 
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Wedstrijden 
Functie 

1. Samen voetbalplezier beleven 
2. Als individu steeds beter worden 
3. Als team ontwikkelen 
4. Voor de spelers: Proberen te winnen! 
5. Voor de trainer/coach: Ontwikkelen van elke individuele speler 

 
Speelwijze 
We proberen 1:2:2:1 te spelen. Maar laten de kinderen nog heel 
vrij om eigen keuzes te maken. Het gaat om dribbelen, drijven, 
schieten, acties maken en het uitspelen van de tegenstander en 
het afpakken van de bal als we die niet hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wisselbeleid 
Iedereen heeft in principe evenveel speeltijd. Kinderen leren spelen op verschillende posities. In de JO8/JO9 
spelen we niet met vaste keepers. Uiteraard kan in overleg ervoor gekozen om iemand die echt keeper wil 
worden meer speeltijd als keeper te geven. Als een team spelers tekort komt, leent men spelers bij een ander 
team. Dit gebeurt in goed overleg tussen de trainers/leiders. Als dit niet lukt, kunnen de trainers de 
coördinator inschakelen. 
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Verdedigen:  
kansen en scoren van tegenstander 
voorkomen  
• Snel naar de bal.  
• Bal afpakken.  
• Niet voorbij laten dribbelen.  
• Niet laten schieten.  
• Allemaal meehelpen.  

 
Aanvallen:  
kansen creëren en scoren 
• Naar het doel van de tegenpartij.  
• Vooruit dribbelen/drijven.  
• Schieten als het kan. 
•  Allemaal meehelpen.  
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Coachen 
 
Coachen 
Coachen is het bewust beïnvloeden van het voetballen en richt zich voor, tijdens en na de wedstrijd bij deze 
leeftijdscategorie vooral op de doelstelling zoals die is uitgewerkt en vermeld onder “doelstelling”. 

Wedstrijdvoorbereiding 
• Algemene doelstelling: Baas worden over de bal.  
• Meer specifiek per wedstrijd: Aansluiten bij datgene wat in de laatste training centraal stond. 
• Nadenken over de invulling van de wedstrijdbespreking waarin het thema van de laatste training 

terugkomt. Wie in het veld beginnen en wie als wisselspeler? 
 
Wedstrijdbespreking: 

• Terugblik op afgelopen training 
• Bespreken wat vandaag belangrijk is waarbij aansluiting gezocht wordt bij de laatste training 
• Aangeven wie in het veld beginnen en wie als wisselspelers 
• Overige zaken kort aanhalen/bevragen  
• Werkwijze: visualiseren, vragen stellen, uitleg geven  
• Samen naar het veld 

 
Warming-up: 
• Tikspel en/of partijspel 3:3/4:4 met keeper en 2 kleine doeltjes (4 dopjes) bij eigen doel.  

Hesjes meenemen  
• Positief coachen: beloon vooral goede uitvoeringen, pogingen, inzet, sportief gedrag. Sluit aan bij 

wedstrijdbespreking.  
• Eventueel nog even kort afwerken op keeper 
 
Eerste en tweede helft: 
• Observeren, complimentjes en tips geven aan individuele spelers 
• Positief coachen: beloon vooral goede uitvoeringen, pogingen, inzet, sportief gedrag. Sluit aan bij 

wedstrijdbespreking 
• Benoem iedereen 
 
Time-outs (2 minuten): 
• Direct bij elkaar  
• Vraag hoe het gaat, wat er goed ging, wat er allemaal gelukt is, wat misschien nog beter kan en wat 

daarbij belangrijk is 
• Reageer kort op de opmerkingen/ reactie 
• Geef iedereen aandacht via complimentjes, het gericht vragen of reageren op een reactie  
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Rustbespreking (10 minuten): 
• Even tot rust laten komen en iets drinken 
• Allemaal even laten zitten 
• Datgene wat voor de wedstrijd belangrijk was bevragen: “Wat ging er goed?” en “Wat kunnen we nog 

beter doen?” 
• Andere zaken bevragen: “Wat ging er verder nog heel goed?”  
• Werkwijze: Visualiseren, vragen stellen, uitleg geven 
• Aangeven wie in het veld beginnen en wie als wisselspelers 
• Korte samenvatting geven 
• Samen naar het veld 
 
Penalty’s  
• Direct verzamelen 
• Een rijtje maken 
• Iedereen succes wensen en positief waarderen op de uitvoering, een deel van de uitvoering, de richting, 

de snelheid, de concentratie, het scoren, … 
• Let op taalgebruik richting tegenstander 
• Na afloop tegenstander, leiders en spelbegeleiders bedanken  

 
Nabespreking 
• Korte terugblik op de tweede helft en de totale wedstrijd d.m.v. het stellen van vragen als “Wat ging er 

goed in de tweede helft?”, “Wat hadden we nog beter kunnen doen?” en tot slot “Waar kunnen we 
vandaag tevreden over zijn?” 

• Altijd positief afsluiten 
 

Coachopmerkingen 

Voor de speler Voor de trainer 

Aanvallen 
“Dribbel naar de goal” 
“Ga mee in de aanval” 
“Schiet op het doel als je de kans krijgt” 
“Komt er een tegenstander op je af, speel deze uit met 
een actie of een pass” 
 

Verdedigen 
“Ga naar de bal en pak deze af” 

 
• Stimuleer het maken van acties 
• Stimuleer alle spelers deel te nemen aan de aanval 
• Stimuleer spelers te schieten als ze de kans krijgen 
• Sommige spelers krijgen oog voor één medespeler, 

anderen hebben alleen nog maar oog voor de bal. 
Leg niet te veel nadruk op overspelen. 

 
• Stimuleer alle spelers om richting de bal te bewegen 

en deze af te pakken.  
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Trainingen 
Functie: 

1. Samen voetbalplezier beleven 
2. Als individu steeds beter worden 
3. Als team door ontwikkelen 

 
Wat moeten de spelers leren 
Ontwikkelen van creatieve vermogen en motorische en technische vaardigheden. Dit doen we door: 
• Kleine dynamische spelvormen aan te bieden met veel herhalingen; 
• Spelvormen aan te bieden waarin technische vaardigheden veelvuldig worden geoefend;  
• Spelvormen aan te bieden waarin de motorische ontwikkeling wordt getraind;  
• Te zorgen voor heel veel balcontacten;   
• Veel te dribbelen met de bal, overspelen hoeft niet;  
• Kinderen hun eigen keuzes te laten maken;  
 
Eisen waaraan een training moet voldoen: 

1. Voetbaleigen bedoeling (moet op zoveel mogelijk op voetbal lijken) 
2. Veel herhalingen (Oefening baart kunst! Doen, doen en nog eens doen) 
3. Rekening houden met de groep (Hou rekening met leeftijdskenmerken) 
4. Juiste coaching (Positiviteit → zelfvertrouwen) 
5. Zorg voor een goede voorbereiding (SHO Jaarplanning i.c.m. Rinus) 
6. Zorg voor een goede uitleg (Niveau van de spelers) 
7. Praatje-Plaatje-Daadje (Voorbeeld geven of laten geven) 
8. Zorg voor plezier (uitdaging en positiviteit) 
9. Stimuleer voetbalbrutaliteit en tweebenigheid 
10. Creëer winmomenten en succesbeleving (wedstrijdelement motiveert) 

  
Welke oefenstof past hierbij in de SHO-leerlijn onderbouw 
JO6: Dribbelen, sturen van de bal, ontwikkelen van de motoriek met bal, aanvang spelvorm 1:1.  
JO7: Dribbelen, sturen van de bal, wenden en keren met de bal, start 0:1 en uitbouwen spelvormen 1:1.  
JO8: Uitbouwen technische vaardigheden 0:1, beheersing 1:1.  
JO9: Uitbouwen technische vaardigheden 1:1, 2:2, 3:3 (via 2:1 en 3:2)  
JO10/JO11: Uitbouwen technische vaardigheden binnen spelvormen 2:2, 3:3, 4:4.  
JO12: Tactiek 1e fase (opbouw), positiespel 2:2+2 en 3:3+2, ontwikkeling van positie binnen een linie, 
onderhouden technische vaardigheden.  
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Tips 
• Tijdens een training kun je als trainer verschillende manier van coachen gebruiken. Voorbeelden daarvan 

zijn: 
o Voorbeeld (laten) geven 
o Situatief coachen (het spel stopzetten op het juiste moment → niet te vaak) 
o Situatie naspelen 
o Uitleg buiten de situatie (groep bij elkaar halen) 
o Coachen d.m.v. vragen stellen 
o Begeleidend coachen (coachen terwijl spel verder gaat) 
o Voorzeggen  
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Leeftijdskenmerken 

 
O8/O9speler 

Kinderen op deze leeftijd moeten spelen. Al spelend leert men. Deze kinderen zijn visueel ingesteld en 
kunnen nog niet zo goed luisteren. Je moet dus heel veel laten zien en laten ervaren. Plezier hebben in het 
voetballen is op deze leeftijd het belangrijkste. Je trainingen spannend maken en gebruik van fantasie geeft 
extra beleving. Zorg dat deze kinderen zich veilig voelen in het groepje, kies veel structuur, regelmaat en 
wees positief. Langzamerhand moeten deze kinderen leren om zich aan de regels te houden, zowel in als 
buiten het veld. Daar moet je ze ook op corrigeren.  
 
Wat wil en kan de O8/O9-SPELER?  
Deze leeftijdscategorie is per definitie verliefd op de bal en kan doelgericht leren handelen met de bal. Waar 
moet je nog meer rekening mee houden?  
 
Wil vooral spelen  
Het is geen doel voor deze kinderen zichzelf te ontwikkelen tot voetballer. Ze vinden samen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes voetballen heel leuk en ze leren spelenderwijs, onbewust al heel veel. Zelfs van 
het samen opruimen van de materialen kun je een spelletje maken. “Welke speler ruimt de meeste pionnen 
op?”  
 
Wil graag de bal hebben  
Het motto is: ik en de bal. Wedstrijdjes draaien om de bal. Eenmaal aan de bal, blijkt het voor sommigen toch 
nog heel lastig om de bal bij zich te houden. Voor anderen is de bal al meer een middel om doelpunten te 
maken of om kansen te creëren.  
 
Is gericht op zichzelf en werkt soms al samen 
Een jonge O8/O9-speler is zijn kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en kan alles nog op zichzelf 
betrekken. Ik en de wereld. Dit gezonde egocentrisme is geen egoïsme. Het is een natuurlijk 
ontwikkelingsproces en gaat vanzelf voorbij. De al wat oudere, verder ontwikkelde O8/O9-speler zal al steeds 
meer het mogelijke gunstige effect gaan zien van het overspelen naar een speler die er beter voor staat. Van 
bewust samenwerken is meestal nog geen sprake. Wees je bewust van de verschillen tussen de kinderen en 
laat ze hun eigen, veelal nog individuele, spel spelen.  
 
Spelregels worden al duidelijker voor ze  
De kinderen weten in welke richting ze moeten voetballen, dat ze moeten scoren in het andere doel en 
moeten voorkomen dat er in hun eigen doel gescoord wordt. De belangrijke spelregels van de wedstrijd 
begrijpen ze inmiddels.  
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Heeft weinig geduld en is snel afgeleid  
De kinderen willen bewegen, niet per se luisteren. Een korte spanningsboog hoort nu eenmaal bij deze 
kinderen. Zorg dan ook voor veel afwisselingen van de activiteiten, voetbalvormpjes, een rustmoment of 
drinkpauze tussendoor, een korte concrete instructie en laat ze weer snel doorgaan met voetballen. Dit 
kunnen ze op deze manier zeker een uur volhouden.  
Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden  
Wanneer je praat met de kinderen, doe dit op hun ooghoogte. Belangrijker nog, doe zoveel als mogelijk voor! 
De kinderen zijn namelijk enorm visueel ingesteld en leren vooral door te kijken en na te doen, zeker van hun 
trainer en idolen! Geef met name aanwijzingen gericht op de ruimte, dus bijvoorbeeld ‘probeer de bal tussen 
de pionnen te mikken’ in plaats van aanwijzingen op het lichaam te geven als ‘plaatsing en richting van het 
stand- en zwaaibeen etc.’  
 
Duidelijkheid en kleine veranderingen doorvoeren past goed bij ze  
De kinderen houden van duidelijkheid en herkenbaarheid. Geef ze deze door niet iedere keer te willen 
veranderen. Bouw een structuurtje waarin een bepaalde mate van continuïteit en herhalingen zit, maar waar 
ook ruimte is voor verandering. Door de herhalingen kunnen successen ervaren worden en door weer wat 
nieuws toe te voegen zullen ze weer uitgedaagd zijn. Doordat ze altijd wel even nodig hebben om weer te 
wennen aan veranderingen zullen er dingen zowel lukken- als mislukken en dat is prima.  
 
Heeft behoefte aan aandacht en geborgenheid  
Probeer ieder kind de juiste aandacht te geven. Ze hebben hier allemaal in zekere mate behoefte aan 
aandacht en geborgenheid. Begeleid ze door het seizoen heen stuk voor stuk op hun eigen niveau. Zaken die 
voor ene speler als vanzelfsprekend zijn en gaan, kunnen voor een ander wat moeizamer verlopen en vragen 
dus meer aandacht van jou! Probeer de kinderen zich ook thuis te laten voelen in de groep. Laat ze 
bijvoorbeeld iets voordoen voor de groep en complimenteer ze. Dit zal hun zelfvertrouwen doen toenemen.  
 
Jongens en meiden  
Voor deze leeftijden geldt dat er nauwelijks verschillen zijn tussen jongens en meiden. Reden te meer om op 
eenzelfde manier met ze om te gaan. Als er al verschillen zijn, dan zijn deze gebaseerd op het individu en 
niet op basis van geslacht. Wel kunnen meiden in deze leeftijd gemiddeld al iets eerder oog krijgen voor 
samenwerken omdat ze communicatief eerder vaardiger kunnen worden dan jongens. Makkelijker praten is 
makkelijker uiten. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een verschil in omgang met een conflict. Gemiddeld 
genomen zal een meisje een conflict eerder aangaan door te gaan praten en hun ongenoegen pratend te 
uiten. Jongens kunnen wat meer moeite hebben om zich te uiten waardoor ze mogelijk eerder boos worden 
of zich gaan uiten door bijvoorbeeld te gaan duwen (fysiek te worden). Uiteraard is dat individueel erg 
verschillend. Er zijn ook jongens die zich middels praten prima kunnen uiten en er zijn ook meiden die daar 
juist meer moeite mee hebben. Juist dit kunnen jongens en meiden in deze leeftijd van elkaar leren. Jongens 
leren van meiden om zaken pratend op te lossen. Meiden leren van jongens om ook echt grenzen te stellen. 
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