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Leeftijdstypische kenmerken 

Psychisch Fysiek 

- Kritiek neemt toe, zowel op eigen prestaties,  
gezag en medespelers 

- Verantwoordelijkheid, vergelijken zich met 
medespelers en tekenen van volwassenheid 
dienen zich aan 

- Behoefte aan vaste afspraken, rechten en 
plichten en eigen basistaken 

- Afstemmen van basistaken onderling, zowel 
per linie als ook tussen de verschillende 
linies.  

- Groepsvorming 
- Motivatiegebrek en eventuele andere 

interesses die gaan spelen 
- Gezins- en studieomstandigheden kunnen 

een rol spelen 

- De groeispurt gooit alles in de war 
- Lichamelijke ontwikkeling gedurende de 

(pré)puberteit 
- Vanwege groeispurt beperkte 

belastbaarheid en instabiele motoriek en 
hierdoor blessuregevoelig 
 

 

Accenten trainingen 

- Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid vergroten) 
- Veel positie- en partijspelen 
- Oog voor individuele tekortkomingen/problemen 
- Geen zware krachttraining (i.v.m. lengtegroei), wel kracht en balansoefeningen met eigen 

lichaamsgewicht 
- Werk tijdens elke w-up aan kracht, coordinatie en balans d.m.v. de joint forces 
- Elke week een fysiek trainingsmoment ter voorkoming van blessures en bevordering van de 

prestaties gedurende de wedstrijd 
 

Trainingsthema’s 

Basistechnieken:  
- Duel 1:1 (aanvallen en verdedigend) – positioneel dekken 
- Kaatsen – derde man (onder de bal komen) 
- Omschakeling bij balbezit en balbezit tegenstander (en andersom) 
- Koppen (techniek)  
- Benutten van kansen (afwerken) 
- Individuele baltechniek – aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien) 
- Opbouw van achteruit (ook door keeper) – “achterlangs komen” bij aanval 
 
Positie- en partijvormen: 
- 4:4, 7:7, 11:11 
- 4:1, 3:1, 5:2, 4:2, 5:3, 8:4 – druk zetten  
- Lijnvoetbal 
- Meerderedoeltjes 
 

Coaching – Aandachtspunten trainer/coach 

- Maak een trainingsdoelstelling (korte en middellange termijn) 
- Zorg voor voetbalbeleving (plezier) en intensiteit 
- Aanwijzigingen gericht op wedstrijdsituatie 
- Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo, spelverplaatsing, 

 

 



Plezier, intensiteit en lerend vermogen 

 
 

etc.) 
- Individuele verbeterpunten signaleren en helpen verbeteren, ook aandacht voor 

positievecoaching, stelregel 10 complimenten tegenover 1 kritische noot 
- Motiveren waarom iets (anders) moet 
- Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken 
- Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking) 
- Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training 
- Stimuleren van de teamgeest (voetbal is een teamsport) 
 

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, dribbelen/drijven, 

schijnbeweging, koppen (ook vanuit beweging en sprong) 
- Beheersen van het 1 keer raken 
- Een wisselpass kunnen geven  
- Algemeen: op deze leeftijd, bij herhaling oefenen van de techniek op een kritische manier 

waarbij wordt gestreefsd naar perfectie. Niet teveel technieken tegelijk behandelen. 
 
2. Tactisch  
- Spelbedoelingen en basistaken per linie kennen en aanleren van zonevoetbal 
- Lerenbuitenspel in je voordeel te gebruiken 
- Het moment van 1keer raken herkennen 
- Het moment van het geven van een wisselpass herkennen 
- Het positiespel 5:2, 6:3, 7:4 en 8:4 beheersen 
- De basisvorm 7:7 beheersen 
- Ook in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, “vrije man zien” beheersen 
- Een medespeler kunnen coachen 
- Algemeen: wedstrijdrijpheid dient verder te worden ontwikkeld, dus ook het spel zonder bal  
- Meer met je hoofd spelen dan met je benen. De accenten liggen hierbij vooral op inzicht en 

communicatie. 
 
3. Mentaal  
- Coaching 
- Discipline 
- “willen winnen” (verder ontwikkelen), houdt jezelf aan gemaakte afspraken en geef jezelf 

volledig 

 

 

 


