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1. INLEIDING 
 

De jeugdwerking van VK Simikos kende het laatste decennium een explosieve groei waardoor de 
behoefte aan meer structuur met het jaar toenam. Dit werd twee jaar geleden nogmaals bevestigd door 
een externe doorlichting die de club onderging op vrijblijvende vraag van de gemeente. 
Dit jeugdbeleidsplan heeft dan ook tot doel om de sportieve structuur van onze vereniging in kaart te 
brengen en verder uit te bouwen. Daarnaast dient het als basis voor de ontwikkeling van onze sportieve 
visie en, daarmee gepaard gaand, een geheel eigen speelstijl. Het stelt ons ook in staat om, d.m.v. 
analyse en evaluatie, continu verbeteringen te blijven doorvoeren om zo onze ultieme doelstelling te 
kunnen realiseren. 
Die bestaat erin om onze jeugdwerking een aanzienlijke kwaliteitsinjectie te geven en ze op termijn klaar 
te stomen om aan alle voorwaarden voor deelname aan provinciaal jeugdvoetbal te voldoen. 

2. BELEID 
 

2.1. MISSIE 

 
VK Simikos is een familiale, sociaal geëngageerde voetbalvereniging in Schoten waar iedereen uit de 
ruimere omgeving die graag wil voetballen welkom is. De club biedt aan jongens en meisjes, dames en 
heren, voetbalopleidingen, -trainingen en -wedstrijden aan in een aangename, familiale sfeer en dit in 
een gezonde, groene omgeving. 
Onze jeugdwerking vormt de kernactiviteit van onze vereniging waarbij de individuele ontwikkeling van 
de speler binnen het team en het voetbalplezier centraal staan. Om elke speler op het maximum van zijn 
kwaliteiten te laten spelen omvat ons aanbod enerzijds recreatief voetbal voor de minder getalenteerde 
en/of ambitieuze, maar daarom niet minder enthousiaste spelers, en anderzijds prestatiegericht voetbal 
om onze meer getalenteerde en gedreven spelers naar een zo hoog mogelijk individueel niveau te 
brengen.   
Ons eerste elftal kan beschouwd worden als een exponent van deze jeugdopleiding met een 
vertegenwoordiging van 90 tot 100 % eigen jeugdspelers in de A-kern. VK Simikos vindt het heel 
belangrijk dat ook alle andere spelers, die het niet tot speler van het eerste of tweede elftal schoppen, 
de mogelijkheid hebben om na de jeugdopleiding hun sportieve carrière verder te zetten bij de club in 
één van de vele reserveploegen. 
Naast de sportieve opleiding is VK Simikos ook sterk begaan met de algemene ontwikkeling en 
opvoeding van haar spelers en speelsters en wil het een toegevoegde waarde bieden door hen waarden 
en normen als respect, discipline, samenhorigheid, verdraagzaamheid, betrokkenheid, vriendschap, 
eerlijkheid, beleefdheid en loyaliteit bij te brengen die de club hoog in het vaandel draagt . 

 

2.2. KERNWAARDEN 

 
Onze kernwaarden zijn de sturende principes die van toepassing zijn op de ganse vereniging en de basis 
vormen hoe er wordt (samen)gewerkt. Zij vormen het DNA van de club en zijn onze overtuiging van wat 
belangrijk is. 
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2.2.1. Opleiding 

 
 Om onze spelers een degelijke voetbalopleiding te kunnen aanbieden steunen wij op volgende 

sportieve pijlers: 
o De individuele ontwikkeling van de jeugdspeler binnen het team staat centraal. Tijdens 

jeugdwedstrijden is het resultaat dan ook van ondergeschikt belang 
o Focus op techniek 
o Stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers 
o Vormen van voetbalintelligente spelers 
o Vormen van voetballers met persoonlijkheid 
o Attractief, aanvallend voetbal brengen als het kan, verdedigend als het nodig is 
o Opbouwen van achteruit 

 Voor onze jeugdwerking proberen we zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in te zetten. We 
moedigen hen dan ook actief aan om zich (bij) te scholen middels het volgen van door Sport 
Vlaanderen erkende trainerscursussen. 

 We beschikken over een moderne en verzorgde infrastructuur opdat de trainingen en wedstrijden 
van onze spelers in de best mogelijke omstandigheden kunnen afgewerkt worden: 

o 3 natuurgrasvelden en één kunstgrasveld 
o Voldoende materiaal om alle onze ploegen zonder beperkingen te kunnen laten trainen 

(ballen, doelen in alle maten, hesjes, kegels, potjes, stokken, hoepels, horden, loopladders, 
…) 

o Voldoende en ruime kleed- en douchekamers 

2.2.2. Plezier 

 
Voetbal is een hobby en wordt door elke speler beoefend voor zijn plezier.  Om ervoor te zorgen dat elke 
speler met plezier komt voetballen trachten we een jeugdopleiding aan te bieden met 2 snelheden, want 
het is essentieel dat elke speler op zijn niveau kan voetballen: 

 
 Recreatief: op dit niveau beleven ook onze minder getalenteerde en/of ambitieuze spelers optimaal 

plezier aan het beoefenen van hun geliefkoosde sport.    
 Prestatiegericht: we werken ernaar om onze meer getalenteerde en/of gedreven spelers naar een zo 

hoog mogelijk individueel niveau te brengen.   
 

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de opleiding voor beide categorieën dezelfde moet zijn. Het 
verschil uit zich voornamelijk in het niveau van de competitie waarvoor de teams worden ingeschreven. 
Andere factoren die er mee voor zorgen dat onze spelers met plezier komen voetballen zijn: 

 
 Speelgelegenheid: VK Simikos kijkt erop toe dat al onze spelers voldoende speelgelegenheid krijgen 

tijdens de wedstrijden. Hierin wordt ook in de reglementen van Voetbal Vlaanderen voorzien 
(verplicht 50% speeltijd voor elke jeugdspeler). 

 Positieve, constructieve coaching door de trainers 
 Ouders en supporters moedigen het team van hun zoon of dochter steeds aan op een positieve 

manier 
 Ons motto luidt "willen winnen, maar kunnen verliezen " 
 De ploegbegeleiding heeft aandacht voor extra-sportieve zaken die een invloed kunnen hebben op 

de gemoedstoestand van de jeugdspeler. Hiervoor is er op regelmatige basis interactie met de 
ouders. 
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 Ingrijpen bij en corrigeren van overschrijdend gedrag bij spelers (pesten, onbeleefd zijn, egoïsme, …), 
trainers (negatieve coaching, te resultaatgericht, …) en supporters (kritiek op begeleiding, negatieve 
reacties langs de lijn, …) 

 Een moderne, stijlvolle accommodatie in een gezonde, groene omgeving 
 Voetbal is een hobby; studies hebben dus altijd voorrang op het voetbal en afwezigheid omwille van 

schoolwerk wordt altijd aanvaard en is steeds gerechtvaardigd. 
 Duidelijke afspraken maken en hierover een open communicatie voeren met alle betrokkenen 

2.2.3. Sportiviteit 

 
Al onze leden spelen voetbal voor hun plezier en zijn, net als alle andere sympathisanten van de club, 
nuchter genoeg om voetbal die plaats te geven in hun leven die het toekomt. We beschouwen een faire, 
sportieve houding op en naast het veld dan ook als een vanzelfsprekendheid.  
Onder een sportieve houding verstaan we voornamelijk: 
 Fair play 
 Respect van spelers, trainers, ouders en supporters jegens elkaar, de tegenstander en de 

scheidsrechter, maar ook voor accommodatie en materiaal. 
 Team spirit 
 Leren omgaan met verlies ("willen winnen, maar kunnen verliezen") 
 Hanteren van algemene normen en waarden als vriendelijkheid, beleefdheid, verdraagzaamheid, 

hulpvaardigheid, eerlijkheid, … 

2.2.4. Betrokkenheid : 

 
VK Simikos is een vereniging die voor de volle 100% gedragen wordt door vrijwilligers die elk op hun 
manier hun steentje bijdragen tot en medeverantwoordelijk zijn voor de goede werking en het succes 
van onze club. Ze vormen het kloppend hart van onze vereniging, want zonder hen kan VK Simikos niet 
bestaan. We vinden ze dan ook terug op alle niveaus en in alle segmenten van de club: bestuursleden, 
trainers, afgevaardigden, medewerkers, enz. . Ook van onze leden, en bij jeugdspelers van hun ouders, 
verwachten we dat ze hun duit in het zakje doen. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door het 
jaarlijkse lidgeld samen te stellen uit een geldbedrag + 2 verplichte tapbeurten. 
We willen ook benadrukken dat al onze spelers liefhebbers zijn in de strikte zin van het woord, wat wil 
zeggen dat er op VK Simikos GEEN spelersvergoedingen worden betaald. 
Op die manier maken we van VK Simikos een warme, familiale vereniging waar eenieder zich thuis voelt 
en vriendschapsbanden voor het leven worden gesmeed.   

 

2.3. VISIE 

 
Op termijn wil VK Simikos een warme, attractieve voetbalvereniging worden die in de gemeente Schoten 
en omstreken een vooraanstaande rol speelt in het opleiden van jeugdspelers en het aanbieden van 
seniorenvoetbal. 
Dit willen we bewerkstelligen door kwalitatief hoogstaande trainingen en wedstrijden voor elk niveau 
aan te bieden in een moderne, goed uitgeruste infrastructuur die voldoet aan de eisen die onze ambities 
met zich meebrengen, en dit zonder daarbij financiële risico's te nemen die de gezonde financiële 
situatie waarin de club zich al jaren bevindt in gevaar kunnen brengen. 
Aangezien ons eerste elftal, dat voor 90 tot 100 % bestaat uit eigen jeugdspelers, het uithangbord is van 
onze club, willen we met dit team op een zo hoog mogelijk niveau spelen binnen Voetbal Vlaanderen. 
De rode draad bij het formuleren van de strategische en operationele doelstellingen om deze visie na te 
streven zijn onze kernwaarden, die het DNA vormen van onze club. 
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2.4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

 
Strategische doelstelling 1: tegen de start van het seizoen 2025/2026 voldoen aan alle voorwaarden om  
provinciaal jeugdvoetbal te mogen spelen 
Strategische doelstelling 2: uitbouw van het zeer snel groeiende meisjesvoetbal 

 

2.5. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

 
Operationele doelstellingen worden op jaarlijkse basis geformuleerd door de sportieve cel en 
bekrachtigd in het Dagelijks Bestuur . Mogelijke doelstellingen zijn o.a. 

- Het organiseren van de trainerscursussen intitiator C en B van Sport Vlaanderen op de club  
- Het organiseren van demotrainingen 
- Uitbouw van een databank voor oefenstof per leeftijdscategorie  
- Het toekennen van een jaarlijks budget aan de sportieve cel ter bevordering van de kwaliteit van 

onze jeugdopleiding 
- Invulling geven aan het sportieve organigram dat opgenomen werd in het 

jeugdvoetbalbeleidsplan 
- Verdere uitwerking van het jeugdvoetbalbeleidsplan 
- Volledige integratie van het meisjesvoetbal in onze jeugdopleiding . 

 

3. STRUCTUUR 
 

3.1. ORGANIGRAM 

 

 



 

JEUGDBELEIDSPLAN 
VK SIMIKOS  

  

7 
 

 
 

3.2. FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN 

 

3.2.1. Sportief verantwoordelijke 

 

3.2.1.1. Plaats in de organisatie 

 
De Sportief Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en opvolging van het 
sportief beleid van de club. Hij leidt de Sportieve Cel en is tevens lid van het kernbestuur waarin hij 
rapporteert aan de leden van de andere cellen. Hij verbindt ook de jeugdopleiding met de 1ste ploeg.  
 

3.2.1.2. Essentie van de functie 

 Zorgt als Sportief Verantwoordelijke voor de operationele uitvoering en opvolging van het 
sportief beleid van de club. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de TVJO, de 
jeugdcoördinatoren en de trainers. 

 Zorgt als Sportief Verantwoordelijke mee voor de doorstroming vanuit de Jeugd richting A-kern 
alsook de andere seniorenteams van de club. De betrokken trainers, Jeugdcoördinatoren, 
Technisch Verantwoordelijke Doorstroming, TVJO en Technisch Verantwoordelijke 
Seniorenvoetbal ondersteunen hem in die rol. 

 Stelt als Sportief Verantwoordelijke het jeugdopleidingsplan op in samenspraak met de TVJO en 
de leden van de Sportieve Cel. 

 Staat als Sportief Verantwoordelijke in voor het samenstellen van de technische staf van het 
eerste elftal, alsook voor de samenstelling van dat eerste elftal, de beloften en de andere 
seniorenploegen en dit in samenspraak met de TVSV en de Technisch Verantwoordelijke 
Doorstroming.  

 Is als Sportief Verantwoordelijke mee verantwoordelijk voor het samenstellen van de 
sporttechnische staf van de jeugd. 

 Zorgt als Sportief Verantwoordelijke mee voor de ondersteuning van de trainers via het 
organiseren van cursussen en/of bijscholingen. 

3.2.1.3. Doelstelling en taken 

 Volgt de beloften en A-kern van nabij op, hij is vaak aanwezig op trainingen en wedstrijden en 
zorgt daarbij voor een open communicatie met zowel spelers als trainers. Op regelmatige basis 
wordt er een vergadering voorzien met de trainers betreffende de opvolging van het sportief 
gebeuren. 

 Stippelt mee het jeugdopleidingsplan uit en zorgt er ook voor dat de sporttechnische staf hiervan 
op de hoogte is. Bovendien volgt hij de nieuwste tendensen op in het voetbal en implementeert 
hij deze ook in het jeugdopleidingsplan. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de TVJO en 
de jeugdcoördinatoren. Een betere opleiding verhoogt de kansen op doorstroming van de 
jeugdspelers. 

 Staat mee in voor het bewaken van de club- en opleidingsvisie. Dit kan door het opvolgen van 
trainingen en wedstrijden en door veel overleg te plegen met de sporttechnische staf (zie 
hieronder). 

 Neemt deel aan de vergaderingen van het Kernbestuur en de Sportieve Cel. 



 

JEUGDBELEIDSPLAN 
VK SIMIKOS  

  

8 
 

 Zorgt voor goede onderlinge contacten met de leden van Voetbal Vlaanderen en met de overige 
voetbalclubs. 

 Beslist in samenspraak met de TVSV over de samenstelling van de technische staf van het eerste 
elftal en de beloften en over het samenstellen van de spelerskernen van de beloften, het eerste 
elftal en de overige seniorenploegen.  

 Beslist ook mee over de samenstelling van de sporttechnische staf van de jeugd en wordt hierin 
ondersteund door de TVJO. 

 Beslist mee over het evolueren van de clubvisie en dit in samenspraak met de Sportieve Cel. 
 Waakt er mee over dat de opleidingsvisie en clubvisie worden opgevolgd en uitgevoerd en zorgt 

er mee voor dat de vooropgestelde doelstellingen worden behaald qua opleiding, doorstroming 
en clubgebeuren. 

3.2.1.4. Verdere informatie 

 
 De rol van de Sportief Verantwoordelijke is cruciaal om de visie van de club op te volgen en bij te 

stellen. Hij waakt ook over de cohesie binnen het clubgebeuren en slaat de brug tussen de 
jeugdwerking en de eerste ploeg, met als doel het realiseren van doorstroming. 

 De Sportief Verantwoordelijke dient te passen binnen de cultuur van de club. 
 Hij dient te beschikken over minstens een UEFA B diploma of door ervaring gelijkgesteld. Verder 

beschikt hij best over een 5-tal jaar ervaring als trainer en dient ook bereid te zijn zich 
permanent bij te scholen. De Sportief Verantwoordelijke is tevens ook een goede organisator, 
communiceert helder en straalt bovendien ook enthousiasme uit.  

 Hij kan rekenen op de ondersteuning van de Algemeen Voorzitter en de overige leden van het 
Kernbestuur. De Sportief Verantwoordelijke kan ook steeds rekenen op de bijstand van de TVJO 
en de sporttechnische staf. De club ondersteunt hem door het kunnen volgen van interessante 
bijscholingen en de aankoop van de nodige materialen.  

3.2.2. Technisch Verantwoordelijk Jeugdopleiding ( TVJO ) 

 

3.2.2.1. Plaats in de organisatie 

 
De TVJO geeft mee leiding en stuurt mee de jeugdcoördinatoren en trainers aan. De TVJO zorgt voor de 
operationele uitvoering en opvolging van het jeugdbeleid. Hij overlegt rechtstreeks met de Sportief 
Verantwoordelijke. 

 

3.2.2.2. Essentie van de functie 

 Helpt mee met het opstellen van het jeugdopleidingsplan en dit in functie van de visie van de 
club. Hij zorgt er tevens voor dat zowel de jeugdcoördinatoren als de trainers dit opleidingsplan 
kennen en kunnen uitvoeren zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden. De TVJO zorgt mee 
voor het bewaken van de opleidingsvisie. 

 Helpt mee bij het samenstellen van de sporttechnische staf, zijnde de jeugdcoördinatoren en 
trainers. De trainersevaluaties die op meerdere momenten tijdens het seizoen plaatsvinden, 
vormen hier een leidraad om te helpen in het samenstellen van de sporttechnische staf, met als 
uiteindelijk doel de juiste opleider bij de juiste leeftijdscategorie te plaatsen. 

 Draagt mee bij tot het goede verloop van de sportieve activiteiten binnen onze jeugdopleiding 
en dit in samenwerking met de sporttechnische staf. Hij geeft ook tijdig aan dat de aankoop van 
nieuw en/of welbepaald trainingsmateriaal zich opdringt. 
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 Organiseert interne sporttechnische opleidingen (demo-trainingen), met als doel de 
jeugdtrainers aan te tonen hoe we de visie kunnen implementeren in de trainingen en 
wedstrijden. 

 Ondersteunt zijn jeugdcoördinatoren door hen uit de dagen om de nieuwe voetbaltendensen 
mee op te volgen en te laten implementeren in het jeugdopleidingsplan. De vergaderingen op 
regelmatige basis vormen hier een hulpmiddel toe. Eveneens tracht hij zijn trainers te motiveren 
om zich bij te scholen of voetbalopleidingen van Voetbal Vlaanderen te volgen. 

 Zorgt in samenspraak met de sporttechnische staf voor de indeling van de jeugdploegen 

3.2.2.3. Doelstellingen en taken 

 Volgt de trainingen en de wedstrijden van nabij op en evalueert of deze verlopen volgens de 
opleidingsvisie van de club. Er wordt hiervoor op regelmatige basis overleg gepleegd, informeel 
(nabespreking) en formeel (evaluatiemoment en trainersvergaderingen). 

 Geeft op regelmatige basis demotrainingen aan de trainers. Hierdoor wordt de opleidingsvisie 
gedemonstreerd aan de trainers en kunnen ook de nieuwe tendensen worden geïntegreerd. 

 Stimuleert zijn sporttechnische staf tot het volgen van voetbalopleidingen en/of bijscholingen, 
op die manier worden de jeugdspelers door gediplomeerde trainers, volgens de correcte 
opleidingsvisie opgeleid om te kunnen doorstromen naar het eerste elftal. 

 Vergadert op regelmatige basis met zijn jeugdcoördinatoren om de opvolging van de 
jeugdspelers zo optimaal mogelijk te laten verlopen en op deze wijze de doorstroming te 
optimaliseren.  

 Werkt nauw samen met alle sporttechnische mensen om de werking van de jeugd zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen. Het hoofddoel hiervan is om de jeugdspeler op de juiste wijze en op 
het juiste niveau op te leiden, met als einddoel doorstroming naar het eerste elftal van de club. 

 Stelt in samenspraak met de Sportief Verantwoordelijke de trainingskalender voor de 
jeugdploegen op. Hierdoor kunnen alle ploegen trainen en spelen in de meest ideale 
omstandigheden. 

 Stelt steeds de Sportief Verantwoordelijke op de hoogte van afwijkingen in wat gepland is. Hij 
regelt en beslist alles in samenspraak met hem. 

 Zorgt voor goede onderlinge contacten met de leden van Voetbal Vlaanderen en de andere 
voetbalclubs. 

 Waakt er mee over dat de visie van de club wordt bewaard en uitgevoerd en zorgt er mee voor 
dat de vooropgestelde doelstellingen worden behaald.  

 Deelt in samenspraak met de jeugdcoördinatoren en de Sportief Verantwoordelijke de kernen 
van de verschillende jeugdploegen in op basis van kwaliteit en gedrevenheid.  

3.2.2.4. Verdere informatie 

 
Hij ondersteunt de Sportief Verantwoordelijke om de visie van de club op te volgen en bij te stellen. Hij 
waakt hierbij mee over de cohesie binnen het clubgebeuren, met als doel het realiseren van 
doorstroming. 
Hij dient te beschikken over minstens een UEFA B diploma of door ervaring gelijkgesteld, alsook idealiter 
over een TVJO-Amateur diploma. Verder beschikt hij best over een 5-tal jaar ervaring als trainer en dient 
hij ook bereid te zijn zich permanent bij te scholen. De TVJO is tevens ook een goede organisator, 
communiceert helder en straalt bovendien ook enthousiasme uit.  
Hij kan rekenen op ondersteuning van de Sportief Verantwoordelijke en de voltallige sporttechnische 
staf. Hij wordt ook ondersteund vanuit de club via het kunnen volgen van de TVJO-workshops en tal van 
diverse bijscholingen. Tevens ondersteunt de club de TVJO ook met de aankoop van het nodige 
trainersmateriaal.  
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3.2.3. Jeugdcoördinator 

 

3.2.3.1. Essentie van de functie 

 
De Jeugdcoördinator waakt over het opvolgen en het toepassen van de sportieve visie voor zijn 
doelgroep (OB, MB of BB), zoals die beschreven staat in het opleidingsplan. 
 

3.2.3.2. Doelstellingen en taken 

 Verantwoordelijk voor de technische uitvoering van de sportieve visie onder toezicht van de 
TVJO (Sportieve Cel) 

 Zoeken naar jeugdtrainers voor zijn doelgroep 
 Vertalen van de sportieve visie naar elke leeftijdscategorie 
 Informeert, adviseert en begeleidt de jeugdtrainers door middel van gericht advies in speelwijze 

en trainingen om zo te komen tot een herkenbare speelwijze bij alle jeugdploegen 
 Onderhoudt directe contacten met de jeugdtrainers van zijn doelgroep  
 Organiseert op regelmatige momenten vergaderingen per leeftijdscategorie (OB/MB) en/of 

doelgroep (BB) 
 Doorgeven/coördineren en opvolgen van thema’s per leeftijdscategorie (via maandplanning) 
 Maakt verbetervoorstellen aan de TVJO over zowel op organisatorisch als technisch vlak van de 

jeugdopleiding 
 Beoordeelt 2x per jaar het functioneren van de jeugdtrainers van zijn doelgroep 
 Overzicht behouden van de te spelen/gespeelde wedstrijden 
 Opvolgen van selecties, gespeelde minuten en gespeelde posities 
 Maximale aanwezigheid op de clubtrainingen- en wedstrijden van zijn respectievelijke doelgroep 
 Training overnemen van afwezige trainers indien er geen ander alternatief is 
 Bekijken welke spelers in aanmerking komen om door te schuiven naar een hogere categorie 
 In overleg met de ploegtrainers instaan voor selectie. 
 Heeft een brugfunctie door regelmatig overleg met andere coördinatoren 
 Testspelers opvolgen en eindoordeel vormen samen met de TVJO 
 Opvolgen en coördineren van spelers die moeten doorgeschoven worden wanneer er een tekort 

bestaat bij een hogere categorie 
 Opvolgen en doorgeven van aanwezigheid trainers 
 Rapporteert op regelmatige basis aan de TVJO 
 Aanspreekpunt voor ouders in geval van sportieve vragen/problemen 
 Medeverantwoordelijk voor de indeling van de spelerskernen per categorie.  

3.2.3.3. Profielvereisten 

 Ervaring als jeugdtrainer in de aan hem toegewezen categorie 
 Minimum UEFA B diploma of door ervaring gelijkgesteld 
 Bereid te werken volgens het opleidingsplan van VK Simikos 
 Stelt zich op in functie van de TVJO 
 Kan goed in teamverband werken en geeft hier sturing aan 
 Heeft een natuurlijke uitstraling en is sterk communicatief 
 Is een goede motivator en organisatie is een sterk punt 
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3.2.4. Trainers veldspelers 

 

3.2.4.1. Essentie van de functie 

 
Trainer voert, via ploegtrainingen en wedstrijden, de clubvisie uit en is een waardig ambassadeur  
van de club. 

3.2.4.2. Doelstellingen en taken 

 Verantwoordelijk voor de uitvoering, via ploegtrainingen en wedstrijden, van de sportieve visie 
onder toezicht van de JC/TVJO 

 Het voorbereiden en organiseren van zijn trainingen/wedstrijden 
 Onderhoudt contact met zijn respectievelijke JC omtrent zijn ploeg 
 Is aanwezig op de regelmatige vergadermomenten van zijn respectievelijke leeftijdscategorie 

(OB, MB of BB) 
 Het uitwerken en opvolgen van thema’s per leeftijdscategorie (via maandplanning) tijdens 

ploegtrainingen en wedstrijden 
 Maakt verbetervoorstellen aan zijn respectievelijke JC over voor wat zowel de organisatorische 

als technische kant van de jeugdopleiding betreft 
 Beoordeelt 2x per jaar het functioneren van zijn spelers via evaluaties en ingeplande gesprekken 
 Overzicht behouden van de te spelen/gespeelde wedstrijden van zijn ploeg 
 Opvolgen van selecties, gespeelde minuten en gespeelde posities 
 Heeft voorbeeldfunctie en is een goede ambassadeur van de club 
 Training overnemen van afwezige trainer indien mogelijk 
 Bekijken en bespreken met respectievelijke JC welke spelers in aanmerking zouden komen voor 

(prikkelend) doorschuiven 
 In overleg met de JC, TVJO en Technisch Verantwoordelijke Doorstroming voor het voordragen 

van spelers 
 Heeft een brugfunctie door regelmatig overleg met andere trainers 
 I.v.m. testspelers, advies geven aan de TVJO 
 Opvolgen en coördineren, in overleg met respectievelijke JC, van spelers die moeten 

doorgeschoven worden bij tekort hogere categorie 
 Aanspreekpunt voor ouders in geval van sportieve vragen/problemen, indien nodig 

doorverwijzen naar JC en/of TVJO 

3.2.4.3. Profielvereisten 

 Ervaring als jeugdtrainer in de aan hem toegewezen categorie 
 Minimum diploma C volgens de opgelegde vereisten van zijn leeftijdscategorie 
 Bereid te werken volgens het opleidingsplan van VK Simikos . 
 Stelt zich in functie van de JC/TVJO. 
 Kan goed in teamverband werken 
 Heeft een natuurlijke uitstraling en is sterk communicatief. 
 Is een goede motivator en organisatie is een sterk punt. 
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3.2.5. Trainers doelmannen 

 

3.2.5.1. Essentie van de functie 

 
Keepertrainer voert, via keepertrainingen, de visie van de keeperopleiding uit en is een waardig 
ambassadeur van de club. 

 

3.2.5.2. Doelstellingen en taken 

 Verantwoordelijk voor de uitvoering, via keepertrainingen van de visie keeperopleiding onder 
toezicht van de JC Keeperopleiding 

 Het voorbereiden en organiseren van zijn trainingen 
 Onderhoudt contact met JC Keeperopleiding omtrent de keepers 
 Is aanwezig op de regelmatige vergadermomenten 
 Het uitwerken en opvolgen van thema’s per leeftijdscategorie (via maandplanning) tijdens de 

keepertrainingen 
 Maakt verbetervoorstellen aan JC Keeperopleiding over voor wat zowel de organisatorische als 

technische kant van de keeperopleiding betreft 
 Heeft voorbeeldfunctie en is een goede ambassadeur van de club 
 Bekijken en bespreken met JC Keeperopleiding welke keepers in aanmerking zouden komen voor 

(prikkelend) doorschuiven 
 Heeft een brugfunctie door regelmatig overleg met andere trainers 
 Ivm testspelers, advies geven aan JC Keeperopleiding 
 Minstens 1 verslag per maand van de keepers die hij heeft zien spelen 

3.2.5.3. Profielvereisten 

 Ervaring als keepertrainer jeugd 
 Minimum diploma C volgens de opgelegde vereisten van zijn leeftijdscategorie 
 Bereid te werken volgens het opleidingsplan van VK Simikos 
 Stelt zich in functie van de JC Keeperopleiding 
 Kan goed in teamverband werken 
 Heeft een natuurlijke uitstraling en is sterk communicatief. 
 Is een goede motivator en organisatie is een sterk punt. 

3.3. BESLISSINGSBEVOEGDHEDEN 

3.3.1. Samenstelling spelerskernen jeugdelftallen 

 

3.3.1.1. Wie? 

 
Wordt bepaald door de Sportief Verantwoordelijke in samenspraak met de TVJO en de coördinatoren. 
 

3.3.1.2. Wat? 

 
Het vastleggen van het aantal spelers dat we idealiter per ploeg willen hebben bij aanvang van een 
seizoen en het aantal ploegen per categorie dat we in competitie willen brengen . Momenteel gelden  
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hiervoor volgende aantallen : 
 

Categorie Aantal spelers per ploeg ( min 
– ideaal – max ) 

Aantal ploegen 

U21 14 – 16 – 18 2 
U17 14 – 16 - 18 3 

U16 - meisjes 14 – 16 – 18 1 
U15 14 – 16 - 18 3 
U13 12 – 13 - 14 3 ( waarvan één meisjesploeg ) 
U12 12 – 13 - 14 2 
U11 12 – 13 - 14 3 ( waarvan één meisjesploeg ) 
U10 12 – 13 - 14 2 
U9 7 – 8 - 9 3 
U8 7 – 8 - 9 3 
U7 Maximum 30 n.v.t. 
U6 Maximum 30 n.v.t. 

 

3.3.1.3. Wanneer? 

 
Deze indeling zal op regelmatige basis geëvalueerd worden en indien nodig zullen nieuwe afspraken  
gemaakt worden . 

3.3.2. Doorschuiven spelers 

 

3.3.2.1. Wie? 

 
Occasioneel  De trainers van de betrokken ploegen kunnen dit in onderling overleg beslissen. 
Definitief       Wordt bepaald door de coördinator in overleg met de trainers en ouders van de speler in 
kwestie  

 

3.3.2.2. Wat? 

 
Spelers kunnen om verschillende redenen (spelerstekort, vroeg- of laatmature spelers, …)    
doorgeschoven worden . Afhankelijk van de reden van doorschuiven wordt er eerst gekeken binnen de 
eigen categorie en pas daarna naar hogere en/of lagere categorieën.  
 

3.3.2.3. Wanneer? 

 
Voor het eenmalig doorschuiven van spelers, vooral bij spelerstekorten voor het afwerken van 
wedstrijden, kan de beslissing tot daags voor de wedstrijd gemaakt worden. 
Het definitief doorschuiven van een speler gebeurt bij voorkeur voor aanvang van een nieuw seizoen of 
na een tussentijdse evaluatie tijdens de winterstop. 
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3.3.3. Samenstelling spelerskernen 

 

3.3.3.1. Wie? 

 
Deze verantwoordelijkheid ligt bij de coördinator(en) in samenspraak met de betrokken  
trainers.  

 

3.3.3.2. Wat? 

 
Het samenstellen van de spelerskernen van de verschillende ploegen binnen elke categorie. 

 

3.3.3.3. Wanneer? 

 
Een voorlopige indeling van de spelerskernen voor een nieuw seizoen vindt plaats op het einde van het   
lopende seizoen; de definitieve samenstelling wordt bevestigd na de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen. Een herindeling is altijd mogelijk na een tussentijdse evaluatie tijdens de winterstop. 

3.3.4. Bepalen competitieniveau 

 

3.3.4.1. Wie? 

 
Verantwoordelijkheid ligt bij de coördinator in samenspraak met de trainers en de TVJO. 

 

3.3.4.2. Wat? 

 
Het inschrijven van onze jeugdelftallen op het voor hen meest geschikte niveau. Ter  
voorbereiding van een eventuele overgang naar provinciaal jeugdvoetbal willen we op termijn minstens 
één ploeg per categorie inschrijven op niveau 3 .  
De sportieve cel stelt elk jaar de lijst op met de ploegen die in competitie gebracht zullen worden en 
bepaalt ook het competitieniveau waarin elke ploeg zal uitkomen. 

 

3.3.4.3. Wanneer? 

 
Op het einde van het lopende seizoen, de aanvragen moeten immers tijdig ingediend worden bij VV. 

 

3.3.5. Aansluiten nieuwe spelers 

 

3.3.5.1. Wie? 

 
Verantwoordelijkheid ligt bij de trainer in samenspraak met de coördinator. 
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3.3.5.2. Wat? 

 
Nieuwe spelers komen op een wachtlijst te staan. Zodra er een plaats vrijkomt, worden  
alle spelers op de wachtlijst uitgenodigd en wordt beslist wie kan aansluiten.  
Afhankelijk van het niveau van de ploeg (recreatief of competitief) waarin een plaats vrijkomt, kan één of 
meerdere van deze factoren doorslaggevend zijn in het maken van die beslissing: 

 Voetbaltechnische kwaliteiten  
 Datum registratie wachtlijst 
 Enthousiasme en/of interesse van de speler tijdens de testtraining(en) 
 Reeds aangesloten broers en/of zussen  
 Leeftijd 
 Sociaal engagement van de speler en/of ouders 

Aangezien voetbal een ploegsport is, zal het ploegbelang steeds primeren bij het maken van 
dergelijke keuzes . 
Belangrijk is dat we een standaard communicatie opstellen die gericht is aan de ouders bij 

 Registratie van hun zoon of dochter op de wachtlijst 
 Uitnodiging van hun zoon of dochter voor de testtraining(en) 

En dit om elke vorm van mogelijke misverstanden te vermijden. 
 

3.3.5.3. Wanneer? 

 
Deze nieuwe procedure zal ingaan vanaf seizoen 2020/2021. 

3.3.6. Benutten infrastructuur 

 

3.3.6.1. Wie? 

 
Verantwoordelijkheid ligt bij de Sportief Verantwoordelijke in samenspraak met de TVJO, TVSV en de 
coördinatoren. 

 

3.3.6.2. Wat? 

 
Aangezien het aantal ploegen de laatste jaren enorm is toegenomen, is het belangrijk dat er duidelijke 
afspraken gemaakt worden m.b.t.: 

 Aantal trainingen: standaard wordt er door elke ploeg tweemaal per week getraind, met op 
zaterdagnamiddag ook een pupillenwerking. Trainingen duren gemiddeld tot 90 minuten per 
sessie. Van deze standaard kan na overleg met coördinator en TVJO afgeweken worden indien 
dat nodig blijkt. 

 Velden: voor midden- en bovenbouw hanteren we een beurtrolsysteem m.b.t. het kunstgrasveld 
zodat iedereen de kans krijgt erop te trainen. De onderbouw traint altijd op het kunstgras. Bij de 
senioren krijgt kern 1&2 voorrang om op het kunstgrasveld te trainen, maar kan zelf beslissen 
om ook eenmaal per week op natuurgras te trainen zolang het weer dat toelaat. 

 Wedstrijden: vastleggen welke ploegen op welke velden spelen en op welke uren. 
De Sportieve Cel maakt dan ook elk jaar de trainings- en wedstrijdschema’s op. 
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3.3.6.3. Wanneer? 

 
Voor aanvang van het nieuwe seizoen, met uitzondering van de wedstrijdschema’s, deze moeten begin 
mei ingediend worden bij VV. 

 

4. VOETBALVISIE 
 

4.1. VOETBALVISIE 1ste PLOEG 

 
Aangezien ons eerste elftal het uithangbord is van onze club, en we ernaar streven om dit voor 90 tot 
100 % te laten bestaan uit eigen jeugdspelers, kunnen we ons eerste elftal beschouwen als het 
eindproduct van onze jeugdopleiding. Onze jeugdopleiding moet dan ook afgestemd worden op deze 
visie, die we willen vastleggen door een concrete invulling te geven aan de begrippen spelconcept, 
spelsysteem en speelwijze. 
 

4.1.1. Spelconcept 

 
Zonevoetbal is de algemene opleidingsfilosofie bij de jeugd en volgens de welke ook ons eerste elftal 
speelt waarbij we ons baseren op een aantal algemene en meer specifieke basisprincipes: 

 

4.1.1.1. Algemene basisprincipes 

 
 Bezet houden van de centrale as, zowel in de verdedigingslinie als op het middenveld. 
 Compact verdedigen door als team een blok te zetten door 

o De afstand tussen de linies klein te houden 
o Principieel van binnen naar buiten te verdedigen 

 Steeds als team pressie zetten. Door balgeoriënteerd te schuiven en de “niet werkende vleugel” 
vrij te laten (belang van split vision, mogelijkheid tot interceptie en tegelijkertijd de directe weg 
naar doel afschermen).  

 Er snel uitkomen door gebruik te maken van de ontstane ruimte en het speelveld groot te 
maken. 

 Principieel wordt er niet op buitenspel gespeeld, het is enkel een middel om fouten te 
compenseren. 

 

4.1.1.2. Specifieke basisprincipes 

 
 Er wordt steeds vanuit de eigen positie gespeeld. 
 In B- wordt er nooit gekruist, de tegenstrevers worden onderling overgenomen. Dit principe 

komt te vervallen in de afweerzone (vanaf 20m voor het eigen doel).  
 Bij balverlies komen er zoveel mogelijk spelers achter de bal. 
 In B- wordt het speelveld zo klein mogelijk gehouden (+/- 30x30m) en wordt er compact 

verdedigd. 
 Bij flankaanval van de tegenstander zorgt de flankverdediger ervoor dat deze tegenstrever niet 

binnendoor kan komen door hem naar buiten te duwen. 
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 Het principe van rugdekking wordt gerespecteerd. 
 De onderlinge afstanden tussen de spelers enerzijds en de linies anderzijds worden klein 

gehouden (+/- 10 m). 
 De tegenstrever wordt onder druk gezet waardoor deze gedwongen wordt tot breedteacties. De 

speler wordt telkens overgenomen zonder de rugdekking te verwaarlozen. 
 We proberen een overtalsituatie te creëren door veel spelers in de buurt van de balbezitter te 

hebben om zo de tegenstander tot breedtespel of passes richting eigen doel te dwingen (diepte 
uit het spel halen). 

 Er wordt overal op het veld balgeoriënteerd verdedigd. Is de bal onderweg, dan zijn wij dat ook. 
 De verdediging opereert als één linie (schuiven, kantelen, stapelen teneinde de rugdekking te 

verzorgen). 
 In B- kan een speler slechts één linie opschuiven. 
 De hoogte van de verdedigingslijn wordt bepaald door de centrale verdediger die zich het dichtst 

bij de balbezitter bevindt.  
 De flankaanvallers moeten zo opgesteld staan dat ze nooit aan de buitenkant gepasseerd kunnen 

worden. 
 Éénmaal in balbezit maken we het speelveld zo groot mogelijk in breedte en diepte. 
 In de opbouw vermijden we breedtepasses omdat ze levensgevaarlijk zijn bij balverlies. Daarom 

mogen er nooit driehoekjes ontstaan waarbij twee spelers naast elkaar staan (passchaal!). In de 
opbouw proberen we steeds diagonaal in te spelen.  

 Er moet voortdurend onderling gecoacht worden! 
 

4.1.1.3. Indeling volgens tijd en ruimte 

 
 De lengte-as: 

o De centrale as moet steeds afgedekt worden 
o De flank wordt afgedekt als de tegenstrever er in balbezit komt 

 De breedte-as: 
o Deze kan worden verdeeld in 5 zones waarvan drie de plaats van de balrecuperatie 

bepalen 
 De afweerzone 
 Low pressure zone 
 Medium pressure zone 
 High pressure zone 
 Waarheidszone 

o De grenzen van deze zones zijn uiteraard variabel. 
 De korte en smalle formatie: 

o Bij balverlies wordt de formatie kort bijeen gehouden volgens de breedte-assen en smal 
gemaakt volgens de lengte-assen om tot balrecuperatie te komen (= sluiten ) . 

o Hierdoor kunnen we met beperkte looppatronen een overtalsituatie creëren rond de 
tegenstander in balbezit. 

 De afweerzone: 
o Zone 20 m voor het eigen doel. In deze zone vervallen de principes van zoneverdediging 

en gaan we over op een individuele mandekking (marking in the box). 
o Geen risico’s bij verdedigen, ontzetten met lange bal indien nodig. 

 Low pressure zone: 
o De meest verdedigende variant waarbij de laatste linie verdedigt vlak voor de eigen 16 

meter. We kiezen nooit bewust voor deze manier van verdedigen, ze wordt enkel 
toegepast indien ze wordt opgedrongen door een veel sterkere tegenstander. 
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 Medium pressure zone: 

o Als de tegenstander in balbezit is, zakken de aanvallers tot +/- 15 meter over de 
middenlijn terwijl de verdedigende linie opschuift tot ongeveer 15 meter voor de 
middenlijn. 

o Voordelen: 
 Ruimte achter de achterste linie van de tegenstrever bij balrecuperatie. Pressie 

gebeurt vooral wanneer bal naar zijkant wordt gespeeld of vanuit die positie 
wordt teruggespeeld. Belang van herkennen van het moment om pressie op te 
starten, sein wordt gegeven door speler uit tweede lijn (bijvoorbeeld 6, die het 
spel voor zich heeft) waarbij alle spelers gelijktijdig moeten reageren.  

 Er ontstaat een grotere ruimt achter de eigen verdediging waardoor 
1) De lange bal zonder echte druk kan worden verwerkt 
2) Eventuele dieptepasses kunnen worden teruggehaald. Belang van snelle 

centrale verdedigers en een goed meevoetballende doelman! 
 High pressure zone: 

o De tegenstander wordt vastgezet op de eigen speelhelft en door collectief door te 
sluiten met een gezonde agressiviteit wordt hem tijd en ruimte ontnomen zodat hij 
gedwongen wordt lange, onzuivere passes te geven.  

o De druk op de tegenstander moet heel groot zijn zodat hij constant in een stress-situatie 
verkeert en fouten maakt. 

o Dit is een moeilijke speelwijze die (bijna) geen enkele ploeg 90’ kan volhouden, het is dus 
heel belangrijk om de juiste momenten te kiezen, waarbij het de centrumspits is die het 
signaal geeft om de balrecuperatie op te starten, alle spelers dienen ook nu gelijktijdig te 
reageren.  

o Aangezien de eigen verdedigende linie nu tot op de middenlijn staat, ontstaat er zeer 
veel ruimte in de rug van de eigen verdediging; het is dus belangrijk om de tegenstander 
de tijd en ruimte te ontnemen om een goede dieptepas te trappen.  

 De waarheidszone: 
o Elke actie ter hoogte van de waarheidszone moet snel, efficiënt en doelgericht zijn. 
o Diagonal runs & crosses 

4.1.2. Spelsysteem 

 
We opteren voor een 1-4-3-3 veldbezetting met een aanvallende driehoek op het middenveld. 
We willen altijd en overal uitgaan van onze eigen sterkte en zullen de veldbezetting dan ook nooit 
aanpassen in functie van de tegenstander. Als we hier rekening mee houden in onze jeugdopleiding 
zullen we ons inziens ook steeds over voldoende juiste spelersprofielen beschikken om alle posities 
correct te bezetten.  
Wel moeten we kunnen omgaan met verschillende veldbezettingen bij de tegenstander en daar zal dan 
ook de nodige aandacht aan besteed moeten worden op training. 
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Posities binnen het spelsysteem : 
1 Doelman 
2 Rechter flankverdediger 
3 Rechter centrale verdediger 
4 Linker centrale verdediger 
5 Linker flankverdediger 
6 Controlerende middenvelder 
7 Rechter flankaanvaller 
8 Rechter aanvallende middenvelder 
9 Centrumspits 
10 Linker aanvallende middenvelder 
11 Linker flankaanvaller 

4.1.3. Speelwijze 

 
Met speelwijze bedoelen we de manier waarop we vanuit het gekozen spelsysteem willen voetballen 
binnen deze 5 teamfuncties: 

o Opbouwen 
o Aanvallen door het centrum 
o Aanvallen via de flank 
o Verdedigen 
o Omschakelen 

 

4.1.3.1. Opbouwen 

 
4.1.3.1.1. Principes 

 
1) Grote onderlinge afstanden  3 en 4 uit elkaar 

2 en 5 breed en hoog 
6 ook iets hoger, maar bereikbaar 
8 en 10 uit elkaar en hoger 
7 en 11 breed en hoog 
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9 zo hoog mogelijk 
2) Dieptebal is 1ste keuze (in ruimte achter VT)  

Bal op spits (9 is prioritair) is 2de keuze 
Bal op middenvelder is 3de keuze 
Bal op verdediger is 4de keuze 
Bal op doelman is 5de keuze 
Balbezit blijft het belangrijkste bij keuze! 

3) Linie overslaan (9 inspelen), voordelen: 
Bal in centrum, mogelijkheden in alle richtingen 
Flankverdedigers T moeten knijpen = ruimte voor 7 en 11 
8 of 10 komt onder de bal, staat met aangezicht naar doel T = gevaar 
Aanvallers en middenvelders T worden in een keer uitgeschakeld 
Boeken ruime terreinwinst 

4) Opbouw is geduldig, maar dwingend = alles in functie van vooruit / diep spelen 
5) Proberen man-meer-situatie te creëren op middenveld. 

Stimuleert initiatief van 3, 4, 2 en 5.   
6) Driehoeken creëren (diep spelen is niet altijd mogelijk) 
7) Medespeler inspelen met gezicht naar doel T 

pas A = bal inspelen onder M  
pas B = bal inspelen bij M in de voet 
pas C = bal inspelen in de ruimte voor M 
pas C heeft onze voorkeur  

8) Goede verhouding tussen kort-lang spel en spelers die diep lopen en in de bal komen 
9) De bal is STEEDS in beweging (snelle balcirculatie!)  

We lopen enkel met de bal als dat  terreinwinst oplevert 
      man-meer-situatie creëert 
      de T in problemen brengt 

10) Onder druk de bal asap uit de situatie spelen en indien nodig van kant wisselen 
vb. 11 onder druk speelt naar 5, naar 4, naar 3 of 2  

11) ALTIJD ondersteunende speler onder de bal wanneer een medespeler met de rug 
naar doel T wordt ingespeeld .  

 
4.1.3.1.2. Taken en functies 

 
TEAM :  ruimte zo groot mogelijk      

     onderlinge afstanden voldoende groot     
     positiespel afgestemd op creëren dieptebal    
     iedereen neemt deel aan de opbouw     
     linies sluiten voldoende aan      
     op zoek gaan naar vrije man      
     geduld in opbouw , met name als T zich terugtrekt    
     attent zijn voor dieptebal , niet eindeloos rondspelen van de bal  
         

PER LINIE :        
   aanval --> maak veld groot      
     lees het spel , volg de opbouw van achteruit   
     maak dieptebal mogelijk voor andere spelers   
     goede wisselwerking ( naar bal toe , weg van bal )   
     niet te stereotiepe manier van vrijlopen    
     niet te snel naar bal toe     
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   middenveld -->       
     lees spel , volg opbouw van achteruit    
     probeer vrije man aan te spelen    
     vermijd balverlies op eigen helft    
     probeer dieptebal naar aanvallers mogelijk te maken of wees zelf aanspeelbaar 

    loop niet teveel met de bal     
     eerder dienende rol ten opzichte van aanvallers   
     zorg voor snelle uitvoering     
     creëer driehoeken ten opzichte van elkaar   
   verdediging -->       
     alles gericht op spelen dieptebal    
     geen onnodig balverlies op eigen helft    
     hoge balsnelheid      
     probeer het spel zo snel mogelijk te verplaatsen   
     probeer spelers vrij te spelen     
     speel positioneel goed ten opzichte van elkaar   
     gebruik de ruimtes goed ten opzichte van spitsen T   
     coach elkaar      
     houd balverlies steeds in het achterhoofd   
 

PER POSITIE :        
   1  coach medespelers in de opbouw    
     doe actief mee in het positiespel    
     aanspeelbaar zijn voor terugspeelbal    
     denk aan voortzetting spel     
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen   
     probeer balbezit te houden     
     neem geen risico's dicht bij doel    
     reageer adequaat bij balverlies      
         
   3 en 4  coach medespelers in de opbouw    
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen   
     probeer balbezit te houden     
     belangrijke rol bij verplaatsen van de bal van ene naar andere kant 
     maak terugpass altijd mogelijk     
     zorg voor goede samenwerking met middenvelders   
     steun 2 en 5      
     probeer door te schuiven naar middenveld ( man-meer-situatie ) 
     houd balverlies steeds in het achterhoofd 
    
   2 en 5  creëer ruimte door breed en hoog positie te kiezen   
     ondersteun middenvelders     
     maak je aanspeelbaar voor cv's     
     maak terugpass altijd mogelijk     
     houd balverlies steeds in het achterhoofd   
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen   
     steun de middenvelder en de spelers voor je  
  
   6  zorg voor goede samenwerking met 2 cv's   
     wees aanspeelbaar van achteruit    
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     loop niet teveel met de bal     
     belangrijke rol bij het verplaatsen van het spel van ene naar andere kant   
     sta positioneel goed ten opzichte van de bal   
     steunende functie naar andere spelers toe   
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen   
     houd balverlies steeds in het achterhoofd  
  
   8 en 10  stel alles in het werk om dieptemogelijkheden te creëren  
     steunende rol ten opzichte van de aanvallers   
     houd balverlies in het achterhoofd , niet blind naar voren lopen 
     maak je aanspeelbaar van achteruit of maak ruimte voor de dieptebal  
     op de aanvallers      
     speel snel , hoge bal- en handelingssnelheid   
     verras T door plots diep te lopen en meters te maken  
     beweeg tussen de linies 
     
   7 en 11  maak ruimte door diep en breed positie te kiezen   
     maak jezelf aanspeelbaar     
     maak je aanspeelbaar in de diepte en in de voet   
     wees niet te voorspelbaar , blijf niet aan de lijn hangen  
     speel tussen de linies     
     zorg voor een goede samenwerking met 9 ( in de bal , weg van de bal ) 
 
   9  lees het spel , wees aanspeelbaar    
     maak ruimte door diep positie te kiezen    
     loop niet teveel uit positie , vertrek vanuit het centrum  
     zoek een vrije straat om in de bal te komen   
     beweeg je tussen de linies     
     zorg voor goede samenwerking met de middenvelders  
     zorg voor afwisseling : in de bal , weg van de bal    
     wees geduldig als je niet onmiddellijk aanspeelbaar bent  
     maak de juiste keuze : bal vasthouden , afspelen of een actie maken 
 

4.1.3.1.3. Wedstrijdsituaties en trainingsthema’s 

 
Opbouwen via de doelman 

 het opbouwen  tegen 3 aanvallers 
 het opbouwen onder druk van de tegenpartij 
 de lange opbouw 
 de doeltrap 
 de terugspeelbal 

Opbouwen via de verdedigers en het aanspelen van de middenvelders  
 Samenwerking tussen verdedigers  
 Samenwerking tussen de middenvelders 
 Positie kiezen door de middenvelder 
 Samenwerking tussen de centrale verdedigers en de verdedigende middenvelder 
 Het roteren / overnemen op het middenveld 
 Andere spelsystemen 

Opbouwen via de verdedigers en de middenvelders en het aanspelen van de aanvallers 
 Het inspelen van de aanvallers door de verdedigers 
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 Het inspelen van de aanvallers door de middenvelders 
 

4.1.3.2. Aanvallen door het centrum 

 
4.1.3.2.1. Principes 

 
1) We maken de ruimte groot  (breed en diep weg) 

   onderlinge afstanden zo groot mogelijk 
   7 en 11 hoog en breed (uit zicht tegenstander = niet comfortabel voor verdedigers) 

9 kiest ook positie in rug centrale verdedigers waardoor die neiging hebben om achteruit te lopen; 
op moment dat bal ingespeeld kan worden, komt 9 in positie. 

   8 en 10 kiezen hoog en breed positie (proberen uit zicht directe tegenstanders te komen) 
  belangrijk: initiatief nemen en aanspeelbaar worden 

      
2) We proberen de diepe spits aan te spelen 

voordelen: de bal bevindt zich in het centrum van het speelveld, waardoor in alle richtingen 
mogelijkheden ontstaan. Als de tegenstander knijpt, ontstaan nieuwe mogelijkheden op de flank. Bij 
aanspelen 9 dient 8 of 10 onder de bal te komen, als hij wordt aangespeeld, staat hij met het gezicht 
naar het doel van de tegenstander.   

      
3) we proberen een 1:1 of 2:1 te creëren op de flank 

   door bal snel van flank te wisselen ( 7 naar 11 ) 
   2 komt achterom en creëert samen met 7 man meer situatie 
   Meerdere variaties mogelijk  
      

4) Veel variatie in het vrijlopen   
   zo proberen we de tegenstander uit zijn defensieve organisatie te halen door : 
    steeds opnieuw initiatief te nemen 
    de tegenstander steeds te doen twijfelen ( doordekken of niet ) 
    tussen de linies te bewegen  
    …    
      

5) Goede verhouding tussen diepgaande spelers en spelers die in de bal komen    
Zo geven we de tegenstander geen rust en is er steeds dieptedreiging. Ook als ze niet aangespeeld 
kunnen worden, creëren diepgaande spelers nieuwe mogelijkheden. Spelers die in de bal komen zijn 
steeds een aanspeelpunt en nemen een tegenstander mee in de richting van de bal, wat ook nieuwe 
mogelijkheden schept.  

      
6) We spelen de bal rond om de beslissende pass voor te bereiden    

We proberen op elk moment de beslissende pass te spelen, ballen breed of achteruit staan steeds in 
teken van het dieptespel. 

      
7) Alles is gericht om gevaar te brengen in de 16m en te scoren     

      
8) We proberen een medespeler met het gezicht naar het doel van de tegenpartij aan te spelen 

zo heeft hij zicht op wat zich in de diepte afspeelt en brengt hij de tegenstander in een moeilijke  
positie  

      
9) Grote aandacht voor initiatief en creativiteit 
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4.1.3.2.2. Taken en functies 

 
TEAM :   onderlinge afstanden voldoende groot  

     positiespel afgestemd op creëren dieptebal 
     zorg voor een optimale veldbezetting  
     diep denken , diep kijken en indien mogelijk diep spelen 
     op zoek gaan naar vrije man   
     probeer de bal in bezit te houden  
     streef perfectie na bij het aanspelen van elkaar 
 
  PER LINIE :   
      
   aanval  maak veld groot    
     lees het spel , volg de opbouw van achteruit 
     maak dieptebal mogelijk voor andere spelers 
     goede wisselwerking ( naar bal toe , weg van bal ) 
     niet te stereotiepe manier van vrijlopen  
     niet te snel naar bal toe   
       
   middenveld  lees spel , volg opbouw van achteruit  
     probeer vrije man aan te spelen  
     vermijd balverlies op eigen helft  
     probeer dieptebal naar aanvallers mogelijk te maken of wees zelf aanspeelbaar 

   
     loop niet teveel met de bal   
     eerder dienende rol ten opzichte van aanvallers 
     zorg voor snelle uitvoering   
     creëer driehoeken ten opzichte van elkaar 
       
   verdediging  alles gericht op spelen dieptebal  
     geen onnodig balverlies op eigen helft  
     hoge balsnelheid    
     probeer het spel zo snel mogelijk te verplaatsen 
     probeer spelers vrij te spelen   
     speel positioneel goed ten opzichte van elkaar 
     gebruik de ruimtes goed ten opzichte van spitsen T 
     coach elkaar    
     houd balverlies steeds in het achterhoofd 
 
 

PER POSITIE :         
           
   1  coach medespelers in de opbouw     
     doe actief mee in het positiespel     
     aanspeelbaar zijn voor terugspeelbal     
     denk aan voortzetting spel      
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     probeer balbezit te houden      
     neem geen risico's dicht bij doel     
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     reageer adequaat bij balverlies     
          
   3 en 4  coach medespelers in de opbouw     
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     probeer balbezit te houden      
     belangrijke rol bij verplaatsen van de bal van ene naar andere kant  
     maak terugpass altijd mogelijk     
     zorg voor goede samenwerking met middenvelders   
     steun 2 en 5       
     probeer door te schuiven naar middenveld ( man-meer-situatie )  
     houd balverlies steeds in het achterhoofd     
          
   2 en 5  creëer ruimte door breed en hoog positie te kiezen   
     ondersteun middenvelders      
     maak je aanspeelbaar voor cv's     
     maak terugpass altijd mogelijk     
     houd balverlies steeds in het achterhoofd    
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     steun de middenvelder en de spelers voor je    
          
   6  zorg voor goede samenwerking met 2 cv's    
     wees aanspeelbaar van achteruit     
     loop niet teveel met de bal      
     belangrijke rol bij het verplaatsen van het spel van ene naar andere kant  

  
     sta positioneel goed ten opzichte van de bal    
     steunende functie naar andere spelers toe    
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     houd balverlies steeds in het achterhoofd    
          
   8 en 10  stel alles in het werk om dieptemogelijkheden te creëren   
     steunende rol ten opzichte van de aanvallers    
     houd balverlies in het achterhoofd , niet blind naar voren lopen  
     maak je aanspeelbaar van achteruit of maak ruimte voor de dieptebal op de  

aanvallers   
     speel snel , hoge bal- en handelingssnelheid    
     verras T door plots diep te lopen en meters te maken   
     beweeg tussen de linies      
     wees bij een voorzet aanspeelbaar rond de 16 meter   
          
   7 en 11  maak ruimte door diep en breed positie te kiezen    
     maak jezelf aanspeelbaar      
     maak je aanspeelbaar in de diepte en in de voet    
     wees niet te voorspelbaar , blijf niet aan de lijn hangen   
     speel tussen de linies      
     zorg voor een goede samenwerking met 9 ( in de bal , weg van de bal )  
     houd overzicht voor doel : altijd klaar om een vroege voorzet te trappen  
     breng de voorzet op maat : eerste paal , tweede paal , 16 meter  
     zorg dat je voor doel bent bij een voorzet van de andere kant .   
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   9  lees het spel , wees aanspeelbaar     
     maak ruimte door diep positie te kiezen     
     loop niet teveel uit positie , vertrek vanuit het centrum   
     zoek een vrije straat om in de bal te komen    
     beweeg je tussen de linies      
     zorg voor goede samenwerking met de middenvelders   
     zorg voor afwisseling : in de bal , weg van de bal     
     wees geduldig als je niet onmiddellijk aanspeelbaar bent   
     maak de juiste keuze : bal vasthouden , afspelen of een actie maken   
     maak jezelf aanspeelbaar voor doel bij een voorzet , loop in naar de eerste paal 
 

4.1.3.2.3. Wedstrijdsituaties en trainingsthema’s 

 
Het aanspelen van het centrum in de voet 

 Het positie kiezen door de centrumaanvaller 
 Het vrijlopen door de centrumaanvaller in de bal 
 Het aanspelen van de centrumaanvaller in de voet 
 Het aan- en meenemen van de bal door de centrumaanvaller 
 De samenwerking tussen de centrumaanvaller en de aanvallende middenvelders 
 Het steunen van de centrumaanvaller onder de bal door de aanvallende 

middenvelders 
 Uit de dekking spelen  
 De flankaanvaller fungeert als tweede spits 
 Met twee spitsen spelen  

Het aanspelen van het centrum in de ruimte 
 Het positie kiezen in het centrum    
 Het vrijlopen door de centrumaanvaller    
 Het aanspelen van een diep lopende speler   
 Het aan- en meenemen van de bal door de diep lopende speler 
 Het afwerken op doel     
 Het duel 1:1 met de keeper     
 De samenwerking tussen de centrumaanvaller en de middenvelders 

 

4.1.3.3. Aanvallen via de flanken 

 
4.1.3.3.1. Principes 

 
We maken de ruimte groot  ( breed en diep weg ) 

   onderlinge afstanden zo groot mogelijk 
   7 en 11 hoog en breed (uit zicht tegenstander = niet comfortabel voor verdedigers) 

9 kiest ook positie in rug centrale verdedigers waardoor die neiging hebben om achteruit te lopen ; 
op moment dat bal ingespeeld kan worden , komt 9 in positie. 

   8 en 10 kiezen hoog en breed positie ( proberen uit zicht directe tegenstanders te komen ) 
  Belangrijk : initiatief nemen en aanspeelbaar worden 

      
2) We proberen de diepe spits aan te spelen 

voordelen : de bal bevindt zich in het centrum van het speelveld , waardoor in alle richtingen 
mogelijkheden ontstaan . Als de tegenstander knijpt , ontstaan nieuwe mogelijkheden op de flank . 
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Bij aanspelen 9 dient 8 of 10 onder de bal te komen , als hij wordt aangespeeld ,staat hij met het 
gezicht naar het doel van de tegenstander .   

      
3) we proberen een 1:1 of 2:1 te creëren op de flank 

   door bal snel van flank te wisselen ( 7 naar 11 ) 
   2 komt achterom en creëert samen met 7 man meer situatie 
   Meerdere variaties mogelijk  
      

4) Veel variatie in het vrijlopen   
   zo proberen we de tegenstander uit zijn defensieve organisatie te halen door : 
   steeds opnieuw initiatief te nemen 
   de tegenstander steeds te doen twijfelen ( doordekken of niet ) 
   tussen de linies te bewegen  
   …    
      

5) Goede verhouding tussen diepgaande spelers en spelers die in de bal komen    
Zo geven we de tegenstander geen rust en is er steeds dieptedreiging . Ook als ze niet aangespeeld 
kunnen worden , creëren diepgaande spelers nieuwe mogelijkheden . Spelers die in de bal komen 
zijn steeds een aanspeelpunt en nemen een tegenstander mee in de richting van de bal , wat ook 
nieuwe mogelijkheden schept .  

      
6) We spelen de bal rond om de beslissende pass voor te bereiden    

We proberen op elk moment de beslissende pass te spelen , ballen breed of achteruit staan steeds in 
teken van het dieptespel . 

      
7) Alles is gericht om gevaar te brengen in de 16m en te scoren     

      
8) We proberen een medespeler met het gezicht naar het doel van de tegenpartij aan te spelen 

zo heeft hij zicht op wat zich in de diepte afspeelt en brengt hij de tegenstander in een moeilijke  
positie  

      
9) Grote aandacht voor initiatief en creativiteit 

 
4.1.3.3.2. Taken en functies 

 
TEAM :  onderlinge afstanden voldoende groot  

     positiespel afgestemd op creëren dieptebal 
     zorg voor een optimale veldbezetting  
     diep denken , diep kijken en indien mogelijk diep spelen 
     op zoek gaan naar vrije man   
     probeer de bal in bezit te houden  
     streef perfectie na bij het aanspelen van elkaar 
 

PER LINIE :   
      
   aanval  maak veld groot    
     lees het spel , volg de opbouw van achteruit 
     maak dieptebal mogelijk voor andere spelers 
     goede wisselwerking ( naar bal toe , weg van bal ) 
     niet te stereotiepe manier van vrijlopen  
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     niet te snel naar bal toe   
       
   middenveld  lees spel , volg opbouw van achteruit  
     probeer vrije man aan te spelen  
     vermijd balverlies op eigen helft  
     probeer dieptebal naar aanvallers mogelijk te maken of wees zelf aanspeelbaar  
     loop niet teveel met de bal   
     eerder dienende rol ten opzichte van aanvallers 
     zorg voor snelle uitvoering   
     creëer driehoeken ten opzichte van elkaar 
       
   verdediging  alles gericht op spelen dieptebal  
     geen onnodig balverlies op eigen helft  
     hoge balsnelheid    
     probeer het spel zo snel mogelijk te verplaatsen 
     probeer spelers vrij te spelen   
     speel positioneel goed ten opzichte van elkaar 
     gebruik de ruimtes goed ten opzichte van spitsen T 
     coach elkaar    
     houd balverlies steeds in het achterhoofd 

 
PER POSITIE :         

          
   1  coach medespelers in de opbouw     
     doe actief mee in het positiespel     
     aanspeelbaar zijn voor terugspeelbal     
     denk aan voortzetting spel      
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     probeer balbezit te houden      
     neem geen risico's dicht bij doel     
     reageer adequaat bij balverlies     
          
   3 en 4  coach medespelers in de opbouw     
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     probeer balbezit te houden      
     belangrijke rol bij verplaatsen van de bal van ene naar andere kant  
     maak terugpass altijd mogelijk     
     zorg voor goede samenwerking met middenvelders   
     steun 2 en 5       
     probeer door te schuiven naar middenveld ( man-meer-situatie )  
     hou balverlies steeds in het achterhoofd    
          
   2 en 5  creëer ruimte door breed en hoog positie te kiezen   
     ondersteun middenvelders      
     maak je aanspeelbaar voor cv's     
     maak terugpass altijd mogelijk     
     houd balverlies steeds in het achterhoofd    
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     steun de middenvelder en de spelers voor je    
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   6  zorg voor goede samenwerking met 2 cv's    
     wees aanspeelbaar van achteruit     
     loop niet teveel met de bal      
     belangrijke rol bij het verplaatsen van het spel van ene naar andere kant  

  
     sta positioneel goed ten opzichte van de bal    
     steunende functie naar andere spelers toe    
     diep denken , kijken en indien mogelijk spelen    
     houd balverlies steeds in het achterhoofd    
          
   8 en 10  stel alles in het werk om dieptemogelijkheden te creëren   
     steunende rol ten opzichte van de aanvallers    
     houd balverlies in het achterhoofd , niet blind naar voren lopen  
     maak je aanspeelbaar van achteruit of maak ruimte voor de dieptebal op de  

aanvallers   
     speel snel , hoge bal- en handelingssnelheid    
     verras T door plots diep te lopen en meters te maken   
     beweeg tussen de linies      
     wees bij een voorzet aanspeelbaar rond de 16 meter   
          
   7 en 11  maak ruimte door diep en breed positie te kiezen    
     maak jezelf aanspeelbaar      
     maak je aanspeelbaar in de diepte en in de voet    
     wees niet te voorspelbaar , blijf niet aan de lijn hangen   
     speel tussen de linies      
     zorg voor een goede samenwerking met 9 ( in de bal , weg van de bal )  
     houd overzicht voor doel : altijd klaar om een vroege voorzet te trappen  
     breng de voorzet op maat : eerste paal , tweede paal , 16 meter  
     zorg dat je voor doel bent bij een voorzet van de andere kant .   
          
   9  lees het spel , wees aanspeelbaar     
     maak ruimte door diep positie te kiezen     
     loop niet teveel uit positie , vertrek vanuit het centrum   
     zoek een vrije straat om in de bal te komen    
     beweeg je tussen de linies      
     zorg voor goede samenwerking met de middenvelders   
     zorg voor afwisseling : in de bal , weg van de bal     
     wees geduldig als je niet onmiddellijk aanspeelbaar bent   
     maak de juiste keuze : bal vasthouden , afspelen of een actie maken   
     maak jezelf aanspeelbaar voor doel bij een voorzet , loop in naar de eerste paal 
 
 

4.1.3.3.3. Wedstrijdsituaties en trainingsthema’s 

 
Het aanspelen van de flank 

  Het positie kiezen van de flankaanvaller 
 Het vrijlopen van de flankaanvaller 
 Het inspelen van de bal  
 Het aannemen van de bal  
 De samenwerking tussen de flankaanvaller en de flankverdediger 
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 De samenwerking tussen de flankaanvaller en de aanvallende middenvelder 
 De samenwerking tussen de flankaanvaller en de centrumspits 
 Het creëren van een 1:1 situatie 
 Het creëren van een 2:1 situatie 

Het brengen van de voorzet en het scoren 
 Het passeren buitenom    
 Het passeren binnendoor    
 De voorzet  

1) de vroege voorzet   
2) de lange voorzet   
3) de korte voorzet   
4) de voorzet door de flankverdediger 
5) het trappen van de voorzet  

 de bezetting voor doel    
 het afwerken voor doel    
 het positie kiezen aan het zestienmetergebied  
 verschillende variaties bij het positie kiezen voor doel 

 

4.1.3.4. Verdedigen 

 
4.1.3.4.1. Principes 

 
 

1) Veld compact maken in breedte en lengte en zo zorgen voor korte onderlinge afstanden 
   druk zetten op de bal      
   spelers schuiven naar kant van de bal ( bal zien én tegenstander )  
   scherpe dekking aan de kant van de bal , aan andere kant meer ruimte laten 
   linies blijven kort bij elkaar      
   vormen van een hecht blok      
          

2) Vooruit verdedigen en doordekken op de tegenstander    
   wanneer tegenstander terugdribbelt of zich laat terugzakken   
   tegenstander geen kans geven om door te draaien    
   zelf doordekken of medespeler     
          

3) Elk moment benutten om verder weg te schuiven van het eigen doel   
   wanneer de tegenstander terugdribbelt of de bal terugspeelt , sluiten de linies 
   achter de bal aan .       
          

4) We verdedigen samen       
aanvallers dienen actief deel te nemen aan het verdedigen en zetten druk op de tegenstander 

  verdedigers en middenvelders dienen het veld kleiner te maken en kort te dekken aan de kant van  
de bal             

5) Agressief druk zetten op de bal met als doel de bal te veroveren   
          

6) Spelers achter de bal geven leiding      
   zij hebben zicht op de situatie en kunnen spelers voor zich aansturen en corrigeren  

  coachen van medespelers is belangrijk onderdeel bij het verdedigen !  
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7) Centrale as bezet houden       
   afsluiten van de directe weg naar eigen doel    
   tegenstander dwingen om meer langs flanken op te bouwen en aan te vallen 
 

4.1.3.4.2. Taken en functies 

 
TEAM :  Speel compact : maak onderlinge afstanden klein in lengte en breedte 

     Probeer de bal zo snel mogelijk te veroveren   
     Probeer zover mogelijk van het eigen doel te verdedigen  
     Tracht druk te zetten op de bal     
     Kies het juiste moment om collectief druk te zetten op de tegenpartij 
 

PER LINIE :     
  

aanval --> maak de ruimte klein   
     jaag de tegenstander niet in je eentje op , druk zetten doe je best samen 
     probeer de dieptebal te voorkomen  
     kies het juiste moment om de tegenstander op te jagen 
     coach elkaar    
     laat je niet te makkelijk uitschakelen  
 

middenveld --> zorg voor balans op het middenveld , tracht achter de bal te komen 
     coach elkaar    
     elke middenvelder is verantwoordelijk voor zijn directe tegenstander ( in zone ) 
     maak de ruimte klein   
     schuif mee naar de kant van de bal  
     laat je niet te makkelijk uitschakelen  
     sluit aan naar voor toe   
 

verdediging --> maak de ruimte klein   
     sluit voldoende aan bij de andere linies  
     hoe korter bij doel , hoe scherper je verdedigt 
     maak geen onnodige overtredingen  
     schuif mee naar de kant van de bal  
     coach elkaar    
     probeer steeds een man meer situatie te behouden 
     lees het spel van de tegenstander en anticipeer 
      

PER POSITIE :     
   1  in eerste plaats doelpunten voorkomen 
     probeer bal zo snel mogelijk te onderscheppen 
     pas je positie aan aan de positie van de bal 
     lees de opbouw van de tegenpartij 
     geef leiding aan de verdedigers en aan de andere spelers 
      
   3 en 4  in eerste plaats doelpunten voorkomen 
     geef leiding aan de verdediging en aan de andere spelers 
     houd onderlinge afstanden klein 
     knijp naar de kant van de bal  
     sluit aan naar voor toe  
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     vecht je in de bal   
     neem indien nodig de diepte weg 
     geef rugdekking aan de andere verdedigers 
     lees de opbouw van de tegenstander , ageer en anticipeer 
      
   2 en 5  in eerste plaats voorkomen van doelpunten 
     schuif mee naar de kant van de bal 
     bal andere kant : knijp naar binnen en steun de spelers in het centrum 
     sluit goed bij   
     coach de spelers voor je  
     kies positie tussen de bal en het eigen doel 
     hoe korter je je bij het eigen doel bevindt , hoe scherper je dekt 
     vecht je in de bal   
      
   6  snij de paslijn naar de diepe spits af 
     hou contact met de verdedigers 
     coach de spelers voor je  
     vecht je in het duel   
     dek door op je tegenstander  
     lees de opbouw van de tegenstander , ageer en anticipeer 
      
   8 en 10  je bent verantwoordelijk voor je directe tegenstander 
     help de andere middenvelders  
     kies het juiste moment om druk te zetten 
     schuif mee naar de kant van de bal , steun de andere middenvelder 
     coach de spelers voor je  
     sluit goed bij   
     dek heel scherp aan de kant van de bal 
     jaag de tegenstander op  
     lees het spel van de tegenstander , ageer en anticipeer 
      
   7 en 11  zet druk op je tegenstander  
     laat je niet te makkelijk uitschakelen 
     knijp naar binnen als de bal aan de andere kant is en steun de speler in het centrum 
     verdedig steeds mee , tracht achter de bal te komen 
      
   9  zet druk op de tegenstander met een idee 
     laat een bepaalde speler aan de bal of dwing de tegenstander naar buiten 
     stoor niet in je eentje  
    laat je niet te makkelijk uitschakelen 
 

4.1.3.4.3. Wedstrijdsituaties en trainingsthema’s 

 
het hoog druk zetten op de tegenstander 

 De plaats van druk zetten    
 De wedstrijd is grillig    
 Stappenplan "hoog druk zetten"   

1) De ruimte klein maken :  
 bal op de flank 
 bal centraal 



 

JEUGDBELEIDSPLAN 
VK SIMIKOS  

  

33 
 

 aansluiten linies 
 knijpen door de flankverdediger 
 steunen door de centrale verdediger 
 het overnemen van elkaar 
 op één lijn spelen achterin 
 ruimtedekking     

2) Druk zetten op de bal :  
 ageren ( niet enkel anticiperen en reageren ) 
 niet laten uitschakelen 
 moment van druk zetten 
 moment van doordekken 
 de bal veroveren 

 Zones om druk te zetten    
 Standaardsituaties     

1) doorschuiven in de as   
2) druk zetten met 3 aanvallers   
3) vrijlaten van een specifieke tegenstander 

 Druk zetten tegenover verschillende formaties bij de tegenpartij 
1) tegen 4-3-3 verdedigend   
2) tegen 4-3-3 aanvallend   
3) tegen 4-4-2 in ruit    
4) tegen 4-4-2 plat    
5) tegen 3-4-3    

 Restverdediging   
het verdedigen voor doel  

 de plaats van "verdedigen voor doel"  
 Stappenplan "verdedigen voor doel"  

1) de ruimte klein maken :  
 bal op de flank 
 bal centraal 
 aansluiten linies 
 knijpen door 2 en 5 
 steunen door 3 en 4 
 overnemen van elkaar 
 ingedraaid staan 

2) druk zetten op de bal :  
 moment van druk zetten 
 de bal veroveren 

 Het verdedigen bij een uittrap van de doelman 
 

4.1.3.5. Omschakelen 

 
4.1.3.5.1. Principes omschakelen bij balverlies 

 
1) we schakelen zo snel mogelijk om. Belangrijk om het moment te herkennen.  

          
2) We komen terug in de eigen positie / organisatie     

          
3) We zetten druk vooruit op de balbezitter en halen de dieptebal eruit.   
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4.1.3.5.2. Principes omschakelen bij balverovering 

 
1) We schakelen zo snel mogelijk om, uitbuiten van de kwetsbare situatie van de tegenstander. 

          
2) We kiezen indien mogelijk voor de diepe bal, zo boeken we terreinwinst. Indien dat niet kan wisselen 

we de bal van kant of halen hem weg uit de drukte. Balbezit houden!  
          

3) We leggen de nadruk op de beslissende pass, we proberen zo snel mogelijk iemand in een 
scoringspositie te brengen, daarbij vermijden we onnodige breedtepassen en risico's. 

 
4.1.3.5.3. Taken en functies 

 
TEAM BIJ BALVEROVERING :  

Schakel zo snel mogelijk om   
     Probeer zo snel mogelijk de dieptebal te spelen 
     Indien de dieptebal niet mogelijk is, houd de bal in bezit en wees geduldig.  
     Haal de bal, indien nodig, uit de situatie en wissel van kant. 

TEAM BIJ BALVERLIES :   
Schakel zo snel mogelijk om   

     De spelers kortst bij de bal: zet druk op de bal. 
     Probeer zo snel mogelijk terug in je positie te komen. 
     Kies positie tussen de bal en het eigen doel. 
 

PER LINIE BIJ BALVEROVERING :  
     

   aanval --> Kom tot scoren of laat een medespeler scoren 
     Maak je aanspeelbaar in de diepte of in de voet 
     Indien de dieptebal niet mogelijk is , blijf in balbezit  
     Maak andere spelers aanspeelbaar  
        
   middenveld --> Probeer zo snel mogelijk de dieptebal te spelen 
     Indien de dieptebal niet mogelijk is , houd de bal in bezit 
     Creëer aanspeelpunten voor de speler aan de bal  
      
   verdediging --> Probeer zo snel mogelijk de dieptebal te spelen 
     Indien de dieptebal niet mogelijk is , houd de bal in bezit 
     Creëer aanspeelpunten voor de speler aan de bal 

PER LINIE BIJ BALVERLIES : 
     

aanval --> Schakel zo snel mogelijk om  
     Maak het veld klein , knijp naar binnen 
     De speler het kortst bij de bal , zet druk op de bal 
     Haal de dieptebal eruit  
      

middenveld --> Schakel zo snel mogelijk om  
     Maak het veld klein , knijp naar binnen 
     De speler het kortst bij de bal , zet druk op de bal 
     Haal de dieptebal eruit  
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verdediging --> Schakel zo snel mogelijk om  

     Maak het veld klein , knijp naar binnen 
     De speler het kortst bij de bal , zet druk op de bal 
     Haal de dieptebal eruit  
     Geef ruimtedekking indien nodig 
 

PER POSITIE :         
   1 Balverovering Kijk diep , dieptebal mogelijk op aanvallers ?  
      Indien niet mogelijk : geen risico's in opbouw , balbezit ! 
      Speel de diepste vrije man aan   
      Maak je aanspeelbaar voor de speler aan de bal  
    Balverlies Tracht in 1ste instantie een tegendoelpunt te vermijden 
      Wees proactief voor het onderscheppen van de dieptebal  
      Zet onmiddellijk organisatie neer , coach !  
          
   3 en 4 Balverovering Speel , indien mogelijk , de dieptebal   
      Dribbel in met de bal of speel een medespeler aan  
      Maak je aanspeelbaar voor de speler aan de bal  
    Balverlies Zet , indien mogelijk , onmiddellijk druk op de bal  
      Kom zo snel mogelijk in je defensieve positie  
      Geef indien noodzakelijk ruimtedekking   
          
   2 en 5 Balverovering Speel , indien mogelijk , de dieptebal   
      Dribbel in met de bal of speel een medespeler aan  
      Maak je aanspeelbaar voor de speler aan de bal  
    Balverlies Zet , indien mogelijk , onmiddellijk druk op de bal  
      Kom zo snel mogelijk in je defensieve positie  
      Geef indien noodzakelijk ruimtedekking   
          
   6 Balverovering Speel , indien mogelijk , de dieptebal   
      Dribbel in met de bal of speel een medespeler aan  
      Maak je aanspeelbaar voor de speler aan de bal  
    Balverlies Zet , indien mogelijk , onmiddellijk druk op de bal  
      Kom zo snel mogelijk in je defensieve positie  
          

8 en 10 Balverovering Probeer tot scoren te komen of breng één van je medespelers in een  
scoringspositie  

      Creëer aanspeelmogelijkheden in de diepte of in de voet 
      Speel , indien mogelijk , de (beslissende) dieptebal 
    Balverlies Zet , indien mogelijk , onmiddellijk druk op de bal  
      Kom zo snel mogelijk in je defensieve positie  
          
   7 en 11 Balverovering Probeer tot scoren te komen of breng één van je medespelers in een  

scoringspositie  
      Creëer aanspeelmogelijkheden in de diepte of in de voet 
      Speel , indien mogelijk , de (beslissende) dieptebal 
    Balverlies Zet , indien mogelijk , onmiddellijk druk op de bal  
      Kom zo snel mogelijk in je defensieve positie  
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   9 Balverovering Probeer tot scoren te komen of breng één van je medespelers in een  
scoringspositie  

      Creëer aanspeelmogelijkheden in de diepte of in de voet 
      Speel , indien mogelijk , de (beslissende) dieptebal 
    Balverlies Zet , indien mogelijk , onmiddellijk druk op de bal  

     Kom zo snel mogelijk in je defensieve positie 
 
 

4.1.3.5.4. Wedstrijdsituaties en trainingsthema’s 

 
Omschakelen bij balverovering 

 De plaats van omschakelen bij balverovering 
 Omschakelen bij balverovering 

1) Het spelen van de dieptebal 
2) Het wisselen van speelkant 
3) Het uithalen van de bal 

 De tegenaanval   
 De tegenaanval na een spelhervatting 

Omschakelen bij balverlies 
 De plaats van omschakelen bij balverlies 
 Omschakelen bij balverlies 
 De restverdediging 

 

4.2. SPELERSPROFIELEN 

 
Op basis van spelconcept, spelsysteem en speelwijze kunnen we volgende spelersprofielen  
samenstellen: 

  

4.2.1. Doelman (1) 

 

4.2.1.1. Opbouw 

 
o Kan leiding geven 
o Neemt actief deel aan het positiespel in de opbouw 
o Steeds aanspeelbaar naast de doelmond 
o Diep kijken , denken en indien mogelijk spelen 
o Balbezit primeert bij keuze 
o Houdt overzicht over medespelers 
o Speelt risicoloos indien nodig 
o Goede coaching naar verdedigers toe 
o Kan snel omschakelen bij balrecuperatie 

 

4.2.1.2. Aanval 

 
o Durft ver voor eigen doel spelen en volgt spel mee aan de kant van de bal 
o In staat om verdedigers en middenvelders positioneel te corrigeren 
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o Voorziet balverlies door positioneel te anticiperen op mogelijke snelle dieptepass 
 

4.2.1.3. Verdediging 

 
o Leest de opbouw van de tegenstander goed , coacht team 
o Kan ver uit zijn doel spelen 
o Kan een dieptepass goed inschatten en deze zo hoog mogelijk onderscheppen 
o Past perfect zijn positie aan aan medespelers en tegenstanders 
o Goed in het inschatten van het baltraject bij een hoge bal of flankvoorzet 
o Geeft leiding aan zijn verdediging 
o Organiseert zijn team snel bij stilstaande fases tegen 

4.2.2. Centrale verdedigers ( 3 en 4 ) 

 

4.2.2.1. Opbouw 

 
o Kan leiding geven 
o Kan zich aanspeelbaar maken , ook bij hogere druk 
o Diep kijken , denken en indien mogelijk spelen 
o Kan snel de vrije man vinden in de ruimte , tussen de linies of in de voet 
o Kan heel snel de juiste keuze maken wat betreft inspelen ( kort , lang , strak laag of hoog 

, vallende bal , ...) 
o Kan de bal in twee tijden van flank veranderen 
o Speelt actief ondersteunend aan flankverdedigers en middenvelders 
o Past zijn positie aan bij infiltratie van een medeverdediger 
o Kan in één tijd gericht uitverdedigen 
o Werkt goed samen met de middenvelders 
o Is in staat om gepast in te schuiven 
o Kan bij infiltratie met bal een overtalsituatie herkennen en uitspelen 

 

4.2.2.2. Aanval 

 
o Sluit zo snel mogelijk bij en is daarin ook sturend 
o Durft in te schuiven op juiste moment ( tot in waarheidszone ) 
o Kan medeverdedigers en middenvelders positioneel corrigeren ( evenwicht in team in 

functie van mogelijk balverlies ) 
o Kan ondersteunend , maar dwingend coachen  
o Heeft goed positiespel in functie van mogelijk balverlies 

 

4.2.2.3. Verdediging 

 
o Beheerst de basisprincipes van het zoneverdedigen . 
o Slim in 1/1 duel ( remmend wijken , moment van happen , manier van vooruit 

verdedigen , ... ) en steeds onverbiddelijk 
o Slim in het spelen op interceptie en gepast vervolg ( one touch verdedigen , infiltratie , 

balbezit ) 
o Kan een ondertalsituatie oplossen of het gevaar ervan uitstellen 
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o Geeft leiding aan de verdediging ( bepalen hoogtelijn compact blok ) 
o Kan op juiste moment rugdekking geven aan andere centrale verdediger of 

flankverdediger 
o Kan op juiste moment diepte wegnemen in zijn rug door goed in profiel te anticiperen , is 

snel en explosief  
o Kan het spel van de tegenstander goed en snel ontleden 
o Kan vlot omschakelen van zoneverdediging naar individuele mandekking in de 

afweerzone 
o Kiest voor doel bij mandekking een goede uitgangspositie en is duelslim 
o Is (kopbal)sterk op stilstaande fases en flankvoorzetten 
o Kan dwingend en inhoudelijk goed coachen naar de andere verdedigers toe ( onderlinge 

afstanden , sluiten centrale as , overname tegenstanders , ... ) 
o Is in staat om het ganse team positioneel te sturen wanner we de bal niet hebben 

4.2.3. Flankverdedigers ( 2 en 5 ) 

 

4.2.3.1. Opbouw 

 
o Kan zich aanspeelbaar maken in de opbouw 
o Kan diep kijken , denken en spelen indien mogelijk 
o Kan snel de vrije man vinden in de ruimte , tussen de linies of in de voet 
o Kan op het juiste moment ( in één tijd ) diagonaal inspelen in de voet , beweegt daarna 

door n de vrije ruimte 
o Houdt steeds balverlies in het achterhoofd ( aanpassen positie bij infiltratie medespeler ) 
o Is in staat om gepast in te schuiven zonder bal of te infiltreren met bal 
o Kan de bal eruit halen indien verdere opbouw via de flank onmogelijk is 
o Sluit aan tijdens de opbouw aan zijn kant en is ondersteunend aan middenvelders en/of 

flankaanvaller 
o Kan in één tijd gericht uitverdedigen 

 

4.2.3.2. Aanval 

 
o Kan de situatie herkennen om steun te geven of over de flankaanvaller te gaan buitenom 

of binnendoor 
o Kan bij een infiltratie hoog op het terrein gepast naar binnen snijden 
o Voelt aan wanneer hij zijn tegenstander de pas kan afsnijden 
o Heeft bij doorzetten voldoende overzicht om juiste pass te trappen ( 45° pas , 1° zone , 

2° zone , 11m zone , steekpas, ... ) 
o Houdt eventueel balverlies steeds in het achterhoofd en kiest positie in functie van 

restverdeling als de bal op de andere flank is ) 
o Is technisch vaardig en heeft veel loopvermogen 

 

4.2.3.3. Verdediging 

 
o Beheerst de basisprincipes van het zoneverdedigen 
o Slim in 1/1 duel ( remmend wijken , moment van happen , manier van vooruit 

verdedigen , ... ) en steeds onverbiddelijk 
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o Slim in het spelen op interceptie en gepast vervolg ( one touch verdedigen , infiltratie , 
balbezit ) 

o Kan een ondertalsituatie oplossen of het gevaar ervan uitstellen 
o Kiest de juiste momenten om vooruit druk te zetten op de tegenstander 
o Kan occasioneel goed instappen met de centrale verdedigers om een tegenstander 

buitenspel te zetten 
o Houdt perfect de lijn bij de centrale verdediger die de hoogte bepaalt 
o Kan op juiste moment diepte wegnemen in zijn rug door goed in profiel te anticiperen , is 

snel en wendbaar 
o Heeft aandacht voor het dichthouden van de centrale as als de bal op de andere flank is 

of in het centrum en heeft daarbij voortdurend zijn directe tegenstander in het oog ( 
split vision ! ) 

o Kan het spel van de tegenstander goed en snel ontleden 
o Kan vlot omschakelen van zoneverdediging naar individuele mandekking in de 

afweerzone 
o Is sterk op stilstaande fases en flankvoorzetten 
o Kan eisend coachen ten opzichte van middenvelders en flankaanvaller 

4.2.4. Controlerende middenvelder ( 6 ) 

 

4.2.4.1. Opbouw 

 
o kan leiding geven 
o kan zich goed aanspeelbaar maken in functie van vooruit voetballen en tevens de 

passlijnen op de centrumspits en aanvallende middenvelders open houden 
o is in staat om situaties aan te voelen door constant over de schouder te kijken 
o is balvast onder druk en op de kleine ruimte 
o kan diep denken , kijken en spelen indien mogelijk 
o kiest snel voor eenvoudige en risicoloze oplossingen indien geen diepte mogelijk is ( 

meest vrije aanvaller of aanvallende middenvelder in de voet aanspelen ) 
o zoekt constant oogcontact met de andere middenvelders en past indien nodig zijn 

positie aan 
o kan gericht in één tijd voetballen 
o beweegt na het inspelen meteen door in een vrije ruimte 
o kan het spel snel ( max 2 à 3 tijden ) verleggen van flank 

 

4.2.4.2. Aanval 

 
o Heeft de juiste timing om te infiltreren met of zonder bal en voor gevaar te zorgen rond 

de 16 m 
o Kan aanvallers met een steekpass of vallende bal afzonderen voor doel 
o Is in staat om een paar keer in de ruimte achter de verdedigers te gaan 
o kan steunend spelen ten opzichte van de aanvallende middenvelders en de 

flankaanvallers 
o heeft scorend vermogen 
o is geduldig om te infiltreren of in steun te gaan , houdt de ruimte voor zich voldoende en 

lang genoeg open 
o houdt steeds eventueel balverlies in het achterhoofd en zorgt voor evenwicht in het 

team 
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o houdt voldoende contact met de centrale verdedigers en heeft aandacht voor de 
centrale as 

o kan ondersteunend , maar dwingend coachen 
 

4.2.4.3. Verdediging 

 
o Beheerst de basisprincipes van het zoneverdedigen 
o Kan in zone en mandekking verdedigen 
o Is duelslim 1/1 ( remmend wijken , moment van happen , ... ) 
o Kiest het juiste moment om agressief en snel vooruit te verdedigen en is daarbij zeer 

sterk in het recupereren van ballen 
o Beschikt over een goed anticiperingsvermogen in functie van ruimtedekking bij hoge 

pressing , het uitvallen van hoge ballen , ... 
o Is slim in het spelen op interceptie en kiest gepaste voortzetting ( one touch verdedigen , 

infiltreren of rustig balbezit houden ) 
o Kan een ondertalsituatie oplossen of het gevaar ervan uitstellen 
o Neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van een infiltrerende tegenstander 
o Is sterk op stilstaande fases tegen en in het verdedigen voor eigen doel 
o Is in staat om gevaarlijke passlijnen af te zetten om niet kwetsbaar te worden in zijn rug 
o Werkt goed samen met de andere middenvelders en de centrale verdedigers , bewaakt 

de verdedigende balans op het middenveld 
o Verleent goed rugdekking door snel te kantelen en zonder teveel uit de centrale as weg 

te gaan 
o Is in staat om het spel van de tegenstander snel te ontleden 
o Kan de spelers voor zich dwingend en inhoudelijk goed sturen  
o Heeft een groot loopvermogen 

4.2.5. Aanvallende middenvelders ( 8 en 10 ) 

 

4.2.5.1. Opbouw 

 
o Kan zich goed aanspeelbaar maken in functie van vooruit voetballen 
o Is in staat om situaties goed aan te voelen door voortdurend over de schouder te kijken 
o Kan tijdens de opbouw slim tussen de linies komen 
o Is balvast onder druk en op de kleine ruimte 
o Zoekt vaak oogcontact met de centrumspits en de andere middenvelders ( roterende 

driehoek ) om tot een goede wisselwerking te komen 
o Kan gericht in één tijd voetballen 
o Beweegt na het inspelen meteen door in een vrije ruimte 
o Kan het spel snel verleggen van flank 

 

4.2.5.2. Aanval 

 
o Heeft een goede wisselwerking met de centrumspits ( loshaken , ondersteunen , 

overlappen , in of uit de bal , in de voet of in de ruimte vragend , ... ) 
o Heeft de kwaliteit en timing om te infiltreren met of zonder bal en en daarbij gevaarlijk 

te zijn voor doel 
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o Komt op het gepaste moment aanspeelbaar tussen de linies en van daaruit de aanvallers 
met een steekpass of vallende bal afzonderen voor doel 

o Komt op het juiste moment schuin in steun onder de bal bij de centrumspits 
o Heeft een goed overzicht en een hoge tactische handelingssnelheid 
o Heeft scorend vermogen 
o Kan een kans creëren via een individuele actie 
o Is bij een flankvoorzet zelf gevaarlijk voor doel  
o Gaat op een intelligente manier om met mandekking en neemt dan nog meer initiatief 
o Is balvast en voldoende duelslim met de rug naar doel en met tegenstander in de rug 
o Is creatief en verrassend , soms onvoorspelbaar aan de bal 

 

4.2.5.3. Verdediging 

 
o Kan snel en gericht druk zetten op de tegenstander en dit in samenwerking met de 

aanvallers en de andere middenvelders 
o Is duelslim 1/1 ( remmend wijken , moment van happen , ... ) 
o Recupereert voldoende ballen bij het druk zetten door goed positiespel en inschatten 

van afstanden 
o Kan de opbouw van de tegenstander goed lezen en daardoor anticiperen bij het druk 

zetten ( onderweg zijn voor de bal vertrekt ) 
o Is tijdens het druk zetten slim in het afzetten van passlijnen 
o Is slim in het spelen op interceptie ( one touch verdedigen ) 
o Is in staat om negatieve pressing te zetten wanneer hij (te) makkelijk werd uitgeschakeld 
o Kan de centrumspits en de flankaanvallers dwingend en inhoudelijk sturen 

4.2.6. Centrumspits ( 9 ) 

 

4.2.6.1. Opbouw 

 
o Maakt zich goed aanspeelbaar in de opbouw van achteruit in functie van vooruit 

voetballen 
o Wijkt nooit teveel weg uit de centrale as en kiest gevarieerde uitgangsposities ( weg 

blijven en verste centrale verdediger opzoeken , in de rug van een centrale verdediger 
gaan staan , tussen beide in , ...) 

o Kan tijdens de opbouw slim tussen de linies komen 
o Is balvast onder druk en kan balbezit houden ( targetman ) 
o Zoekt vaak oogcontact met de aanvallende middenvelders om tot een goede 

wisselwerking te komen 
o Kan gericht in één tijd voetballen 
o Beweegt na het inspelen meteen door in een vrije ruimte 

 

4.2.6.2. Aanval 

 
o heeft scorend vermogen en denkt zeer doelgericht 
o kan beheerst en met overzicht afwerken , aangepast aan de situatie en waar de doelman 

op dat moment het meest kwetsbaar is 
o is dwingend in de diepte , kan de buitenspelval omzeilen indien nodig 
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o heeft een goede timing en is geduldig om initiatief te nemen en aanspeelbaar te worden 
.  

o Loopt wanneer hij moet lopen en wanneer hij de tegenstander pijn kan doen  
o Houdt de ruimtes aan de buitenkant voldoende open voor de opkomende buitenspelers 
o Kan zelf een kans creëren via een individuele actie , maar herkent ook een 2 tegen 1 

situatie met een medespeler in een betere positie 
o Kan bij een flankvoorzet goed positie kiezen voor doel en bezit een goede timing om net 

voor de verdediger op te duiken of te versnellen in een vrije ruimte 
o Heeft een goede samenwerking met de aanvallende middenvelders 
o Is balvast en voldoende duelslim met de rug naar doel en een tegenstander in de rug , 

heeft daarbij oog voor in steun komende spelers . 
o Voelt de situatie aan om met de rug naar doel weg te draaien van een tegenstander om 

in schietpositie te komen . 
 

4.2.6.3. Verdediging 

 
o Kan zodanig individueel druk zetten dat een tegenstander nooit zomaar langs hem heen 

loopt 
o Kan de opbouw van de tegenstander sturen in de richting van de zwakste verdediger 

door gericht druk te zetten  
o Leest de opbouw van de tegenstander goed en kan anticiperen bij het druk zetten ( 

onderweg zijn voor de bal vertrekt ) 
o Werkt goed samen met de andere aanvallers en de aanvallende middenvelders wanneer 

de bal bij een flankverdediger is ( kiest hierbij zo positie dat kortste centrale verdediger 
onder controle wordt gehouden en de passlijn naar de verste wordt afgezet ) 

o Is in staat om negatieve pressing te zetten wanneer hij te makkelijk werd uitgeschakeld . 
o Herkent de momenten om hoge pressing op te starten 

4.2.7. Flankaanvallers ( 7 en 11 ) 

 

4.2.7.1. Opbouw 

 
o Kan zich goed aanspeelbaar maken in functie van vooruit voetballen 
o Kan ruimte creëren voor zichzelf afhankelijk van de gebreken of kwaliteiten van zijn 

directe tegenstander 
o Is dominant en dwingend in zijn initiatief en brengt voldoende variatie 
o Kan snel handelen onder hoge druk en in een kleine ruimte 

 

4.2.7.2. Aanval 

 
o Heeft scorend vermogen en is doelgericht 
o Heeft een goede timing en is voldoende dwingend bij het nemen van initiatief om de bal 

in de voet of in de diepte te krijgen 
o Herkent het moment om binnendoor diep te lopen ( bijv. Directe tegenstander die even 

niet oplet ) 
o Kan zelf een kans creëren middels een individuele actie , maar herkent ook een 2 tegen 1 

situatie met een medespeler in een betere positie 
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o Herkent wanneer hij buitenom of binnendoor een actie moet maken en herkent ook 
wanneer hij snel vanuit de combinatie moet voetballen 

o Weet wanneer hij een snelle voorzet moet brengen en is in staat om die strak en laag te 
spelen 

o Bewaart het overzicht tijdens zijn actie en net voor de voorzet 
o Kan plots gevaarlijk tussen de linies in de voet aanspeelbaar komen 
o Voelt aan wanneer hij zijn tegenstander de pas kan afsnijden 
o Beschikt over een beslissende steekpass wanneer hij van buiten naar binnen komt 
o Heeft een goede timing om net op tijd gepast voor doel te komen bij een flankvoorzet 

van de andere kant en kan voor een verdediger opduiken 
o Herkent wanneer hij ruimte voor medespelers kan creëren door zijn directe 

tegenstander mee te lokken ( bijvoorbeeld overlappende flankverdediger ) 
o Herkent wanneer de ruimte dicht zit en slaagt erin om de bal eruit te halen ( inspelen 

naar zo centraal mogelijke steunspeler )  
o Kan door dominante coaching een flankwissel afdwingen en daarop meteen gevaarlijk 

zijn . 
 

4.2.7.3. Verdediging 

 
o kan individueel voorwaarts druk zetten op de tegenstander ( naar diens zwakke voet ) en 

hierbij de bal veroveren of hem dwingen tot een onzuivere pass 
o is duelslim 1 tegen 1 verdedigend 
o kan druk zetten vanuit bepaalde passlijnen 
o kan samen met de centrumspits de opbouw van de tegenstander sturen naar de zwakst 

opbouwende centrale verdediger 
o kan de opbouw van de tegenstander goed lezen en anticiperen bij het druk zetten ( 

onderweg voor de bal vertrekt ) 
o komt voldoende naar binnen ( knijpen ) wanneer de bal zich op de andere flank bevindt : 

bal-georiënteerd en diagonaal inzakken . 
o is in staat om negatieve pressing te zetten wanneer hij (te) makkelijk wordt 

uitgeschakeld . 
o kan de positie van de flankverdediger overnemen en beheerst de basisprincipes van het 

zoneverdedigen 
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5. VOETBALOPLEIDING 
 

5.1. HET VOETBALONTWIKKELINGSMODEL 

5.1.1. De vier hoofdfases 

 
 LEEFTIJD BESCHRIJVING SPELDIMENSIE 

VOORFASE 4 tot 5 jaar Multimove 
(balgewenning ) 

n.v.t. 

FASE 1 5 tot 7 jaar Ik en de bal (exploratie) 2v2 en 3v3 

FASE 2 7 tot 9 jaar Collectief spel “dichtbij” 5v5 

FASE 3 9 tot 13 jaar Collectief spel “2de graad” 8v8 

FASE 4 Vanaf 13 jaar Collectief spel “veraf” 11v11 

 

5.1.2. De Ontwikkelingsdoelen 

 

5.1.2.1. Technisch-tactische ontwikkelingsdoelen 
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5.1.2.2. Mentale ontwikkelingsdoelen 

 

 
 

5.1.2.3. Fysieke ontwikkelingsdoelen 
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5.2. LEERPLANNEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE 

 

5.2.1. De ontwikkelingsfase 2 tegen 2 : U5 en U6 

 

5.2.1.1. Inhoudelijke bepaling volgens het voetbalontwikkelingsmodel 

 
2 – 2 

(debutantjes) 

U5 Balgewenning 
 
U6 Oppositiespelen 

Football as a dribbling and shooting 
game 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
1ste fase: kinderen spelen met de bal naast elkaar.  
2de fase: kinderen spelen tegen elkaar (=oppositiespelen)  1-1 (het duel), d.w.z. leiden en dribbelen     
                 met het accent op scoren. 
 

LICHAAMS- EN BALBEHEERSING 
1° fase  
Algemene lichaams- en balvaardigheden 
Oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen  
  
2° fase  
B+: balgewenning met de voet : leiden, dribbelen en trappen 
B-: de bal afnemen + het scoren beletten 

FYSIEK MENTAAL – SOCIAAL – LIFESTYLE 
• KRACHT: heel weinig 
ontwikkeld 
• LENIGHEID: meestal  
   grote lenigheid 
• UITHOUDING: erg  
   oneconomisch lopen  
   (veel energieverlies), snel  
   moe (maar ook snelle  
   recuperatie) 

• SNELHEID:  
   reactiesnelheid in  
   spelvorm 
• COORDINATIEweinig  
   lichaamsbeheersing,  
   evenwichtsgevoel,  
   lichaams-, ruimte- en  
   tijdsbesef, - vaak nog  
   geen voorkeurvoet  
   ontwikkeld (geen  
   dominantie links of  
   rechts) 

• Toont grote spontaniteit  
• Speelt graag en maakt graag plezier 
• Is sterk op zichzelf gericht 
• Is vaak onrustig en vlug afgeleid 
• Kan geen langdurige concentratie aanhouden 
• Is gehecht aan de jeugdopleider 
• Kijkt op naar jeugdopleider 
• Bootst jeugdopleider na 

 

5.2.1.2. Spelsysteem 

 
Niet van toepassing in 2v2 , het duel 1:1 staat centraal . 

 

5.2.1.3. Spelconcept 

 
Niet van toepassing in 2v2 
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5.2.1.4. Speelwijze 

 
Niet van toepassing in 2v2 

 

5.2.1.5. Methodiek 

 
Hiervoor verwijzen we naar het jaarplan voor deze categorie .  

 

5.2.2. De ontwikkelingsfase 3 tegen 3 en 5 tegen 5  : U7 , U8 en U9 

 

5.2.2.1. Inhoudelijke bepaling volgens het voetbalontwikkelingsmodel 

 
 
K + 2 / K + 2 

K + 4 / K + 4 

U7 : Toepassing 3 v 3 
 
U8/U9 : Uitbreiding naar kort    spel 

Football as a dribbling and shooting 
game 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 

Ideale wedstrijdvorm is 5-5 (= enkele ruit)met passafstanden tot ongeveer 10 meter . 

Bij U7 wordt dat 3-3 ( driehoek met doelman ) . 
 

BASICS TEAMTACTICS 

Ba+ Ba- TT+ TT- 
• leiden en dribbelen 
• korte passing 
• controle op lage bal 
• doelpoging tot 10m 
(dichtbij) 
• doelpoging op lage 
voorzet 
• vrij en ingedraaid staan 
• vrijlopen: aanspeelbaar 
zijn door vrije ruimte te 
zoeken 
• inworp 

• druk zetten, duel of 
remmend wijken 
• opstelling tussen 
tegenspeler en doel 
• korte dekking op korte 
pass 
• interceptie of afweren 
van korte pass 

01. Openen : breed . 
02. Openen: Diep  
14. Infiltratie met bal: 
leiden of dribbelen: 
Challenge   
15. Een doelkans creëren 
via een individuele actie  
21. Zo snel mogelijk 
afwerken bij  een 
werkelijke doelkans 

05. Positieve pressing op 
de baldrager  
11. Het duel nooit 
verliezen: zich nooit laten 
uitschakelen 
 15. Zich niet laten 
uitschakelen door een 
individuele actie in de  
waarheidszone  
21. Doelpoging afblokken 

FYSIEK MENTAAL – SOCIAAL – LIFESTYLE 
• KRACHT : natuurlijke 
bewegingen, duelvomen 
tussen homogene groepen 
(evenwicht)  
• LENIGHEID : meest 

• SNELHEID : - reactie- en 
startsnelheid in spelvorm - 
looptechniek enkel 
observeren en speels 
scholen 

• Wordt leergierig 
• Concentratie neemt toe 
• Is bereid om deel uit te maken van een team 
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gunstige periode 
• UITHOUDING : de 
omvang van de training 
voldoet 

• COORDINATIE : - 
lichaamscoördinatie - oog-
handcoördinatie – oog-
voetcoördinatie 

 
 
 

5.2.2.2. Spelsysteem 

 
 3 v 3 : in een driehoek met de doelverdediger als achterste punt. 

 

 
 
 5 v 5 : een enkele ruit 

 
 
Posities : 1 =   doelman 
  3 =   centrale verdediger 
  7 en 11 =  flankspeler 
  9 =   spits 

 

5.2.2.3. Spelconcept 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
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5.2.2.4. Speelwijze 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
 

5.2.2.5. Methodiek 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
 

5.2.3. De ontwikkelingsfase 8 tegen 8 (1) : U10 en U11 

 

5.2.3.1. Inhoudelijke bepaling volgens het voetbalontwikkelingsmodel 

 
K + 7 / K + 7 U10 : Toepassing 2-2 en 5-5 

U11 : Uitbreiding naar halflang 
           spel 

Football as a halflong passing 

game without off-side rule 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Ideale wedstrijdvorm is 8-8 (= dubbele ruit)  met passafstanden tot ongeveer 15 meter . 

 

BASICS TEAMTACTICS 

Ba+ Ba- TT+ TT- 
• halflange passing 
• controle op halfhoge bal 
• doelpoging vanop 15 à       
   20m (halfver) 
• doelpoging op halfhoge  
   voorzet 
• vrijlopen om zelf  
   aanspeelbaar te zijn 
• steunen 
• corner + indirecte vrije    
   trap 

• speelhoeken afsluiten 
• korte dekking op 
halflange pass 
• interceptie of afweren  
   halflange pass 
• corner + indirecte vrije  
   trap 

04. Ruimte creëren voor 
zichzelf en het benutten 
ervan  
06 a.Efficiënte balcirculatie  
Progressie nastreven 
Richting: ruit 1  ruit 2: 
passing 1ste graad  
07a Efficiënte balcirculatie 
nauwkeurig doorspelen  
van de bal  09a. Diagonale 
passing: na 
aanspeelbaarheid  
11. Efficiënte infiltratie 
met bal op het juiste 
moment: Bij ruimte 
16a.Een voorzet trappen  
over de grond die 
bruikbaar is vóór doel 

01a. Sluiten : 
Speelruimtes beperken 
 06. Negatieve pressing op 
de baldrager 
 07. Dekking door dichtste 
medespeler 10. Een 
meeschuivende doelman 
(hoge positie)  
12. Het duel proberen te 
winnen bij 100%  zekerheid   
13. De bal recupereren 
door interceptie 
 
 

FYSIEK MENTAAL – SOCIAAL – LIFESTYLE 
• KRACHT: spelen met  
   eigen lichaamsgewicht,  
   duelvormen tussen  
   homogene groepen 

• SNELHEID: - reactie-,  
   startsnelheid en  
   versnellen in spelvorm  
   (recuperatie!) –  

• Wil zich meten met anderen 
• Kan in teamverband een doel nastreven • Is kritisch  
   tegenover eigen prestatie en die van anderen 
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• LENIGHEID: neemt af,  
   dus stimuleren 
• UITHOUDING: de  
   omvang van de training  
   en andere  
   bewegingselementen  
   (ademhaling!) 

   looptechniek verbeteren 
• COORDINATIE: -  
   lichaamscoördinatie –  
   oog-handcoördinatie –  
   oog-voetcoördinatie 

 

5.2.3.2. Spelsysteem 

 
 8 v 8 : een dubbele ruit 

 

 
 

 Posities : 1 =   doelman 
   3=  centrale verdediger 
   2 en 5=  flankverdedigers 
   10 =  centrale middenvelder 
   7 en 11= flankaanvallers 
   9 =  spits 

 

5.2.3.3. Spelconcept 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 

 

5.2.3.4. Speelwijze 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
 

5.2.3.5. Methodiek 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
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5.2.4. De onwikkelingsfase 8 tegen 8 (2) : U12 en U13 

 

5.2.4.1. Inhoudelijke bepaling volgens het voetbalontwikkelingsmodel 

 
K + 7 / K + 7 U12   Uitbreiding naar halflang 

U13   spel 
Football as a halflong passing 

game without off-side rule 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Ideale wedstrijdvorm is 8-8 (= dubbele ruit)  met passafstanden tot ongeveer 20 meter . 

 

BASICS TEAMTACTICS 

Ba+ Ba- TT+ en TT-+ TT- en TT+- 
• halflange passing 
• controle op halfhoge bal 
• doelpoging vanop 15 à  
   20m (halfver) 
• doelpoging op halfhoge   
   voorzet 
• vrijlopen om zelf  
   aanspeelbaar te zijn 
• steunen 
• corner + indirecte vrije  
   trap 

• speelhoeken afsluiten 
• korte dekking op  
   halflange pass 
• interceptie of afweren  
   halflange pass 
• corner + indirecte vrije  
   trap 

03a. Driehoeksspel: 
Aanspeelbaarheid  
05. Ruimte creëren voor 
een medespeler en het 
benutten ervan 
06b.Efficiënte balcirculatie 
Progressie nastreven 
zonder risico op balverlies  
07b.Efficiënte balcirculatie 
zo snel mogelijk 
nauwkeurig doorspelen 
van de bal  08.Efficiënte 
balcirculatie:   Een zo hoog 
mogelijke  balsnelheid 
nastreven 10. Een lijn 
overslaan bij passing diep 
(pass 2de gr) 12. Efficiënte 
infiltratie zonder bal na 
een pass: Give & Go  
13. Efficiënte infiltratie 
zonder bal op het juiste 
moment: bij ruimte  
16b. Een voorzet trappen 
in de lucht die  bruikbaar is 
voor doel 18a. Efficiënte 
bezetting voor doel door 
twee of drie spelers  
23. Balrecuperatie: 1ste 
actie is diepte -gericht 

16. Een voorzet beletten  
18a. Efficiënte bezetting 
voor doel bij voorzet : 
defensieve T-vorm (2+1)  
23. Onmiddellijk na 
balverlies druk zetten en 
dieptepass  verhinderen 
 

FYSIEK MENTAAL – SOCIAAL – LIFESTYLE 
• KRACHT: spelen met  
   eigen lichaamsgewicht,  
   duelvormen tussen  

• SNELHEID: - reactie-,  
   startsnelheid en  
   versnellen in spelvorm  

• Wil zich meten met anderen 
• Kan in teamverband een doel nastreven  
• Is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen 
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   homogene groepen 
• LENIGHEID: neemt af,  
   dus stimuleren 
• UITHOUDING: de  
   omvang van de training  
   en andere  
   bewegingselementen 
(ademhaling!) 

   (recuperatie!) –  
   looptechniek verbeteren 
• COORDINATIE: -  
   lichaamscoördinatie –  
   oog-handcoördinatie –  
   oog-voetcoördinatie 

 

 

5.2.4.2. Spelsysteem 

 
 8 v 8 : een dubbele ruit 

 

 
 

 Posities : 1 =   doelman 
   3=  centrale verdediger 
   2 en 5=  flankverdedigers 
   10 =  centrale middenvelder 
   7 en 11= flankaanvallers 
   9 =  spits 

 

5.2.4.3. Spelconcept 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
 

5.2.4.4. Speelwijze 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 

 

5.2.4.5. Methodiek 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
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5.2.5. De ontwikkelingsfase 11 tegen 11 (1) : U14 en U15 

 

5.2.5.1. Inhoudelijke bepaling volgens het voetbalontwikkelingsmodel 

 
K + 10 / K + 10 U14   Toepassing 2-2 , 5-5 en 8-8 

U15   Uitbreiding naar lang spel 
Football as a long passing game  

with off-side rule 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Ideale wedstrijdvorm is 11-11 met passafstanden van soms meer dan 30 meter (bij toepassing van de 

buitenspelregel ontstaat immers  veel ruimte tussen verdediging en doel) 
 

BASICS TEAMTACTICS 

Ba+ Ba- TT+ en TT-+ TT- en TT+- 
• lange passing 
• controle op hoge bal 
• doelpoging vanaf 20m  
   (ver) 
• doelpoging op hoge  
   voorzet 
• vrijlopen om een  
   medespeler  
   aanspeelbaar te maken 
• vrijlopen door diep in de  
   vrije ruimte te lopen  
  (buitenspel omzeilen)  
• directe vrije trap 

• Speelhoeken afsluiten 
• korte dekking op lange  
   pass 
• interceptie of afweren  
   van lange pass 
• onderlinge dekking 
• directe vrije trap 

03a. Driehoeksspel: 
Aanspeelbaarheid met 
aandacht voor wisselende 
spelsituaties. 09b. 
Diagonale passing: In & out 
passing naar de  zwakke 
zone van de tegenpartij  
17.  Een subtiele eindpass 
in de diepte trappen naar 
een speler die in de rug 
van de laatste lijn  duikt  
18b. Efficiënte bezetting 
voor doel bij voorzet: 1ste–
2de paal, 11m&16m   
20. Diepte induiken maar 
opgelet off-side 24. Diep 
blijven spelen 

01b. Sluiten , 
speelruimtes beperken:  
Blok  35m -35m  
02. Evenredige onderlinge 
afstanden  03. HOOG 
BLOK: aanv. & mids  
bevinden zich tussen de 
middenlijn en 
strafschopgebied van de 
tegenstander  04. Centrale 
verdediger dichtst bij het 
duel bepaalt  off-sidelijn 
08. Geen kruisbeweging 
met naburige speler  
09. Het schuiven en 
kantelen van het blok 17. 
Een subtiele eindpass in de 
diepte beletten: Centrum 
sluiten 
 18b. Efficiënte bezetting  
voor doel bij voorzet:  
defensieve T-vorm (3+1) 

FYSIEK MENTAAL – SOCIAAL – LIFESTYLE 
• KRACHT: geen specifieke  
   krachttraining,  
   natuurlijke bewegingen,  
   veelzijdigheid, duels  
   tussen homogene  
   groepen 
• LENIGHEID: grote  

• SNELHEID: 
-  explosief vermogen en  
   maximale snelheid in  
   spelvorm  (juiste  
   arbeid/rust verhouding  
   respecteren) 
 - looptechniek verbeteren 

• Beoordelingsvermogen stijgt 
• Heeft eigen mening 
• Geldingsdrang neemt toe 
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   algemene stijfheid 
• UITHOUDING: omvang  
   van training +korte  
   duurinspanningen met  
   bal (opw) 
   20 sec regel !!   

• COORDINATIE:  
   basistechnieken  
   herhalen, zeker op het  
   einde van de fase bij  
   begin van de puberteit  
   (groeisprint ) 

 

5.2.5.2. Spelsysteem 

 
 11 v 11 : 1-4-3-3 met een aanvallende driehoek op het middenveld 

 

 
  

 Posities : 1= doelman 
   2= rechter flankverdediger 
   3= rechter centrale verdediger 
   4= linker centrale verdediger 
   5= linker flankverdediger 
   6= controlerende middenvelder 
   7=  rechter flankaanvaller 
   8= rechter aanvallende middenvelder 
   9= centrumspits 
   10= linker aanvallende middenvelder 
   11= linker flankaanvaller 

 

5.2.5.3. Spelconcept 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
 

5.2.5.4. Speelwijze 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
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5.2.5.5. Methodiek 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 

 

5.2.6. De ontwikkelingsfase 11 tegen 11 (2) : U16 en U17 

 

5.2.6.1. Inhoudelijke bepaling volgens het voetbalontwikkelingsmodel 

 
 

K + 10 / K + 10 U16   Toepassing 2-2 , 5-5 en 8-8 

U17   Uitbreiding naar lang spel 
Football as a long passing game  

with off-side rule 

 

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING 
Alle “basics” worden nu tot in de perfectie uitgevoerd.  De jeugdspeler voert zijn taak binnen het 1-4-3-3 

spelsysteem bij balbezit en balverlies zo goed mogelijk uit (= teamtactics). 
 

BASICS TEAMTACTICS 

Ba+ Ba- TT+ en TT-+ TT- en TT+- 
 • Vervolmaking via individuele training 19. Strikte dekking 

ontvluchten: snel bewegen  
22. De aanvallers lopen 
zich vrij net vóór 
balrecuperatie (loshaken)  
25. Spelers in het blok: 
enkelen infiltreren 
(SPRINT) 

14. Collectieve Wpressing 
bij kans op balrecuperatie  
19. Kortere dekking in de  
waarheidszone:  Split-
Vision  
20. Geen systematische 
off-side door stap te zetten  
22. Een hoge compacte T-
vorm:restverdediging van 
minstens 3 sp. + K 24. T-
vorm: tegenaanval 
afremmen 
 25. Niet T-vorm: zo snel 
mogelijk terug in het blok 
komen (SPRINT) 

FYSIEK MENTAAL – SOCIAAL – LIFESTYLE 
 • KRACHT: snelkracht 
     afhankelijk van de  
    morfologie van de speler 
• LENIGHEID:  
   onderhouden in functie  
   van blessures 
• UITHOUDING: extensieve  
   en intensieve  
   duurtraining (geen  
   weerstand!) 

• SNELHEID: 
- explosief vermogen en  
   maximale snelheid in  
   spelvorm (juiste  
   arbeid/rust verhouding  
   respecteren) 
 - looptechniek verbeteren 
• COORDINATIE:  
   basistechnieken blijven  
   herhalen want door  

• Toont minder zelfvertrouwen 
• Gaat op zoek naar eigen IK 
• Zet zich af tegen normale waarden 
• Moet meer en meer de intensie tonen om te willen  
   winnen en moet daarvoor bepaalde opofferingen  
   willen doen 
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   lengtegroei ontstaat  
   verminderde  
   bewegingscontrole 

 

5.2.6.2. Spelsysteem 

 
 11 v 11 : 1-4-3-3 met een aanvallende driehoek op het middenveld 

 

 
  

 Posities : 1= doelman 
   2= rechter flankverdediger 
   3= rechter centrale verdediger 
   4= linker centrale verdediger 
   5= linker flankverdediger 
   6= controlerende middenvelder 
   7=  rechter flankaanvaller 
   8= rechter aanvallende middenvelder 
   9= centrumspits 
   10= linker aanvallende middenvelder 
   11= linker flankaanvaller 

 

5.2.6.3. Spelconcept 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
 

5.2.6.4. Speelwijze 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 

 

5.2.6.5. Methodiek 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 
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5.2.7. De doorontwikkelingsfase 11 tegen 11 (3) : vanaf 17 jaar ( U21 + beloften ) 

 

5.2.7.1. Inhoudelijke bepaling volgens het voetbalontwikkelingsmodel 

 
 

K + 10 / K + 10 > U17 : Doorontwikkelen Football as a game with the 

goal to perform as a team 

 

BASICS TEAMTACTICS 
Vervolmaking :  
• Individuele kwaliteiten verder ontwikkelen met  
   als doel de voetbalhandelingen nog beter uit te voeren  
   in functie van de spelbedoeling van het team (=  
   teamefficiënt handelen) 

Algemeen : 
• De eigen kwaliteiten benutten i.f.v. het team 
• Leren beheersen van de ruimte 
•  Leren beheersen van het speltempo van het team en  
    dit hanteren onder wisselende omstandigheden  
• Het specifieker uitvoeren van de taken per positie (  
    binnen een bepaalde teamorganisatie )  
• Het onderling coachen verder ontwikkelen :  meer  
    inhoud en betekenis geven  
• Verwerven van kennis en inzicht : in de eigen basistaak                       
   in die van andere spelers  
• Herkennen van kritieke momenten bij aanvallen en  
   verdedigen : daarop tijdig anticiperen en adequaat  
   handelen 
• Omschakelen in specifieke teamorganisaties, m.a.w. de  
   context waarbinnen het omschakelen plaats vindt  
   (ruimte)    
  
1e Fase Doorontwikkeling :  
• Verwerven van competitierijpheid (wedstrijdrijpheid):  
   Het verhogen van de handelingssnelheid  
   Verbeteren van de timing van de acties 
       (= moment van handelen)  
• Rendement van de acties verhogen:  
   Maken van de juiste keuze op het juiste moment.  
   Beter en eerder leren herkennen spelsituaties  
    (=inzicht)  
2e Fase Doorontwikkeling :  
• vastbijten in de rol binnen het elftal en de zingeving  
   ervan inzien 

Ba+ Ba- B+ <> B- 
Het onderling afstemmen binnen 
het spel van tijd en ruimte:  
• Elkaars mogelijkheden herkennen.  
• Elkaars mogelijkheden benutten.  
• Speelwijze toepassen vanuit een  
   bepaalde teamorganisatie.  

Het ontwikkelen van de teamfunctie 
verdedigen (als basis )  : 
• De verschillen beheersen wanneer  
   er in een andere organisatie wordt  
   gespeeld.  
• De aanvallende acties van de  

Leren om snel om te schakelen :  
• Leren omschakelen om speltempo  
   te beheersen.  
   (=temporiseren/counter).    
   Concreet: anticiperen op  
   omschakelen 
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• Het juiste moment van de eigen  
   voetbalhandelingen afstemmen  
   met de juiste opéénvolging van  
   handelingen van de medespelers.  
• in beeld krijgen welke opties er  
   voor welke posities relevant zijn. 

   tegenpartij  op voorhand  
   doorgronden (=inzicht ) en hierop  
   anticiperen. 

• Specifiek in 1ste fase:   
• Anticiperen op het vervolg bij het  
   winnen of verliezen van duels,  
   hanteren van de buitenspelval en  
   bij alle spelhervattingen.  
• Volhouden van vaak en beter  
   omschakelen (conditioneel aspect) 

FYSIEK 
• KRACHT: snelkracht  afhankelijk van de morfologie van de speler   
• LENIGHEID: onderhouden in functie van blessures  
• UITHOUDING: extensieve en intensieve duurtraining (geen weerstand!)  
• SNELHEID:  - Explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm ( juiste arbeid/rust verhouding 
                           respecteren  
                        - Looptechniek verbeteren  
• COORDINATIE: basistechnieken blijven herhalen want door lengtegroei ontstaat verminderde bewegingscontrole 

MENTAAL 
Verwerven van competitierijpheid (wedstrijdrijpheid):  
• Presteren onder grotere druk .  
• Ontwikkelen van mentale weerbaarheid m.b.t. wedstrijdkwaliteiten, trainingsmentaliteit en zelfdiscipline   
 

5.2.7.2. Spelsysteem 

 
 11 v 11 : 1-4-3-3 met een aanvallende driehoek op het middenveld 

 

 
  

 Posities : 1= doelman 
   2= rechter flankverdediger 
   3= rechter centrale verdediger 
   4= linker centrale verdediger 
   5= linker flankverdediger 
   6= controlerende middenvelder 
   7=  rechter flankaanvaller 
   8= rechter aanvallende middenvelder 
   9= centrumspits 
   10= linker aanvallende middenvelder 
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      11= linker flankaanvaller 
 

5.2.7.3. Spelconcept 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 

 

5.2.7.4. Speelwijze 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 

 

5.2.7.5. Methodiek 

 
Hiervoor verwijzen we naar de jaarplannen voor deze leeftijdscategorieën . 

 
 


