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WHC, een club voor iedereen  

Beste trainer, leider, 

Wat fijn dat je dit seizoen (weer) de begeleiding van een team op je neemt. Zoals je weet, 
zijn we als vereniging afhankelijk van mensen zoals jij! Bedankt alvast voor je inzet! 

Om jullie zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen, hebben we dit document 
samengesteld waar je informatie in kunt vinden die jou kan ondersteunen. Mocht je vragen 
hebben, zoek dan contact met ons. Verderop kun je zien wie waar verantwoordelijk voor is. 
Tijdens het seizoen zul je via de coördinator ook veel informatie krijgen in de app-groep. 
Daarnaast organiseren we 2 á 3 x per jaar een trainersbijeenkomst. 

WHC moet een club voor iedereen zijn. Alle leden en spelers, van alle niveaus, moeten zich 
gewaardeerd en ‘thuis’ voelen binnen onze vereniging. 
Door een goede opleiding van jeugdspelers en het investeren in betrokken begeleiders 
willen we een solide basis aan de jeugd meegeven. Deze goede basis moet ertoe leiden dat 
onze jeugdspelers ook na de jeugdperiode, in de senioren, zo lang mogelijk met plezier 
binnen onze vereniging blijven voetballen.  

Ook de selectieteams van de senioren bij WHC moeten zoveel mogelijk bestaan uit spelers 
vanuit de eigen jeugdopleiding. 
Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat ieder lid met plezier de wedstrijden kan spelen 
in het team dat qua niveau en ontwikkeling het best bij hem/haar past.  

Om deze ambitie te bereiken, werken we vanuit de volgende missie:  

Voetbalplezier staat voorop. Als je plezier hebt, komen de prestaties vanzelf. Plezier betekent 
dat iedereen bij de vereniging zichzelf kan zijn en door leuke, leerzame trainingen met 
vrienden/vriendinnen toewerkt naar de wekelijkse prestatie op “zaterdag”.  

Van belang is dat de leden weten hoe we als vereniging de missie willen behalen. Als 
jeugdcommissie willen we werken vanuit de volgende visie: 
“Duidelijkheid, Herkenbaarheid en Plezier”.  

Om aan deze visie te kunnen voldoen, zijn er verschillende afspraken over de manier van 
werken gemaakt. Deze afspraken zijn in een aantal documenten vastgelegd en zullen hierna 
besproken worden.  
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1. Afspraken WHC 

 
o Gedragsregels van de club.  
De gedragsregels zijn opgesteld voor alle leden van WHC. We verwachten dan ook dat 
iedereen zich hieraan houdt. Het moeten geen regels zijn om mensen te bestraffen, maar 
regels die duidelijkheid geven zodat alle leden zich ‘veilig’ kunnen voelen binnen onze club. 
(De Gedragsregels zijn terug te vinden op de website)  
 
o Spelers bij of uit een ander team 
Het kan natuurlijk eens voorkomen dat door blessures, ziekte, vakanties, etc. je te weinig 
spelers hebt. Je zou dan spelers van andere teams kunnen lenen. Voor het lenen van spelers 
uit andere teams hebben we bij WHC wel afspraken gemaakt. Deze staan in onderstaande 
tabel: 
 
Afspraken over lenen van spelers uit andere teams. 

De coördinator van de betreffende jaarlaag wordt als eerste geïnformeerd. Deze zal in 
overleg met de TC de beslissing nemen. 
 

Er wordt “horizontaal” doorgeschoven. Dat wil zeggen dat vanuit de eigen jaarlaag de 
teams benaderd worden. 15-1 vraagt 15-2. 15-2 vraagt 15-3 etc. etc. 
Uitzondering op deze regel alleen na overleg met de coördinator. 
 

Competitie heeft altijd voorrang. 
 

Bij een structureel tekort zal een roulatieschema gemaakt. Hierdoor worden teams 
evenredig aangesproken op het leveren van (een) speler(s). 
 

Oefenen met nieuwe selecties is pas mogelijk en toegestaan na bekendmaking van de 
nieuwe selectie op de website. Hierbij dient rekening gehouden te worden met eventueel 
gemaakte afspraken om deel te nemen aan een toernooi. 
 

 

 

o Teamindeling. 
De teamindeling is een belangrijk onderdeel van het seizoen. Door de teamindeling zo goed 
en gestructureerd mogelijk te doen, komen de spelers in het voor hun juiste team. Wanneer 
spelers in een team geplaatst worden waar hun talent het meest tot zijn recht komt, zal dit 

voor een groot deel bijdragen aan het plezier van de speler.  

Als WHC zijn we trots op spelers die ingelijfd worden door BVO’s. Spelers die met hun 
kwaliteiten terugkomen bij WHC en meerdere jaren bij een BVO gespeeld hebben, zullen in 
principe bij de teamindeling een “jaar” hoger ingedeeld kunnen worden. Zij hebben 
inmiddels zoveel bagage dat dit zijn uitwerking heeft gehad op hun ontwikkeling.  

Binnen de jeugdafdeling van vv WHC vinden we het belangrijk dat een jeugdspeler zich zo 
goed mogelijk kan ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat een speler ingedeeld wordt in 
een team/selectie die bij hem/haar past. 
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Om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen, hebben we een procedure opgesteld waarbinnen 
meerdere functiegroepen medeverantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke indeling. Dit zijn 
allereerst de Jeugdtrainers zelf, zij kennen de spelers en hun ontwikkeling natuurlijk het 
best. Daarnaast de interne Scouting en de TC Jeugd. 
 
Stappenplan: 

Tijd Wat Wie 
December Inleveren 1e ingevulde 

beoordelingsschema spelers. 
Trainers. 

Januari Eerste opzet indeling nieuwe teams 
voor nieuwe seizoen. 

TC en scouting. 
Overleg coördinatoren. 

2e helft competitie Beoordeling specifieke spelers n.a.v. 
eerste opzet teamindeling. 

Scouting, trainers, TC 

Maart Inleveren 2e ingevulde 
beoordelingsschema spelers. 

Trainers. 

Mei Teamindeling nieuwe seizoen 
publiceren richting trainers en 
inloopavond. 

Overleg trainers, 
coördinatoren en TC. 

Mei Publiceren teamindeling website. Jeugdcommissie. 
 

Oktober Evaluatie teamindeling. Jeugdcommissie. 
 

 

Voor de publicatie op de website heeft plaatsgevonden mogen de betrokkenen geen 
mededeling over indeling richting spelers doen. De beslissingen worden gezamenlijk 
genomen waardoor er teleurstellingen kunnen ontstaan wanneer er “loze” beloftes zijn 
gedaan.
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2. Speelstijl jeugd WHC 

o Voetbaltechnisch Jeugdplan WHC.  
In dit document staat bij de leeftijdskenmerken aangegeven wat per leeftijdscategorie op 
technisch gebied van een speler verwacht kan worden. Voor de leeftijden waarbij het al van 
toepassing is, staat ook beschreven wat er op tactisch gebied van een speler verwacht kan 
worden of wat er geleerd kan worden. Door per leeftijd aan te geven wat er aan skills 
verwacht mag en kan worden, geeft dat duidelijkheid aan de trainers en herkenbaarheid 
voor de spelers wanneer ze in een ander team meespelen of komen te spelen. Als alle 
trainers werken aan de doelstelling van de hele jeugdopleiding bij WHC, nl. 
 

Verzorgd opgebouwd voetbal spelen, waarbij spelers elkaar veel (positief) 
coachen en bij balverlies als team weer strijden om zo snel mogelijk weer in 
balbezit te komen. 

 

o Warming-up. 
Voor alle teams is een warming-up samengesteld. We hebben een warming- up voor teams 
tot en met 12 jaar en voor de teams die qua leeftijd daarop aansluiten. Doel van de 
gezamenlijke warming-up is vanzelfsprekend om voor te bereiden op de komende 
inspanning. Dat deze voor iedere speler van dezelfde leeftijd hetzelfde is, draagt bij aan de 

herkenbaarheid. De warming-up voor jo/mo13 en ouder draagt door de verschillende 

oefeningen bij aan het voorkomen van o.a. (knie)blessures die op die leeftijden vaker 
voorkomen (ook doordat er vaker op kunstgras gespeeld wordt met de daarbij horende 
eigenschappen van die ondergrond.) De warming-up is bijgevoegd als bijlage 1. 
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3. Organisatie Jeugdvoetbal WHC 

Binnen de jeugdcommissie zijn de taken op een bepaalde manier verdeeld.  
Om duidelijkheid te geven aan de leden en trainers/begeleiders hierbij de verdeling. 
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle jeugdteams en de organisatie daaromtrent. 
Binnen de jeugdcommissie zijn er naast de bestuurlijke tak nog 3 groepen werkzaam.  
 
Coördinatoren  
Elke leeftijdscategorie heeft een eigen coördinator. Deze persoon is het aanspreekpunt voor 
de spelers, trainers/leiders en ouders. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken en 
organisatorische vragen kunnen de mensen bij hen terecht. 
 

Teams Coördinator 

Mini’s Tieneke Fijn 

Jo8 en Jo9 Henriette Teunissen 

Jo 10, Jo11 en Jo12 Rene Amptmeijer 

Jo13 en Jo15 Jaap van Lohuizen 

Jo17 en Jo19 Gerco Vierhuizen 

Meisjes Tamara Boschman 

 
Technische commissie 
De TC heeft als doel om de jeugdopleiding voor alle leden zo goed mogelijk vorm te geven. 
Spelers worden zo goed mogelijk gevolgd en begeleid gedurende de jeugdjaren door een 
spelersvolgsysteem en te streven naar een zo goed mogelijke begeleiding van trainers. 
Daarnaast worden voetbaltechnische zaken geregeld vanuit deze groep. Denk hierbij aan de 
beoordeling van trainers (met contract van WHC). 
 

Teams TC lid 

Onderbouw (tm o12) Léon Leeraar, Wilbert Eijlander 

Bovenbouw (tm 019) Helmig van Ommen, Iwan van Limburg 

 
 
Scouting 
Deze groep probeert de spelers zo goed mogelijk in kaart te brengen voor de indeling van 
het komende seizoen en om toe te zien dat de spelers op het juiste niveau ingedeeld zijn.  
(Tot op heden zijn we op zoek naar mensen die deze taak op zich willen nemen) 

De drie groepen werken nauw samen door afstemming tijdens vergaderingen en 
overlegmomenten. Dit moet resulteren in een zo optimaal mogelijke opleiding van alle 
spelers, op alle niveaus om iedereen een fijne plek binnen de vereniging te geven en daar 
ook te houden
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4. Doelstelling trainingen en wedstrijden 

De algemene doelstelling voor de jeugdopleiding is al vaker genoemd. Maar het kan geen 
kwaad deze nogmaals te benoemen: 

Verzorgd opgebouwd voetbal spelen, waarbij spelers elkaar veel (positief) 
coachen en bij balverlies als team weer strijden om zo snel mogelijk weer in 
balbezit te komen. 

 
Om aan deze doelstelling te werken, hebben we verschillende principes op een rijtje gezet. 
Als eerst de algemene coach -en trainingsdoelen die voor alle teams en hun trainers gelden. 
Daarna per leeftijdscategorie de technische en tactische kenmerken en aandachtspunten 
die bij de doelgroep passen. We gaan er dan ook vanuit dat de trainers deze 
aandachtspunten meenemen in (de voorbereidingen op) hun training en wedstrijdcoaching.
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Algemene coaching -en trainingsdoelstellingen voor de jeugd van WHC 

Het doel van de jeugdtrainingen moet zijn dat de spelers op een methodisch juiste 
wijze en aangepast aan hun leeftijd en niveau, alle basistechnieken en algemeen 
tactische principes van het voetbal gedoceerd krijgen. Hierbij wordt gestreefd het 
voetbal bij de jeugd en hierdoor ook bij de senioren op een zo hoog mogelijk niveau 
te houden. Met als basis een zekere mate van discipline en een goede mentaliteit, 
maar bovenal spelvreugde en voetbalplezier.  

Om dit alles te bereiken zullen de jeugdtrainers bij WHC de onderstaande algemene 
zaken moeten meenemen in hun trainingen.  

1. VOETBAL-EIGENBEDOELINGEN:  

• Doelpunten maken / voorkomen  

• Opbouwen tot / samenwerken om  

• Doelgerichtheid  

• Snelle omschakeling balbezit/balverlies  

• Juiste mentaliteit / inzet  
 

2. ORGANISATIE:  

• Veel beurten  

• Geen lange wachttijden  

• Goede planning, organisatie  

• Voldoende ballen / materiaal  
 

3. REKENING HOUDEN MET DE GROEP:  

• Leeftijd  

• Vaardigheid  

• Beleving  

• Individuele ontwikkeling  
 

4. JUISTE COACHING(BEÏNVLOEDING):  

• Spelbedoelingen verduidelijken  

• Juiste aandacht voor de spelers  

• Spelers beïnvloeden, leren door:  

• ingrijpen / stopzetten,  

• aanwijzingen geven,  

• vragen stellen,  

• oplossingen laten aandragen,  

• voorbeeld geven en voordoen – 
 

POSITIEVE BENADERING!  

 

DE OPTELSOM VAN 1+2+3+4 = EEN OPTIMAAL LEERKLIMAAT !!  
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5. Leeftijdskenmerken jeugdteams WHC. 
 
 
Per leeftijdscategorie zijn er natuurlijk diverse kenmerken. Deze kenmerken bepalen 
voor een groot gedeelte de manier waarop je de trainingen aan kunt of moet bieden. 
Ook tijdens de wedstrijden zullen deze kenmerken van doorslaggevende wijze zijn 
op de manier waarop de spelers gecoacht worden.  
Om alle trainers zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we als TC deze 
kenmerken op een rijtje gezet. Het doel is om jullie handvatten te 
geven om onze jeugd zo goed mogelijk te begeleiden en te laten 
ontwikkelen. 
 
Bij de leeftijdskenmerken de juiste trainingsoefeningen te vinden, 
is een behoorlijke uitdaging. De KNVB heeft daar een mooie 
“tool” voor ontwikkeld; de Rinus-app.  
Meer informatie daarover is te vinden op: https://rinus.knvb.nl/ 
 
Op deze pagina vind je ook diverse oefeningen om een doelstelling te verbeteren 
(bijvoorbeeld het verbeteren van de opbouw) of een voetbalhandeling te trainen en 
verbeteren (bijvoorbeeld het passen of dribbelen).  
Er zijn zelfs complete trainingen te vinden die passen bij jouw groep qua leeftijd, 
beschikbare ruimte, aantal spelers, doelstelling, etc. 
 
Trainers van de standaardteams zijn ook bereid hun trainingsopbouw/oefeningen 
met de andere teams uit dezelfde jaarlaag te delen. Zij hebben veelal ervaring of 
opleidingen gevolgd die anderen weer kan helpen. 
 

We hopen je hiermee te helpen bij het opleiden van ALLE spelers van onze 
vereniging. Waarbij we het belangrijk vinden om verzorgd opgebouwd voetbal te 
spelen, waarbij spelers elkaar (positief) coachen en bij balverlies als team weer 
strijden om zo snel mogelijk weer in balbezit te komen. 

 

 

https://rinus.knvb.nl/
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Onder 8 en 9 
 

Leeftijdskenmerken 
 

Algemeen 
Spelers van Onder 8 en 9 zien het voetbal als een spel. Ze hebben veel plezier, zijn speels, spontaan 
en beseffen de bedoelingen van het voetbalspel meestal nog maar nauwelijks. 
De spelers zijn individueel gericht: geen gevoel om dingen samen te doen. Pas als ze al wat langer op 
de club zijn worden de eerste vormen van samenspel zichtbaar. 
Niettemin blijft dit beperkt en moet juist in deze leeftijdscategorie de nadruk liggen bij het stimuleren 
van individuele acties. 
Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van het balgevoel, de baas worden over de bal 
d.m.v. veel balcontacten. 
 
Lichamelijk 
Stilstaan is een probleem. Ze zijn constant bezig met hun lichaam. Dit is heel positief, ze doen 
namelijk veel bewegingservaring op en leren de mogelijkheden van hun lichaam kennen. 
Door gebrek aan bewegingservaring zijn de bewegingen echter slecht gecoördineerd en overmatig. 
Een bal aannemen en trappen kost veel beweging en tijd. 
 
Concentratie 
Even luisteren is moeilijk. De aandacht is zo weg, ze zijn snel afgeleid. Dit moet niet als negatief 
worden gezien. 
 
Motivatie 
De spelers van Onder 8 en 9 hebben nog geen/weinig wedijver met elkaar. Een wedstrijdnederlaag 
wordt normaliter snel vergeten. 
 

Training 
 
Doel 
Balbeheersing; het ontwikkelen van het balgevoel, de baas worden over de bal. Tijdens de trainingen 
staat het spelplezier voorop. 
 
Inhoud 

• Vormen van dribbelen en drijven 

• Tikspelletjes voor wendbaarheid, reactievermogen en "sfeer".  

• Techniek is het hoofddoel (kappen, draaien, passeren).  

• Plaatsen en trappen in verschillende organisatievormen (zowel met links als rechts).  

• Aan- en meenemen, het verwerken van de bal.  

• Passen/trappen met de binnenkant of de wreef van de voet. 

• Scoren. 

• Partijvormen 3:3  

 

 

Trainingstijd:  

 

• 2 keer per week  

• Maximaal 60 minuten per keer 
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Aandachtspunten/tips 

 

Maak gebruik van de WHC Warming up zoals deze aan de trainers/begeleiders is verstrekt.  

 

Zorg dat ze heel veel met de bal bezig zijn, individueel en in kleine groepen. 

De grootste weerstand is immers de bal, zodat ze daar het meest mee geconfronteerd moeten 

worden. Leren door te doen en nog eens te doen. Veel balcontacten!! 

 

Kom tegemoet aan de bewegingsdrang van de spelers uit deze leeftijdscategorie. Zorg dat ze niet stil 

hoeven te staan en dat elke oefen- of spelvorm de spelers volop gelegenheid geeft te bewegen. 

 

Voorkom lange wachtrijen (filetrainingen!), groep indien nodig splitsen in twee of meer sub groepjes. 

Omdat ze op deze leeftijd niet te lang met eenzelfde vorm bezig kunnen zijn zal je veel afwisseling in 

de training moeten aanbrengen. Dit hoeft niet te betekenen dat je steeds een andere vorm moet 

kiezen, afwisselen is bijvoorbeeld al het inbrengen van een andere tikker of een andere manier van 

scoren introduceren (variatie binnen dezelfde organisatie). 

 

Ook vergeten de spelers van Onder 8 en 9 snel wat ze de vorige keer gedaan hebben, zodat je als 

trainer vaak dezelfde vormen kunt herhalen. Met name om deze reden is oefenstof nooit een 

probleem. 

 

Gelet op het geringe concentratievermogen zijn lange verhalen van de trainer uit den boze. De spelers 

leren vooral door te doen en door te kijken, niet door (lang) te luisteren. Dus een korte uitleg, doe het 

tijdens het uitleggen meerdere keren voor en laat ze aan de slag gaan (praatje, plaatje, daadje). Zet 

de spelers van te voren daar waar je ze wilt hebben. 

 

Benadruk het spel en niet de wedstrijd. Het gaat bij hen nog niet om de punten, maar om de beleving. 

Ze moeten niet gehinderd worden door het moeten presteren. Dat prestatie-element komt later 

vanzelf, wanneer ze oog krijgen voor de anderen en zich willen gaan meten. Het gaat om het leren en 

niet om het presteren. Spelenderwijs leren voetballen. 

 

Omdat samenspelen op deze leeftijd nog een groot probleem is, moet hiermee gewacht worden totdat 

ze er rijp voor zijn. Onder 8 en 9 spelers zijn vaak nog heel egocentrisch. 

Stimuleer het maken van individuele acties. 

 

Houd rekening met de taal van deze leeftijd. Gebruik geen moeilijke woorden als aanbieden, vrije 

ruimte, diepgaan of positie houden. Spreek hun taal: probeer de bal bij je te houden, probeer de bal 

van de tegenstander af te pakken. 

 

Een speler niet alleen op zijn fouten wijzen; complimenten geven als een speler het goed doet en op 

een positieve manier aangeven wat hij fout doet, zodat hij dit kan verbeteren. Dit werkt stimulerend. 

Stimuleer en motiveer de spelers om, buiten de trainingen en wedstrijden om, ook thuis met de bal te 

oefenen; vraag de spelers een in de training geoefende technische vaardigheid thuis te oefenen en 

vraag een volgende training wie geoefend heeft en wie de technische vaardigheid voor kan doen. 
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Wedstrijd 
 
Algemeen 
 
Maak gebruik van de WHC Warming up zoals deze aan de trainers/begeleiders is verstrekt.  
 
Het resultaat (winnen, verliezen) is niet van wezenlijk belang. Het gaat om het spelplezier, het leren 
voetballen, de beleving en niet om het presteren. 
 
Het samenspelen op deze leeftijd is nog een groot probleem. Stimuleer het maken van individuele 
acties. Naarmate ze langer voetballen kunnen ze al enkele basisregels voor een teamsport begrijpen 
en regelmatig toepassen. We zien een eenvoudig samenwerkingsgedrag. 
 
Praat niet te veel, laat ze hun (voetbal)gang gaan. 
 
Houd rekening met de taal van deze leeftijd. Gebruik geen moeilijke woorden als aanbieden, vrije 
ruimte, diepgaan of positie houden. Spreek hun taal: probeer de bal bij je te houden, probeer de bal 
van de tegenstander af te pakken. 
 
Tactiek speelt op deze leeftijd nagenoeg geen rol. Beperk je tot het geven van aanwijzingen als: als 
wij de bal dicht bij hun doel kunnen afpakken, kunnen we misschien snel een doelpunt maken of zorg 
ervoor dat je tegenstander niet zomaar naar ons doel kan gaan, ga tussen ons doel en de 
tegenstander staan. 
 
Naarmate de Onder 8 en 9 spelers ouder worden kan voorzichtig de goede veldbezetting worden 
aangegeven met als doel “kluitjesvoetbal” te voorkomen. 
 
Laat de spelers op verschillende plaatsen in het team spelen. 
 
Wedstrijdvorm (richtlijn KNVB) 

- Aantal spelers 6 tegen 6 

- Veldafmeting 42,5 m x 30 m 

- Doelformaat; pupillendoel (5 m x 2 m) 

- Balformaat: advies maat 4, 290 gram) 

- Speelduur: 2 x 20 minuten (time-out na 10 en 30 minuten), rust na 20 minuten 

- Keeper: ja 

- Competitie: ja 

- Ranglijst: nee 

- Rol coach: positief stimulerend langs zijlijn 

- Rol ouders: positief stimulerend langs zijlijn 

- Rol arbitrage: spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel 

- Rituelen: hand schudden en high five 

- Strafschop: 7 meter 
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Onder 10 en 11 
 

Leeftijdskenmerken 

 
Algemeen 
Spelers van Onder 10 en 11 begrijpen het voetbalspel al wat beter dan spelers van Onder 8 en 9, 
maar zijn absoluut nog niet in staat de voetbalbedoelingen als team na te streven. Ze spelen nog erg 
voor zichzelf, weten nog niet goed wat vrijlopen is, dus laat staan dat ze goed kunnen samenspelen. 
Het individueel bezig zijn verandert beetje bij beetje in het steeds meer samen doen. 
 
Belangrijk is dat je als jeugdtrainer of -begeleider accepteert dat dit zo is en geduld opbrengt om 
samen te moeten voetballen. Balverovering wisselt zicht snel af met balverlies. Enerzijds komt dit door 
een beperkte balvaardigheid, anderzijds door het beperkte inzicht in het spel. 
 
Op de trainingen zal op de balvaardigheden veel getraind moeten worden, het inzicht door veel kleine 
partijtjes. 
 
Lichamelijk 
 
Spelers van Onder 10 en 11 zijn erg beweeglijk en zijn constant bezig met lijf en leden. Ook dit is heel 
positief, zo doen ze net als spelers van Onder 8 en 9 veel bewegingservaring op en leren de 
mogelijkheden van hun lijf kennen. 
 
De coördinatie is al wat beter dan bij de jongere leeftijden het geval is. Dit zie je aan het meenemen 
en trappen van de bal. 
 
Bij een groot aantal zie je al functionele passeerbewegingen ontstaan. Laat ze dit ten volle 
uitproberen, ook al zou zo’n speler volgens de voetbalwetten beter over moeten spelen. 
 
Concentratie 
 
De spelers op deze leeftijd hebben nog maar een beperkte concentratie. De aandacht is zo weg, ze 
zijn zeer snel afgeleid. Dit moet niet als negatief gezien worden. 
 
Luisteren is een grote opgave voor ze. Ze leren veel meer door te doen en te kijken dan te luisteren. 
Stilstaan is nog een groot probleem voor de spelers van Onder 10 en 11. 
 
Motivatie 
 
De spelers uit deze leeftijdscategorie hebben al gevoel voor een opdracht. Voor hen wordt 
geldingsdrang en individuele prestatie al belangrijk, ze willen laten zien wat ze kunnen. 
 
Er is sprake van een goed leerklimaat. 
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Training 
 
Doel 
 
Balbeheersing; het aanleren en ontwikkelen van individuele technische vaardigheden, het verbeteren 
van de balvaardigheid. 
 
Inzicht ontwikkelen en herkennen van voetbalbedoelingen zoals scoren, bal houden, bal afpakken, 
niet tegelijk naar de bal komen, samenspelen, van voren spelen, van achter spelen. 
 
Inhoud 
 
Het verbeteren van reeds geleerde basistechnieken en het aanleren van nieuwe basistechnieken (het 
ontwikkelen van de technische vaardigheden): 
 
• Tikspelletjes voor wendbaarheid, reactievermogen en "sfeer".  
• Dribbelen en drijven, later met schijnbewegingen (links en rechts).  
• Aannemen / stoppen van de bal (links en rechts).  
• Stoppende meenemen (links en rechts).  
• Jongleeroefeningen (links en rechts).  
• Schieten op doel (links en rechts).  
• Plaatsen en trappen over de grond (links en rechts).  
• Positiespelen 4:1, 5:2 en 3:1 gericht op samenspelen.  
• Veel wedstrijdvormpjes, (wie kan......., of hoeveel keer.....).  
• Kleine partijspellen 3:3 of 4:4, dus veel balcontacten. 
 
Trainingstijd:  
 
• 2 keer per week  
• 60 minuten 
 
Aandachtspunten/tips 
 
Maak gebruik van de WHC Warming up zoals deze aan de trainers/begeleiders is verstrekt.  

 
Zorg dat ze heel veel met de bal bezig zijn, individueel en in kleine groepen. Leren door te doen en 
nog eens te doen. Veel balcontacten!! 
 
Afhankelijk van niveau geringe weerstand invoeren. Bij spelers van Onder 10 staat de 
voetbaltechnische ontwikkeling centraal, waarbij telkens de inzichtelijke ontwikkeling er aan vast 
gekoppeld moet worden. 
 
Het inzicht in het spel is bij de Onder 10 en 11 speler nog onvoldoende ontwikkeld. Kom tegemoet aan 
de bewegingsdrang van deze leeftijdsgroep. Zorg dat ze niet lang stil hoeven te staan en dat elke 
oefen- of spelvorm de speler volop gelegenheid geeft te bewegen. 
 
Voorkom lange wachtrijen (geen filetrainingen!), groep indien nodig splitsen in twee of meer sub 
groepjes. Omdat ze op deze leeftijd niet te lang met eenzelfde vorm bezig kunnen zijn zal je 
voldoende afwisseling in de training moeten aanbrengen. Dit hoeft niet te betekenen dat je steeds een 
andere vorm moet kiezen; variatie binnen dezelfde organisatie. 
 
Herhaling van oefenstof is noodzakelijk om voetbalvaardigheden te leren. Dezelfde oefenstof in een 
andere verpakking en in de beleving van de Onder 10 en 11 is de oefenstof iets geheel nieuws. Werk 
volgens het praatje, plaatje, daadje principe. 
 
Benadruk het spel en niet de wedstrijd. Het gaat om het leren en niet om het presteren. 
Stimuleer en motiveer de spelers om, buiten de trainingen en wedstrijden om, ook thuis met de bal te 
oefenen; daag de spelers uit om een in de training geoefende technische vaardigheid thuis te oefenen 
en de technische vaardigheid op de volgende training voor te doen. 
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Wedstrijd 
 
Algemeen 
Ondanks het feit dat er op ander formaat velden wordt gevoetbald door Onder 10 en Onder 11, 
verschilt de coaching niet veel.  
Bij het coachen van staat de voetbaltechnische ontwikkeling centraal, waarbij telkens de inzichtelijke 
ontwikkeling er aan vast gekoppeld moet worden. Het inzicht in het spel is bij deze nog onvoldoende 
ontwikkeld. Houd het in tactisch opzicht eenvoudig. 
Bij Onder 10 en 11 is de communicatie binnen het voetballen nauwelijks aan de orde. Natuurlijk 
praat/schreeuwt de speler volop tijdens de wedstrijd. Maar je kan hierbij niet spreken van echte 
voetbalcommunicatie, waarbij bijvoorbeeld de Onder 10 en 11 speler een medespeler coacht of 
waarbij een speler zijn acties afstemt op aanwijzingen van de leider langs de lijn. 
Geef als leider langs de lijn niet constant (goed bedoelde) aanwijzingen. De speler wordt overladen 
met aanwijzingen en verliest zo het plezier in het spel. 
Laat ze gewoon voetballen en in eerste instantie zelf leren omgaan met de verschillende 
voetbalweerstanden. Houd rekening met de taal van deze leeftijd. Gebruik geen moeilijke woorden als 
knijpen, draai open, of positie houden. 
De spelers uit deze leeftijdscategorieën willen niet alleen het spel leren, ze willen in eerste instantie 
gewoon voetballen en eventueel de wedstrijd winnen. De ontwikkeling van de spelers wordt 
belemmerd als de leider het winnen van de wedstrijd als belangrijkste doel gaat zien. Op dat moment 
heeft de leider alleen maar oog voor het resultaat, waardoor de spelers beperkt worden in het 
ontdekken/leren van het voetbalspel. Het moet de leider niet om winnen gaan, maar om andere 
zaken, zoals voetbalplezier en het beter leren voetballen. 
Bedenk dat een Onder 10 en 11 pupil nog veel moeite heeft met samenspelen. Ze spelen nog graag 
voor zichzelf. Het individueel bezig zijn verandert beetje bij beetje in het steeds meer samen doen. 
Bij een groot aantal zie je al functionele passeerbewegingen ontstaan. Laat ze dit ten volle 
uitproberen, ook al zou zo’n speler volgens de voetbalwetten beter over moeten spelen. Stimuleer en 
geef ze de ruimte om individuele acties te maken. 
Probeer een speler wel het verschil te leren inzien tussen een passeeractie die kans van slagen heeft 
om een tegenstander voorbij te komen en het onnodig individueel vastlopen tegen een overmacht aan 
tegenstanders, terwijl een medespeler aanspeelbaar is. 
Laat de spelers op verschillende plaatsen in het team spelen. 
 
 
Wedstrijdvorm Onder 10 (richtlijn KNVB) 

- Aantal spelers 6 tegen 6 

- Veldafmeting 42,5 m x 30 m 

- Doelformaat; pupillendoel (5 m x 2 m) 

- Balformaat: advies maat 4, 290 gram) 

- Speelduur: 2 x 25 minuten (time-out na 12,5 en 37,5 minuten), rust na 25 minuten 

- Keeper: ja 

- Competitie: ja 

- Ranglijst: nee 

- Rol coach: positief stimulerend langs zijlijn 

- Rol ouders: positief stimulerend langs zijlijn 

- Rol arbitrage: spelbegeleider bewaakt de voortgang van het spel 

Wedstrijdvorm Onder 11 (richtlijn KNVB) 
- Aantal spelers 8 tegen 8 

- Veldafmeting 64 m x 42,5 m 

- Doelformaat; pupillendoel (5 m x 2 m) 

- Balformaat: advies maat 5, 320 gram) 

- Speelduur: 2 x 30 minuten (time-out na 15 en 45 minuten), rust na 30 minuten 

- Keeper: ja 

- Competitie: ja 

- Ranglijst: ja 

- Rol coach: positief stimulerend langs zijlijn 

- Rol ouders: positief stimulerend langs zijlijn 

- Arbitrage: pupillenscheidsrechter 
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Onder 12 en 13  
 

 Leeftijdskenmerken  
 
Algemeen 
Het vermogen om samen te spelen is sterk gegroeid en ze zijn beter in staat de voetbalbedoelingen 
als team na te streven. Ze zijn op dit punt goed aanspreekbaar. 
Lichamelijk 
De spelers zijn goed gebouwd en hebben al een goede coördinatie, zodat technische vaardigheden 
goed en snel geleerd kunnen worden. In deze leeftijdsfase kan het algemeen coördinatievermogen 
sterk ontwikkeld worden. Laat de spelers veel bewegingservaring opdoen. Onder 12 en 13 pupillen 
kunnen hun kracht nog slecht verdelen. 
Bij sommige kondigt het begin van de (problemen van) de puberteit aan. 
Concentratie 
Deze leeftijdscategorieën kunnen al veel meer concentratie opbrengen, kunnen beter luisteren en 
stilstaan dan de jongere pupillen. 
Bepaalde oefenvormen of spelen kunnen ze al wat langer volhouden en ze zien het nut ervan in. 
Motivatie 
Deze pupillen zijn nog erg leergierig en willen vaak het hoogste bereiken. Er is veel 
prestatievergelijking. Er is sprake van een zeer goed leerklimaat. 
 

Training 
 
Doel 
Ondanks dat er wordt gespeeld in 2 verschillende wedstrijdvormen (resp. 8 tegen 8 bij Onder 12 en 11 
tegen 11 bij Onder 13), blijft het belangrijkste doel het ontwikkelen van functionele technische 
vaardigheden en spelinzicht door middel van vereenvoudigde voetbalsituaties, de basisvormen. 
Voor de Onder 13 pupillen moet een extra element toegevoegd worden om ervoor te zorgen dat de 
spelers speelrijp zijn voor het spelen van 11 tegen 11. Voor spelers van Onder 12 kan al op 
eenvoudige wijze aandacht worden besteed aan de spelregels en veldbezetting voor het spelen van 
11 tegen op 11 op een groot veld. 
Het herkennen van de voetbalbedoelingen en algemene uitgangspunten in de hoofdmomenten 
balbezit tegenpartij (teamfunctie verdedigen) en balbezit (teamfuncties opbouwen en aanvallen); het 
individu - met zijn specifieke voetbalbagage op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied - krijgt 
meer aandacht in een teamrol. 
 
 
Inhoud 
Het onder (aangepaste) weerstand onderhouden en verbeteren van de technische vaardigheden: 
• Tikspellen voor de wendbaarheid, reactievermogen en "sfeer". 
• Dribbelen en drijven in diverse organisaties (links en rechts). 
• Plaatsen en trappen van de bal (links en rechts). 
• Aan- en meenemen van de bal (links en rechts). 
• Combinatievormen met tweetallen (links en rechts). 
• De dropkick en volley (links en rechts) 
• Stoppende meenemen (links en rechts). 
• Jongleeroefeningen (links en rechts). 
• Afschermen van de bal (links en rechts). 
• Verwerken van de bal (links en rechts) 
• Afwerken op doel (links en rechts) 
• Duel 1:1 
• Positiespelen 3:1, 4:2, 3:3, 4:4 of 5:5 
• Partijspel met 4 doeltjes 
• Veel kleine partijspelen 3:3, 4:4 of 5:5, dus veel balcontacten 
• Tactische vaardigheden aanleren. 



 

 18 

Trainingstijd: 
  
• 2 per week  
• 75 minuten 
 
Aandachtspunten/tips 
Maak gebruik van de WHC Warming up zoals deze aan de trainers/begeleiders is verstrekt.  

 
Techniek vanuit de wedstrijdsituatie ontwikkelen. De spelers duidelijk maken wat de zin is van een 
trainingsvorm in relatie tot de wedstrijd. Inzicht in teamorganisatie ontwikkelen, team tactische 
basiselementen verder ontwikkelen. 
Stimuleer de onderlinge communicatie; elkaar helpen door te praten -> voetbalcommunicatie 
(tijd, in je rug, draai, kaats enz.).  
Spelers bewust maken van: niet alleen met je voeten maar ook met je hoofd voetballen. Zet zoveel als 
mogelijk van tevoren klaar zodat geen kostbare voetbaltijd verloren gaat. 
Doe de oefenvorm met een aantal spelers voor terwijl je het uitlegt; ze begrijpen het best door de 
oefenvormen te zien, houd de uitleg kort en bondig. De spelers kunnen bepaalde oefenvormen of 
spelen al wat langer volhouden en ze zien het nut ervan in. 
Belangrijk is en blijft de voortdurende herhaling van basisvormen (vereenvoudigde voetbalsituaties), 
die naar echt voetbal moeten ruiken. Doe een groot beroep op het samenspel, ze zijn er rijp voor. 
Maar blijf zeker de individuele actie stimuleren; ze moeten individuele acties durven en kunnen 
maken. Als trainer niet te snel kreten als niet pingelen, overspelen, het is een teamsport roepen. 
Bij het vroegere straatvoetbal stond een trainer dit ook niet te roepen.  
Voorkom lange wachtrijen (geen filetrainingen!), groep indien nodig splitsen in twee of meer sub 
groepjes. 
Beleving tijdens de training; zorg als trainer voor plezier en enthousiasme. Stimuleer, juich om goede 
acties en breng er leven in. Stimuleer en motiveer de spelers om, buiten de trainingen en wedstrijden 
om, ook thuis met de bal te oefenen; daag de spelers uit om een in de training geoefende technische 
vaardigheid thuis te oefenen en de technische vaardigheid op de volgende training voor te doen. 
 
 

Wedstrijd  

 
De spelers van Onder 13 moeten bij 11 tegen 11 wennen aan grotere ruimtes en afstanden, meer 
spelers, nieuwe spelregels en een andere taakverdeling. 
Inzicht in teamorganisatie ontwikkelen, team tactische basiselementen verder ontwikkelen. De veel 
grotere ruimtes bij 11 tegen 11 vragen om een beter positiespel. 
Voor zowel spelers van Onder 12 en 13 geldt; Bewust maken van: niet alleen met je voeten maar ook 
met je hoofd voetballen. Stimuleer de onderlinge communicatie; elkaar helpen door te praten, coachen 
-> voetbalcommunicatie (tijd, in je rug, draai, kaats enz.) 
Doe een groot beroep op het samenspel, ze zijn er rijp voor. Maar blijf zeker de individuele actie 
stimuleren; ze moeten individuele acties durven en kunnen maken. 
Geef als coach langs de lijn niet constant (goed bedoelde) aanwijzingen. De speler wordt overladen 
met aanwijzingen en verliest zo het plezier in het spel. Met name voor de wedstrijd en tijdens de rust 
zijn de momenten om aanwijzingen te geven. 
De spelers in deze leeftijdscategorieën willen in eerste instantie gewoon de wedstrijd winnen. 
De ontwikkeling van de spelers wordt belemmerd als ook de coach het winnen van de wedstrijd als 
belangrijkste doel gaat zien. Op dat moment heeft de coach alleen maar oog voor het resultaat, 
waardoor de spelers beperkt worden in hun voetbalontwikkeling. 
Het moet de coach niet alleen om winnen gaan, maar om andere zaken, zoals het beter leren 
voetballen (technisch), het ontwikkelen van spelinzicht (tactisch). 
Laat de spelers op verschillende plaatsen in het team spelen. 
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Wedstrijdvorm Onder 12 (richtlijn KNVB) 
- Aantal spelers 8 tegen 8 

- Veldafmeting 64 m x 42,5 m 

- Doelformaat; pupillendoel (5 m x 2 m) 

- Balformaat: advies maat 5, 320 gram) 

- Speelduur: 2 x 30 minuten (time-out na 15 en 45 minuten), rust na 30 minuten 

- Keeper: ja 

- Competitie: ja 

- Ranglijst: ja 

- Rol coach: positief stimulerend langs zijlijn 

- Rol ouders: positief stimulerend langs zijlijn 

- Arbitrage: pupillenscheidsrechter 

- Rituelen: hand schudden en high five 

- Strafschop: 9 meter 

 
De wedstrijden van Onder 13 worden gespeeld op het traditionele grote veld voor 11 tegen 11. 
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Onder 15 

Leeftijdskenmerken  
 
Fysieke gesteldheid 
De jeugd kan in deze leeftijdsfase te maken krijgen met lichamelijke ongemakken, disharmonie. 
Enorme lengtegroei vormt hier geen uitzondering. Er zal daarom met beperkte belastbaarheid gewerkt 
moeten worden, mede doordat de jeugd hier extra blessuregevoelig is. 
 
Motivatie 
De C-junior (bij de een eerder, bij de ander later) raakt idealistisch ingesteld. Men wordt eigenwijs en 
zet zich meer af tegen het gezag. Toelaatbaarheidsgrenzen worden onderzocht of zelfs overschreden, 
conflicten worden uitgelokt. Een kunst dus voor de trainer / coach / begeleiding om hier goed mee om 
te gaan. De junior is veel met zichzelf bezig en overschat zichzelf regelmatig. De C-junior 
herwaardeert de sport in hun leven t.o.v. andere interesses: waar stel ik mijn prioriteiten aan? 
 
Inzet/aandacht 
De inzet wordt medebepaald door de motivatie. De C-junior weet echter heel goed wat van hem 
verwacht wordt en zal zich bij het juist (continue) aansturen van de begeleiding en / of de groep 
(oproep doen op teamverantwoording) ook goed inzetten. Er wordt meer aandacht besteed aan de 
bedoelingen van de trainingen en de bedoelingen worden al beter vertaald naar de wedstrijden. 

 

Training 
 

• 2-3 per week  

• 75/90 minuten  

 
Trainingsaccenten:  

• Vergroten van de handelingssnelheid. 

• Techniek onderhouden in wedstrijdsituaties 

• Verdere organisatie elftal 

 
Oefenstof:  

• Conditietraining met en zonder bal.  

• Plaatsen en trappen van de bal. 

• Aan- en meenemen van de bal. 

• Combinatievormen met tweetallen. 

• Boogpass, dropkick en volley 

• Jongleeroefeningen  

• Stoppende meenemen 

• Koppen 

• Duel 1:1 

• Buitenom komen 

• Voorzet vanaf de achterlijn vanuit een dribbel 

• Voetvolley 

• Positiespelen 3:1, 4:2, 2:1, 3:3, 4:4, 5:5 of 4:4 

• Partijspel met 4 doeltjes of een groot doel en twee kleintjes 

• Veel kleine partijtjes 3:3, 4:4 of 5:5, dus veel balcontacten. 

• Wedstrijd gerichte partijspelen. 

• Tactische vaardigheden aanleren. 

• Loop en Coördinatie training (loopladder etc.) 
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Training (tips): 

• WHC-Warming up 

• Organisatie eenvoudig  

• Zorg dat alles klaar staat (materiaal).  

• Spelers niet laten wachten.  

• Korte uitleg.  

• Geen krachttraining i.v.m. lengtegroei. 

• Consequent handelen, wees voorbereid op uitspattingen. 

• Breng sfeer en plezier in de training.  

• Trainers / leiders doen indien nodig alleen ter ondersteuning mee met partijvormen of 

afwerkoefeningen. 

• Positieve individuele benadering 

• Vermijd discussies met ouders of begeleiders tijdens trainingen (wedstrijden). 

 

 

Wedstrijd  

 

• WHC Warming up 

• Juiste aandacht voor de spelers. 

• Juiste gedrag van trainers/leiders wat hoort bij de waarden en normen van WHC. 

• Steekpassmogelijkheid zien 

• Overslaan van spelers en ruimte 

• Dekken binnenkant en gevaarlijkste man dekken 

• Dekken in ondertal positie, in zonepositie 

• Rug- en ruimtedekking herkennen 

• Andere spelsystemen kunnen lezen 

• Spelen van pressie bij balverlies 

• Leren anticiperen op acties van medespelers 
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Onder 17 

 

Leeftijdskenmerken  
 
Bij de O17-spelers kunnen de onderlinge verschillen nog groot zijn. Er zijn er die al bijna uitgegroeid 
zijn, maar ook die er nog maar net mee zijn begonnen. 

Mentaliteit 
Veel O17-spelers zitten min of meer in de puberteit, met al de kenmerken ervan, zoals lusteloosheid, 
onredelijkheid en humeurigheid. Dit brengt met zich mee dat ze heel wisselend kunnen reageren op 
anderen, dus ook op de trainer. Ze zetten zich soms af tegen alles wat gezag vertegenwoordigt, zoals 
ouders en school. 
De trainer gaat nog wel eens op zijn strepen staan, wat de verhouding niet altijd ten goede komt. 
Beter is het om wat te relativeren of eens met een speler apart te praten, dat lost al heel veel op. Want 
in een groep zijn deze kinderen moeilijker te beïnvloeden dan individueel. 
 
Fysieke gesteldheid 
Het groeiproces heeft grote consequenties voor de blessuregevoeligheid. De spieren kunnen de groei 
van de botten maar nauwelijks bijhouden. Een grote spanning op de spieren is dan het gevolg. 
Maximaal sprinten, springen en schieten is al gauw een groot risico. 
Een goede warming-up is dan ook zeker op z’n plaats. Aan het eind van de warming-up moeten de 
vier belangrijkste spiergroepen worden gerekt. Dit betreffen de bovenbeenspieren voor en achter, de 
spieren in de lies en de kuitspieren. 
 
Inzet 
Voor de O17-speler is winnen belangrijker dan ooit. Een soms te fanatieke houding heeft er mee te 
maken dat de O17-speler op zoek is naar eigen grenzen. De junior is nog meer in staat de 
wedstrijdsport te beoefenen. Hij waagt zich aan acties die voor het team weinig rendement hebben. 
Zijn soms te laat ingezette sliding en de wijze waarop hij buitenkant-voet speelt hebben meer te 
maken met het feit dat hij zichzelf wil bewijzen. Het tempo is hoger, er wordt korter gedekt. Hij moet 
leren onder druk te spelen en dat gaat hem soms minder goed af. Zijn individuele mogelijkheden 
moeten meer rendement voor het team gaan opleveren. Hier moet hij in leren. 

 

Training 
 

• 2-3 per week  

• 90 minuten  

 
Trainingsaccenten:  

• Technische en tactische oefeningen vanuit wedstrijdsituatie. 

• Beroep doen op verantwoordelijkheid voor ploegtactiek en taak binnen elftal. 

• Trainen voor ploegtactiek en taak. 

• Verantwoording voor leefwijze en conditie. 

 
Oefenstof:  

• Conditietraining met en zonder bal.  

• Plaatsen en trappen van de bal in diverse organisatievormen. 

• Combinatievormen met tweetallen over de vleugel 

• De dropkick en volley. 

• Stoppende meenemen. 

• Koppen. 
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• Duel 1:1. 

• Afwerken op doel. 

• Buitenom komen. 

• Spel van de spitsen. 

• Aanvalspatronen 

• Spelhervattingen 

• Vanuit de linies werken 

• Positiespelen 3:1, 4:2, 2:1, 3:2, 4:3, 5:3,4:4 en gelijk aantal spelers in een afgebakende 

ruimte (bv 4:4 of 5:5). 

• Partijspel met 4 doeltjes of een groot doel en 2 kleintjes. 

• Partijtjes 2:2, 3:3, 4:4 (dus veel balcontacten). 

• Wedstrijd gerichte partijspelen ( met diverse accenten en opdrachten). 

• Tactische vaardigheden aanleren. 

• Loop en Coördinatie training (loopladder etc.) 

 
 

(Trainings)tips:  

• WHC-Warming up 

• Organisatie duidelijk 

• Zorg dat alles klaar staat (materiaal).  

• Spelers niet laten wachten.  

• Duidelijk uitleg.  

• Eerlijk en consequent. 

• Laten ervaren dat er iets wordt verwacht. 

• Duidelijke afspraken maken en deze handhaven. 

• De zin en onzin verklaren. 

• Praten over ploegtactiek (eventueel theorie). 

• Trainers / leiders doen indien nodig alleen ter ondersteuning mee met partijvormen of 

afwerkoefeningen. 

• Positieve individuele benadering 

• Vermijd discussies met ouders of begeleiders tijdens trainingen (wedstrijden). 

 

Wedstrijd  

 

• WHC Warming up 

• Juiste aandacht voor de spelers (ook individueel) 

• Juiste gedrag van trainers/leiders wat hoort bij de waarden en normen van WHC. 

• Verdieping naar specifieke taken binnen de speelwijze 

• Spelsystemen leren lezen en daarop anticiperen 

• Aanpassen aan andere speelwijze 

• Spelen van pressie bij balverlies 

• Onderlinge coaching 

• Dekken in ondertal situatie 

• Dekken in zone situatie 

• Specifieke linie tactiek 

• 3e man in het spel betrekken 

• Verplaatsen van de bal (wisselpass) 

• Ruimte maken voor medespelers (passlijn open maken) 

• Vooracties maken om vrij te komen 
 

 



 

 24 

 

Onder 19 
  

Leeftijdskenmerken  
 
De O19-speler is aan het einde gekomen van de jeugdopleiding. Dat wil niet zeggen dat ze niets meer 
kunnen leren, maar het zegt wel iets over het stadium waarin ze qua voetbalontwikkeling behoren te 
zijn. 
 
Ze behoren het spel te kennen en te beheersen. Ze weten wat er van ze verwacht wordt op een 
bepaalde positie en kunnen een wedstrijd al een beetje analyseren. 
Waarom ging het fout, waarom verloren we veel duels of wat was de reden waarop de tegenstander 
juist op het middenveld meer grip had. O19-spelers zijn daarop aan te spreken en kunnen daar iets 
zinnig over aangeven. In dit stadium is het een kwestie van rijpen. 
 
De O19-speler is zowel lichamelijk als geestelijk op weg naar meer evenwicht. 
Een fysieke groei in de breedte en een zakelijker benadering van de gebeurtenissen zijn kenmerkend. 
Het onrustige wat zo kenmerkend is voor de O17-speler maakt plaats voor een beheerster optreden. 
Er wordt ook door de spelers onderling gelet op het spel van elkaar. Er ontstaat een zekere eigen 
controle. 

Training 
 

• 2-3 per week  

• 90 minuten  

 
Trainingsaccenten:  

• Technische, tactische en conditionele training. 

• Wedstrijdtactiek (eventueel theorie). 

• Prestatiecontrole. 

 
Oefenstof:  

• Conditietraining met en zonder bal. 

• Plaatsen en trappen van de bal in diverse organisatievormen. 

• Combinatievormen met tweetallen over de vleugel 

• De dropkick en volley. 

• Jongleervormen. 

• Stoppende meenemen. 

• Koppen. 

• Duel 1:1. 

• Afwerken op doel. 

• Buitenom komen. 

• Spel van de spitsen. 

• Aanvalspatronen 

• Spelhervattingen 

• Positiespelen 3:1, 4:2, 2:1, 3:2, 4:3, 5:3,4:4 en gelijk aantal spelers in een afgebakende 

ruimte (bv 4:4 of 5:5). 

• Partijspel met 4 doeltjes of een groot doel en 2 kleintjes. 

• Partijtjes 2:2, 3:3, 4:4 (dus veel balcontacten). 

• Wedstrijd gerichte partijspelen ( met diverse accenten en opdrachten). 

• Tactische vaardigheden aanleren. 

• Loop en Coördinatie training (loopladder etc.) 
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Training (tips):  

• WHC-Warming up 

• Organisatie duidelijk  

• Zorg dat alles klaar staat (materiaal).  

• Spelers niet laten wachten.  

• Duidelijk uitleg.  

• Eerlijk en consequent. 

• Laten ervaren dat er iets wordt verwacht. 

• Duidelijke afspraken maken en deze handhaven. 

• De zin en onzin verklaren. 

• Praten over ploegtactiek (eventueel theorie). 

• Trainers / leiders doen indien nodig alleen ter ondersteuning mee met partijvormen of 

afwerkoefeningen. 

• Positieve individuele benadering 

• Vermijd discussies met ouders of begeleiders tijdens trainingen (wedstrijden). 

 

Wedstrijd  

 

• WHC-Warming up 

• Juiste aandacht voor de spelers. 

• Juiste gedrag van trainers/leiders wat hoort bij de waarden en normen van WHC. 

• Verdieping naar specifieke taken binnen de speelwijze. 

• Spelsystemen leren lezen en daarop anticiperen 

• Aanpassen aan ander speelwijze 

• In linies samenwerken met medespelers (positiespel) 

• Momenten herkennen om voor diepte te kiezen of juist voor rust in balbezit te kiezen 

• Verder kijken dan de dichtstbijzijnde medespelers 
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Bijlage 1 (Warming up) 
 
 

Beste trainers en leiders van onze J/M O8, O9, O10, O11 en O12 teams, 
 
 
 
De TC-jeugd van WHC heeft een uniforme warming-up binnen de jeugd vanaf 12 jaar voor alle teams 
doorgevoerd.  Zo is opnieuw een stap gezet in het aanbieden van ondersteuning aan de jeugdtrainers 

en -begeleiders. Het resultaat is dat alle teams vanaf 12 jaar een uniforme voorbereiding uitvoeren 
voor een wedstrijd en/of training. Blessurepreventie is de hoofdreden voor deze warming-up. 
Daarnaast geeft de vorm waarin de warming-up wordt gedaan een herkenbare uitstraling voor al deze 
jeugdteams. Alle spelers, leiders en trainers weten wat er van ze verwacht wordt aan het begin van 

hun training en wedstrijd. We merken dat dit een positieve uitwerking binnen de teams heeft. 
 
We willen ook graag een dergelijke vorm aanbieden aan de JO9 tot en met JO12 teams. Niet zozeer 

als blessurepreventie (wat bij de oudere kinderen meer van toepassing is), maar meer als herkenbaar 
punt voor de spelers. Ze weten dat de training/wedstrijd nu gaat beginnen, de concentratie is er, we 
gaan beginnen! 
 

We verwachten dat alle teams deze warming-up gebruiken als startpunt van de training en wedstrijd. 
De trainers staat vrij om na deze oefeningen hun eigen invulling te geven aan de eventuele rest van 
de warming-up. 
 

Aan elk team zullen 4 “dopjes” verstrekt worden die op de zaterdag zijn te gebruiken. Tijdens de 
training kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige dopjes in het "ballenhok". 
 

Bedankt voor jullie medewerking! Mochten er nog vragen zijn, we horen ze graag. 
 
TC Jeugd WHC
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Warming-up WHC J09, JO10, JO11, JO12 

 
Dit is een warming-up vorm waarbij de spieren en de coördinatie voorbereid worden op de 
training of op de wedstrijd.  
 

1. Ten eerste worden er door de trainer twee rijen aan pylonnen klaargezet (ongeveer 
8-10 meter tussen de pylonnen) :  
 

 
  

˄ 
8-10 meter 
˅ 

 
 
 

2. De ploeg verdeelt zich in twee groepen en sluiten achter de twee rijen aan. 
Vervolgens gaan ze diagonaal heen en weer lopen. Ze lopen om en om, dat betekent 
dat er eerst eentje van de linker rij gaat, vervolgens eentje van de rechterrij. Ze 
moeten wel gewoon op tempo achter elkaar aan lopen, zodat ze echt moeten 
opletten bij het kruisen. Dit doen we, omdat ze dan direct met de coördinatie in 
aanraking komen. Na de achterste pion, buitenom terug. 
(Mocht het team daar op één of andere manier niet aan toe zijn, kun je de spelers 
ook gewoon in een rechte lijn naar de pion laten lopen.) 

 
 
 
 
 

 
 

3. Vervolgens doen de voetballers de volgende vormen:  

• Looppas (2x) 

• Knieën omhoog.  

• Hakken – billen.  

• Tik – tak naar de binnenkant.  

• Tik – tak naar de buitenkant.  

• Kruispas naar de binnenkant.  

• Kruispas naar de buitenkant.  

• Sprinten (2x).  
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Beste trainers en leiders van onze J/M O13, O15, O17 en O19 teams  

De TC-jeugd van WHC heeft een uniforme warming-up binnen de jeugd vanaf voor alle teams 
doorgevoerd. Zo is een stap gezet in het aanbieden van ondersteuning aan de jeugdtrainers en - 
begeleiders. Het resultaat is dat alle teams vanaf 12 jaar een uniforme voorbereiding uitvoeren voor 
een wedstrijd en/of training.  

Blessurepreventie is de hoofdreden voor deze warming-up. Deze warming-up beschermt met name 
de kniegewrichten die op deze leeftijden met het spelen op kunstgras vaak voorkomen.  

Daarnaast geeft de vorm waarin de warming-up wordt gedaan een herkenbare uitstraling voor al deze 

jeugdteams. Alle spelers, leiders en trainers weten wat er van ze verwacht wordt aan het begin van 
hun training en wedstrijd. We merken dat dit een positieve uitwerking binnen de teams heeft.  

In de bijlage staat de uitleg. We verwachten dat alle teams deze warming-up gebruiken als startpunt 
van de training en wedstrijd. De trainers staat vrij om na deze oefeningen hun eigen invulling te 

geven aan de eventuele rest van de warming-up.  

Aan elk team zullen “dopjes” verstrekt worden die op de zaterdag zijn te gebruiken. Tijdens de 
training kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige dopjes in het "ballenhok".  

Bedankt voor jullie medewerking! Mochten er nog vragen zijn, we horen ze graag.  

TC Jeugd WHC.  
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 30 

Trainers en leiders bedankt! 

Veel plezier! 

 
 

Verzorgd voetballen, 
Elkaar Coachen, 

Samen strijden bij balverlies. 
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