
Ontwikkelingsfase JO7- O8- O9 

  

Leeftijdstypische kenmerken 

Psychisch Fysiek 

- speels, spel is een avontuur, verbeelding 
- op zichzelf,  individueel gericht 
- gering omgevingsgevoel 
- nog weinig gevoel om samen te voetballen 
- kort concentratievermogen 
- denken is sterk gekoppeld aan zien 
- behoefte aan routine en structuur 
- zet veel aanwijzingen niet om in daden 

- hoge bewegingsdrang, kort en vaak 
- snel herstel na inspanning 
- weinig kracht 
- zwak balgevoel 
- coördinatie is zwak; mn. oog-voet  

 

Accenten trainingen 

- voetbalbeleving centraal; winst en verlies is wel belangrijk, maar symbolisch; het blijft een spel 
- intensiteit; kort en vaak 
- geef ruimte voor eigen ontdekkingen 
- veel beweging, ruime bewegingservaring – ALLES met bal  
- veel herhalen – dezelfde oefenvormen mogen vaker worden getraind 
- speelsevoetbalvormen – scoren, aanval 
- meerdere mogelijkheden tot scoren, doeltjes niet te klein – voetbalplezier 
- train zowel rechter als linker been 
 

Trainingsthema’s 

Basistechnieken:  
- dribbelen en drijven 
- passen en trappen  
- (doel) gericht schieten 
- verwerken van de bal 
- duel 1 : 1 aanvallend 
- mik- en scoorvormen 
 

Partijvormen 
- 2 : 2; 3 : 2; 3 : 3; 4 : 4 
- lijnvoetbal 
- meerdere doeltjes 
 

Coaching – Aandachtspunten trainer/coach 

- maak een trainingsdoelstelling 
- voetbalbeleving en intensiteit 
- eenvoudige opdrachten geven 
- geef ruimte voor eigen ontdekkingen; 
- korte uitleg; Praatje – Plaatje – Daadje 
- spreek begrijpbare taal, in de belevingswereld van het kind 
- vooral gericht op individuele aandacht 
- vragen stellen, niets alles voorkauwen 
- positief motiveren, stimuleren 
- wissel regelmatig in samenstelling teams tijdens de spelvormen 
- helpend gedrag voor, tijdens, na training en wedstrijd 
- geen lange wachttijden 
- informeren ouders 

 



Plezier, intensiteit en lerend vermogen 

  

Eindtermen 

1. Technisch  
- met een bal kunnen dribbelen en drijven  
- een bal kunnen aannemen met de voet van het verste been; liefst links en rechts  
- zowel links als rechts een korte pass binnenkant voet kunnen inspelen  
- met de voorkeurvoet een dieptepass of doelschot met de wreef leren geven  
- voor de keepers: terugspeelballen met de voet aannemen wanneer daar tijd en ruimte voor is  
 
2. Tactisch  
- het duidelijk maken dat het partijspel gaat om doelpunten maken en het voorkomen van tegen 

doelpunten 
- de beginselen kennen van het positiespel (kop - vleugel - staart) met als uitgangspunt 4 tegen 4 

in een ruit, waarbij de lengte pass voor de breedte pass gaat 
- bij balbezit; weten dat met elkaar samenspelen vaak beter is dan het alleen te doen  
- bij balbezit kunnen samenspelen met teamgenoten  
 
 Aanvallen 
- de ruimte zo groot mogelijk maken/ houden  
- speler met de bal moet door zijn 2 vrije medespelers gesteund worden zodat hij 2 

afspeelmogelijkheden heeft  
- de 2 medespelers zonder bal moeten op het goede moment met de balbezitter een driehoek 

vormen  
- de bal niet zomaar wegspelen wanneer er geen tegenstander is die hem af wil pakken  
- het kunnen spelen van een aanvallende 1 tegen 1 actie op de helft van de tegenstander  
 
 Verdedigen 
- de ruimte zo klein mogelijk maken/ houden  
- niet voor elke bal gaan en het juiste moment voor balverovering kiezen 
- de tegenstander en bal een bepaalde kant op dwingen bij een 1 tegen 1 situatie 
 
3. Mentaal  
- voetbalbeleving, plezier 
- beseffen dat voetballen een teamsport is; winnen en verliezen doe je samen  
- accepteren dat ieder individu anders is en daar respect voor hebben  
- er wordt inzet verwacht om een goede prestatie te kunnen leveren  
- beslissingen van medespelers, trainers, leiders en scheidsrechters accepteren  
- wisselbeurten horen er bij; iedereen wil graag voetballen  
 

 

 

 


