
   Technisch Opleidingsplan SWZ Boso Sneek 
 

 

 

1 

  

   
  

  

VVooeettbbaalltteecchhnniisscchh  OOpplleeiiddiinnggssppllaann  

SSWWZZ  BBoossoo  SSnneeeekk  

  

  
 

“Met plezier presteren” 
 

 

 

 
 

 

 



   Technisch Opleidingsplan SWZ Boso Sneek 
 

 

 

2 

 

Inhoudsopgave  
 
1. Inleiding                          3 
 
2. Voorwoord                         5 

  
3. Fasen binnen het voetbal                    10  
3.1  De organisatie en taken bij balbezit tegenstander       10 
3.1.1   Algemene uitgangspunten van het team       10 
3.1.2  Taken per linie            11 
3.1.3 Taken individueel            12 
3.2 De organisatie en taken bij balbezit         14 
3.2.1 Algemene uitgangspunten van het team      14 
3.2.2 Taken per linie            15 
3.2.3 Taken individueel            16 
3.2.4 Basis Profiel            18 
3.3 De organisatie en taken bij wisseling balbezit tegenstander naar balbezit   21 
3.3.1 Algemene uitgangspunten van het team        21 
3.4 De organisatie en taken bij wisseling balbezit naar balbezit tegenstander      21 
3.4.1 Algemene uitgangspunten van het team        21 
 
4. Teaminvulling speelstijl           23 
 
5. Vereisten voor functioneren en presteren        25 
 
6. Spelsysteem trainen        26 
 
7. Trefwoorden per positie        28 
 
8. Leeftijdskenmerken en voetbaltraining        30 
8.1 Inleiding                          32 
8.2 F-Pupillen  (5 tot 9 jaar                     32 
8.3 E-Pupillen  (9 tot 11jaar                     34 
8.4 D-Pupillen  (11 tot 13 jaar)                     36 
8.5 C-Junioren  (13 tot 15 jaar)                    39 
8.6 B-Junioren  (15 tot 17 jaar)                    42 
8.7 A-Junioren (17 tot 19 jaar)                    44 
 
9. Organisatorische aspecten                    46 
9.1 Organisatie selectieteams                    46 
9.2 Vervroegde overgang                      48 
9.3 Beleidspunten                        49 
 



   Technisch Opleidingsplan SWZ Boso Sneek 
 

 

 

3 

1.   Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Technisch Opleidingsplan van de voetbalvereniging Sneek Wit Zwart (SWZ)  
2013-2018. Dit jeugdbeleidsplan geeft aan hoe de komende jaren zal worden getracht vorm te 
geven aan de voetbalopleiding van SWZ.  Het plan heeft de volgende doelstellingen: 
 

1. De prestatieteams hanteren allemaal dezelfde spelstijl. 
2. Doordat iedereen op de hoogte is van de manier van voetballen, kan er door de trainers 

op een herkenbare manier worden getraind; Uiteraard is dit bij de wedstrijden ook van 
invloed voor het voetbalinzicht van de leiders. 

3. Vanaf de E-pupillen streven we naar minimaal 2 selectieteams waarvan het 1e team 
voornamelijk bestaat uit 2e jaars-junioren/pupillen aangevuld met 1e jaars talenten 
(conform criteria verderop in dit plan). Het 2e team bestaat grotendeels uit 1e jaars-
junioren/pupillen aangevuld met 2e jaars junioren/pupillen die vooral mentaal en, 
eventueel, fysiek voor het team een toegevoegde waarde hebben.  

4. De 1e jeugdteams moeten minstens bij de bovenste 5 van de Hoofdklassen spelen. 
De divisie moet uiteindelijk bereikt kunnen worden. 

5. Het A1-team moet op divisie-niveau spelen; dit om de doorstroming naar het  
1e en 2e  senioren vanuit de junioren te continueren. 

6. Het 1e en 2e senioren moet eigen SWZ-identiteit krijgen; er moeten door SWZ opgeleide 
spelers in spelen. 

  
Hierbij moeten we rekening houden met de verschillende leeftijdsgroepen en de daarbij horende 
kenmerken van de jeugdspelers. Bij elke leeftijdsgroep wordt de Rode SWZ-draad aangegeven. 
 
Dit Technisch Opleidingsplan is een leidraad voor het kader, spelers, trainers, leiders, Technisch 
Coördinatoren, het scoutingsteam.  
 
Het Technisch Opleidingsplan is een basisplan, het geeft een manier van trainen en voetballen 
aan. Dit Technisch Opleidingsplan plan heeft alleen een kans van slagen als we er met zijn allen 
voor gaan. Het zal bestuurlijk, organisatorische en financiële steun moeten hebben, zodat we 
gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde toekomst voor de voetbalvereniging Sneek Wit 
Zwart met veel spelplezier ( “Met plezier presteren” ) en een daarbij passend voetbalniveau. 
 
Aan de technische staf van de teams moet verder de juiste invulling worden gegeven aan dit 
opleidingsplan. Op voetbaltechnisch en –tactisch gebied kan er nog veel meer in detail worden 
getreden, maar dat is het uiteindelijke werkterrein van de trainers en leiders en de Technisch 
Coördinatoren. 
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Dit Technisch Opleidingsplan zal elk jaar moeten worden getoetst of het nog voldoet aan de 
ontwikkeling van de jeugdafdeling. Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen moeten 
leiden tot aanpassing van het Technisch Opleidingsplan om dit actueel te houden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit rapport bevat het voetbaltechnisch beleidsplan voor de jeugdafdeling van SWZ. 
De opzet van een voetbaltechnisch beleidsplan heeft als doel om een rode draad op 
voetbaltechnisch en tactisch niveau aan te bieden. In dit technisch opleidingsplan spreken we  
van een “rode”draad. 
 
Vanuit die visie moet gespeeld en wat misschien nog wel belangrijker is, ook getraind worden. 
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2.   Voorwoord 
 
Het systeem wat bij de F- en E-pupillen gespeeld moet is het 1 : 2 : 1 : 2 : 1 systeem. Dit is 
natuurlijk een voorbereiding op het “grote” werk vanaf de D-pupillen. 
Het is natuurlijk overdreven en ‘overdone’ om bij deze pupillen al over een systeem te spreken. 
Met name de spelertjes die net met voetballen beginnen, de F-jes, zullen dit niet begrijpen. 
Vanaf de E-pupillen kan dit echter wel worden behandeld en echt tot systeem worden verheven. 
E-pupillen hebben al wat meer notie van ‘tactische’ aanwijzigingen. 
De intentie is dat er overal driehoekjes ontstaan. Bijna vanzelfsprekend biedt zich in dat systeem 
ook een verbindingsspeler tussen de linies aan. 
Ook bij de E- en F-pupillen spreken we natuurlijk over balbezit en balbezit tegenstander. 
 
Balbezit:  

 Veld groot maken (breedte en lengte) 

 Positiespel (“overspelen”) ; driehoek maken 

 Aansluiten van de linies (“niet blijven hangen”)  

 Opbouw vanaf de keeper ; opbouw van achter uit 
 
Balbezit tegenstander: 

 Veld klein maken (breedte en lengte) 

 Op de bal verdedigen (“vooruit verdedigen”) 

 Niet laten passeren (“vastbijten, in duel blijven”) 

 Rugdekking geven 
 
Omschakeling (balverovering en balverlies): 

 Direct/Snel (“geen baalmoment”) 
 



   Technisch Opleidingsplan SWZ Boso Sneek 
 

 

 

6 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  
   
 
 

            
 
 
 

           
 
 
 

             
 
 

                           
 



   Technisch Opleidingsplan SWZ Boso Sneek 
 

 

 

7 

 
Het systeem wat, vanaf de D-pupillen, gespeeld moet worden bestaat naast de 2 fasen balbezit en 
balbezit tegenstander ook uit de fasen van balwisseling. Dit is een fase waarin ook veel winst 
behaald kan worden. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de momenten wanneer de bal veroverd 
wordt op de tegenstander en wanneer er balverlies wordt geleden. De accenten bij de 
voetbalmomenten, genoemd bij de F- en E-pupillen zijn uiteraard ook nu van belang. 
 
Balbezit:  
Systeem met 1 doelman, 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 voorhoedespelers, dus het 
zogenoemde 1 : 4 : 3 : 3 systeem. De centrale middenvelder speelt in de “punt naar achter”. 
Dit systeem houdt de beste veldbezetting in en geeft als taakuitvoering ook de minste problemen.  
 
Balbezit tegenstander: 
In principe wordt er bij balbezit tegenstander niet over een systeem gesproken. Afhankelijk van 
de plaats waar balverlies wordt geleden en de intentie van heroveren van de bal kun je bij het 
‘inzakken’ spreken van een ‘systeem’. 
Systeem met 1 doelman, 4 verdedigers, 5 middenvelders en 1 centrumspits, dus het  
1: 4 : 5 : 1 systeem. 
Dit systeem neemt de meeste ruimte weg bij de tegenstander, zodat zij moeilijk tot aanvallen 
kunnen komen. 
 
Bovenstaande houdt in dat de momenten van balwisseling essentieel zijn. Dus bij balverovering 
en bij balverlies. De omschakelmomenten moeten snel plaatsvinden. 
Omschakelmomenten worden steeds belangrijker in het voetbal. Het creëren en wegnemen van 
tijd en ruimte is een belangrijk onderdeel van het spel. 
 
Het moet voor iedere speler duidelijk zijn wat er tijdens de verschillende voetbalfases van hem 
verlangd wordt.  
Als team, en daarmee wordt de gehele selectie bedoeld, moet het duidelijk zijn wat er tijdens de 
voetbalfases de hoogste prioriteit heeft. 
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Resumerend: 
 
Wanneer de tegenstander de bal heeft en rustig kan bouwen aan een aanval (ons team kan niet 
direct druk zetten) moet de intentie van het team zijn, dat zij achter de bal de tegenstander 
opvangen. Hoe dichter de tegenstander bij het eigen te verdedigen doel komt, des te korter er 
gedekt moet worden. De vleugelspelers denken daarbij verdedigend en zakken mee terug en 
knijpen mee naar binnen. Dan moet de veldbezetting verdedigend optimaal zijn, dus dat houdt 
het 1: 4 : 5 : 1 systeem in. 
 
Wordt de bal veroverd op de tegenstander, dan moet gekeken worden of de dieptebal gespeeld 
kan worden.  Staan de spitsen in een 1:1 situatie? 
De spitsen dienen bij verovering van de bal direct initiatieven te ontplooien zodat dit via een 
dieptepass van achteruit direct tot een scoringskans kan leiden. Staat de centrumspits dubbel 
gedekt dan moet deze zich inschakelen om zo de “derde man” vrij te spelen.  
Doordat de vleugelspitsen ingezakt zijn bij balbezit tegenstander heeft dat gevolgen voor het spel 
bij balverovering. Wordt er door de vleugelverdediger van de tegenstander doorgedekt, dan kan 
de diepe bal op de vleugelspits worden gegeven. Dekt de vleugelverdediger de ruimte af, dan kan 
de vleugelspits in de voeten worden aangespeeld. 
Heeft de tegenstander veel spelers achter de bal dan kan meestal niet gecounterd worden.  
 
Kan niet direct diep gespeeld worden dan moet het veld groot gemaakt worden zodat er balbezit 
blijft om zodoende tot positiespel, dus aanvalsopbouw, te komen. 
Bevindt het team zich in  balbezit en de tegenstander heeft zich achter de bal opgesteld, dan is de 
intentie om de tegenstander zo ver mogelijk terug te dringen op eigen helft. Wanneer dat is 
gerealiseerd moeten er via initiatieven van de spitsen tot scoringskansen gekomen worden. Dan 
moet de veldbezetting aanvallend optimaal zijn, dus dat houdt het 1: 4 : 3 : 3 systeem in. 
 
Wel dient te worden opgemerkt, dat in deze fase geduld opgebracht moet worden om op het 
juiste moment tot een opening te komen. Laat je niet te snel verleiden tot een steekpass met een 
te hoog risicogehalte. De counterkans voor de tegenstander ligt dan open. In balbezit is dus de 
technisch uitvoering enorm belangrijk; denk daarbij aan de balsnelheid, de balaanname. 
Natuurlijk gaat dit samen met de tactische aspecten; denk daarbij aan het vrijlopen, initiatieven, 
de samenwerking tussen de linies. Met name doordat de centrumspits zich laat uitzakken, kan er 
een overtal ontstaan en ontstaat er een positiespel (passing-game) met als doel om een effectieve 
aanval te creëren.  
 
Bedenk, hoe verder de tegenstander terug kan worden gedrongen hoe minder de kans op een 
messcherpe tegenstoot van de tegenstander. 
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Het dient wel vermeld te worden dat, wanneer zich balverlies voordoet, dit in een zo laat  
mogelijk stadium dient plaats te vinden. Hiermee wordt bedoeld: zo ver mogelijk op de helft van 
de tegenstander. Vindt balverlies al plaats op eigen helft of rond de middellijn, dan moet er zeer 
attent op gereageerd worden. 
 
Vindt het moment van balbezit naar balverlies plaats, dan moet de tegenstander welke in balbezit 
is, direct onder druk gezet worden. De balbezittende speler mag in geen geval een dieptepass 
kunnen spelen. Het ophouden van een tegenaanval is dan een belangrijk punt. 
In de buurt van de bal moeten de ruimtes klein worden gemaakt. Zo wordt voorkomen dat de 
tegenstander via positiespel tot een opbouw kan komen. 
Als er tijd is om in te zakken dan moet dat snel gebeuren. 
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3.    Fasen in het voetbal 
 
Er zijn binnen het voetbal 4 fases: 
 
1. Balbezit tegenstander 
 
2. Balbezit 
 
3. De omschakeling bij balbezit tegenstander naar balbezit 
 
4. De omschakeling bij balbezit naar balbezit tegenstander 
 
 

3.1   De organisatie en taken bij balbezit tegenstander 
 
3.1.1         Algemene uitgangspunten van het team 
 

 Zo snel mogelijk achter de bal komen. 

 Harmonika veldbezetting (kantelen). Rugdekking geven. 
 Het veld klein maken; in de breedte knijpen wanneer aanval over de andere  
 kant gaat. 

 Voorhoede terugzakken; afhankelijk van de tegenstander: 
Afjaagsysteem: 
-  eigen helft 

 - 10 meter over de middellijn. 
 - 20 meter over de middellijn. 

 De balbezittende tegenstander onder druk zetten; deze mag de bal niet 
   diep spelen; dwingen tot breedte- of terugpass. 

 Discipline moet groot zijn. Er moet opofferingsgezindheid zijn. 

 Bij balveroveren simpel denken en doen; bal eruit halen. 

 Iedereen in de dekking (man, ruimte, rug); iedereen denkt verdedigend.  

 De taken overnemen wanneer je op een andere positie komt te staan; d.w.z. 
De taken uitvoeren welke bij die positie horen. 

 Tijdens persoonlijke duels in duel blijven met je directe tegenstander;  
 deze moet je onder druk blijven zetten; er kan dan geen sprake zijn van  
 taakovername. 

 Bij overtalsituatie tegenstander, elkaar rugdekking geven in de lengte; de kortste weg naar  
het doel afschermen. Probeer tegenstander op te houden om zodoende teamgenoten de 
tijd te geven om te kunnen assisteren. 
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3.1.2  Taken per linie 
 
Achterste linie: 1, 2, 3, 4, 5 
► Contact met de spitsen tegenstander 
► Speelveld klein maken; doordekken 
► Rugdekking verzorgen, knijpen 
► Opduwen van de middenvelder 
► Coaching  
 
Middelste linie: 6, 8, 10 
► Ondersteunen spitsen 
► Rugdekking geven aan elkaar 
► Coaching 
► Evenwicht bewaren; niet afjagen bij slechte veldbezetting 
► Voorkomen van cross- of dieptebal 
► Na balveroveren zorgen voor balbezit (simpel spelen) 
 
Voorste linie: 7, 9, 11 
► Moment van afjagen aangeven 
► Voorkomen van diepe bal 
► Doorjagen; niet na één keer ophouden 
► Fouten tegenstander afstraffen 
► Actie na de actie; gebruik maken desoriëntatie tegenstander 
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3.1.3  Taken individueel 
 
(1)  Geeft leiding, aanwijzingen. 

Bij veel ruimte voor zich, uit de goal keepen om dieptepass 
te onderscheppen. Voorbereid zijn op blinde diepe bal; meevoetballen. 
Coachen (niet over-coachen) , leiding geven, rust uitstralen, 

(2) (5) In de mandekking; binnenkant en kort dekken; hoe dichter bij het doel  
  hoe scherper. 

Tegenstander mag nooit binnendoor passeren. 
Knijpen naar de kant van de bal. 
Coachen 6 en 8. 

(3)  Geeft rugdekking aan de achterhoede; in de breedte meebewegen 
met het spel. 
In de mandekking kunnen spelen. 
Probeer vooruit te lezen, waar de bal diep heen zal worden gespeeld. 
Bij doorkomende tegenstander uitstappen voor de verdediging en het  
duel aangaan met de balbezittende tegenstander. 
coachen 4 en middenveld. 

(4)  In de mandekking; kort dekken dicht bij het doel. 
  Coachen middenveld. 
(8) (10) Niet op de zijlijnen verdedigen, maar naar binnen. 

Achter de tegenstander dekken; deze mag nooit achter je worden 
aangespeeld. 
De kortste weg naar het doel afdekken. 
De directe tegenstander mag bij balaanname niet draaien om een  
diepe bal te geven; dwing hem tot een pass terug of breedte pass. 
Ondersteunen, coachen spitsen 
Knijpen naar de kant van de bal. 
Op tijd in duel gaan; agressie 

(6)  Directe tegenstander opvangen. Terugsluiten bij disbalans. 
  Ballijn naar spitsen afschermen (speelbeen). 

Bij balaanname direct onder druk zetten; tegenstander mag geen diepe 
bal of een pass voorwaarts geven; dwingen tot pass terug of breedtepass. 

(7)(11) Laat directe tegenstander eerst vrij; deze zal zich i.h.a. breed aanbieden 
voor een breedtepass van de vrije verdediger. Bepalen moment van  
afjagen. Voorkomen diepe bal speelbeen. 
Naar binnen knijpen. 

(9)  Geeft positiedekking aan vrije verdediger en de voorstopper. 
Opbouw verstoren. 
Bij disbalans ophouden tegenstander. 
Fouten tegenstander direct afstraffen.  
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3.2  De organisatie en taken bij balbezit  
 
3.2.1 Algemene uitgangspunten van het team 
 

 Veldbezetting moet goed zijn; de posities moeten ingevuld zijn.  

 Afstanden tussen de linies / spelers niet te groot. 

 Vanuit de opbouw komen tot een aanval heeft de meeste kans van slagen bijeen goede 
organisatie; positiespel. 

 Communicatie en samenwerken door coaching. 

 Positiespel is middel en geen doel; Diep blijven kijken. 

 De bal laten circuleren in een hoog tempo (passing-game). De bedoeling is om tot een 
 aanval te komen. Daarbij zijn de volgende zaken zeer belangrijk voor het slagen van een  

goede uitvoering en het voorkomen van balverlies: 

 Geduld opbrengen 

 Onnodig balverlies is dodelijk; balbezit houden; beter bal te lang in bezit dan direct 
weer balverlies. “Als wij de bal hebben, heeft de tegenstander deze niet en kan niet 
scoren”. Passing-game is naast een offensieve manier ook een defensieve manier 

 Diep blijven kijken; diepte gaat voor breedte; Breedtepass is een moment voor de 
tegenstander om de bal te onderscheppen en een snelle counter uit te voeren. 

 Concentratie 

 Functionele techniek 

 Initiatieven spitsspelers en middenvelders 

 Te weinig dadendrang leidt tot balbezit om het balbezit, met kans op te veel 
breedtepasses. 

 De intentie moet zijn om: 

 Centrumspits (9) aanspelen; De middenvelders (6) (10) (8) bieden  
 zich aan voor de kaats terug. 

 Initiatieven en loopacties zijn dan belangrijk 

 De vleugelspitsen in een 1:1 duel krijgen 

 Individuele actie / loopduel en komen tot scoringskans of voorzet 
  Spelverplaatsing via de zijkanten 

 Via rechterspits (7), dan moet de rechtermiddenvelder (8) bijsluiten om (7) een 
afspeelmogelijkheid terug te geven; ondersteunen 

 Via de linkerspits (11), dan moet de linkermiddenvelder (10) bijsluiten om (11) 
een afspeelmogelijkheid terug te geven; ondersteunen 

 Mankracht in het strafschopgebied / voor het doel; niet afwachten  
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 Baltempo hoog houden. 

 Rechter- en linkerspits (7) (11) houden het veld breed. 

 Linies (middenveld en verdediging) sluiten aan; geen gaten tussen de linies; 

 2e bal opvangen om nieuwe aanval op te zetten en tegenstander onder druk houden.  
 

3.2.2 Taken per linie 
 
Achterste linie: 1, 2, 3, 4, 5 
► Hoge balsnelheid kunnen spelen 
► Foutloos in de opbouw spelen 
► Ruimte t.o.v. de spitsen tegenstander optimaal benutten 
► Elkaar goed coachen 
► Bal snel verplaatsen in de diepte 
 
Middelste linie: 6, 8, 10 
► In eigen zône spelen; niet te diep staan 
► Zorgen voor balans in de veldbezetting 
► Geen onnodig balverlies 
► Niet onnodig lopen met de bal 
► Ondersteunen 7, 9 en 11 
► Goede moment diep gaan; moment zien 
► Moment van aanbieden; vooractie in het lopen 
► Contact houden met opbouw; spel lezen 
 
Voorste linie: 7, 9, 11 
► Individuele actie aangaan 
► Goede voorzet geven 
► Voor het doel komen 
► Samenwerking onderling ; niet op 1 lijn staan. 
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3.2.3 Taken individueel 
  
(1) Meedoen in positiespel; goede voortzetting d.m.v. pass, uitworp, uittrap 

  Coachen (niet over-coachen) 
(2) (5) Veld breed houden 
  Niet te dicht tegen de lijn aan ; communicatie met vleugelspits 
  Geen balverlies 
  Goede inspeelpass kunnen geven 
  Moment zien wanneer bal diep gespeeld kan worden 
  Moment zien wanneer diep gegaan kan worden 
(3) (4) Effectieve techniek; aannemen spelen 
  Moment zien wanneer diep gespeeld kan worden 
  Balsnelheid bepalen 
  Coachen 
(10) (8) Ondersteunen 7, 9 en 11 
  Door positiespel voor driehoekjes zorgen 
  Niet lopen met de bal 
  Diepe bal of crossbal geven 
  Op tijd diep spelen 
  Voor het doel komen bij voorzet 
(6)   Letten op onderlinge afstanden met 8 en 10 
  Team bij elkaar houden door vasthouden bal en/of kaatsen 
  Tweede bal hebben 
(7) (11) Diep en breed staan 
  Vooracties maken en op tijd aanbieden 
  Passeeracties maken; 1:1 
  Snelheid hebben 
  Bij aanval andere kant voor het doel komen 
  Ruimte maken voor opkomende half of vleugelverdediger 
(9)           Veel in beweging 

  Diep staan om diepe bal gespeeld te krijgen 
  Op tijd in de bal komen; samenwerking met 10 en 8 
  Meedoen in het positiespel (uitzakken) 
  In de bal komen en diep spelen op 7 en 11  
  Ruimte maken voor 10 en 8 
  Altijd in scoringspositie willen komen 
  Attent zijn op fouten tegenstander; scherp zijn 
  Bal goed afschermen; lichaam gebruiken 
  Kan met de rug naar de goal spelen 
  Risico’s nemen bij afwerken; maar wel bewuste acties maken 
  Bewust en op tijd eerste of tweede paal kiezen 



   Technisch Opleidingsplan SWZ Boso Sneek 
 

 

 

17 

   
   

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 5 

 1 

 4 

 3 
 8 

 2 

10  

 6  9 

11 

 7 



   Technisch Opleidingsplan SWZ Boso Sneek 
 

 

 

18 

3.2.4 Basis Profiel 
 
(1) Geeft aanwijzingen en kijkt naar posities van de achterhoedespelers; 
  eventueel corrigeren via aanwijzingen. Niet aan één stuk door praten. 
  Gerichte aanwijzingen geven. 

Meer voor eigen doel opstellen bij ruimte achter verdediging. 
Heerst in eigen doelgebied.  
Communicatie met veldspelers bij ballen vanaf de vleugel;  
spelhervattingen; “Duel” 
Geeft de organisatie aan bij spelhervattingen. 
 
Basis Profiel: Rustig, betrouwbaar, wint punten voor het team. 

 
(2) (5) Houden het veld breed; blijven zoveel mogelijk in hun eigen positie 

spelen; mogen incidenteel mee ten aanval gaan: bv. wanneer er zeer 
veel ruimte voor hun is en er oogcontact is met balbezittende  
medespeler (communicatie). Wel kijken wat je achter laat! 
Foutloos kunnen spelen in de opbouw; risico vermijden. 
Ondersteunend zijn voor de buitenste middenvelders en vleugelspitsen. 
Zich vast kunnen bijten in tegenstander; goed en agressief verdedigen. 
Duelkracht! 
 
Basis Profiel: Bijter; gaat duels (slim) aan. 

 
(3)  De ruimte voor de eigen verdediging opvullen door als extra middenvelder te gaan 

spelen: inschuiven en ondersteunen middenveld. Moment herkennen. 
Foutloos kunnen spelen in de opbouw; risico vermijden. 
Rugdekking verzorgen maar ook in de mandekking kunnen spelen. 
Leiding geven aan de mandekkers en middenveld. 
Goede traptechniek 
Houdt het team bij elkaar. 
 
Basis Profiel: Technisch goed onderlegd. Leiding geven 
 

(4)  Niet in het verlengde van (3) lopen of positioneren (Afsluiten ballijn).  
Naast (3) spelen en meedoen in de opbouw. 

  Foutloos kunnen spelen in de opbouw; risico vermijden.  
  Duels “voor de stuit” aangaan. 
  Kopduels aangaan en winnen. 
  Bespelen centrumspits ; vastbijten in tegenstander; Duelkracht 
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  Basis Profiel: Bijter; gaat duels (slim) aan. Cijfert zichzelf weg voor het team. 
 
(8) (10) In de ruimte voor zich komen om een diepe of diagonale pass te 

ontvangen. Niet te vroeg de diepte in. 
Moet zich aanbieden voor een kaats van de centrumspits (9) (derde man). 
Wanneer vleugelspitsen worden aangespeeld ten alle tijde aanbieden voor 
de kaats terug. Ondersteunend zijn voor degene die een linie voor  
je speelt. 
Sober kunnen spelen. 
Hoge handelingssnelheid.  
Moeten niet allebei diep lopen. Naar elkaar kijken (communicatie). 
Snelle omschakeling bij de balwisselingen.  
Houden het team bij elkaar. 
Spelen bij balverlies meer naar binnen. Kantelen mee naar de kant van de  
bal. Verzorgen rugdekking.  
 
Basis Profiel: Loopvermogen, technisch goed, spel kunnen lezen 

   
(6)  Speelt niet op één lijn met (8) en (10). 
  Zal vaak het startpunt zijn in de opbouw; moet dat ook herkennen. 
  Bepaald het tempo van de opbouw: doordraaien (tempo maken) of bal laten vallen  
  (temporiseren). 

Bal vast houden wanneer dat nodig is. Risicoloos kunnen spelen. 
Snelle omschakeling bij de balwisselingen. 
Houdt het team bij elkaar 
 
Basis Profiel: Loopvermogen, technisch goed, spel goed kunnen lezen, goede passing 

 
(7) (11) Houden het veld zo breed mogelijk. 
  Individuele acties maken; lef tonen in 1 tegen 1 duel. 

Bieden zich aan bij rechtsback (2) > (7) of linksback (5) > (11) om de 
bal te ontvangen; eventueel via vooractie. 

  Aanvallen:  kaatsen op middenvelder (7) > (8) of (11) > (10).  
Naar binnen snijden wanneer daar de ruimte ligt voor een opkomende 
back of middenvelder (2) (8) of  (5) (10). 
Idem voor crosspass (5) > (7), (2) > (11). 
Voor het doel komen wanneer er een voorzet van de andere flank komt. 
Schakelen zeer snel om bij balverlies; Druk op de bal zetten; tijd winnen  
voor het team; inzakken.  
Kantelen mee naar de kant van de bal. 
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Basis Profiel: Individuele actie hebben, snelheid, loopvermogen, voorzet,  
snelle omschakeling 

 
(9)  Uit de dekking komen om de bal te ontvangen en te kaatsen (eventueel 

via een vooractie), op de middenvelders (6) (10) (8). Niet te vroeg inkomen: 
communicatie.  
Loopacties maken in de breedte om bal te ontvangen of ruimte te creëren. 
Ruimte maken voor opkomende middenvelders (6) (10) (8) of snijdende 
vleugelspitsen (7) (11). Wegblijven  
Wanneer mogelijk individuele acties maken. 
Bij elke voorzet of aanval voor het doel komen. 
Doelpunten maken. Steeds dreigend zijn: Bal in de zestien, 9 in de zestien. 
 
Basis Profiel: Sterk aan de bal, op juiste moment in beweging, spel kunnen  
lezen, duelkracht, kopkracht, schotkracht, snelle handelingssnelheid. 
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3.3 De organisatie en taken bij wisseling balbezit tegenstander naar 
 balbezit 
 
3.3.1 Algemene uitgangspunten van het team 
 
 Maak gebruik van de desorganisatie van de tegenstander. 

Essentieel is op welk speelveldgedeelte de bal veroverd wordt: 
Middenveld of helft tegenstander: 
 Zoek zo snel mogelijk de aanval of probeer voordeel te slaan uit het feit dat  

veel spelers van de tegenpartij voor de bal staan: dus veel ruimte , weinig tijd! 
 
Eigen helft: 
 Kijk naar afspeelmogelijkheden vooruit: is er ruimte? 
 Zo ja: benut de ruimte en speel diep: veel ruimte , weinig tijd! 
 Zo niet: houd balbezit en kom tot opbouw: veel ruimte, veel tijd! 
 

3.4 De organisatie en taken bij wisseling balbezit naar balbezit  
 tegenstander 
 
3.4.1 Algemene uitgangspunten van het team 

 
Probeer de tegenstander met bal zo snel mogelijk onder druk te zetten.  
Afhankelijk van de sterke punten van de tegenstander moet er afgesproken worden wat na de 
druk op de bal door het team wordt ingevuld: 
 
PRESSING VOORUIT op helft van de tegenstander 
Wanneer er balverlies wordt geleden op de helft van de tegenstander, dan kan de intentie van 
het hele team zijn om de bal ook weer op de helft van de tegenstander te heroveren: pressing. 
In de buurt van de bal de ruimten klein maken; afsluiten. 
De diepe bal van de tegenpartij moet zeker voorkomen worden. Breng de balbezitter in de 
situatie zodat deze de bal gaat afschermen en met zijn gezicht naar het eigen doel staat. De weg 
terug moet ook afgesloten worden. Breng de speler zo in het nauw zodat deze alleen nog maar 
een onzorgvuldige pass kan geven of in balbezit moet blijven omdat er geen 
afspeelmogelijkheden zijn. Immers hoe langer een speler onder druk in balbezit blijft des te 
eerder wordt er balverlies geleden. 
Het hele team dekt vooruit.  
De tijd en de ruimte wordt weggenomen op de helft van de tegenstander. 
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INZAKKEN / PRESSING op eigen helft 
Wanneer er balverlies wordt geleden op de helft van de tegenstander, dan kan de intentie van 
het hele team zijn om de bal op eigen helft weer te heroveren: inzakken. 
De diepe bal van de tegenpartij moet zeker voorkomen worden. Breng de balbezitter in de 
situatie zodat deze de bal alleen nog maar terug kan spelen naar zijn eigen doelman. De rest van 
de spelers van de tegenpartij staat gedekt. Dus er wordt wel eerst doorgedekt maar met de 
intentie om de terugspeelbal te bewerkstelligen. 
Wanneer de bal onderweg is naar de doelman, worden de posities op eigen helft ingenomen.  
Het moment om de verdedigende posities weer in te nemen, is vaak niet heel lang.  
Derhalve moet dat omschakelmoment van het team snel zijn. De vleugelspitsen zakken in. De 
rechter- en linkermiddenvelder knijpen meer naar binnen. De centrale middenvelder zakt ook in. 
Als dat voor elkaar is dan heeft het team de ruimte op eigen helft ingenomen en daarom 
weggehaald.  
Daarna begint het verdedigen met dus de intentie om de bal te veroveren door de tijd en ruimte 
op eigen helft weg te nemen. 
 
Het dient aanbeveling om eerst voor het laatste omschakelmoment te kiezen, dus inzakken. Dit is 
makkelijker trainbaar en levert (eerst) meer resultaat op. De spelers spelen en denken immers 
liever vanuit balbezit. Ook is het voor de spelers meer herkenbaar en makkelijker uitvoerbaar 
wanneer er alleen maar ruimte moet worden afgedekt.  
 
Afhankelijk van de karakters van de spelers in het team kan daarna alsnog voor gekozen worden 
om pressing op de helft van de tegenstander te gaan spelen na balverlies.  
 
ALGEMEEN 
Het is erg belangrijk dat iedereen van het team in bovenstaande gevallen “hetzelfde denkt”. Als 
dat zo is dan is daar al veel winst mee te behalen. 
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4.  Teaminvulling speelstijl 
 
Spelsysteem:  1 : 4 : 3 : 3  / 1 : 4 : 5 : 1 
 
Spelprincipe:  Balbezit / aanvallend:    1 : 4 : 3 : 3 
    Spelmomenten:  
    • Opbouwen via een 1 : 4 : 3 : 3 systeem. 
    • Het middenveld speelt met de punt naar achter  
    • Gedegen opbouw 
    • Positiespel 
    • Vleugelspitsen 1:1 zetten 
    • Centrumspits aanspelen  
    • Aanvallende impulsen via rechter- en  
       Linkermiddenvelder 
    • Aanvallende impulsen via rechter- en  
       Linkervleugelverdediger 
    • Impulsen voor vrije verdediger om zich in te schakelen  
       op het middenveld 
    • Voor restverdediging minstens 5 spelers houden 
    • Aanvallen 
    • Kansen creëren 
    • Scoren 
      
    Balbezit tegenstander/ verdedigend:  1 : 4 : 5 : 1 
 

Spelmomenten: 
• Ruimte en tijd tegenstander wegnemen op eigen helft 
• Op eigen helft altijd druk op de bal 
• Kantelen naar de kant van de bal 
• Agressief verdedigen 
• Opbouw tegenpartij storen 
• Bal veroveren 
• Doelpunten voorkomen 
• Alle spelers denken verdedigend 
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    Wisseling spelmoment: 
 
• Snelle omschakeling van bedoelingen 
• Mentale weerbaarheid na balverlies ;het kunnen  
   opbrengen om snel verdedigend te denken 
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5.  Vereisten voor functioneren en presteren 
  

 Houden aan gedragscode binnen het veld ; afspraken met elkaar 

 Houden aan gedragscode buiten het veld ; afspraken met elkaar 

 Beleving ; plezier hebben in voetballen 

 Goede organisatie ; binnen en buiten het veld 

 Optimale inzet tijdens trainingen en wedstrijden ; meer vragen van zichzelf 

 Iets willen aannemen 

 Conditioneel optimaal 

 Coaching van elkaar 

 Elkaar positief benaderen 

 Mentaal weerbaar zijn  

 Fouten van elkaar accepteren en willen herstellen 

 Van fouten willen leren 

 Als team opereren ; Wij en niet ik 
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6. Spelsysteem trainen 
 
Balbezit 
 
Positiespelen:  3 : 1 
   4 : 2 
   4 : 3 
   5 : 2 
   5 : 3 
   6 : 4 
   8 : 6 
   Met of zonder afrondvormen 
 
Partijspelen:   Met of zonder overtalsituaties 
   Spelbedoelingen duidelijk maken en trainen 
   Organisatie neerzetten 
   Accenten bepalen van oefening 
   Accenten op linie of individu(en) 
   Spelpatronen oefenen   
   Samenwerken linies  
   Team bij elkaar houden 
      
Aanvalsvormen: Via de flanken 
    Via centrum 
    Diagonaal/wisselpass 
    Kaats via derde man                 
    Loopacties 
    Looplijnen 
 
Afwerkvormen: Voorzet van vleugel  

     vanuit stilstand 

     vanuit pass 
    Rechtstreeks afronden 
    Terugleggen via centrumspits 
    Via partijspelen op kort veld (4:4, 5:5) 
    1 : 1 duel 
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Balbezit tegenstander 
 
Verdedigen:          Ophouden van tegenstander 
    1 : 1 duel 
    Sliding / tackle     
 Rugdekking 
 Ruimtedekking 
 Knijpen / kantelen 
 Technische uitvoering van het verdedigen 
 Koppen 
 
Wisseling spelmomenten 
 
Balverlies: Accenten op: 

 Pressing op helft tegenstander en blijven afjagen 

 Pressing op eigen helft: ophouden  

 Snelheid in de omschakeling 

 Mentaliteit 
 Direct druk op de bal: pressing 

  Partijspel op grote doelen zonder keepers 

  Partijspel op grote doelen met 1 keeper  

  Via overtalsituaties : 4:3, 6:5, 8:6  
 
Balverovering: Accenten op: 

 Snelle counter 

 Balbezit houden; opbouwen 

 Snelheid in de omschakeling 

  Partijvormen  

  Via overtalsituaties : 8:6 
 Dieptepass trainen 
 Initiatieven stimuleren: loopacties zonder bal 
 Communicatie onderling 
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7. Trefwoorden per positie 
 

 (1)   
 Moet zich laten horen (aanwijzingen). 
 Moet mee voetballen bij ruimte voor zich om de diepe bal van de 

tegenstander te onderscheppen. 
 Moet persoonlijkheid uitstralen. 

 (2 )(5)  
 Verdedigend sterk in persoonlijke duels. 
 Willen vastbijten in de directe tegenstander (stringente mandekking). 
 Moet goede strakke pass kunnen geven. 

 (3)   
 Moet zich laten horen; leiding geven aan de achterhoede. 
 Speelt wanneer noodzakelijk sober, dus zonder risico. 
 Anticipatie waar een eventuele diepe bal van de tegenstander zal 

komen. 
 Moet goede lange bal op de spitsen kunnen geven (laag, hoog). 
 Het juiste moment weten om aanvallend dan wel verdedigend in te 

schuiven. 

 (4)   
 Verdedigend sterk in persoonlijke duels. 
 Willen vastbijten in de directe tegenstander (stringente mandekking). 
 Loopvermogen hebben om bewegende spits van de tegenpartij te 

kunnen blijven volgen. 
 Kopsterk. 

 (8) (10)  
 Direct kunnen omschakelen (aanvallend/ verdedigend). 
 Anticiperen en aanbieden voor kaats. 
 Goede pass kunnen geven (laag, hoog). 
 Loopvermogen hebben. 
 Meedenken wanneer wel/ niet aanvallen; niet op één lijn spelen; 
 speelt vaak corrigerend. 
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 (6)   
 Direct kunnen omschakelen (aanvallend/ verdedigend). 
 Aanbieden voor aanvalsopzet of kaats. 
 Goede pass kunnen geven (laag, hoog). 
 Loopvermogen hebben. 
 Meedenken wanneer wel/ niet aanvallen: speelt vaak corrigerend. 

 (7) (11)  
 Direct kunnen omschakelen (aanvallend/ verdedigend). 
 Individuele acties maken. 
 Loopvermogen hebben. 
 Scorend vermogen bezitten. 
 Goede voorzet kunnen geven. 

 (9)   
 Aanbieden voor de kaats. 
 Perfecte kaats kunnen maken. 
 Kan balvast spelen. 
 Individuele acties maken. 
 Kopsterk. 
 Scorend vermogen bezitten. 
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8. Leeftijdskenmerken en voetbaltraining 

 

8.1   Inleiding 

Jeugdtraining is het voorbereiden op een latere periode waarin de uiteindelijke sportieve 
prestatie moet worden behaald. Daarom moet tijdens de jeugdopleiding doelgericht naar 
deze periode toegewerkt worden. Er mogen geen aspecten over het hoofd worden gezien 
die voor een juiste ontwikkeling noodzakelijk zijn. Aan de andere kant moet datgene 
vermeden worden wat als schadelijk gezien kan worden voor latere leeftijd.  

Deze overwegingen leiden tot de volgende, algemene trainingsdoelen in relatie tot de 
ontwikkelingsfasen van jeugdspelers:  

 tijdens de leerperiode van 10-12 jaar (D-jeugd) moeten alle technische 
vaardigheden worden aangeleerd  

 in de eerste puberale fase (12-14 jaar) moet de trainingsintensiteit zodanig zijn dat 
er geen sprake is van overbelasting, omdat het totale rijpingsproces al ontzettend 
veel energie van de C-speler vergt; door een afwisselend trainingsprogramma 
moeten deze spelers hun interesse voor de voetbalsport blijven behouden  

 in de tweede puberale fase (14-16 jaar) moet er met een intensieve 
conditietraining worden begonnen; maar al te vaak komt het voor dat B-spelers de 
opgelopen achterstand (door een te geringe conditionele belasting) op latere 
leeftijd nauwelijks weten weg te werken  

 voor de A-spelers (16-18 jaar) moet de trainingsomvang en -intensiteit gaan 
aansluiten op die van een seniorentraining; alleen op deze wijze kan de latere 
overgang naar de senioren gemakkelijk verlopen.  

 In de volgende paragrafen zal uitgebreider en in meer detail worden ingegaan op 
de leeftijdskenmerken van elke leeftijdsgroep en de accenten die bij trainingen aan 
zo'n leeftijdsgroep dienen te worden gezet.  

TIC is een methode om waar te nemen. 

T = Techniek 

I = Inzicht 

C = Communicatie 
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Deze drie aspecten moeten ontwikkeld worden. De trainer moet weten wat hij in de 
leeftijdscategorie wil ontwikkelen. Hij moet hiervan terdege bewust zijn. Bij F-pupillen ga 
je bijvoorbeeld niet de accenten leggen op positiespel.  
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8.2 F-pupillen (5-9 jaar)  

 BAL ALS DOEL 

 

Doelstelling voetbaltraining 

Door te spelen wennen aan voetbal. 

Ontwikkelen van de techniek ( T i c ) 

Leeftijdskenmerken 

 speels, veel bewegingsdrang, gering concentratievermogen 

 snel afgeleid, geen concentratie 

 weinig sociaal, geen samenwerking/samenspel 

 voetbal wordt nog als avontuur gezien 

 het balgevoel is nog zwak ontwikkeld 

 weinig kracht en uithoudingsvermogen. 

Trainingsaccenten  

 trainen en spelen indien weersomstandigheden dit toelaten  

 elke training moet voornamelijk een speels karakter hebben  

 veel wennen aan de bal ; iedere speler moet een bal hebben ; tijd optimaal 
benutten 

 laat in alle technische basisvaardigheden veel bewegingservaring opdoen: trappen, 
dribbelen, drijven en het duel 1:1  

 geef ruimte voor eigen ontdekkingen  

 laat veel scoren door de doelen groot te maken  

 het zelf goed voordoen is belangrijk (Kort Praatje, Plaatje, Daadje) oftewel kort 
uitleggen, laten zien, bewaken. 

 het ervaren van voetbalspelregels.  
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Algemeen  

Kinderen in de E/F-leeftijd moeten het voetballen nog helemaal leren spelen. Zij moeten 
wennen aan typische voetbaleigen zaken als bal, medespelers, tegenstanders, scoren, 
regels, beperkte ruimte.  

Voor een E/F-speler levert de bal de meeste weerstand op, hoe en waar de bal te raken, 
hoe en waar te gaan staan, enzovoort. De speler moet wennen aan het gedrag van de bal 
onder alle omstandigheden. Alles staat in het teken van het ontwikkelen van het gevoel 
voor de bal. Winnen of verliezen wordt door de grote groep niet altijd als belangrijk 
ervaren. De spelvreugde is erg belangrijk. Geef elke speler aandacht en niet alleen de 
'talenten'. De trainer moet de oefening goed voor doen: hoe moet je een bal trappen, hoe 
moet je een bal aannemen! 

 

Rode draad 

 Bewegingsvormen en spelvormen waarbij de bal individueel beheerst moet 
worden:  balgevoel krijgen 

 Veel balcontacten; kleine groepjes;  

 Eenvoudige oefeningen: dribbelen, mikken, verplaatsen met de bal 

 Coaching op technische uitvoering 

 Coerver-methode ; kappen / draaien 
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8.3 E-pupillen (9-11 jaar)    

 BAL / BASISVORM ALS MIDDEL 

 

Doelstelling voetbaltraining 

Door veel te spelen wennen aan het voetbal.  

(Verder) Ontwikkelen van de techniek ( T i c ) 

Leeftijdskenmerken  

 tonen al wat meer sociaal gedrag  

 snel afgeleid  

 hebben wel oor voor voetbal, nemen ook dingen op en trachten oefeningen ook 
goed uit te voeren, vooral met de bal  

 beseffen ook dat er taken uitgevoerd moeten worden  

 leergevoelig voor balgevoel.  

Trainingsaccenten  

 leren ervaren wat teamsport betekent, maar dit niet te belangrijk maken. 

 het 'speelse' karakter mag niet ontbreken  

 veel balcontacten, want de lichaamscoördinatie verbetert langzaam evenals het 
balgevoel  

 probeer veel voetbalvaardigheden de revue te laten passeren: trappen, passen, 
aan- en meenemen van de bal, de bal veroveren in het duel 1:1  

 spel- en wedstrijdvormen; het samenspelen en het vrijlopen ervaren . Starten met 
het laten ervaren van de veldbezetting 

 allerlei kleine partijspelen: doelpunten maken en voorkomen.  

 het zelf goed voordoen is belangrijk (Kort Praatje, Plaatje, Daadje oftewel kort 
uitleggen, laten zien, bewaken. 
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Algemeen  

Zie het gedeelte Algemeen bij de F-groep.  

 

Rode draad 

 Bewegingsvormen en spelvormen waarbij de bal individueel beheerst moet  

worden : balgevoel verder ontwikkelen 

 Veel balcontacten 

 Dekken en vrijlopen  

 Aandacht voor de veldbezetting 

 Combinaties; manipuleren met speelveldgrootte (groter of kleiner) 

 Coerver / Meulensteen-methode ; kappen / draaien 

 Passen / trappen 

 Coaching op technische uitvoering en lichaamscoördinatie 
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8.4 D-pupillen (11-13 jaar)    

 BAL / BASISVORM ALS MIDDEL 

 

Doelstelling voetbaltraining  

Leren voetballen door te spelen. 

Ontwikkelen van het inzicht ( T I c ). 

Hoofdmomenten voetbal (balbezit, balbezit tegenstander, omschakeling) herkennen; wat 
is dan de bedoeling? Opbouwen, aanvallen, scoren / afjagen, vastzetten, inzakken, 
doordekken. Behandelen van de begrippen tijd en ruimte.  

Overstap naar 11 : 11.  

 Grotere ruimte  

 Grotere afstanden (meer meters maken, balsnelheid wordt ook heel belangrijk) 

 Meer spelers (medespelers maar ook tegenstanders) 

 Voetbal wordt complexer, dus oplossingen zoeken 

 Nieuwe spelregels, bv. Buitenspel. 

 Taakverdeling in het veld (11 : 11) 

 Onderlinge afstanden 

 Diepte in het spel 

Leeftijdskenmerken  

 goed gebouwd; harmonie waardoor goede coördinatie aanwezig is; ook 
toenemende kracht  

 grote, snelle leergierigheid  

 willen zich laten gelden  

 toenemende kritiek op zowel eigen als andermans kunnen  
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 bewegingsdrang is groot; middelmatige duurbelasting tot ongeveer 20 minuten is 
mogelijk  

 er wordt meer groepsbewust gedacht  

 navolging van hedendaagse idolen: Ronaldo, Messi, van der Vaart, Schneider, van 
Persie. 

 er wordt al prestatievergelijkend gedacht.  

Trainingsaccenten  

 laat alle technische voetbalvaardigheden vooral naar goede voorbeelden oefenen; 
dit is de ideale leeftijd voor: passen, trappen, dribbelen, drijven, aan- en 
meenemen van de bal, koppen, inwerpen, bal veroveren, schouderduw, sliding, 
tackle, kappen, draaien en passeerbewegingen  

 Coervermethode (kappen/ draaien) ; balbeheersing in deze fase is bepalend voor 
de verdere ontwikkeling 

 Veel aandacht besteden aan de eerste balaanname. Is die goed dan heb je meer 
tijd voor de actie daarna. 

 duel 1:1  

 positiespelen: 3:1, 4:2, en 5:2  

 partijspelen waarin, voor zover toepasbaar, de 'rode draad' verwerkt kan worden; 
te denken valt aan de noties 'bij balbezit vrijlopen' en 'bij balverlies dekken'  

 belicht de posities tijdens partijspelen: wat wordt verlangd op elke positie?  

 besteed ook aandacht aan de algehele lichaamsvorming.  

Wanneer er onvoldoende inzicht, kennis van de bedoelingen is, dan zal dat de 
ontwikkeling stagneren. 

De ontwikkeling bij de D-pupillen is bepalend !! 
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Rode draad 

 Hoofdmomenten in het voetbal behandelen  

o Balbezit : hoe wordt er opgebouwd? 

o Balbezit tegenstander : ruimte en tijd? 

o Balwisseling : Omschakeling op welk speelveldgedeelte? 

 Omschakelmomenten : mentaal aspect  

 Knijpen / kantelen van het team 

 Elke training passen / trappen : over de bal heen kijken 

 Snelheid van handelen aan de bal 

 Meulensteen methode ; kappen / draaien 

 Aandacht voor de veldbezetting 

 Coaching op technische uitvoering en lichaamscoördinatie 

 Coaching op tactische uitvoering 
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8.5 C-junioren (13-15 jaar)    

 WEDSTRIJD ALS MIDDEL 

 

Doelstelling voetbaltraining  

Benader nu de wedstrijd. Benader de linie’s. Wat zijn de (basis)taken.  

Ontwikkelen van het inzicht ( T I c ) gekoppeld aan de communicatie. 

Hoofdmomenten voetbal (balbezit, balbezit tegenstander, omschakeling) herkennen; wat 
is dan de bedoeling? Opbouwen, aanvallen, scoren / afjagen, vastzetten, inzakken, 
doordekken. Behandelen van de begrippen tijd en ruimte.  

Voetballen: meer zonder dan met bal; meer met je hoofd dan met je benen. De speler 
moet het spel meer gaan lezen. 

Leeftijdskenmerken  

 de puberteit gaat beginnen; hierdoor ontstaan spanningen en is de speler met 
zichzelf bezig (er ontstaat ook interesse voor andere zaken)  

 soms snelle lichaamsgroei, disharmonie (stuntelig/slungelachtig); hierdoor is de 
speler maar beperkt belastbaar en tevens blessuregevoelig, speciaal ten aanzien 
van de aanhechtingen van de spieren  

 de leergierigheid kan ontbreken; ook de stemming is aan schommelingen 
onderhevig  

 kan zich al afzetten tegen het gezag, vormt groepjes  

  prestatief gezien kan er sprake zijn van een tijdelijke achteruitgang, doordat de 
coördinatie ontbreekt  

  interesse mogelijk voor andere hobby's en sporten.  

Trainingsaccenten  

 laat alle technische voetbalvaardigheden in wedstrijdsituaties oefenen (grotere 
handelingssnelheid plus weerstand)  

 heb oog voor individuele tekortkomingen en problemen; de resultaten zijn 
twijfelachtig en de verwachtingen mogen niet te hoog zijn  
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 geen specifieke krachttraining  

 aanleren rekoefeningen  

 allerlei positie- en partijspelen  

 belicht de posities en taken van de spelers tijdens de partijspelen  

 belicht de spelhervattingen (inworp, doeltrap, aftrap, vrije trap (direct en indirect), 
scheidsrechtersbal en corner)  

 besteed aandacht aan motivatie, (spel)plezier, individueel en als groep  

 mentale weerbaarheid  

 laat de spelers meedenken, meepraten en als het kan meebeslissen.  

 Functionele techniek benadrukken. Niet de “aka” om de actie. 

Rode draad 

 Hoofdmomenten in het voetbal verder en meer in detail behandelen 

Taken per linie 

o Balbezit : hoe wordt er opgebouwd? 

o Balbezit tegenstander : ruimte en tijd? 

o Balwisseling : Omschakeling op welk speelveldgedeelte? 

 Omschakelmomenten : mentaal aspect  

 Conditietrainingen met bal 

 Wisselpass 

 Lezen van het spel  

 Elkaar verplicht coachen 

 Knijpen / kantelen van het team 

 Elke training passen / trappen 

 Snelheid van handelen aan de bal 
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 Meulensteen methode ; kappen / draaien 

 Aandacht voor de veldbezetting 

 Coaching op technische uitvoering en lichaamscoördinatie 

 Coaching op tactische uitvoering 
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8.6 B-junioren (15-17 jaar)    

 WEDSTRIJD ALS MIDDEL  

 

Doelstelling voetbaltraining 

Presteren tijdens de wedstrijd.  

Rendement van handelen ( T I C )  

 Rendement uitvoeren van de taak in relatie tot teamresultaat 

 Talent van de speler verder ontwikkelen; welke positie; welke taak. 

 Omgaan met andere speelwijzen (eigen team / tegenstander); Tactische gevolgen. 

Leeftijdskenmerken  

 het begin van een harmonische lichaamsgroei; de omvang van kracht-, interval- en 
duurarbeid kan verhoogd worden en ook de techniektraining zal weer meer 
resultaten opleveren  

 ook hier kunnen nog puberteitsproblemen aanwezig zijn, zie C-pupillen. 

 er is sprake van een toenemende zelfkritiek; let op het stimuleren van 
zelfvertrouwen  

 geschikt voor prestatief denken  

 er is sprake van een betere verhouding met het gezag; ook de emoties passen zich 
aan  

 willen ook verantwoording hebben  

 er kan sprake zijn van een opofferingsgezindheid voor het team.  

Trainingsaccenten  

 technische vaardigheden verbeteren en oefenen in hoog tempo en onder 
weerstand tijdens wedstrijdsituaties  

 tactische trainingsvormen zijn toepasbaar: aanval tegen verdediging, counter, 
pressing, hoog/laag tempo, buitenspel, enzovoort  
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 verbetering speelwijze 

 specifieke trainingsvormen gericht op snelheid, kracht, uithoudingsvermogen zijn 
mogelijk  

 toepassing van de rekoefeningen  

 taakverdeling binnen het elftal, toepasbare wedstrijdtaktiek.  

 Mentale weerbaarheid 

 Functionele techniek benadrukken 

Rode draad 

 Hoofdmomenten in het voetbal verder en meer in detail behandelen 

Taken per linie 

Taken per positie 

o Balbezit : hoe wordt er opgebouwd? 

o Balbezit tegenstander : ruimte en tijd? 

o Balwisseling : Omschakeling op welk speelveldgedeelte? 

 Omschakelmomenten : mentaal aspect / discipline 

 Conditietrainingen  

 Wisselpass 

 Lezen van het spel  

 Elkaar verplicht coachen 

 Knijpen / kantelen van het team 

 Elke training passen / trappen 

 Snelheid van handelen  

 Aandacht voor de veldbezetting 
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8.7 A-junioren (17-19 jaar)    

 WEDSTRIJD ALS DOEL, GROEI NAAR COMPETITIE ALS DOEL 

Doelstelling voetbaltraining  

Een goede topprestatie nastreven. Leren wedstrijden te winnen 

T I C  

 Leren winnen van de wedstrijd 

 Taaktraining per positie 

 Meer specialist worden in de taak 

 In dienst van team spelen 

 Omschakelmomenten 

Leeftijdskenmerken  

 wat de mogelijkheden van de speler zijn, wordt dikwijls bepaald door erfelijkheid 
(lengte, kracht, techniek, overzicht, incasseringsvermogen, enzovoort)  

 verbetering is nog mogelijk door doelbewuste en methodisch geplande training  

 het karakter stabiliseert zich  

 zelfkritiek is aanwezig; niet alleen de groep is belangrijk maar ook het eigen ik  

 willen verantwoording samen dragen  

 willen presteren en zich doen gelden.  

Trainingsaccenten  

naar gelang het aantal trainingsuren zijn alle vaardigheden te leren  

 automatisering van alle technische vaardigheden in spel-, oefen- en 
wedstrijdsituaties  

    ruimte voor individuele trainingen, zoals speciale technische vaardigheden: verre 
inworp, corner, vrije trap, penalty, aanvallend koppen, kaats, 1-2 combinaties, 
enzovoort  
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   wedstrijdtactiek ontwikkelen door spelanalyse met daarop gerichte oefeningen  

   conditionele verbetering van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en controle 
hierop  

   op tijd aandacht besteden aan overgang naar senioren.  

Rode draad 

 Hoofdmomenten in het voetbal  

Taken per linie 

Taken per positie 

o Balbezit : hoe wordt er opgebouwd? 

o Balbezit tegenstander : ruimte en tijd? 

o Balwisseling : Omschakeling op welk speelveldgedeelte? 

 Omschakelmomenten : mentaal aspect / discipline 

 Conditietrainingen  

 Wisselpass 

 Lezen van het spel  

 Elkaar verplicht coachen 

 Knijpen / kantelen van het team 

 Elke training passen / trappen 

 Snelheid van handelen  

 Aandacht voor de veldbezetting 
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9 Organisatorische aspecten 

9.1 Organisatie selectieteams 

 

Bij selectieteams gaan we uit van de volgende structuur: 
- Teammanager. 
- Trainers (waar mogelijk geassisteerd door een assistent-trainer). 
- Leider. 

 
Taken 

 De teammanager is verantwoordelijk voor de gehele organisatie rondom het team. 

 De trainer is verantwoordelijk voor de trainingen en coaching bij de wedstrijden.  
In overleg met de teammanager en leider stelt hij het oefenprogramma samen. 

 De leider is verantwoordelijk voor alle operationele aspecten rondom trainingen en  
wedstrijden (zoals rij- en wasschema, spelerspassen e.d). 

 
Ook bij niet-selectieteams streven we naar twee leiders en een trainer waarbij de taken in 
goed overleg verdeeld worden. 
 
Besprekingen 
We kennen de volgende typen besprekingen 

 Voorbespreking: gericht op de komende wedstrijd; de opstelling en tactische  
instructie. Het verdient aanbeveling deze bespreking in een rustige ruimte te houden 
zoals bestuurskamer, kleine kantine zodat de bespreking ongestoord kan 
plaatsvinden (zie ook “Tactische ontwikkeling”) 

 Pauzebespreking: gericht op het verloop van de wedstrijd. Laat de spelers in de rust 
eerst even tot zichzelf komen. Daarna wordt de eerste helft kort geanalyseerd en 
wordt het team op een juiste wijze voorbereid op de tweede helft (technisch, 
tactisch, mentaal).  

 Nabespreking: deze bespreking vindt plaats na de wedstrijd, hierin wordt de 
wedstrijd geëvalueerd met het gehele team dan wel individueel. De laatste vorm is 
veelal tijdens een volgende training. Bij de eerste vorm is een rustige ruimte 
noodzakelijk 
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Tactische ontwikkeling 

 Is noodzakelijk om een team, en daarbinnen de spelers, taakbewust te maken. 

 Is noodzakelijk om een team goed georganiseerd en aantrekkelijk te laten  
voetballen. 

 Wordt gaandeweg de jeugdopleiding een onderscheidende factor om wedstrijden te 
kunnen winnen. 

 SWZ Boso Sneek streeft ernaar de faciliteiten hiervoor te verbeteren. 
 

Functioneringsgesprekken en evaluatie 
Binnen de technische ontwikkeling van de gehele vereniging vinden er twee vormen van 
evaluatie plaats: 

- Met de trainer 
De TC bespreekt regelmatig met de trainer de inhoud van de trainingen en de effectiviteit 
daarvan. 
 

- Met de speler 
De trainer bespreekt met zijn spelers hun ontwikkeling. Hij geeft daarbij sterke punten aan 
en de punten waarop verbetering mogelijk is. De beoordeling door trainer (vereniging) en, 
hiermee samenhangend het wel/niet in aanmerking komen voor een selectie, aan het eind 
van het seizoen mag nooit een verrassing zijn. 
 
De beoordeling wordt 1 x per jaar vastgelegd in het spelersvolgsysteem. Op basis van deze 
registratie wordt dit ook besproken met de speler (rapport). Indien gewenst worden de 
ouders hier ook bij betrokken. 
 
Positief 
In een bespreking wordt altijd uit gegaan van de positieve aspecten. Ook verbeterpunten 
worden op deze wijze gepresenteerd waarbij met name de verbetering die gesignaleerd 
wordt aandacht krijgt. 
 
Spelersvolgsysteem 
Trainers van selectieteams registreren in het spelersvolgsysteem: 

 aanwezigheid trainingen. 

 Beoordeling. 
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9.2 Vervroegde overgang in jeugd of naar senioren  
 

De integratie van A-spelers naar de senioren 

De overgang van jeugdvoetballers naar de senioren blijkt in de praktijk voor veel 
jeugdspelers een grote stap te zijn. Daarom dient deze overgang van jeugdspelers met zorg 
en in goed overleg plaats te vinden. De speler zelf moet fysiek en/of mentaal niet 
overbelast worden. Belangrijk is ook dat de ouders van de speler er akkoord mee zijn. 

Visie 

Het al dan niet doorschuiven van een speler naar een hoger team geeft altijd discussie. 

Uitgangspunten zijn: 

Het belang van de speler zelf en het verenigingsbelang. Het is de verantwoordelijkheid van 
iedere (jeugd)trainer om ervoor te zorgen dat een speler altijd op het niveau speelt waar 
hij thuis hoort. Dat betekent dat de speler niet boven zijn vermogen speelt en traint. De 
speler moet zich altijd verder ontwikkelen.  

Vervroegd over laten gaan 

Het is de overweging waard om een speler vervroegd naar een hoger team door te 
schuiven wanneer aan de volgende 4 criteria wordt voldaan: 

Een goede basis voor wat betreft techniek en fysiek inzicht 

Het hogere niveau fysiek aankunnen 

Het hogere niveau mentaal aankunnen 

De ouders gaan met de overgang akkoord 

Leeftijd is in deze geen criterium en dus niet van doorslaggevend belang. Het is met name 
de combinatie van de punten 1 t/m 3 welke de doorslag moeten geven. Wanneer daar niet 
aan wordt voldaan is het vervroegd doorschuiven van de betreffende speler af te raden. 

De direct betrokken trainer(s) met de Technisch Coördinator en de Technische Commissie 
beoordelen aan de hand van de criteria.   
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9.3 Beleidspunten 

o Tweemaal per week meetrainen met de 1e selectie senioren betekent dat tevens 
competitiewedstrijden van het 1e of 2e seniorenteam wordt meegedaan. Er is dan 
sprake van een overgang naar de senioren. 

o A-junioren gaan vervroegd over naar de A-selectie senioren als ze een 
meerwaarde hebben voor het 1e of 2e team en ze dus aanspraak maken op een 
basisplaats.  

o Tweemaal per week meetrainen met de 1e selectie senioren betekent dat tevens 
competitiewedstrijden van het 1e of 2e seniorenteam wordt meegedaan. Er is dan 
sprake van een overgang naar de senioren. 

o A-junioren kunnen alleen als wisselspeler fungeren bij het 1e of 2e team wanneer 
A1 geen competitieverplichtingen heeft. 

o Indien in voorkomende gevallen de (jeugd)trainers onderling niet tot 
overeenstemming komen, heeft de Technisch Commissie samen met de Technisch 
Coördinator het laatste woord. 

 


