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1. DOELSTELLING  

Doelstelling van het technisch jeugdbeleidsplan is om een eenduidige en herkenbare lijn uit te 
stippelen bij het opleiden van JO13-junioren en JO15-junioren. Het technisch jeugdbeleidsplan geeft 
een handvat en structuur voor de huidige en toekomstige trainers/coaches van de ZSC jeugd bij 
trainingen en wedstrijden. Dit trainershandboek geeft een samenvatting van de relevante gedeelten uit 
technisch jeugdbeleidsplan voor JO13 en JO15 trainers.  
Ook in de JO13- en JO15-junioren is het resultaat in wedstrijden ondergeschikt aan het voetbalplezier 
en de ontwikkeling en opleiding van de jeugdspelers.  

 
Inhoudsopgave  
Het trainershandboek voor JO13- en JO15-junioren is als volgt opgebouwd. 
 
paragraaf 2: uitgangspunten van een training voor de JO13 en JO15 
paragraaf 3: veldbezetting bij wedstrijden en taakbeschrijving bij iedere positie in het elftal 
paragraaf 4: aandachtspunten en kenmerken JO13- en JO15-junioren  
paragraaf 5: algemene technische vaardigheden 
paragraaf 6: standaard voetbal/coachtermen bij trainingen en wedstrijden van de ZSC-jeugd. 
paragraaf 7: pedagogische aspecten en vaardigheden trainers. 

 
 

 

 
 
 

  



2. TRAINING 

Alle JO13- en JO15-jeugdteams trainen in principe twee keer per week. 
 
Het is van groot belang om een training terdege voor te bereiden.  
Een grote trainingsopkomst moet worden nagestreefd en duidt op voetbalplezier bij de spelers.  
Er moet worden gewaakt voor een afnemende trainingsopkomst en/of verveling bij spelers.  
 
Een reguliere training bestaat uit een “warming up”. Daarna volgen 2 à 3 oefeningen die regelmatig 
moeten worden herhaald (“aanleerfase”), en die vervolgens – bij voorkeur - in een (afsluitende) 
partijvorm wedstrijdecht moeten worden toegepast (“toepassingsfase”).   

 
De vijf basisprincipes die bij een training telkens moeten terug te keren zijn:   

• Voetbaleigen bedoelingen 
- zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook tijdens de warming up; 
- spelen om te winnen: (doel)punten maken en voorkomen; 
- werken in afgebakende ruimte; 
- wedstrijdgericht trainen met weerstand. 
 

• Veel herhalingen 
- terug laten komen van bepaalde oefeningen; 
- veel beurten tijdens oefenvormen; 
- geen wachtrijen; 
- oefenen, oefenen, oefenen. 
 

• Trainingen afstemmen op de groep 
- rekening houden met leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden; het beschikbaar aantal  
  spelers 
- rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep. 
 

• Juiste coaching 
- motiveren, stimuleren, vertrouwen geven (“positief coachen”); 
- beïnvloeden van spel door aanwijzingen geven, stilleggen van spel, voordoen. 
 

• Weerstand 
- ruimte, tegenstander, tijd etc. 
 

 
Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training.  Deze zijn terug te brengen tot een viertal 
hoofdvormen. Iedere training dient ten minste 3 vormen dient te bevatten. De vier oefenvormen zijn:   

• Basis en specifieke technieken: trappen en passen met rechts en links, aannemen van bal, 
kappen en draaien, waarbij weerstand moet worden ingebouwd.  
 

• Positiespelen: 5:2, 4:2, 4:3 etc. Moeilijkheid vergroten: kleinere ruimte, maximaal aantal 
balcontacten. 
 

• Afwerkvormen op doel: probeer een afwerkvorm zo wedstrijdecht te maken, met een kaats, 
terugleggen van de bal, een voorzet die worden afgerond, met een uitkomende keeper en 
eventueel een verdediger en vanuit verschillende posities. 
 

• Partijvormen: wedstrijden spelen in partijen ('om te winnen') van 3:3, 4:4 of 6:6 (en/of een 
overtalsituatie).  

  



Binnen deze vier hoofdvormen komen een aantal aspecten naar voren die verdeeld kunnen worden 
onder de “techniek', 'tactiek' en 'conditie/fysiek’ en ‘mentaal’. 

 

TECHNIEK                                          TACTIEK                                   CONDITIE/FYSIEK  

passen/trappen  (rechts/links)           vrijlopen                           sprintsnelheid  
(binnen/buitenkant, wreef)               positiegevoel    looptechniek 
dribbelen/drijven                     ruimte creëren                       sprintkracht    
aan- en meenemen bal        samenspel      uithoudingsvermogen 
kappen en draaien        aanvallen/verdedigen         coördinatie 
passeren (zijwaarts/frontaal)   storen     wendbaarheid 
vasthouden bal     coachen   doorzettingsvermogen 
koppen, ingooien    overzicht      afschermen van bal 
stoppen en controle bal   omschakeling   duelkracht 
                                                                over de bal kijken 
                                                                wegdraaien/verleggen spel 

                                                                

MENTAAL 
Doorzettingsvermogen 
Mentaliteit bij trainingen en wedstrijden 
Omgaan met winst en verlies 
Trainingsopkomst/opkomst bij wedstrijden 
Gedrag richting medespelers/trainer 
Winnersmentaliteit 
 

Met deze aspecten zijn veel oefenvormen te maken. Het is daarbij van het grootste belang rekening te 
houden met de leeftijdscategorie waarvoor de oefening bedoeld is.    
 
In paragraaf 4 zijn per leeftijdscategorie (JO13- en JO15-junioren) leeftijdsspecifieke kenmerken 
opgesomd en welke oefeningen in welke vorm gewenst zijn.  De zwakke punten van een wedstrijd 
kunnen de doelstellingen voor de eerstvolgende training zijn en de training kan daarop worden 
afgestemd.  
De tweede training dient als voorbereiding op de eerstvolgende wedstrijd.  

 

Er is voldoende oefenstof te vinden op internet. 

Op de volgende link is uitgebreide oefenstof te vinden: https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus 

Desgewenst kan oefenstof door de technische commissie worden aangereikt. 

  



3. WEDSTRIJDEN 

De JO13- en JO15-junioren spelen in een elftal (11 tegen 11) op een veld met 'normale' afmetingen.   
De wedstrijdduur is twee keer 30 minuten (JO13) en twee keer 35 minuten (JO15).  

Met name de overgang van een 'klein' naar ‘groot’ veld is voor de meeste spelers een flinke stap. Juist 
daarom is de begeleiding van eerstejaars JO13-jeugdspelers zo essentieel. Taakvervulling en spelen 
vanuit een bepaalde positie worden vanaf de JO13-jeugd steeds belangrijker.  

De JO13- en JO15-jeugdelftallen van ZSC spelen in 1: 4: 3: 3 systeem,  
met 1 (keeper) - 4 (verdedigers) – 3 (middenvelders) -3 (aanvallers) als veldbezetting. 
Dit omdat er korte afstanden naar elkaar zijn, wederom 3 linies, en je kunt overal driehoekjes kunt 
creëren om balbezit te houden.  
 
 
                  1.DOELVERDEDIGER  
  

2 RECHTERVERDEDIGER  3. CENTRALE VERDEDIGER            5. LINKERVERDEDIGER  
       
     4.VOORSTOPPER     

6. RECHTERMIDDENVELDER 10. CENTRALE MIDDENVELDER       7. LINKERMIDDENVELDER 

 
8. RECHTERVLEUGELAANVALLER      11. LINKERVLEUGELAANVALLER 
                   

      9. CENTRALE AANVALLER 
 
 
 
Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om in besprekingen, trainingen 
en voor- en nabesprekingen van wedstrijden (eventueel in de bestuurskamer) de nodige aandacht te 
besteden aan de volgende elementen:   
 

• Formatie, veldbezetting, veldverdeling;  

• Speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?);  

• Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities; 

• Positiespel; 

• Omschakeling 

• Winnen van duels;  

• Rendement in de eindfase (scoringskansen); 

• Benutten van kansen.  

  



Bijbehorende taken en functies worden hierna puntsgewijs aangegeven.   

Doelverdediger  

• Verdedigend:        
- positie kiezen ten opzichte van de bal 
- organiseren en leiden van de verdediging 
- duidelijk coachen wanneer en wat een verdediger moet doen  
 

• Opbouwend: 
- juiste voortzetting bij balbezit (rollen, werpen of trappen 
- leiden en coachen van de verdediging   
 

• Aanvallend: 
- betrokken zijn met de aanval (niet op de doellijn blijven staan)  
- coachen van de medespelers  

 Vrije (laatste) man (goed overzicht/inzicht, goede trap) 

• Verdedigend: 
- leiden en organiseren van de verdediging   
- rugdekking geven aan de overige spelers  
- afstoppen van doorgebroken aanvallers 
- afstoppen van de opkomende middenvelder 
- het klein houden van het speelveld (spelen op buitenspel) 
  

• Opbouwend: 
- vrijlopen om voor vleugelverdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
- voor de verdediging spelen om meerderheid te creëren op het middelveld 
- leiding geven aan de verdediging (coachen)  
 

• Aanvallend: 
- inschuiven bij balbezit op het middenveld  

 Voorstopper (verdedigend sterk) 

• Verdedigend: 
- dekken van de centrumspits van de tegenpartij 
- ophouden van aanval bij numerieke overmacht van tegenpartij: geen aanval op de bal  
 

• Opbouwend: 
- vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving 
- indien mogelijk inschakelen bij combinatie van middenveld  
 

• Aanvallend: 
- inschakelen bij corners en vrije trappen in overleg met laatste man  

  



 Vleugelverdedigers (snelheid) 

• Verdedigend: 
- dekken van de vleugelaanvaller van de tegenpartij 
- rugdekking geven aan het centrum bij aanval over andere vleugel (knijpen) 
- indien gepasseerd dan herstellen naar het centrum  
 

• Opbouwend: 
 - vrijlopen om aanspeelbaar te zijn voor directe omgeving (veld breed houden) 
 - spelen in een combinatie met overige spelers  

• Aanvallend: 
- op het juiste moment inschakelen c.q. opkomen wanneer er voldoende ruimte is (mee 
opkomen) 
- met bal doorgaan bij vrij veld: niet van grote afstand een 'gedekte' aanvaller inspelen  

 Centrale middenvelder (goed voetballend inzicht, technisch vaardig) 

• Verdedigend:  
- dekken van de directe tegenspeler  
- rugdekking geven aan overige middenvelders  
- ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen), omschakelen,   
  balans in team houden 
 

• Opbouwend: 
- vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn  
- spelbepalende speler zijn (spel verdelen, organiseren, coachen) 
 - ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken (opendraaien, spel verleggen) 
 

• Aanvallend: 
 - inschakelen in de aanval (het benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd)   
- afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (aanspeelpunt/kaatsen) 
- niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans)  

 Linker en rechter middenvelder (goed loopvermogen) 

• Verdedigend: 
- dekken van de directe tegenspeler 
- rugdekking geven aan overige middenvelders 
- ruimtedekking toepassen bij numerieke overmacht (niet op bal verdedigen)  
 

• Opbouwend: 
- vrijlopen om voor verdedigers en doelverdediger aanspeelbaar te zijn 
- ruimte creëren om combinaties mogelijk te maken  
 

• Aanvallend:  
- inschakelen in de aanval (het benutten van ruimte door aanvallers gecreëerd) 
- afspeelmogelijkheden creëren voor de aanvallers (terug passen)  
- niet tegelijk met alle middenvelders in de aanval (balans)  

  

  



Centrale aanvaller (spits) (doelgericht, afschermen van bal) 

• Verdedigend:   
- afdekken van opkomende centrale verdediger 
- storen in de opbouw van de tegenpartij in samenwerking met vleugelaanvallers  
- voorkomen van passes van centrale verdedigers in de lengterichting van het veld 
- 'ophouden' van het spel van de tegenstander  
 

• Opbouwend: 
- creëren van ruimte in de lengterichting van het veld  
- beide centrale verdedigers 'binden' door tegen de achterste man aan te spelen 
- leiding geven aan de aanval (coaching)  
 

• Aanvallend:   
- komen tot scoringskansen door combinatiespel of individuele actie 
- creëren van ruimte voor opkomende medespelers door 'terugvallen' op middenveld 
- het benutten van ruimte door anderen gecreëerd ('gaten induiken')  

 Vleugelaanvallers (technisch vaardig, snelheid) 

• Verdedigend: 
- afdekken van de vleugelverdediger 
- storen in opbouw van de tegenpartij in samenwerking met de andere aanvallers -  
- tegenstander naar de buitenkant dwingen (kortste weg naar doel afschermen)  
 

• Opbouwend:        
 - ruimte creëren voor opbouw van de aanval  
 - aanspeelbaar zijn voor medevleugelspelers en centrale middenvelder  
 

• Aanvallend:  
- zo snel mogelijk met de bal tot de doellijn komen door combinatie of individuele actie 
- kortste weg naar het doel en oogcontact houden met opkomende medespeler 
- (in principe) het nemen van hoekschoppen  

  



4.  AANDACHTSPUNTEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE JO13- en JO15-JEUGD  

    
JO13-jeugd  
  
Psychische kenmerken  

• Leergierig  

• Toename sociaal besef   

• Enthousiast en goed aanspreekbaar  

• Prestatiedrang  

• Kritiek op eigen prestaties en van anderen (mondigheid neemt toe) 

• Navolging van idolen en teamgenoten  
  
Fysieke kenmerken  

• Ideale lichaamsverhoudingen   

• Goede coördinatie  

• Kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig  
  
Trainingsdoelstellingen (“leren door spelen”) 
Technisch: Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische grondvormen (aan- en 
meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) in eenvoudige oefenvormen, 
individueel en met medespeler. Voordoen is essentieel. Techniek leren toepassen door kleine 
partijvormen.   
 
Conditioneel:  
Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeid-rustverhouding (partij afgewisseld met 
oefenvormen als 'rust'). Geen conditionele vorming zonder bal.  
 
Tactisch:  
Aanleren van algemene tactische principes en het leren van 'buitenspel'. Aandacht voor posities en 
taken; niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen. In wedstrijden niet te veel opdrachten meegeven.  
 
Mentaal:  
Prestatievergelijking van individuele verrichtingen.   
  
Accenten training  

• Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal).  

• Veel spelsituaties trainen.  

• Schaven aan techniek (afwisselend programma).  

• Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties).  

• Creativiteit van spelers niet inperken.  
  
Te behandelen thema's  
Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend):  

• Individuele baltechniek                             

• Dribbelen                                                                  

• Drijven met de bal                                                   

• Passen en trappen (links en rechts)                          

• Aan- en meenemen van de bal                              

• Koppen                                                          

• Afwerken op doel          

• Achterlangs komen bij aanval 

• Opbouw van achteruit  

• Positiespel 5:2 en 3:1 of, 2:1 (combinatie) 

• 1:1 duel                                

• Uitspelen overtalsituatie 

• Pressie, druk zetten  
 

  



Coaching 

• Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies.  

• Gebruik maken van eenvoudige coachtermen 

• Positieve waardering is erg belangrijk.   

• Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport).  

• Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd.  

• Duidelijke regels stellen  

• Bij trainingen: voorkeur 2 trainers op 1 groep.  
    
  



JO15-jeugd  
  
Psychische kenmerken  

• Kritisch voor gezag  

• Behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten  

• Groepsvorming  

• Motivatiegebrek  

• Idealistisch/eigenwijs  

• Andere interesses gaan meespelen (herwaardering voetbal)  

• Gezins- en studieomstandigheden kunnen rol spelen  

• Mondig 
  
Fysieke kenmerken  

• (Pré)puberteit  

• Bij sommigen enorme lengtegroei  

• Beperkte belastbaarheid  

• Blessuregevoelig  
  
Trainingsdoelstellingen (“benaderen van de wedstrijd”) 
 
Technisch:   
Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen (aan- en meenemen, trappen, 
dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) met een grotere snelheid en hoger tempo.   
Wedstrijdvormen inbouwen. Door de puberteit doen zich grote individuele verschillen voor (individuele 
aandacht: eenvoudigere oefeningen, lager tempo).    
               
Conditioneel:  
Intensiteit mag toenemen ten opzichte van JO13-jeugd, maar lichamelijke belasting moet per individu 
verschillen (geen krachttraining door lengtegroei!).  Conditie kweken door oefen- en spelvormen (met 
weerstanden) in estafette- en wedstrijdvorm. Aandacht voor snelheid.  
 
Tactisch:  
Vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden, vrijlopen; verdedigen is dekken, man-/ 
ruimtedekking; positiewisselingen) verder uitbreiden van individuele tactiek.  
Duidelijkheid scheppen in het belang van elftaltactiek en inzicht brengen in en beoefenen van de 
belangrijkste taken van linies en posities.   
 
Mentaal:   
Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Opvoeden in sportmentaliteit 
(lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebewustzijn, materiaalbeheer).   
  
  



Accenten training  

• Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid vergroten).  

• Veel positie- en partijspelen.  

• Geen krachttraining (lengtegroei).  

• Oog hebben voor individuele tekortkomingen/ problemen.  

• Herhalen en aanscherpen van technische grondvormen.   
  
Te behandelen thema's  
Het gehele jaar door (afwisselend en herhalend):  

• Positiespel (3:1, 4:1, 5:2, 5:3)                      

• Duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)            

• Kaatsen   

• Positioneel 

• Druk zetten 

• Omschakelen bij balbezit of -verlies 

• Passen, trappen (links en rechts, wreef)                           

• Benutten van kansen (afwerken)  

• Individuele baltechniek    

• Aanbieden van de spitsen (kaatsen, wegdraaien)                                                                                           

• Opbouw van achteruit (ook door keeper)              

• Oefenvormen (4 doeltjes, lijnvoetbal) 
  
 
Coaching  

• Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie  

• Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,                                
             spelverplaatsing, etc.).  

• Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve waardering.  

• Motiveren waarom iets (anders) moet.  

• Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken.  

• Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking).  

• Bij voorkeur 2 trainers, die op niveau gevoetbald hebben 
    
  



5. AANDACHTSPUNTEN TECHNIEK  
 
Dribbelen en drijven 
  

• Bal zowel links/rechts als binnen-/buitenkant voet raken 

• Opkijken (niet alleen naar de bal) 

• Al dan niet onder weerstand  

• Met schijnbewegingen  

• Bij dribbelen: 
 - tegenspelers opzoeken en uitspelen  
 - bal kort aan de voet houden, veel balcontacten                   

• Bij drijven: 
- bal vooruit spelen, maar binnen bereik houden  
- rechtlijnig of met richtingsveranderingen  

  

Passen en trappen 

• Binnenkant van voet: nauwkeurig, korte afstanden, snel spel  
- raakvlak is binnenkant van voet tussen wreef en enkel 
- standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal  
 Bovenlichaam iets over bal gebogen  

• Wreeftrap: hoge balsnelheid, langere afstanden, schoten op doel  
- raakvlak is de wreef   
- standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal  
- iets schuine aanloop  

• Pass door de lucht door 'achterover-hangen' 
- na de pass doorzwaaien met speelbeen 

• Let op balsnelheid. 

 

Aan- en meenemen van de bal  

• Met alle lichaamsdelen 

• Over de grond en uit de lucht  

• Vanuit stand en in beweging  

• Met (kwart en halve) draai  

• Met tegenstander (weerstand)  

• Aandachtspunten: - 'in de bal komen’ - lichaam achter de bal houden - naar de bal blijven kijken  

 

Jongleren  

• Met alle lichaamsdelen   

• Zowel met links als met rechts  

• Wedstrijdelement (jezelf verbeteren, beste in groep)  

• Vanaf 'junioren':   
-met verplaatsingen 
-met meerdere spelers  
 

  



Koppen (vanaf JO15-junioren) 

• Ogen open bij raken van de bal  

• Bal midden op voorhoofd raken  

• Hele lichaam gebruiken (niet alleen hoofd)  

• Lichaam moet 'spanboog' zijn  

• Armen en benen zorgen voor balans  

• Aanspannen van nek- en halsspieren  

Duel  

• Partijtjes 1:1 (met of zonder doeltje/pion)  

• Duel in de lucht (kopduel)  

• Duel om de bal   

• Aanvallend:            
- tegenstander opzoeken (niet ontwijken)  
- gebruik van schijnbewegingen   
 - actie durven maken   

•  Verdedigend: 
- goed gebruik maken van lichaam  
- wanneer gepasseerd: tackle of sliding inzetten  

Combineren  

• Met tweeën (1-2 combinatie)  

• Met meerdere medespelers  

• Als afwerkoefening: 
- met twee of meerdere aanvallers  
- al dan niet met verdedigers (weerstand)  
- zonder bal buitenom ('achterlangs') gaan   
 - met (schijn-) overname   

Positiespelen  

• Bij pupillen 'lummelen’: (6:2, 5:2, 4:1)    

• Bij junioren opbouw in moeilijkheid (6:3, 5:3, 4:2, 3:2, 3:1, 2:1)  

• Met meerdere vakken (verplaatsen van spel)   

• Als afwerkoefening (volledige weerstand)  

Partijspelen  

• 1:1 t/m 7:7  

• Met numerieke meerder- of minderheid  

• Altijd in afgebakende ruimte (breed, lengteveld etc.). 

• Veldafmetingen afhankelijk van spelersaantal en intentie van training  

• Scoringsmogelijkheden (o.a.):   
- in doel (diverse afmetingen 
- door dribbel over achterlijn (lijnvoetbal, pionenvoetbal 
- 2 X 2 doelen (verleggen spel) 
- door raken of omtrappen van pion  

• Al dan niet met keepers  

• Uitgaande van bepaalde opstelling  

• 'vrij spel' of met opdrachten (maximaal 2 à 3 keer raken) 

  



Passeren  

• Door frontale of zijwaartse passeerbeweging  

• Ruim de tegenstander passeren, door de bal voor je uit te spelen 

• Snelheid maken na passeren  

• Na het passeren overzicht bewaren om eventueel de vrije man aan te spelen  

• Veel duels 1 tegen 1   

• Partij en afwerkvormen waarbij er gepasseerd dient te worden  

• In combinatie met scoorvormen  
 

Ingooien 
 

• Kort en lang ingooien 

• Bal in nek en krachtige armbeweging met 2 armen 

• 2 voeten op de grond, afzetten, beide hakken omhoog op tenen eindigen 

• Vrijlopende speler in beweging 

• Aannemen en eventuele terugkaatsen dan wel meenemen van de bal 

  



6. STANDAARD VOETBAL/COACH TERMEN 

Onderstaand is een beperkte opsomming gegeven van de meest van toepassing zijnde coachtermen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen coachtermen in verdedigend, opbouwend en aanvallend 
opzicht. De coachtermen kunnen zowel tijdens trainingen, als tijdens wedstrijden gebruikt worden.  
Vooral de spelers zullen deze coachtermen moeten kennen en begrijpen, terwijl de leiders en trainers 
ze op de juiste momenten moeten gebruiken.  
  
  
VERDEDIGEND OPZICHT:  
 

• (Om)schakelen: 
Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen, zodat snelle 
opbouw van de tegenpartij wordt verhinderd.  
 

• Zakken:  
Bij balverlies direct achter de bal komen en verdedigende positie innemen, zodat snelle 
opbouw van de tegenpartij wordt verhinderd.  
 

• Niet happen (voor je houden):  
Duel met tegenstander niet aangaan, tegenstander voor je houden.  
 

• Aanpakken/winnen:  
Duel met tegenstander wel aangaan en bal veroveren.  
 

• Druk zetten:  
Man met bal aanpakken en alle mogelijke aan te spelen tegenstanders kort dekken.  
 

• Veld “breed” maken:  
De vleugelverdedigers maken het veld breed teneinde het spel mee te kunnen opbouwen. 
 

• Knijpen:  
   Bij aanval over de andere zijde, dient vleugelverdediger naar binnen te verdedigen (te  
  knijpen).   
  
  
 
OPBOUWEND OPZICHT:  
 

• (Aan/bij)sluiten:    
Bij in balbezit komen direct vrijlopen, los komen van tegenstander, aanspeelbaar zijn en 
aansluiting/bijsluiting naar voren maken.  
 

• Tijd:   
De bal kan worden aangenomen, zonder direct gevaar de bal aan een tegenstander kwijt te 
raken.  
 

• (In-)spelen/ geven:  
Niet met bal gaan lopen, maar direct vrije medespeler aanspelen.  
 

• Breed/ruimte groot maken:  
Het zo ‘breed’ c.q. zo groot mogelijk maken van het speelveld (vleugelspelers naar buiten toe 
bewegen).  

  



OPBOUWEND/AANVALLEND OPZICHT:  

 

• Openen (andere kant): 
Het verplaatsen van het spel van de ene naar de andere kant van het veld.  
 

• Kaatsen:  
Het ‘direct’ terugleggen van de bal naar de aangever of een andere medespeler.  
 

• (Open-/in-) draaien:   
Niet kaatsen, maar wegdraaien van de tegenspeler richting doel van de tegenstander of 
andere zijde van het veld.  
 

• Achterlangs komen: 
Achter de rug van de bal bezittende medespeler om, de ruimte in sprinten.  
 

• Aanbieden: 
Speler moet bewust (al dan niet met schijnbeweging) uit de dekking van de tegenstander 
komen 
 

• Diep                
Aanvaller sprint de vrije ruimte in, bal wordt diep (naar voren) gegeven 
 

• Schieten    
Van afstand bal op doel 
 

• Over de bal heen kijken   
Zicht op het spel, niet (enkel) op de bal. 

  



7. PEDAGOGISCHE ASPECTEN EN VAARDIGHEDEN VOOR TRAINERS 
 
Een trainer dient bij het trainen en coachen tevens rekening te houden met de pedagogische kant van 
de medaille, te weten de gedragskenmerken van een individuele jeugdspeler, het gedrag van het 
individu binnen een team en het gedrag van het collectief. 
 
Bij trainen/coachen dient in de regel met de volgende 9 basisprincipes rekening gehouden te worden: 

• Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige vaardigheden van de trainer. 
- duidelijke afspraken maken (communicatie) 
- eerlijk en consequent handelen en uitleggen  
- leer je spelers kennen en luister naar je spelers 
- ga de relatie aan 
- spelers moeten zichzelf kunnen zijn 
- respect hebben voor spelers, scheidsrechter, tegenspelers/tegenpartij, supporters 
- betrek ouders in totaalgebeuren 
 

• Zelf als trainer/coach het goede voorbeeld geven. 
- verzorgd taalgebruik, beleefd zijn 
- niet roken langs de lijn, geen kauwgom 
- handjes schudden 
- ben bij trainingen ook in ZSC-sportkleding gekleed  
- ben op tijd bij trainingen en wedstrijden zodat je de jeugdspelers kunt opvangen en de  
  nodige voorbereidingen kunt treffen. 
 

• Er zijn geen belangrijke wedstrijden, alleen belangrijke kinderen 
- studies primeren, geen sanctie  
- soms kan niet trainen de beste training zijn 
- maak de kinderen/jeugdvoetballers belangrijk, vertrouwen geven. 
- beloon positief gedrag, minimaliseer de aandacht voor licht ongewenst gedrag 
  

• Elke speler is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen. 
- werk aan teambuilding 
- laat kinderen nooit een volle wedstrijd op de bank 
- ook minder goede spelers laten starten aan de wedstrijd 
- anticipeer op pest gedrag 
 

• Creëer een positieve sfeer door positief te coachen.  
- positivisme, enthousiasme en plezier zijn cruciaal.  
- vertrouwen geven (schouderklopje). Kinderen mogen fouten maken.  
  Het zijn de beste leermomenten.  
- veilige omgeving 
 

• Fun in het voetbal.  
- kinderen voetballen en blijven voetballen omdat ze het leuk vinden; gebruik humor 
- probeer als trainers irritaties overboord te zetten. 
 

• Winnen is belangrijk maar nooit ten koste van een van de andere pedagogische principes.  
- leren winnen, maar kunnen verliezen en verlies niet het plezier. 
 

• Laat kinderen voetbal spelen 
- vaardigheden aanleren op een speelse doelgerichte manier en in overeenstemming met  
  niveau en belevingswereld van het kind. 
- een oefening die niet lukt, is niet de schuld van de jeugdspeler, maar van de trainer.  
- geen druk leggen op spelers, maar op de bal moet er druk zijn. 
- prestatie is een leuk woord, maar het gaat om het voetbal 
- spelers mogen fouten maken 
 

• Probeer te luisteren naar de jeugdspelers 



  

Trainers dienen met name de gedragskenmerken en de persoonlijkheidskenmerken van jeugdspelers 
te observeren en positief te beïnvloeden. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat ieder jeugdlid 
en individu verschillend is en dat ieder individu en team anders benaderd moeten worden.  
 
Gedragskenmerken die positief beïnvloedt moeten worden zijn: 

• Betrokkenheid 

• Discipline  

• Concentratie 

• Sportief gedrag 

• Sociaal gedrag 

• Zelfbeheersing 

• Zelfvertrouwen 

• Mentaliteit 

• Communicatieve vaardigheden/mondigheid 
 
 
 
  


