
Ontwikkelingsfase JO13 

 
 

Leeftijdstypische kenmerken 

Psychisch Fysiek 

- Leergierig, enthousiast en goed 
aanspreekbaar 

- Krijgt graag individuele aandacht 
- Stelt hoge eisen aan zichzelf 
- Wil samenwerken 
- Heeft behoefte aan routine en structuur 
- Is doelgericht, het scoren en voorkomen van 

doelpunten is belangrijk 
- Is wedstrijdgericht en speelt steeds liever op 

een vaste positie 
- Geeft graag zijn mening  en heeft een hoog 

rechtvaardigheidsgevoel 
- Navolging van idolen 

- Komt langzaam in de groeispurt wat kan 
zorgen voor houterige coördinatie, als dit 
nog niet het geval is dan heeft men ideale 
lichaamsverhoudingen en een goede 
coördinatie 

- Kracht en uithoudingsvermogen nemen toe 

 

Accenten trainingen 

- Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal) 
- Schaven aan techniek (afwisselend programma) 
- Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties) 
- Veel spelsituaties trainen (wedstrijd echt) 
- Naast aanvallen en verdedigen is er ook specifieke aandacht voor de omschakeling tussen beide 

momenten 
- Samenwerking tussen de linies 
- Creativiteit van spelers positief beïnvloeden, zorg voor oefenstof waarbij ze zelf keuzes mogen 

maken 
- Werk tijdens elke w-up aan kracht, coördinatie en balans d.m.v. de joint forces 
 

Trainingsthema’s 

Basistechnieken:  
- Individuele baltechniek  - ‘achterlangs komen’ bij aanval 
- Passen, trappen  met links en rechts – i.c.m. positiespel 5:2 en 3:1 
- Dribbelen en drijven i.c.m. opbouw van achteruit (ook door de keeper) en 1:1 
- Afwerken op doel – uitspelen overtal situatie 
- Koppen duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) 
 
Positie- en partijvormen: 
- 4:4, 7:7, 11:11 
- 4:1, 3:1, 5:2, 4:2, 8:4 
- 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 
- Gebruik eenvoudige coachtermen 
- Geef ruimte voor eigen ontdekkingen 

 

 



Plezier, intensiteit en lerend vermogen 

 
 

- Korte uitleg: praatje-plaatje-daadje (voorbeeld erg belangrijk 
- Geef individuele aandacht 
- Zorg voor positieve coaching 
- Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies 
- Zorg voor goede communicatie met ouders 
- Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training 
- Stimuleren van de teamgeest (voetbal is een teamsport) 
- Aandacht voor afstanden tussen linies en taken per positie 
- Aanleren van een speelwijze en neem hiervoor ook de tijd (ook bij tegenvallende resultaten)  
 

Eindtermen 

1. Technisch  
- Algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 

tegenstander 
- Basistechnieken zijn: 2 benig  passen/trappen, balaanname op alle manieren, afschermen, 

dribbelen/drijven, schijnbeweging, koppen (ook vanuit beweging en sprong) 
- Beheersen van het 1 of 2 keer raken 
- Een wisselpass kunnen geven 
 
2. Tactisch  
- Spelbedoelingen en basistaken per linie kennen (kop – staart – vleugel) 
- Weten wat buitenspel is 
- Het moment van 1 of 2 keer raken herkennen 
- Het moment van het geven van een wisselpass herkennen 
- Het positiespel 3:1, 4:2, en 5:2 beheersen 
- Ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, “vrije man zien” beheersen 
- Een medespeler coachen 
 
3. Mentaal  
- Leren dat er strenger wordt toegezien op wat bij de JO12 al is beschreven: discipline wordt 

aangehaald 
- Weten dat wisselbeurten ook tactische redenen kunnen hebben 
- Winnaarsmentaliteit stimuleren 

 

 

 


