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Het trainen van Jeugd



HET NIEUWE PUPILLENVOETBAL

JO8 en JO9 (F-pupil) spelen 6:6 (inclusief keeper)

Veld van 42.5x30 mtr

Spelbegeleider staat buiten het veld en bewaakt de voortgang van het spel

De  rol van de coach is positief stimulerend langs de zijlijn

De rol van de ouders is positief stimulerend , liefst buiten de omheining

Alleen bij onduidelijkheid grijpt de spelleider in

Intrappen en/of indribbelen. Geen ingooi meer

Terugspeelbal niet meer in de handen van de keeper

2x20 minuten met steeds een time out van 2 minuten na 10 minuten spelen

Gewone pupillengoals (5x2 mtr)

Handen schudden voor de tijd en high five na de tijd

Wel penalty's nemen na de wedstrijd



NIEUWE SPELREGELS:
Aftrap: wordt genomen in het midden. Beide teams op eigen helft

Keeperbal: Als de keeper de bal heeft gevangen die niet uit is geweest dan mag 
hij gooien, trappen of uit de handen schieten.

Achterbal: Wordt genomen door de bal te passen of te schieten vanaf de grond .

Hoekschop: Mag worden getrapt of gedribbeld vanuit de hoek van het veld.

Doelpunt: Na ieder doelpunt is de aftrap in het midden.

Uitbal: Als de bal uit is wordt deze ingedribbeld.

Vrije bal: Mag gedribbeld, gepasst of geschoten worden.

Terugspeelbal: Mag niet in de handen genomen worden.

Afstand: 5 meter bij vrije trappen, corners en de aftrap.

Overtreding/scoringskans: Bij het  ontnemen van een duidelijke scoringskans 
wordt er een penalty gegeven op 7 meter van de goal.



WERKEN MET EEN JAARPLANNING..

•Het thema en/of doelstelling is al bekend.

•Je kunt hierdoor niets vergeten.

•Door herhaling worden spelers beter.

•Je kunt de trainingen ontwikkelen/aanpassen doordat je herhaalt.

•Het geeft je houvast.

•Het is duidelijk voor de kinderen gedurende de opleiding

aantal weeknr data thema

1 week 35 26-8 t/m 01-9 passen en trappen

2 week 36 2-9 t/m 8-9 aan- en meenemen

3 week 37 9-9 t/m 15-9 kappen en draaien

4 week 38 16-9 t/m 22-9 dribbelen en drijven

5 week 39 23-9 t/m 29-9 koppen

6 week 40 30-9  t/m 6-10 Passen en trappen



HOE DELEN WE EEN TRAINING IN?

•10 min. Warming up van Partijspelen of individuele techniek.
•2:2, 3:3, 4:4 of Wiel Coerver training (individuele balgewenning)

•15 min. Thema van de week zonder weerstand.
•Geen lange wachttijden

•Droog oefenen met veel herhalingen

•Veel beurten, balcontacten

•Goede planning en organisatie

•15 min. Thema van de week met weerstand
•Een verdediger erbij of  wedstrijdvormen 3:2, 4:3, meerdere goaltjes

•15 -20 min. Afsluiting is altijd een partijspel van het liefst max. 4:4.
•Wedstrijdeigen

•Spelen om te winnen

•(veel) Doelpunten maken en voorkomen



Warming-up
(Oriëntatiefase)

10-15 min. Partijspelen (max. 4:4)
Wiel Coerver ( ind. techniektraining)
•Balgewenning
•Coördinatietraining
•Schijnbewegingen instuderen
•GEEN RONDJES LOPEN 

Alle kinderen hebben 
nu een bal
Technieken aanleren 
en/of verbeteren

Kern 1
(Oefen- en/of leerfase)

15-20 min. Thematraining volgens jaarplanning 
zonder weerstand. 
Veel herhalingen met het element 
scoren erbij.
Geen filevoetbal
Individueel verbeteren

De weerstand is de 
techniek en de bal.

Kern 2
(Toepassingsfase)

15-20 min. Toepassen van de technieken met 
een vorm van weerstand.
De weerstand bepaalt nu welke 
keuze ze maken.

Man-meer situaties.
Spelers keuzes laten 
maken (Dwingende 
situatie)

Partijspelen 15-20 min. Allerlei verschillende organisaties.
Veel scoren dus grote goals 
(minimaal 3 meter)
8-8 is veel leuker dan 0-0 

Twee kleine partijen
Eventueel keepers

Trainingsindeling F- en E- Pupillen 



HOE KIEZEN WE ONZE OEFENSTOF?

•Voetbalecht trainen
•Een bal, twee teams, beide teams scoren dan wel verdedigen, een afgebakende ruimte, richting 
en spelregels.

•Afstemming op leeftijd, niveau en beleving
•Wat kunnen ze al wel? Een oefening moet lukken!!

•Waar hebben ze moeite mee?

•Zijn ze prestatiegericht?

•Zijn ze geconcentreerd of snel afgeleid?

•Hoe is de motorische vaardigheid?

•Veel prikkels en plezier
• Hoe meer prikkels in een uur training, hoe meer plezier, hoe meer ze leren.

•Coaching en organisatie
• Ruimte aanpassen, en oefeningen goed wegzetten



Voetbal: “Succesbeleving en treurmomenten  wisselen elkaar continu af”.  



DE ROL VAN DE TRAINER

•De training voorbereiden
•Het verbeteren en/of aanleren van…

•Gebruik de jaarplanning

•Hou dezelfde  trainingsindeling

• Denk na over de overgang van de oefeningen

•Geschikte oefenstof aanbieden
•Kijk naar de groep, wat kunnen ze al?

•Maak het makkelijker en/of moeilijker(grote, 
aantallen,afstand)

•Tijdens de training
•Wordt er plezier beleefd? Wordt er gevoetbald? Wordt het 
spel geleerd? 

•Een prettige en veilige leeromgeving creëren
•Alleen als kinderen het leuk vinden leren ze

•Fouten mogen maken en daarvan leren

•Juiste coaching (beïnvloeding)

•Vragende vorm, spelbedoeling verduidelijken



DE ROL VAN DE COACH
• De wedstrijdbespreking

•We hebben er zin in!!

• Vraag naar het doel van de wedstrijd, gebruik evt. bekertjes of een bord.

• Bewaak vooral de sfeer

• Tijdens de wedstrijd
• Bewaak de sfeer

• Ongewenst gedrag

• Horen zien en zwijgen

• Laat spelers zelf beslissen

•Bevorder gewenst gedrag

• Je hebt een voorbeeldfunctie als coach

• In de rust
• Wat gaat goed in het aanvallen/verdedigen?

• Wat gaat minder goed in het aanvallen/verdedigen?

• Na de wedstrijd
• Handen schudden

• Coach tegenstanders bedanken, je komt elkaar weer tegen…

• Nabespreking



DE ROL VAN DE OUDERS

•Aanmoedigen maar NIET coachen

•Positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind

•Afbellen

•Niet openlijk discussiëren met de begeleiding

•Meehelpen bij teamactiviteiten.

•Bereid zijn te rijden bij uitwedstrijden



Een training maken…

•Gebruik een flap-over

•Doelstelling is dribbelen & drijven

•Gebruik de trainingsindeling
•Warming up

•Techniek zonder weerstand

•Techniek met weerstand

•Afsluitende partijvormen

•12 kinderen

•12 ballen

•Half trainingsveld

•Twee pupillendoeltjes

•6 hesjes



Trainingsschema 2017/2018

Trainingsschema SJO Warga WWS 2017/2018

Versie 24.08.2017 WARGA WWS
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1e Selectie Start 20:00 Start 20:00

2e Selectie Start 19:30 Start 20:00

Dames Start 20:30 Start 19:30/19:30
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Gert
Di 19:00 Do 18:45

JO17-1 Robert Jilles Jan
Ma 20:00 Do 20:00

JO15-1 Roelof Ronny
Di 18:00 Do 18:30

JO15-2 Yde Gert
Di 18:00 Do 18:00

JO13-1 Wytze Mechiel
Ma 19:00 Wo 19:00

JO13-2 Meetrainen JO13-1 Meetrainen JO13-1
Ma 19:00 Wo 19:00

JO13-3 Iwan/Pieter - Ma 18:00

JO11-1 Jan Jan
Do 19:00 Do 19:00

JO11-2/JO11-4 - Syb
Ma 18:00 Wo 18:00

JO11-3 Ruben/Warner - Ma 19:00

JO11-5 Andre/Bote - Di 17:00

JO9-1/JO9-2 - Rein/Peter/Sjoerd
Ma 18:00 Wo 18:00

JO8-1 Atze - Di 17:00



Zijn er nog vragen….

Oefenstof op internet:


