
Ontwikkelingsfase JO10-11-12 

  

Leeftijdstypische kenmerken 

Psychisch Fysiek 

- Snel afgeleid, enthousiast en ongeduldig 
- Beginnende behoefte om samen te werken 
- Krijgt besef voor uitvoeren van taken 
- Geldingsdrang en prestatiegericht 
- Geeft zijn mening en heeft een hoog 

rechtvaardigheidsgevoel 
- Heeft een zwart-wit zelfbeeld en krijgt graag 

persoonlijke aandacht 

- Heeft een grote spel- en bewegingsdrang 
- Doet graag na 
- Leert door te herhalen 
- Kan veel doen in weinig tijd maar heeft wel 

fysieke grenzen 
- Is doelgericht 
- Gunstige leeftijd om de coördinatie te 

ontwikkelen 
 

Accenten trainingen 

- Ideale leeftijd voor motorisch leren   
- Veel op techniek trainen 
- Veel spel- en wedstrijdvormen 
- Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen 
- Veel balcontacten, alles met bal 
 

Trainingsthema’s 

Basistechnieken:  
- Individuele baltechniek  
- Passen, trappen en schieten met links en rechts 
- Dribbelen en drijven 
- Duel 1:1 
- Afwerken op doel 
- Uitspelen 2:1 situatie 
- Koppen (over korte afstand aangooien om technisch te scholen) 
 

Positie- en partijvormen: 
- 2:2, 3:3, 4:4 
- 4:1, 3:1, 5:2 
- Lijnvoetbal 
- Meerdere doeltjes 
 

Coaching – Aandachtspunten trainer/coach 

- Maak een trainingsdoelstelling (korte en middellange termijn) 
- Houd bij je voorbereiding rekening met minimale organisatiewisselingen zodat er zo min 

mogelijk tijd verloren gaat 
- Zorg voor voetbalbeleving (plezier) en intensiteit door wedstrijd echte elementen 

(winnen/verliezen) 
- Geef eenvoudige opdrachten en spreek begrijpelijke taal 
- Geef ruimte voor eigen ontdekkingen 
- Korte uitleg: praatje-plaatje-daadje (voorbeeld erg belangrijk) 
- Zorg voor helpend gedrag vóór, tijdens en na de wedstrijd en training 
- Geef individuele aandacht 
- Stel vragen, kauw niet alles voor maar laat de spelers meedenken 
- Zorg voor goede communicatie met ouders 

 

 



Plezier, intensiteit en lerend vermogen 

 

 
 

Eindtermen 

1. Technisch  
- Op snelheid en onder weerstand dribbelen en drijven 
- Kappen en draaien 
- Een bal op alle manieren aannemen; met beide voeten, (boven)benen, borst 
- Met de voorkeursvoet een dieptepass of doelschot met de wreef geven 
- Een combinatie aangaan; bijvoorbeeld 1-2 kaats 
- Een goede voorzet geven 
- Een bal koppen vanuit stand  
- Een 1-1 duel aan gaan 
- Tenminste 1 schijnbeweging beheersen 
- voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar tijd en ruimte voor is 
 
2. Tactisch  
- Overtal situatie uitspelen 
- Uitgangspunten beheersen van het moment balbezit en balbezit tegenstander 
- Uitbouwen van het positiespel (kop - vleugel - staart) van 6 tegen 6 naar 8 tegen 8 
- In posities voetballen (verdediger, middenvelder en aanvaller) 
 
 Aanvallen 
- Ruimte zo groot mogelijk maken/houden 
- Balbezitter moet de dieptepass door het midden kunnen spelen; deze speler heeft dus steeds 

drie afspeelmogelijkheden (derde man) 
 

 Verdedigen 
- Ruimte zo klein mogelijk maken/houden 
- Verdedigers elkaar rugdekking geven door schuin achter elkaar te verdedigen (knijpen/ 

kantelen) 
- De achterste speler coacht de voorste in de juiste richting om de dieptepass te voorkomen  
- Op het juiste moment een aanval op de bal doen 
- Steeds één kant van de balbezittende speler afschermen, zodat de verdedigers kunnen sturen 

waar de bal heen wordt gespeeld 
 
3. Mentaal  
- Coachen van medespelers 
- Weten dat je een verplichting hebt naar je team voor wat betreft trainen, spelen en voor wat 

betreft het nakomen van regels 
- Weten dat wisselbeurten ook kunnen afhangen van de trainingsopkomst, inzet en van de 

wedstrijdinstelling en beleving (wisselen kan ook op toerbeurt gebeuren) 
- Kennis hebben van de spelregels 
- Winnaarmentaliteit stimuleren 

 

 

 


