
Bijlage 3 Samenvatting accenten opleiding per Lettergroep  

 
 
JO7/JO8/JO9 (5-8 jaar) 
Algemeen: 

Kinderen in de JO7/JO8/JO9sectie moeten het voetballen nog helemaal leren spelen. Zij 

moeten wennen aan typische voetbaleigen zaken zoals: 

bal/medespelers/tegenstanders/scoren/regels/beperkte ruimte. 

 

Voorspelers levert de bal de meeste weerstand op, hoe en waar de bal 

raken, hoe en waar te gaan staan etc. De speler moet wennen aan het "gedrag van de 

bal" onder alle omstandigheden. Alles staat in het teken van het ontwikkelen van het 

gevoel voor de bal. Winnen of verliezen wordt door de grote groep niet altijd als 

belangrijk ervaren. De spelvreugde is erg belangrijk. Geef elke speler de 

aandacht en niet alleen de "talentvolle". 

 

Voor de spelergeldt: “baas worden over de bal”; dus veel contacten met de bal in 

voetbalsituaties. Niet alleen partijtjes, want dat zou de spelers op den duur vervelen. 

Zoek oefenvormen die passen bij de belevingswereld van kinderen van 6 en 7 jaar: 

een beetje spannend, avontuurlijk en speels, maar vooral ruimte voor eigen 

ontdekkingen. 

 

Leeftijdskenmerken: 

speels, veel bewegingsdrang 

zijn snel afgeleid, geen concentratie 

weinig sociaal, nog niet gericht op “samen spelen” 
voetbal wordt nog als avontuur gezien 

balgevoel is nog zwak ontwikkeld 

weinig kracht en uithoudingsvermogen 

 

Trainingsaccenten: 

elke training moet voornamelijk een speels karakter hebben 

veel wennen aan de bal via kleine partijspelen (evt. met lichtere ballen 

oefenen) 

laat in alle technische basisvaardigheden veel bewegingservaring opdoen: 

trappen, dribbelen, drijven en het duel 1:1 

geef ruimte voor eigen ontdekkingen 

laat veel scoren door de doelen groot te maken 

het "zelf" goed voordoen is belangrijk 

het ervaren van voetbalspelregels 

 

Uit de Wiel Coerver basistechnieken: 

kan dribbelen/drijven met de bal 

kan passen met de binnenkant van de voet langs de grond 

kan de bal stoppen in stand en vervolgens verwerken/meenemen 

kan op balbezit spelen 4:1 

alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd !!!! 

 

 



Benodigde discipline: 

heeft aandacht voor een correct tenue 

kan zelf zijn veters dichtknopen 

geeft gehoor aan kleine opdrachtjes, zoals eigen spullen opruimen, materiaal 

verzamelen 

gaat na de wedstrijd douchen onder begeleiding 

heeft geen negatief taalgebruik 

 

 

JO10/JO11 (9-11 jaar) 
Algemeen 

Bij de JO10/JO11is het balgevoel al veel beter. Ook voor hen geldt dat ze zullen 

moeten voetballen om voetballen onder de knie te krijgen. Het parool luidt: laat ze 

wennen aan de bal via speelse oefeningen. De E-speler is meer geneigd zelf op 

avontuur te gaan, zelf te ontdekken wat ze met de bal kunnen doen. Stel ze daartoe in 

de gelegenheid. Deze leeftijd leent zich uitstekend om technische vaardigheden zelf 

onder de knie te krijgen. 

 

Leeftijdskenmerken: 

tonen wat meer sociaal gedrag 

zijn snel afgeleid 

hebben wel oor voor voetbal, nemen ook dingen op en trachten oefeningen 

ook goed uit te voeren, vooral met de bal 

beseffen ook dat er taken uitgevoerd moeten worden 

leergevoelig voor balgevoel 

Competitie: 7 tegen 7 

 

Trainingsaccenten: 

leren ervaren wat teamsport betekent 

sportieve wedstrijdhouding 

leren omgaan met leiding en medespelers 

het "speelse" karakter mag niet ontbreken 

veel balcontacten, want de lichaamscoördinatie verbetert langzaam, maar ook 

het balgevoel 

probeer veel voetbalvaardigheden de revue te laten passeren: trappen, passen, aan- en 

meenemen van de bal, de bal veroveren in het duel 1:1 

veel spel- en wedstrijdvormen; het samenspelen en het vrijlopen ervaren 

allerlei kleine partijspelen: doelpunten maken en voorkomen 

 

Uit de Wiel Coerver basistechnieken: 

kan dribbelen/drijven met de bal in combinatievormen en met afwerkvormen 

kan kappen en draaien met de binnenkant van de voet 

kan de bal onder de voetzool terughalen 

kan passen met de binnenkant van de voet in combinatievormen en met 

afwerkvormen 

kan de bal stoppen in stand en beweging en vervolgens verwerken/meenemen 

beheerst de basistechniek van het koppen in stand 

beheerst de wreeftrap over kleine afstand 

kan samenspelen in vormen van 3:1 en 5:2 in grote ruimtes 



zoekt de ruimte in de veldbezetting 

alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd !!!! 

 

Benodigde discipline: 

zorgt voor een correct tenue 

is op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden 

ruimt eigen spullen op, volgt opdrachten op, helpt bij opruimen kleedkamer 

gaat na de wedstrijd douchen 

heeft geen negatief taalgebruik 

heeft geen negatief commentaar 

 
 
JO12/JO13 (11-13 jaar) 
Algemeen 

De JO12/JO13is in staat om het beheersen van de bal in diverse situaties onder de knie 

te krijgen. Ook is er een relatie te leggen tussen het moment in de wedstrijd en de 

training. Zij zijn leergierig, ze willen voetballen en ze zijn instaat om het uit te voeren, 

vaak gaat dit gepaard met het zoeken naar een idool. 

 

Leeftijdkenmerken: 

goed gebouwd, harmonie waardoor goede coördinatie aanwezig is. Ook 

toenemende kracht 

grote, snelle leergierigheid 

zij willen zich laten gelden 

steeds toenemende kritiek op zowel eigen als andermans kunnen 

bewegingsdrang is groot, middelmatige duurbelasting tot + 20 minuten 

mogelijk 

er wordt meer groepsbewust gedacht 

navolging van hedendaagse idolen 

er wordt al prestatievergelijkend gedacht 

 

Trainingsaccenten: 

laat alle technische voetbalvaardigheden vooral na goede voorbeelden oefenen, 

ideale leeftijd: passen, trappen, dribbelen, drijven, aan- en meenemen van de 

bal, koppen, inwerpen, bal veroveren, schouderduw, sliding, tackle, kappen, 

draaien- en passeerbewegingen 

duel 1:1 

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

partijspelen waarin reeds de "rode" draad verwerkt kan worden, voor zover 

toepasbaar, maar vooral bij balbezit = vrijlopen en balverlies = dekken 

belicht de posities tijdens de partijspelen, wat wordt verlangd op elke positie 

besteed ook aandacht aan de algehele lichaamsvorming 

accepteren van instructies en correcties door trainers, leiders 

leren omgaan met winst en verlies 

 

 

 

 

 



 

 

Uit de Wiel Coerver basistechnieken: 

kan dribbelen/drijven met de bal met het accent op snelheid in combinatie met 

duel 1:1 en afwerkvormen 

beheerst basistechnieken van Wiel Coerver met accent op snelheid van 

handelen 

beheerst schijnbewegingen van Wiel Coerver (kappen na schijntrap, 

overstapje, bal achter standbeen etc.) 

beheerst passeerbewegingen van Wiel Coerver (instappen, schaar etc.) in duel 

1:1 

beheerst de basistechniek van het koppen in bewegingsvormen 

beheerst de wreeftrap over grotere afstand 

beheerst de kaats in eenvoudige oefeningen 

duel 1:1 aanvallend in combinatie met afwerken 

duel 1:1 verdedigend in combinatie met opbouw 

positiespel in 3:1 en 4:2 

partijspel met aandacht voor veldbezetting en driehoeksspel en winnen duel 

1:1 

krijgt de eerste principes van het 3:3:3 spelconcept 

alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd !!!! 

 

Benodigde discipline: 

zorgt voor een correct tenue 

is op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden 

zorgt voor tijdig afbericht voor trainingen en wedstrijden 

ruimt eigen spullen op, laat de kleedkamer netjes achter 

gaat na de wedstrijd douchen 

toont respect voor de scheidsrechter, tegenstanders, leiders, trainers e.a. 

heeft alleen positief commentaar 

toont positief gedrag in en buiten het veld 

 

 

JO15 (14-15 jaar) 

Leeftijdskenmerken: 

de puberteit gaat beginnen, hierdoor spanningen en met zichzelf bezig (er 

ontstaat ook interesse voor andere zaken) 

soms snelle lichaamsgroei, disharmonie (stuntelig/slungelachtig) hierdoor is 

de speler maar beperkt belastbaar en is tevens blessuregevoelig, speciaal de 

aanhechtingen van de spieren 

de leergierigheid kan ontbreken, ook de stemming is aan schommelingen 

onderhevig 

kan zich nu al afzetten tegen het gezag, vormt groepjes 

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

de coördinatie ontbreekt 

interesse mogelijk voor andere hobby's en sporten 

 

 

 



Trainingsaccenten: 

laat alle technische voetbalvaardigheden in wedstrijdsituaties oefenen (grotere 

handelingssnelheid + weerstand) 

heb tevens oog voor individuele tekortkomingen en problemen, de resultaten 

zijn twijfelachtig, de verwachtingen mogen niet te hoog zijn 

geen specifieke krachttraining 

allerlei positie- en partijspelen 

belicht de posities en taken van de spelers tijdens de partijspelen (zie ook de 

"rode draad") 

belicht de spelhervattingen (inworp, doeltrap, aftrap, vrije trap (direct en 

indirect), scheidsrechtersbal en corner) 

let op gezonde lichaamsverzorging 

zie toe op controle van de emotie 

leer ze om te gaan met positieve kritiek en negatieve kritiek achterwege te 

laten. 

 

Techniek en tactiek 

onderhouden en verbeteren van de aangeleerde basistechnieken van Wiel 

Coerver 

snelheid van handelen opvoeren ook met druk van de tegenstander 

beheerst de wreeftrap over grote afstand en in het afwerken 

beheerst aanvalspatronen met het accent op opkomende spelers 

beheerst de basistechniek van het koppen onder weerstand, zowel aanvallend 

als verdedigend 

beheerst de technische en tactische vaardigheden bij het duel 1:1 in alle 

positie- en partijspelen 

snapt de ideeën van de positiespelen 4:2, 3:2, 5:3, 6:3, 8:4 

kan een 2:1 situatie uitspelen 

beheerst het verdedigen in 2:1 en 3:1 situaties 

krijgt de eerste kennismaking met een specifieke taakomschrijving binnen het 

3:3:3 spelconcept 

weet onderling te coachen met name in balbezit 

werkt aan zijn lenigheid 

alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd !!!! 

 

Benodigde discipline: 

zorgt voor een correct tenue 

zorgt voor tijdig afbericht voor trainingen en wedstrijden 

is op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden 

ruimt eigen spullen op, laat de kleedkamer netjes achter, helpt bij opruimen 

toont respect voor de scheidsrechter, tegenstanders, leiders, trainers e.a. 

heeft alleen positief commentaar 

toont positief gedrag in en buiten het veld 

gaat na de wedstrijd douchen 

wordt voorbereid op een gezonde en sportieve levenswijze 

 

 

 



JO17 (16-17 jaar) 

Leeftijdskenmerken: 

begin van een harmonische lichaamsgroei, kracht-, interval- en duurarbeid kan 

verhoogd en ook de techniektraining zal weer resultaten opleveren 

ook hier kunnen puberteitsproblemen nog aanwezig zijn 

er is sprake van een toenemende zelfkritiek 

geschikt voor prestatief denken 

er is sprake van een betere verhouding met het gezag, ook de emoties passen 

zich aan 

willen ook verantwoording hebben 

er kan sprake zijn van een opofferingsgezindheid voor het team 

 

Trainingsaccenten: 

technische vaardigheden verbeteren en oefenen in hoog tempo en onder 

weerstand tijdens wedstrijdsituaties 

tactische trainingsvormen zijn toepasbaar: aanval tegen verdediging, counter, 

pressing, hoog/laag tempo, buitenspel etc. 

verbetering van de "rode draad" door de elftallen 

specifieke snelheid/kracht/uithoudingsvermogen trainingsvormen is mogelijk 

taakverdeling binnen het elftal, toepasbare wedstrijdtactiek 

leren inspelen op sterke en zwakke punten van de tegenstander 

werken aan zelfkritiek 

werk met positieve kritiek en laat negatieve kritiek achterwege 

 

Techniek en tactiek 

onderhouden en verbeteren van alle aangeleerde basistechnieken 

heeft een goede conditionele basis 

beheerst aanvalspatronen (met name over de vleugels) met aandacht voor de 

veldbezetting 

kent de principes van de diverse positiespelen 

beheerst de principes van het verdedigen in 3:2, 4:2 en 4:3 situaties 

weet onderling te coachen, zowel verdedigend, aanvallend als in de 

omschakeling 

weet overal situaties te creëren en uit te spelen 

is taakbewust, kan zich houden aan eenvoudige opdrachten 

werkt aan zijn lenigheid 

alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd !!!! 

 

Benodigde discipline: 

zorgt voor een correct tenue 

zorgt voor tijdig afbericht voor trainingen en wedstrijden 

is op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden 

ruimt eigen spullen op, laat de kleedkamer netjes achter, helpt bij opruimen 

toont respect voor de scheidsrechter, tegenstanders, leiders, trainers e.a. 

heeft alleen positief commentaar 

toont positief gedrag in en buiten het veld 

is bezig met een gezonde en sportieve levenswijze 

 



JO19 (18-19 jaar) 

Leeftijdskenmerken: 

wat de mogelijkheden van de speler zijn geworden, dikwijls bepaald door 

erfelijkheid (lengte, kracht, techniek, overzicht, incasseringsvermogen etc.) 

verbetering nog mogelijk door doelbewuste en methodische geplande training 

het karakter stabiliseert zich 

het zelfkritiek is aanwezig, niet alleen de groep is belangrijk maar ook de 

eigen ik 

willen verantwoording samen dragen 

willen presteren en zich doen gelden 

 

Trainingsaccenten: 

naar gelang de trainingsuren zijn alle vaardigheden te leren 

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

wedstrijdsituaties 

ruimte voor individuele trainingen, zoals speciale technische vaardigheden: 

verre inworp, corner, vrije trap, penalty, aanvallend koppen, kaats, 1-2 

combinaties, etc. 

wedstrijdtactiek ontwikkelen door spelanalyse met daarop gerichte oefeningen 

conditionele verbetering van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en 

controle hierop 

 

Techniek en tactiek 

onderhouden en verbeteren van alle aangeleerde basistechnieken door te 

werken in het hoogste tempo, in kleine ruimtes en onder zwaardere druk 

heeft een goede conditionele basis 

weet wat te doen bij balbezit en balverlies, inclusief de omschakeling 

weet taak- en positiebewust te trainen 

verbetert zijn speelstijl zodanig, dat die aansluit bij het seniorenvoetbal 

alle oefeningen worden zowel rechts als links uitgevoerd en aangeleerd !!!! 

 

Benodigde discipline: 

zorgt voor een correct tenue 

zorgt voor tijdig afbericht voor trainingen en wedstrijden 

is op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden 

ruimt eigen spullen op, laat de kleedkamer netjes achter, helpt bij opruimen 

toont respect voor de scheidsrechter, tegenstanders, leiders, trainers e.a. 

heeft alleen positief commentaar 

toont positief gedrag in en buiten het veld 

is bezig met een gezonde en sportieve levenswijze 

 


