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Jaarplanning sjo Warga WWS Jo9 t/m jo15 voor 
seizoen 2017-2018 

aantal weeknr  data  thema 

1 week 35  28-8 t/m 3-9  beginsituatie vaststellen 
2 week 36  4-9 t/m 10-9  aan- en meenemen 
3 week 37  11-9 t/m 17-9  kappen en draaien 
4 week 38  18-9 t/m 24-9  dribbelen en drijven 
5 week 39  25-9 t/m 1-10  koppen 
6 week 40  2-10  t/m 8-10  gericht schieten           
7 week 41  19-10 t/m 15-10  Duelvormen 1:1 
8 week 42  16-10 t/m 22-10  partijvormen 
9 week 43  23-10 t/m 29-10  passen en trappen       

10 week 44  30-10 t/m 5-11  aan- en meenemen 
11 week 45  6-11 t/m 12-11  schijnbewegingen 
12 week 46  13-11 t/m 19-11  dribbelen en drijven 
13 week 47  20-11 t/m 26-11  koppen 
14 week 48  27-11 t/m 3-12  gericht schieten             
15 week 49  4-12 t/m 10-12  Duelvormen 1:1 
16 week 50  11-12 t/m 17-12  partijvormen 

17 week 4  22-1 t/m 28-1  passen en trappen          
18 week 5  29-1 t/m 4-2  aan- en meenemen 
19 week 6  5-2 t/m 11-2  kappen en draaien 
20 week 7  12-2 t/m 18-2  dribbelen en drijven 
21 week 8  19-2 t/m 25-2  Koppen 
22 week 9  26-2 t/m 4-3  gericht schieten             
23 week 10  5-3 t/m 11-3  Duelvormen 2:1 / 3:2 
24 week 11  12-3 t/m 18-3  partijvormen 
25 week 12  19-3 t/m 25-3  passen en trappen         
26 week 13  26-3 t/m 1-4  aan- en meenemen 
27 week 14  2-4 t/m 8-4  schijnbewegingen 
28 week 15  9-4 t/m 15-4  dribbelen en drijven 
29 week 16  16-4 t/m 22-4  koppen 
30 week 17  23-4 t/m 29-4  passen en trappen         
31 week 18  30-4 t/m 6-5  Duelvormen 2:1 / 3:2 
32 week 19  7-5 t/m 13-5  partijvormen 
33 week 20  14-5 t/m 20-5  gericht schieten              
34 week 21  21-5 t/m 27-5  aan- en meenemen 
35 week 22  28-5 t/m 3-5  schijnbewegingen 
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Dit seizoen werken we met  een  jaarplanning voor de JO9, JO11, JO13 en JO15. 
Iedere week worden de trainingen gegeven volgens deze planning. Als trainer verwachten we dat je 
je hieraan houdt en daadwerkelijk oefenstof aanbiedt waardoor je doelstelling kan worden bereikt, 
het aanleren en/of verbeteren van de technische vaardigheden. Je dient je trainingen wel zelf voor te 
bereiden. 

Uitleg en uitbouwen verschillende technieken 

Het allerbelangrijkste !!!!! Je begint met het vaststellen van de beginsituatie: 
 Wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet? 

o Bied kort allerlei technieken en oefeningen aan 
o Kijk goed wat ze wel en nog niet kunnen, dus OBSERVEREN !! 
o Probeer de vaardigere spelers eruit te halen zodat je die later tegen elkaar 

kunt laten spelen, Dit heet differentiëren. De besten tegen de besten 
 Hoe is de beleving van de kinderen in de groep, willen ze leren en luisteren? 

o Je mag best streng zijn 
o De kinderen moeten luisteren en opletten  als jij uitleg geeft. 
o Niet teveel praten/uitleggen, praatje(kort) plaatje, daadje. 

 Speel kleine partijen en laat ze een aantal technieken uitvoeren om hier zo snel 
mogelijk achter te komen. 

 Stel deze beginsituatie ook schriftelijk vast per speler aan de hand van een 
individueel formulier. Wat kunnen ze wel en wat niet en wat voor kind is het. 

Passen en trappen 

 Begin heel simpel met stilstaande tweetallen. Gericht naar elkaar toe spelen. 
o Maak het moeilijker door een doel te nemen(poortjes of door de benen 

passen) 
o Links en rechts, binnenkant, buitenkant en wreef. 
o Strak inspelen en het been doorzwaaien 

 Dit is een moeilijk onderdeel van de training maar het is wel 80 tot 90 % van het 
voetballen. 

 Uitbouwen door in beweging te passen 
o De speler dribbelt en geeft een pass 

 Uitbouwen naar het inspelen van bewegende spelers.  
o Een bewegende speler inspelen en zelf doorbewegen. Ook andere spelers 

bewegen in hetzelfde veld door elkaar heen. 
 De afstand bepaalt of er wordt gepast of getrapt.  

o Een pass is kort(tot 15 meter) en vaak laag over de grond  
o Een trap is langer( boven de 15 meter) en vaak door de lucht. 
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Aannemen en meenemen 

 Vanuit stilstand aannemen en terugspelen, eventueel opzij aannemen en terugspelen 
o Onderkant voet, binnen- en buitenkant voet. 

 Vanuit beweging aannemen en meenemen naar de andere kant 
 Aannemen opzij en/of naar achteren, waar komt de tegenstander vandaan of waar 

staat er niemand? 
 Een lage bal, een stuiterende bal, een hoge bal. 
 Voeten, knie, borst en hoofd gebruiken. 
 Richting de goal aannemen en afronden, bal van voor, zijkant en van achteren 

aanspelen. 

Kappen en draaien 

 Eerst alleen met de bal. Geef een goed voorbeeld of laat het een speler voordoen. 
 Heeft veel weg van schijnbewegingen maar dit gaat meer om het functioneel 

wegdraaien. 
 Leer eerst verschillende technieken aan zonder weerstand 

o Bal terughalen onder de voet 
o Bal terughalen met de binnenkant 
o Bal terughalen met de buitenkant 
o Bal terughalen achter standbeen 

 Ga niet te snel, beter 1 goed aan te leren dan 3 half !! 
 Geef de oefeningen een naam: “Zidane, Ronaldo, Cruijff, etc”. 
 Nu functioneel, waar staat de goal of de tegenstander? 

o Het gaat erom dat de speler een keuze maakt. 
o Wegdraaien bij de man of draaien richting de goal. 
o Veel 1:1 op 4 goaltjes. 
o Inspelen en dan direct onder druk zetten of in laten dribbelen. 

Dribbelen en drijven 

 Verschil aanleren, wanneer dribbelen en wanneer drijven? 
o Bijvoorbeeld;” Schipper mag ik overvaren”. Voor de tikkers dribbelen maar 

als je ze voorbij bent dan moet je rennen met de bal. 
o Dribbelen is iedere stap de bal controleren, drijven is met minimaal twee 

tussenpassen. 
 Dribbelen gaat ook om coördinatie, hou de bal dicht bij je. 

o Binnenkant, buitenkant, wreef, onder de voet, etc. 
 Drijven onder weerstand, bijvoorbeeld een verdediger achter je aan. 
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Koppen 

 Let op !!! Dit is een gevaarlijke techniek. Ga niet zelf voorzetten en spelers laten 
koppen. 

 Hele kleine afstanden en lichte ballen 
 Het gaat erom de angst weg te nemen 
 Laat ze eerst de bal zelf opgooien en proberen te raken met het hoofd 
 Trainer de bal opgooien op 15 meter van de goal, een of twee keer laten stuiten en 

dan vooruit koppen richting de goal.(meenemen van de bal met het hoofd), 
vervolgens afronden. 

 Twee rijen op 4 meter van de goal, naast de goal staan spelers die de bal opgooien 
naar hun teamgenoten. Wie heeft het eerst 5 goals? 

 Niet langer dan 10 minuten achter elkaar doen. Kijk goed naar de kinderen. 

Gericht schieten 

 Afronden richting de goal 
 Alles links en rechts 
 Laag en hoog 
 Leer het wreefschot aan en het schieten met de binnenkant. 
 Werk met dwingende situaties: 

o Pionnen raken die in de goal staan 
o De lat raken of een hangend shirtje onder de lat. 
o Over de keeper heen stiften 
o Schieten vanuit de handen rennend richting de goal 

Duelvormen 

 Begin met 1:1 blokjevoetbal of lijndribbel. 
 Veel duelkracht ontwikkelen 
 De technieken toepassen 
 Dwingende situaties creëren 

o Spelers dienen steeds keuzes te maken 
o Niet te vrijblijvend 
o Het gaat om willen winnen 
o Wissel veel van tegenstanders maar differentieer wel 
o

 1:1 lijdribbel 
 1:1 op 4 goaltjes. 
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 Uitbouwen naar 4:4 op allerlei verschillende veldjes 

Partijvormen 

 Varieer met de organisaties 
o Grote goals, kleine goals, lijndribbel, 4 goals, etc. 

 7:7 niet te vaak, als laatste 10 minuten van deze training kan het prima 
 Leg ook accent op verdedigen 
 Stimuleer individuele acties. 
 Speel volgens de geldende spelregels 

Schijnbewegingen 

 Begin heel simpel 
 Schaar, etc. 
 Geef de kinderen huiswerk mee. 
 Laat ze zelf ook oefeningen voordoen voor de groep. 
 Eventueel toepassen in een oefening met lichte weerstand 

o Naar elkaar toe dribbelen en schaar of Zidane maken 
o Dribbelen richting de goal en een verdediger uitspelen in een vak met een 

schijnbeweging. 
o …. 
o …. 
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Trainingsindeling seizoen 2017-2018 

Belangrijk is het ook dat we bij alle teams een vaste trainingsindeling hanteren.

Orientatiefase 10’ Partijspelen (max. 4:4) 
Wiel Coerver ( individuele 
techniektraining) 
- balgewenning en coördinatie 

Gezamenlijk 

Alle kinderen hebben 
nu een bal 

Technieken aanleren 
en/of verbeteren 

Oefen-, leerfase 15’ Thematraining volgens jaarplanning 
zonder of met aangepaste 
weerstand.(afhankelijk van het 
niveau) Leren door het veel te doen. 

Combineer het thema 
met afrondvormen of 
andere 
scoringsmogelijkheden 

Oefen-, leerfase 15’ Thematraining volgens jaarplanning 
met weerstand. Kinderen moeten nu 
keuzes maken. 

De weerstand 
dwingend maken, 
welke kant draai je op?, 
etc. 

Toepassingsfase 15’ Allerlei verschillende organisaties, 
Rekening houdend met het thema.  
Lijndribbel, 4 goaltjes, 1 grote goal en 
2 kleine, etc. 
Bij voorkeur twee verschillende 
partijvormen aanbieden, per training, 
waarbij te kleine partijen de voorkeur 
hebben op kleine veldjes 

1:1, 2:2, 3:3 of 4:4. 

Bij de selectieteams wordt er vaak getraind met twee groepen tegelijk. Handig is het om 
deze twee groepen op te splitsen in het tweede gedeelte van de training, de zogenaamde 
Kern. Zodoende leren de spelers de trainers kennen en andersom. Daarnaast heeft de 
mentale spanningsboog van een F- en E- pupil gemiddeld een grens van 15 minuten. Door te 
wisselen in de kern voldoen we hier eerder aan. Ook hoeft een trainer zijn organisatie niet te 
veranderen omdat de groepen wisselen en de organisatie blijft staan.  

NB. Voor oefenstof kan je gebruik maken van onze database. Uiteraard ben je vrij om je 
oefenstof van internet af te halen. Google het thema en je vind heel veel informatie. 
Uiteraard zijn wij bereid om je te ondersteunen, zowel qua theorie als in de praktijk. 

Marcel & Ronny 


