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Leeftijdskenmerken van uw voetballers I

Opleiding- en Coachingsdoelstellingen Jeugdvoetballers

Leeftijd Doel Inhoud

5-7 jaar 

bal is doel 
(F- Pupillen)

zgn. voorfase  

het leren beheersen van de bal (de bal is 

rond... en dat is best moeilijk) 

 

 T.I.C.

vaardigheidsspelvormen

• richting 

• snelheid 

• nauwkeurig

7-12 jaar 

bal is middel
(E-Pupillen)

(D-Pupillen)

basisspel-rijpheid T.I.C. 

 spelinzicht en technische vaardigheid 

ontwikkelen door middel van het spelen 

in vereenvoudigde voetbalsituaties (zgn. 

basisvormen)

12-16 jaar 

wedstrijd is 
middel
(C-Junioren)

(B-Junioren)

wedstrijd (11-11)-rijpheid T.I.C. 

teamtaken, taken per linie en posities ont-

wikkelen door kleine en grote wedstrijdvor-

men ( en afgeleide vormen)

16-18 jaar 

wedstrijd is 
doel
(A-Junioren)

competitierijpheid T.I.C. 

wedstrijdcoaching

• rendement wedstrijdrijpheid 

• mentale aspecten 

boven 18 jaar 

competitie is 
doel
(Senioren)

optimale rijpheid  

in senioren en/of topvoetbal

T.I.C. 

specialisatie of multifunctionele beïnvloe-

ding
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Leeftijdskenmerken van uw voetballers II

Wat is TIC ?

Als je je gaat verdiepen in oefenstof voor je leeftijdsgroep dan zal je vaak tegen het begrip TIC aanlopen. Hier 

een korte uitleg van TIC.

De elementen waaruit het spelen van spel is opgebouwd, oftewel de middelen om de bedoeling van het spel 

(het winnen van de wedstrijd) na te kunnen streven, kunnen worden verwoord onder het TIC-principe. We 

zeggen ook wel : “Voetballen, je moet er een TIC voor hebben!”. Deze elementen waaruit een spel is opge-

bouwd, zijn: 

Techniek: De vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de kinderen ook zijn, hoe 

laag het niveau van spelen ook is, de spelers bezitten per definitie een bepaalde mate van technische 

vaardigheid.

Inzicht: Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden, of juist 

niet, en is vooral afhankelijk van ervaring en spelintelligentie.

Communicatie: Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden, die bij het spel betrokken 

zijn: Natuurlijk medespelers en tegenstanders (verbaal en non-verbaal), maar ook met de bal (snelheid/

gewicht/hard-zacht opgepompt etc.), terrein (vlak/hobbelig / natdroog), publiek (opjutten / aanmoedigen), 

scheidsrechter/grensrechters, de coach etc.

TIC omvat alle middelen om het spel te spelen en die het spel beïnvloeden. Een extra complicerende factor is 

bovendien de continue verandering, de beweging van alle spelingrediënten. Alles verandert bij voortduring, 

hetgeen steeds opnieuw om nieuwe oriëntaties en beslissingen vraagt. Waarnemen is hierin het sleutelwoord. 

Dit zal in de volgende hoofdstukken dan ook steeds het uitgangspunt zijn. Zoals gezegd: “Voetballen, je moet 

er een TIC voor hebben!” Des te groter de TIC, des te groter het voetbalvermogen. Spelers, die beter willen 

worden, moeten hun voetbal-TIC dus zien te vergroten! 

Voor het ene spel geldt, dat de techniek bepalend is en zelfs een weerstand kan worden om de andere ele-

menten te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld: voor kinderen die gaan hockeyen is veelal de technische vaar-

digheid de beperkende factor om het spel naar zijn bedoelingen te kunnen spelen. Voor een ander spel kun-

nen juist inzicht en communicatie de beperkende factor zijn. Op hoe hoger niveau het spel wordt gespeeld, 

des te meer zullen in een spel winst en verlies door inzicht en communicatie worden bepaald: het gaat dan 

om het functioneren van het team (teambuilding). Veel mensen die voetballen, spelen. Zij vermaken en 

ontspannen zich. Wanneer voetbal op die manier wordt gespeeld, heeft het geen doel, maar is het doel op 

zichzelf. Het is lekker om te voetballen. Tijdens het voetballen gaat het wel om winnen, maar de voetballer in-
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vesteert niet in het verbeteren van zijn voetbalprestatie. Dat is minder belangrijk. Voetballen is ook een sport. 

Sport vraagt om het verbeteren van prestaties. Voetballen heeft dan een doel: winnen.  

Om te winnen moeten weerstanden worden overwonnen. Alle vaardigheden (TIC), die nodig zijn om het spel 

zo goed mogelijk te kunnen spelen, moeten worden verbeterd. Bij voetballen als sport hoort gerichte voet-

baltraining: Het systematisch, planmatig verbeteren van de voetbalprestatie. Voetballen is bovendien wed-

strijdsport. Het kenmerk van wedstrijdsport is dat er van een tegenstander of tegenpartij kan worden gewon-

nen of verloren, waarmee kampioenschap, promotie en degradatie is gemoeid. In wedstrijdsport verloopt de 

competitie over een langere periode. Onderdeel van de wedstrijdsport is de topsport. Kwalificatiereeksen en 

eindtoernooien als EK en WK zijn begrippen, die in de topsport thuishoren. De grens waar topsport begint is 

moeilijk te trekken. Zo beleeft iedereen het voetballen verschillend. Voor de een staat recreatie voorop (sport 

als middel), voor de ander is voetbal voor een periode in het leven een doel. Sommigen verdienen er zelfs 

hun brood mee. Het overeenkomstige tussen alle voetballers is, dat de spelers het leuk vinden om te doen. 

Het is in ieder geval een spel dat door de ontelbare mogelijkheden nooit verveelt. 

Tic  & Kenmerken
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Leeftijdskenmerken van uw voetballers III

Uitgebreid schema

Leeftijd Doel en 
algemene inhoud

Accenten 
recreatiegerichte 
spelers

Accenten 
prestatiegerichte 
spelers

Accenten 
selectieteams

5-7 jaar 

F-pupil:

0- / 1e jaars

Bal is doel 

Wennen aan de bal

Inhoud:

vaardigheidsspelvor-

men:

-richting

-snelheid

-nauwkeurig

Techniek: 

bal afpakken, hou-

den, dribbelen, mik-

ken, scoren.

0-jaars en nieuwe 1e 

jaars F-pupillen

Techniek: 

balaanname /

verwerking,

1e jaars F-pupillen

 

7-9 jaar 

F-pupil:

2e jaars

Bal is doel

Beheersen van de 

bal

 

Inhoud:

vaardigheidsspelvor-

men:

-richting

-snelheid

-nauwkeurig

-actiegerichtheid

Techniek: 

balaanname /

verwerking,

actiegerichtheid /

felheid

beste 1e jaars en 2e 

jaars F-pupillen

Techniek: 

verkennen

basisvormen, actie-

gerichtheid / felheid,

nauwkeurigheid

Inzicht:

veldbezetting

F1-team: start met 

bal is middel

9-11 jaar 

E-pupil

Bal is middel

Basisspelrijpheid

Inhoud:

technische vaardig-

heid en spelinzicht 

ontwikkelen d.m.v. 

het spelen in

vereenvoudigde 

voetbalsituaties (ba-

sisvormen)

Techniek: 

basistechnieken, 

actiegerichtheid

Inzicht:

veldbezetting

lagere E-teams

Techniek: 

basistechnieken, 

traptechnieken

Inzicht:

veldbezetting

hogere E-teams

Techniek: 

schijn- en passeerbe-

wegingen, traptech-

nieken

Inzicht:

samenspel, verken-

ning positiespelen

E1-selectie
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11-13 jaar 

D-pupil

Bal is middel

Van basisspelrijpheid 

naar wedstrijdrijp-

heid

 

Inhoud:

technische vaardig-

heid en spelinzicht

ontwikkelen bij 

balbezit en balbezit 

tegenpartij

Techniek: 

schijnbewegingen, 

traptechnieken

Inzicht:

samenspel

lagere D-teams

Techniek: 

passeerbewegingen

Inzicht:

positiespel

hogere D-teams

Techniek: 

in relatie met tactiek

Inzicht:

positiespel

Communicatie:

teambuilding, aan-

bieden

D1-selectie: start met 

wedstrijd is middel
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F Pupillen: Beheersen van de bal

Doel en aandachtspunten trainingen T.i.c.

Het leren beheersen van de bal en het herkennen van de spelbedoelingen: 

• ontwikkelen  balgevoel 

• spelbedoeling duidelijk maken binnen de belevingswereld van het kind. 

Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van het balgevoel, de baas worden over de bal. Het is 

daarom belangrijk om tijdens de training elke speler van een eigen bal te voorzien, zodat ze veel balaanra-

kingen hebben. Daarnaast is het van belang in te spelen op de belevenis van het kind. Hoe leuker het kind de 

sport en het spel vindt, hoe beter men met een bal leert om te gaan. Voetbal moet een blijvende hobby van 

het kind worden. Bij 2e jaars F-pupillen waar de genoemde doelstellingen zijn bereikt, kan al langzamerhand 

een start gemaakt worden met de trainingsaccenten die bij de E-pupillen gehanteerd worden.

Leeftijdskenmerken

Inzicht:
F-pupillen zien het voetballen als een spel. Ze hebben veel plezier, zijn speels en spontaan en beseffen de 

bedoelingen van het voetbalspel nog maar nauwelijks. Hij / zij is individueel gericht: geen gevoel om dingen 

samen te doen. Pas als zij 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 indi-

viduele acties.

Concentratie:
Het is moeilijk om deze pupillen bezig te houden, omdat ze zich op hun leeftijd nog moeilijk kunnen concen-

treren. Even luisteren is moeilijk. De aandacht is zo weg, ze zijn snel afgeleid. Dit moet niet als negatief gezien 

worden. Ze staan juist open voor alle invloeden, ze leren de wereld kennen en kunnen zich goed ontwikkelen.

Dynamisch:
Stilstaan is net zo’n probleem. Ze zijn constant bezig met hun lichaam. Ook dit is heel positief, ze doen name-

lijk veel bewegingservaring op en leren de mogelijkheden van hun lichaam kennen. Door gebrek aan bewe-

gingservaring, zijn de bewegingen echter slecht gecoördineerd en overmatig. Een bal  aannemen  kost veel 

beweging en tijd.

Motivatie
F-pupillen hebben nog geen wedijver met elkaar. Een wedstrijdnederlaag wordt snel vergeten. Ze zijn speels 

en zien het spel als een avontuur. Belangrijk is dat de F-pupil zijn fantasie in het spelletje kwijt kan.
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Trainingsstof

Aandachts-/uitgangspunten: 
•	 spelenderwijs met bal leren voetballen 

•	 inspelen op de fantasiewereld van het kind met veel afwisseling in de training en veel herhalingen van de 

leerstof 

•	 voor iedereen is een bal beschikbaar 

•	 ruime ervaring op laten doen met het beheersen van de bal, vooral individueel veel balcontacten 

•	 de tijd optimaal benutten: geen lange wachtrijen (bv. bij afronden); groep indien nodig splitsen in 2 of 

meer subgroepjes 

•	 rekening houden met de specifieke leeftijdskenmerken van een F-pupil, zoals weinig concentratievermo-

gen en individuele gerichtheid. 

Inhoud: 
•	 alle oefeningen zonder weerstand 

•	 dribbelen, drijven, stoppen, aannemen 

•	 jongleren, passen, mikken, schieten 

•	 diverse combinatie- en afrondingsvormen (bv. dribbelen en passen/schieten) 

•	 veel scoringselementen (bv. poortjes mikken) 

•	 veel kleine partijspelen (4-4): spelers krijgen meer ruimte om te voetballen dan bij grote partijtjes (min-

der weerstand), waardoor zij de bal beter leren beheersen en hun technische vaardigheden goed kunnen 

ontwikkelen 

•	 doelen zonder keepers 

•	 accent ligt eerder op het stimuleren van acties dan op overspelen 

•	 bij balbezit: scoren, bij balverlies: doelpunten voorkomen 

•	 geen conditietraining 

Tips begeleiding / training: 
•	 als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers van te voren daar waar je ze wilt hebben 

en houd de uitleg kort 

•	 ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende variatie 

•	 benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Het gaat hen niet om de punten, maar om de 

beleving. Bewaar het speelse in ze, zodat ze niet gehinderd worden om te presteren. Het prestatie-ele-

ment komt vanzelf, wanneer ze zich met anderen willen gaan meten 

•	 houdt rekening met het taalgebruik. Gebruik geen moeilijke woorden als aanbieden, vrije ruimte, diep 

gaan of positie, etc Probeer hun taal te spreken: houd de bal goed bij je, zorg dat je hem niet kwijt raakt, 

probeer de bal af te pakken, etc 
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E-Pupillen: Basisrijpheid

Doel en aandachtspunten trainingen T.i.c.

Het ontwikkelen van inzicht en het herkennen van de spelbedoelingen en algemene uitgangspunten binnen 

de zogenaamde “basisvormen”:

•	 spelbedoeling en algemene uitgangspunten duidelijk maken;

•	 ontwikkelen technische vaardigheid;

•	 leren spelen binnen een organisatievorm (zowel voor als achter, dit rouleren).

(basisvormen zijn vereenvoudigde voetbalsituaties waarbij door de spelbedoeling, de organisatievorm en de 

regels voorwaarden worden gerealiseerd voor een optimaal voetballeerklimaat)

Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van individuele technische vaardigheden. Dit, binnen 

en middels vereenvoudigde voetbalsituaties (basisvormen, 4 tegen 4 en 7 tegen 7). De coaching zal vooral 

gericht zijn op het verbeteren van de technische vaardigheid en de algehele lichaamscoördinatie.

Om hieraan optimaal inhoud te kunnen geven zal voortdurend moeten worden bewaakt of het spel nog wordt 

gespeeld, er nog plezier is en of er nog wat wordt geleerd. De coach moet dan ook kunnen omgaan met het 

aanpassen van de weerstanden aan het niveau van de spelers.

Leeftijdskenmerken

Inzicht:
E-pupillen begrijpen het voetbalspel al wat beter dan F-pupillen, maar zijn absoluut nog niet in staat de voet-

balbedoelingen als team na te streven. Vooral jonge E-pupillen spelen nog erg voor zichzelf, weten nog niet 

goed wat vrijlopen is, dus laat staan dat ze goed kunnen samenspelen. Heel belangrijk is dat je als jeugdtrai-

ner of -begeleider accepteert dat dit zo is en geduld opbrengt om samen te moeten voetballen. Hun gedrag 

is vaak erg spontaan en zo voetballen ze ook. Ze overzien de complexe speelsituatie slecht en doen wat hun 

spontaniteit hen ingeeft. Balverlies wisselt zich snel af met balverovering. Enerzijds komt dit door een beperk-

te 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.

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. Het is juist belangrijk dat ze open voor alle invloeden. 

Hierdoor leren ze de wereld kennen en ontwikkelen ze zich veelzijdig. Luisteren is dan ook 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 ze.
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Dynamisch:
E-pupillen zijn erg beweeglijk en zijn constant bezig met lijf en leden. Ook dit is heel positief, zo doen ze net 

als de F-pupillen veel bewegingsdrang op en leren de mogelijkheden van hun eigen lijf kennen. De coördina-

tie is al wat beter dan bij de F’jes het geval is. Dit zie je aan het trappen van de bal en het meenemen ervan. 

Bij een groot aantal zie je al functionele passeerbewegingen ontstaan. Laat ze dit ten volle uitproberen, ook al 

zou zo’n speler beter over moeten spelen volgens de voetbalwetten. Dus: veel laten spelen!

Motivatie:
E-pupillen zijn ten opzichte van elkaar al een stuk socialer. Ze hebben al gevoel voor een opdracht. Voor hen 

wordt geldingsdrang en individuele prestatie al belangrijk, ze willen laten zien wat ze kunnen.

Trainingsstof

Aandachts-/uitgangspunten: 
•	 spelers leren door hen veel aan de bal te laten 

•	 ideale leeftijd voor het aanleren van nieuwe bewegingen: veel trainen op technische vaardigheden 

•	 vervolgens trainen op veldbezetting en teamorganisatie (voor, achter, links, rechts: laten rouleren) 

•	 oefeningen uitvoeren in vereenvoudigde wedstrijdsituaties: veel spel- en basisvormen 

•	 inspelen op belevingswereld van de E-pupil en zingeving oefeningen en regels duidelijk maken

Inhoud:
•	 afhankelijk van niveau geen of geringe weerstand invoeren 

•	 basistechnieken en traptechnieken 

•	 1-1 duels en 1-2 combinaties 

•	 lummelen met accent op nauwkeurige passing en balverwerking 

•	 veldbezetting: bij balbezit vrijlopen, bij balverlies tegenpartij dekken en bal veroveren (voor, achter, links, 

rechts) 

•	 geen conditietraining

Tips begeleiding / training: 
•	 als je iets wil uitleggen, doe het dan meteen voor. Zet de spelers van te voren daar waar je ze wilt hebben 

en houd de uitleg kort 

•	 ga niet te lang met de stof door, maar zorg voor voldoende variatie 

•	 benadruk het spel en niet de wedstrijd of onderlinge strijd. Bij lang niet elke E-pupil gaat het al om de 

punten maar om de beleving. Het willen of moeten winnen staat vaak een ontwikkeling van het spel in de 

weg 

•	 houdt rekening met het taalgebruik van het kind. Gebruik geen moeilijke woorden als knijpen, kort, in de 

rug, positie houden, vrije ruimte etc

•	
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D-Pupillen: Van basisrijpheid naar wedstrijdrijpheid

Doel en aandachtspunten trainingen T.I.c.

Het ontwikkelen van inzicht en het herkennen van de spelbedoelingen en algemene uitgangspunten in de 

hoofdmomenten balbezit tegenpartij (globale teamfunctie verdedigen) en balbezit (globale teamfuncties op-

bouwen en aanvallen): 

•	 spelbedoeling en algemene uitgangspunten in de verschillende linies duidelijk maken; 

•	 bij balbezit tegenpartij: veldbezetting / teamorganisatie is voorwaarde om met elkaar doelpunten te kun-

nen voorkomen en de bal te veroveren; 

•	 bij balbezit: veldbezetting / teamorganisatie is voorwaarde om te kunnen opbouwen, aanvallen en scoren. 

De overstap naar 11 tegen 11 kenmerkt zich door een nieuwe veranderde coördinatie: grotere ruimte, grotere 

afstanden, meer spelers, meer en complexere opties, nieuwe spelregels en andere taakverdeling. Hier zal dan 

ook met namen het accent liggen op de ontwikkeling van het inzicht: eerst het inzicht in de bedoelingen bin-

nen de drie teamfuncties leren herkennen en dan binnen een teamorganisatie kunnen functioneren. Wanneer 

aan dit aspect onvoldoende aandacht wordt besteed, zal dit negatieve consequenties hebben voor de verdere 

ontwikkeling op technisch / fysiek vlak van de spelers en de onderlinge communicatie.

Leeftijdskenmerken

In vergelijking met de jongere voetballertjes breekt voor de D-pupillen een nieuwe periode aan. De spelers 

zijn goed gebouwd, hebben al een goede coördinatie en kunnen al veel meer concentratie opbrengen.

Fysiek:
De bewegingsdrang is in het algemeen nog vrij groot en ook dat moet nog steeds als een positief element 

worden gezien; zonder die drang zou het opdoen van een veelzijdige voetbalervaring minder aan de orde zijn.

Motivatie:
De D-pupil kan zich al aan bepaalde groepsregels houden. Ze kennen hun plaats in de groep razend snel. Ook 

zijn D-pupillen nog erg leergierig en willen vaak het hoogste bereiken. Er is veel prestatievergelijking. Bepaal-

de oefenvormen of spelen kunnen ze al wat langer volhouden en ze zien het nut ervan in. Kortom, er is hier 

sprake van een ideaal leerklimaat

Inzet en aandacht:
De relatie met de wedstrijd is voor deze groep in grote lijnen duidelijk. Ze zijn prestatiegericht en zetten zich 

voor 100% in, hoewel ze hun krachten nog slecht kunnen verdelen. Dat je de wedstrijd niet alleen kunt win-

nen is de D-pupil overduidelijk. Het vermogen om samen te spelen is sterk gegroeid. Ze zijn op dit punt goed 

aanspreekbaar en kunnen al beter luisteren dan hun jongere collega’s.
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Trainingsstof

Aandachts-/uitgangspunten: 
•	 oefenstof relateren aan de wedstrijd 

•	 bepaling doel van de training en keuze voor de juiste basisvorm 

•	 techniek vanuit wedstrijdsituatie ontwikkelen 

•	 inzicht in teamorganisatie ontwikkelen (eerst accent op het voorkomen van doelpunten en het veroveren 

van de bal en vervolgens het opbouwen, aanvallen en scoren) 

•	 de bedoelingen van de oefening / spelbedoeling duidelijk (zichtbaar / herkenbaar) maken 

•	 het manipuleren van de weerstanden (makkelijker of moeilijker maken) en het gebruiken of aanpassen 

van de spelregels 

•	 let op balaanname, verwerking en voortzetting 

Inhoud: 
•	 werken met aangepaste weerstand 

•	 direct spel 

•	 breedte / diepte in het spel (onderlinge afstanden) 

•	 spelhervattingen (bv. vrije trappen, ingooien, corners) 

•	 schijn- en passeerbewegingen 

•	 verdedigende technieken 

•	 taakaanduidingen posities, positiespel (met en zonder bal) 

•	 conditietrainingen: loop- en springscholing 

•	 traptechniek verder ontwikkelen 

Tips begeleiding / training: 
•	 geef voor de training aan wat je wilt gaan doen, dat motiveert de spelers, dan weten ze waarover het gaat 

•	 doe de spelvorm met een aantal spelers voor, terwijl je het uitlegt; ze begrijpen het best door de oefen-

vorm te zien 

•	 houdt de uitleg kort en bondig 

•	 zet zoveel als mogelijk is van tevoren klaar, zodat geen kostbare voetbaltijd en concentratie verloren gaat 

•	 als je merkt dat de concentratie verslapt, varieer dan 

•	 doe een groot beroep op het samenspel, ze zijn er rijp voor
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C -Junioren: Wedstrijdrijpheid

Doel en aandachtspunten traininingen T.I.c.

Het verder ontwikkelen van inzicht en het herkennen van de spelbedoelingen en algemene uitgangspunten 

in de hoofdmomenten balbezit tegenpartij (teamfunctie verdedigen) en balbezit (teamfuncties opbouwen en 

aanvallen): 

•	 eerst leren de bedoelingen binnen de drie teamfuncties te herkennen; 

•	 de bedoelingen weten te vertalen binnen een teamorganisatie; 

•	 taken en functies dienen inhoud te verkrijgen. 

Bij de C-jeugd wordt verder gewerkt aan de basis die de jeugd bij de pupillen hebben opgedaan. Een bijkom-

stige moeilijkheidsfactor is, dat C-junioren op deze leeftijd in de puberteit terechtkomen. Hier wordt duidelijk of 

de C-junior stil blijft staan (of zelfs achteruit gaat) of verder doorgroeit in zijn voetbalontwikkeling.

Leeftijdskenmerken

Fysieke gesteldheid:
De jeugd kan in deze leeftijdsfase te maken krijgen met lichamelijke ongemakken, disharmonie. Enorme leng-

tegroei 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 wor-

den 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 mede bepaald 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 trainin-

gen en de bedoelingen worden al beter vertaald naar de wedstrijden.
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Trainingsstof

Aandachts-/uitgangspunten:
•	 voetballen: meer zonder dan  met bal; meer met je hoofd dan met je benen; 

•	 bedoelingen duidelijk maken bij balbezit en balbezit tegenpartij: indien dit onvoldoende is, dan zal de ont-

wikkeling stagneren; 

•	 positiespel is voorwaarde om met elkaar doelpunten te voorkomen, de bal te veroveren om vervolgens te 

kunnen opbouwen, aanvallen en scoren; 

•	 goede techniek, uitspelen van ‘1 tegen 1’-situaties en communicatie zijn belangrijke voedingsbronnen voor 

positiespelen om overtalsituaties te creëren; 

•	 let op balaanname, verwerking, passing en opendraaien naar de vrije ruimte. 

•	 leren voor ontvangst van de bal gezien te hebben waarheen de bal gespeeld moet worden. 

Inhoud: 
•	 verhoging weerstand oefeningen; 

•	 verbaal en non-verbaal aanbieden; 

•	 positiespelen gericht op enerzijds het voorkomen van doelpunten en bal veroveren en anderzijds opbou-

wen, aanvallen en scoren; 

•	 breedte / diepte in het spel (onderlinge afstanden); 

•	 uitbreiding verdedigende technieken: storen, afschermen opbouw tegenpartij, afjagen vastzetten, duel om 

de bal; 

•	 uitbreiding / verfijning van passeertechnieken, ‘1 tegen 1’-duels: handelingssnelheid vergroten; 

•	 creëren en uitspelen van overtalsituaties; 

•	 conditietrainingen: loop- en springscholing; géén krachttraining; 

•	 traptechniek verbeteren, timing-koppen. 

Tips begeleiding / training: 
•	 heb oog heb voor individuele tekortkomingen en problemen; 

•	 leg verwachtingen ten aanzien van prestaties niet te hoog; 

•	 geef duidelijk toelaatbaarheidsgrenzen aan en wijs spelers regelmatig op hun verantwoordelijkheid als 

teamspeler; 

•	 leg de trainingen regelmatig stil als de spelbedoelingen niet duidelijk genoeg zijn en / of deze verkeert 

worden uitgevoerd; laat spelers zelf de fouten te constateren, bedoelingen te achterhalen en oplossingen 

aan te dragen.
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B-Junioren: Wedstrijdrijpheid

Doel en aandachtspunten trainingen  T.I.C.

Bij de B-junioren ligt de nadruk op het rendement van handelen en het ontwikkelen van de individuele bij-

drage aan het resultaat van de wedstrijd: 

•	 rendement van de taakuitvoering in relatie tot het teamresultaat: herkennen en doelmatig handelen 

•	 hetgeen waar de speler talent voor heeft verder ontwikkelen (wie is geschikt voor welke positie en taak) 

•	 leren omgaan met andere speelwijzen (eigen team en tegenstander): consequenties, karakteristieken en 

voor- en nadelen 

De B-jeugd behoort de spelbedoeling en de algemene uitgangspunten zich eigen te maken. De algemene 

principes van positiespelen, van een teamorganisatie en de individuele uitvoering van taken binnen een 

teamorganisatie moeten duidelijk worden. Wat is de plaats van het individu in een teamorganisatie? De spe-

lers leren inzicht krijgen op de taken van teamgenoten en het herkennen van sterke en zwakke punten van 

medespelers. Bij het moment van wisseling balbezit dienen de B-junioren in te gaan zien hoe te handelen bij 

het moment van balverlies en het moment van balverovering.

Leeftijdskenmerken

Bij de B-junioren 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 B-junioren zitten ze min of meer in de puberteit, met al de kenmerken ervan, zoals lusteloosheid, onre-

delijkheid 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 te groot risico. Een goede warming-up is dan ook zeker op z’n plaats. Ge-

durende de eerste 5 minuten moet niet te intensief gespeeld worden. Verbied bijvoorbeeld tackles en slidings 

tijdens de warming-up, maar zorg wel dat iedereen goed meedoet. Aan het eind van de warming-up moeten 

de vier belangrijkste spiergroepen worden gerekt. Dit betreffen de bovenbeenspieren voor en achter, de spie-

ren in de lies en de kuitspieren.



Tic  & Kenmerken

Inzet:
Voor de B-junior is winnen belangrijker dan ooit. Een soms te fanatieke houding heeft er mee te maken dat 

de B-junior 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 buitenkantvoet 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.

Trainingsstof

Aandachts-/uitgangspunten: 
•	 ontwikkelen teamtaken, taken per linie en taken per positie 

•	 ontwikkelen individuele bijdrage aan het resultaat van de wedstrijd 

•	 het accent komt nu te liggen op het complete eisenpakket: Techniek, Inzicht en Communicatie 

•	 warming-up 

Inhoud: 
•	 kleine en grote wedstrijdvormen (en afgeleide vormen) 

•	 wedstrijdvormen leren qua afronding, wie doet wat 

•	 dode spelmomenten als corners en vrije trappen oefenen 

•	 1-1 spelen op tempo, zowel verdedigend als aanvallend coachen 

•	 diverse positiespelen beoefenen van 2-1 tot 7-7 

•	 passing en verwerking van de ballen 

Tips begeleiding / training: 
•	 denk aan het karakter van de warming-up; voorkom blessures (zie bovenstaande) 

•	 geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen; dat motiveert de spelers en ze weten waar-

over het gaat 

•	 geef een korte uitleg en laat de bedoeling zien 

•	 leg het spel stil indien het niet goed gaat en geef korte uitleg, blijf coachen tot het beter gaat 

•	 betrek de spelers in het klaarzetten/opruimen van het materiaal, ze zijn medeverantwoordelijk hiervoor 

•	 wees consequent in de benadering van de spelers 
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A-Junioren: Wedstrijdrijpheid

Doel en aandachtspunten trainingen T.I.C.

Bij de A-junioren is het doel het leren winnen van de wedstrijd en het groeien naar competitierijpheid: 

•	 specifieke taken per positie beheersen 

•	 specialist worden op bepaalde posities 

•	 leren om in dienst van de teamprestatie te spelen 

•	
De uitvoering van hetgeen is aangeleerd komt hier samen. Bij de wisseling van balbezit ligt het accent op zeer 

snel omschakelen van het ene naar het andere hoofdmoment. Gelet wordt hierbij op teamverantwoordelijk-

heden, benutten specifieke kwaliteiten van spelers en het ondergeschikt maken aan het teambelang. Teamor-

ganisatie, concentratie en verhogen van het rendement van het positiespel zijn belangrijk voor de bijdrage aan 

het resultaat van de wedstrijd.

Leeftijdskenmerken 
De A-junioren zijn aan het einde gekomen van de jeugdopleiding. Dat wil niet zeggen dat ze niets meer kun-

nen 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. A-junioren zijn daarop aan 

te spreken en kunnen daar iets zinnig over aangeven. In dit stadium is het een kwestie van rijpen.

De A-junior 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 B-junior 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.

Trainingsstof

Aandachts-/uitgangspunten: 
•	 specialisatie van het individu 

•	 rendement van handelen vergroten, mentale aspecten ontwikkelen (het doen en laten) 

•	 leren gebruik te maken van tekortkomingen van anderen en teamkwaliteiten 

•	 weerstand oefeningen opvoeren tot 100% 

•	 de junioren klaarstomen voor het seniorenvoetbal 

•	 optimale wedstrijdmentaliteit bewerkstelligen 
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Inhoud: diverse positie-partijspelen beoefenen 

•	 aandacht aan warming-up 

•	 wedstrijdsituaties simuleren en trainen (bv. vrije trappen, corners) 

•	 conditietraining (alleen als ‘straf’) 

•	 fysieke trainingen 

•	 aandacht blijven besteden op traptechniek, balaanname en zuiverheid van inspelen 

Tips begeleiding / training: 
•	 denk aan het karakter van de warming-up; voorkom blessures (zie bovenstaande) 

•	 geef voor de aanvang van de training aan wat je wilt doen; dat motiveert de spelers en ze weten waar-

over het gaat 

•	 geef een korte uitleg en laat de bedoeling zien 

•	 leg spel indien nodig stil en geef korte uitleg met, indien nodig, voorbeelden 

betrek de spelers nadrukkelijk bij de training, ze zijn er rijp voor



Trainingsboek voor 
Juniorentrainers

Trainers van A, B en C junioren



A junioren

De kenmerken van A-junioren.

Basistaken
De A-junioren kunnen het voetbal vaak al op een volwassen manier spelen. Meestal is de favoriete positie

bekend. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de teamorganisatie.

A-junioren zijn rijp om zich te concentreren op de basistaken, die bij een positie horen. Je kunt ingaan op

zaken als team- en individuele tactiek. In verband met de inzetbaarheid bij en de overgang naar de senioren

is het verstandig om bij het kiezen van het concept te overleggen met de hoofdtrainer, tenzij de

jeugdafdeling bewust voor een bepaald systeem kiest dat past bij de opleidingsdoelen. Die overgang naar de

senioren is een heel belangrijk moment of een speler ook op langer termijn voor het voetbal kiest. Elke club

doet er verstandig aan om een duidelijk beleid op dit gebied te formuleren. Hoe laten we A-junioren alvast

wennen aan het seniorenvoetbal?

Groeispurt.
A-junioren hebben meestal de groeispurt achter de rug. Dat merk je heel goed aan de coördinatie en

mobiliteit. De loopstijl oogt veel volwassener dan die van een B-junior en hij wordt sneller. Toch is ook bij

de A-junioren zeker merkbaar dat ze bewegingervaring hebben opgedaan toen ze nog spelende kinderen

waren. Het gebrek aan een straatvoetbal verleden speelt veel huidige jeugdspelers in die leeftijd parten. Het

is daarom aan te raden om serieus aandacht te besteden aan een grondige warming-up met aandacht voor

coördinatie, kracht en lenigheid, waarbij een goede trainer rekening houdt met de individuele verschillen in

deze leeftijdscategorie.

Krachttraining.
De balbehandeling is verfijnder en het lichaam is veel meer in evenwicht dan de B-junior. Daardoor zie je de

technische kwaliteiten van een A-junior vaak met sprongen vooruit gaan. Dat geldt ook voor de

eerdergenoemde kracht en specifieke krachttraining is nu verantwoord. Als je een paar uur per week met de

A-groep traint, kies je natuurlijk ook bij de krachttraining voor vormen van conditietraining aandacht krijgen

volgens de intervalmethode met bal. Uiteraard blijft een hoge belasting wel afhankelijk van de individuele

conditie en die kan door onder andere een verkeerd leefpatroon tegenwoordig ook bij A-junioren al

tegenvallen.

Teambelang.
Hoewel de trainer vooral de opleidingsdoelen in de gaten moet houden, is voor de A-junior winnen heel

belangrijk. Daarom kan hij aangesproken worden over zijn bijdrage aan het wedstrijdresultaat. De A-junior

kan dus leren dat hij zich ondergeschikt moet maken aan het teambelang. Het gaat om het samenwerken en

presteren als team. Van de anderen kant is de aandacht voor het individu binnen het team een belangrijke

opdracht voor de trainer van deze leeftijdsgroep. Zowel tijdens de training als de wedstrijd zal rekening

gehouden moeten worden met de vaak grote verschillen in motivatie. Die zijn ook streekgebonden. Stad-,

dorp- en clubcultuur bepalen naast de leeftijdstyperende kenmerken de gedragingen en ‘voetbalhouding’
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tijdens trainingen en wedstrijden. Juist in deze categorie merk je ook heel goed of de spelers al een serieuze

voetbalopleiding achter de rug hebben: ze weten dan op welke basistaken in en buiten het veld ze

aanspreekbaar dienen te zijn.

Pikorde.
De A-junior is heel gevoelig voor zijn plaats in het team: de pikorde! Het is een maatschappelijke trend dat

jongeren in de in de leeftijd van 16 tot 18 jaar snel geneigd zijn om af te haken als ze met tegenslagen of

kritiek geconfronteerd worden. Ook hebben ze een speciale antenne als ze denken dat een trainer niet eerlijk

handelt. Het is daarom van belang sociale en pedagogische oplossingen te zoeken bij voorkomende

conflictsituaties. Veel A-junioren zijn bij conflicten minder aanspreekbaar en kiezen, bang voor

gezichtsverlies, snel voor rigoureuze stappen als ze vinden dat ze ten onrechte geen gelijk krijgen. Ze hebben

behoefte aan duidelijkheid, vanzelfsprekende, maar nooit geforceerde discipline en eerlijkheid. 

Profiel van een A-junioren trainer-coach.
De A-junioren trainer-coach heeft overwicht over de groep en dus een natuurlijke uitstraling.

Bij de oefenstofkeuze vergeet hij nooit de elementen ‘plezier, beleving en wedstrijdgerichtheid’.

Voor de wedstrijd kan hij ook een goed voetbalverhaal (bespreking) vertellen. Hij weet dat hij veel

aandacht aan het motiveren van zijn spelersgroep zal moeten besteden.

De A-junioren trainer-coach reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin hij duidelijk vertelt

waarom hij bepaalde beslissingen genomen heeft. Hij moet zeer goed kunnen communiceren. Dit is een

van de belangrijkste eigenschappen van deze trainer-coach. Hij kan duidelijk overbrengen wat hij van de

spelers verwacht en eist.

De A-junioren trainer-coach gebruikt hedendaagse mondigheid bij deze spelers om hen te betrekken bij de

doelstellingen van het team, zodat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken bij het

team.

Tips voor de A-junioren trainer-coach.
• Het beste is als er binnen de vereniging een rode draad loopt van afspraken over hoe je met elkaar 

omgaat. Als dat niet het geval is, is het verstandig om aan het begin van het seizoen een soort 

huishoudelijk reglement van afspraken te maken. Als de spelers achter die afspraken staan, mag er nooit 

mee gemarchandeerd worden!

• Hoewel de jeugdtrainer vooral ook oog moet hebben voor de individuele ontwikkeling, is het teamgevoel 

bij de A-junioren belangrijk. Dat kun je ook in de trainingen goed naar voren laten komen. Als een ploeg te 

slap een partij speelt, volgen voor die partij minder leuke opdrachten aan het einde van de training.

• Tijdens de trainingen kun je niet genoeg wedstrijdelementen inpassen, want die zorgen voor de sfeer en 

de beleving die bij deze leeftijdsgroep passen. Punten tellen dus, of het nu bij partijspelen, afwerkvormen 

of passen en trappen is. Zorg wel voor voldoende herkansingsmomenten speel bijvoorbeeld korte partijen 

binnen een afgesproken tijdslimiet. Wie wint krijgt twee punten en daarna volgt weer een herkansing.
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• A-junioren zijn meestal heel prestatiegericht. Toch moet hen duidelijk gemaakt worden dat je als groep 

onderweg bent en dat dus elke speler recht op speeltijd heeft. Geen team kan probleemloos met elf 

spelers een seizoen doorkomen. Je bent van elkaar afhankelijk. Daarom moeten A-junioren leren dat in de 

voetbalsport het eigen belang vaak ondergeschikt is aan het teambelang. Om individueel gericht te kunnen 

werken, spelers te betrekken bij de doelstellingen en om de persoonlijke motivatie in kaart te brengen 

kun je aan het begin van het seizoen met een vragenlijst werken. Het gaat dan om vragen als: wat wil je 

leren, bereiken, wat zijn sterke en minder sterke kwaliteiten op technisch, tactisch en mentaal gebied ?

• In De Voetbaltrainer-special over teambuilding stond een voorbeeld van zo’n vragenlijst, die Foppe de Haan 

bij SC Heerenveen gebruikt. Een afgeleide vorm is zeker bij de A-jeugd bruikbaar. In de winterstop en aan 

het einde van het seizoen kan zo’n vragenlijst een uitstekend vertrekpunt zijn bij een evaluatiegesprek.

• Door de grote verschillen in niveau, maar vooral ook in motivatie is het geen overbodige luxe om met 

meer trainers (bijvoorbeeld een oud-speler of een CIOS- stagiaire) bij een A-elftal werkzaam te zijn. In 

kleinere groepen kun je ook specifieker werken.

• Deze leeftijdsgroep is toe aan een wat uitgebreidere nabespreking van een wedstrijd. Direct na een 

wedstrijd kan het effect het grootst zijn, omdat het wedstrijdbeeld dan nog vers in het geheugen ligt. Van 

de andere kant moet een trainer-coach dan wel goed kunnen omgaan met de emoties die op dat moment 

bij A-junioren nogal fel en ongecontroleerd kunnen zijn.

Specifiek probleem bij A-junioren.
Veel amateurclubs worden geconfronteerd met een groot ledenverlies onder de A-jeugd. Daarbij speelt

een belangrijke externe oorzaak een rol. Jongeren in die leeftijd zijn erg bezig met materiele zaken, die

hun status geven binnen de groep. Voor de dure merkkleding of luxegoederen is veel geld nodig,

waardoor een baantje in het weekeinde vaak een oplossing is. De clubs zien om die reden soms zelfs

tijdens het seizoen een half team plotseling vertrekken.

Uitganspunten voor de keuze van de oefenstof.
Bij de keuze van de oefenstof spelen de eerder geformuleerde kenmerken van deze leeftijdsgroep een rol.

Veel wedstrijdelementen dus! Daarnaast is het resultaat van het lezen van de wedstrijd een belangrijk

vertrekpunt evenals het gekozen spelconcept en zeker bij de A-jeugd de sfeer in het team. In de winter

haken A-junioren op een wat lager niveau sneller af, omdat ze zich ergeren aan de omstandigheden. Dat

vereist van de trainer creativiteit in het vinden van de aangepaste oefenvormen in zo’n periode. En ook

een A-trainer-coach redt het niet zonder Fingerspitzengefuhl : aanvoelen wat de groep tijdens een

bepaalde training wel of niet aankan. Dat varieert per training door de golfbeweging in motivatie.

Enkele algemene aandachtspunten.
• Uitgangspunt : zoveel mogelijk met de bal.

• Staat de gekozen oefenstof garant voor spelplezier?
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• Welke elementen van het spelsysteem/concept train ik?

• Is de spelbedoeling/benadering in de oefenstof verwerkt?

• Waarborg ik de individuele progressie in de teamtraining door organisatie/oefenstof en individuele 

begeleiding en coaching?

• Werk ik aan het niveau van de speler (eigen vaardigheid, tactiek, mentaal, hoge concentratie)?

•  Ben ik als coach flexibel genoeg?

Spelconcept.
Aandachtspunten:

• Streven naar een optimale veldbezetting.

• Hogere eisen aan technische uitvoering, uitgaande van het individu.

• Spelen op de helft van de tegenstander.

• Verdedigen begint voorin.

• Vooruit verdedigen: waar en wanneer druk uitoefenen?

• Hoge balcirculatie, wijze van inspelen.

• Spelen om te winnen.

• Zo diep mogelijk inspelen.

• Zoeken naar de derde man.

• Aanvallend creatief durven te zijn bij 1: 1 situaties.

• Streven naar een man- meer situatie in de opbouw.

• Leren te reageren op systeem van de tegenstander.

• Coaching die past bij uitgangspunten van het concept.

Pikorde.
De A-junior is heel gevoelig voor zijn plaats in het team: de pikorde! Het is een maatschappelijke trend

dat jongeren in de in de leeftijd van 16 tot 18 jaar snel geneigd zijn om af te haken als ze met tegenslagen

of kritiek geconfronteerd worden. Ook hebben ze een speciale antenne als ze denken dat een trainer niet

eerlijk handelt. Het is daarom van belang sociale en pedagogische oplossingen te zoeken bij

voorkomende conflictsituaties. Veel A-junioren zijn bij conflicten minder aanspreekbaar en kiezen, bang

voor gezichtsverlies, snel voor rigoureuze stappen als ze vinden dat ze ten onrechte geen gelijk krijgen.

Ze hebben behoefte aan duidelijkheid, vanzelfsprekende, maar nooit geforceerde discipline en eerlijkheid.

De spelers zoeken naar een zekere stabiliteit van hun motivatie bij het vinden van de juiste rol in het

elftal, maar ook als het gaat om algemene zaken als interesse in het voetbal, de lol van het sporten,

problemen met school, thuis en het eigen lichaam en uiteindelijk met hun sociaal welbevinden.

Profiel van een A-junioren trainer-coach.
De A-junioren trainer-coach heeft overwicht over de groep en dus een natuurlijke uitstraling.
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Bij de oefenstofkeuze vergeet hij nooit de elementen ‘plezier, beleving en wedstrijdgerichtheid’.

Voor de wedstrijd kan hij ook een goed voetbalverhaal (bespreking) vertellen. Hij weet dat hij veel

aandacht aan het motiveren van zijn spelersgroep zal moeten besteden.

De A-junioren trainer-coach reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken, waarin hij duidelijk vertelt

waarom hij bepaalde beslissingen genomen heeft. Hij moet zeer goed kunnen communiceren. Dit is een

van de belangrijkste eigenschappen van deze trainer-coach. Hij kan duidelijk overbrengen wat hij van de

spelers verwacht en eist.

De A-junioren trainer-coach gebruikt hedendaagse mondigheid bij deze spelers om hen te betrekken bij

de doelstellingen van het team, zodat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken bij het

team.

Tips voor de A-junioren trainer-coach.
• Het beste is als er binnen de vereniging een rode draad loopt van afspraken over hoe je met elkaar 

omgaat. Als dat niet het geval is, is het verstandig om aan het begin van het seizoen een soort 

huishoudelijk reglement van afspraken te maken. Als de spelers achter die afspraken staan, mag er nooit 

mee gemarchandeerd worden!

• Hoewel de jeugdtrainer vooral ook oog moet hebben voor de individuele ontwikkeling, is het teamgevoel 

bij de A-junioren belangrijk. Dat kun je ook in de trainingen goed naar voren laten komen. Als een ploeg te 

slap een partij speelt, volgen voor die partij minder leuke opdrachten aan het einde van de training.

• Tijdens de trainingen kun je niet genoeg wedstrijdelementen inpassen, want die zorgen voor de sfeer en 

de beleving die bij deze leeftijdsgroep passen. Punten tellen dus, of het nu bij partijspelen, afwerkvormen 

of passen en trappen is. Zorg wel voor voldoende herkansingsmomenten speel bijvoorbeeld korte partijen 

binnen een afgesproken tijdslimiet. Wie wint krijgt twee punten en daarna volgt weer een herkansing.

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd.
Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de

wisselspelers gesteld moet worden t.w:

1. Positieve instelling dus benadering van elkaar.

2. Inzet moet 100% zijn.

3. Organisatie.

4 Discipline.

Kortom de P.I.O.D. moet o.k. zijn.

(Dit moeten Ze kunnen dromen)
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Aandachtspunten voor de coachingspraktijk.
• Specialisatie van het individu.

• Het individu wordt ondergeschikt aan het teambelang.

• Rendement van handelen ; mentale aspecten

• wedstrijdcoaching.

strategie/ tactiek :
Gebruik maken van de tekortkomingen van de tegenstander en de kwaliteiten van het eigen team.
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De kenmerken van B-junioren.
Veel spelers maken in de B-jeugd grote lichamelijke veranderingen mee. Dat gaat gepaard met de

nodige emotionele onrust. De motivatie kan in deze periode dus heel wisselend zijn. Spelers kunnen in

een bepaalde periode “wegvallen”. Ook de prestaties in een wedstrijd zijn soms zeer wisselvallig. In het

algemeen is deze leeftijdsgroep erg gemotiveerd en is men kritisch zowel op anderen als op zichzelf.

B-junioren zijn al in staat om het spel kritisch te analyseren. Opvallend is ook de neiging om afspraken

te verwaarlozen. Van de andere kant kunnen deze spelers best wel goed op hun

verantwoordelijkheidsgevoel aangesproken worden. Eigen normen kunnen wel eens in conflict komen

met het groepsgevoel.

Het winnen van wedstrijden was voor deze spelers al belangrijk toen ze in de C-jeugd speelden, maar

nu krijgt dit ook echte waarde toegekend. De manier waarop een wedstrijd gewonnen wordt, kan nu

objectiever beoordeeld worden en eigen prestatie en teamprestatie kunnen redelijk worden ingeschat.

Als de spelers de vorige fase redelijk hebben doorlopen, kunnen ze ook zelf aangeven wat er globaal

wel en niet functioneerde. Je staat soms versteld van het scherpe analysevermogen van sommige

spelers. De directe wedstrijd (de vorige of de aankomende) wordt nu ook het referentiekader van

waaruit geput wordt voor de trainingsinhoud.

Specifieke kwaliteiten van spelers worden bij de B gebruikt voor het team. De B-trainer-coach merkt

hoe belangrijk het is voor een speler dat hij weet met welke gedachte de ploeg speelt, en dat iedereen

met dezelfde grondgedachte speelt. Dan pas zijn allerlei keuzes te maken en kunnen spelers de

betekenissen realiseren en samenwerken. Het begrijpen van elkaar, het elkaar aanvoelen in een

spelsituatie worden zo veel eenvoudiger te begrijpen. Het begint bij een paar simpele afspraken en kan

heel ver doorgevoerd worden. Als eenmaal de groeispurt achter de rug is, kan de belastbaarheid (kracht

en uithoudingsvermogen) verhoogd worden. Zeker bij amateurclubs met een geringe

trainingsfrequentie zullen deze onderdelen door vormen met bal verbeterd moeten worden. Zeker bij de

tweedejaars B-junioren zie je meestal een duidelijke verbetering van de algehele lichaamscoördinatie.

Anderzijds moet een B-trainer-coach nog oog hebben voor de verschillen, die er nog kunnen zijn

tussen de eerste- en tweedejaars B-junioren. Hij zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om te

differentiëren om op de verschillen tussen biologische en kalenderleeftijd.

Profiel van een B-junioren trainer-coach.
Een goede B-junioren trainer-coach is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent. Daarnaast

beschikt hij zelf over kennis en inzicht in de basisprincipes van het spelconcept. Juist bij B-junioren

spelers kan het tactisch vermogen met sprongen vooruit gaan. Hij reserveert voldoende tijd voor

persoonlijke gesprekken en houdt daarbij rekening met de emotionele uitingen, die bij deze

leeftijdsgroep passen.

Ook is hij nog jong genoeg van geest om zich te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van deze
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spelers, die overigens voortdurend verandert.

Daar ook buiten het voetballen aansprekende activiteiten te organiseren verstevigt hij de binding van de

spelers met de club.

Ook is deze B-trainer-coach in staat om de voetbalproblemen uit de wedstrijd te vertalen in geschikte

oefenstof, waarbij hij voortdurend rekening houdt met de grote verschillen in belasting en ontwikkeling

binnen zijn spelersgroep.

Tips voor de B-junioren trainer-coach.
• Heel belangrijk : maak goede afspraken over het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden 

(verantwoordelijk zijn voor het materiaal), op weg naar een wedstrijd of in de kleedkamer (wie ruimt 

erop?)

• Wees vooral eerlijk. Daar zijn jeugdspelers in deze leeftijd extra gevoelig voor. Behandel elke speler even 

consequent. Geen uitzonderingen maken voor bepaalde spelers!

• Laat de spelers meedenken over de speelwijze. Doe een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.

• Geef zelf het goede voorbeeld en durf als dat nodig is ook jezelf als trainer-coach eens ter discussie te 

stellen wanneer je fouten hebt gemaakt (bijvoorbeeld een verkeerde opstelling).

• Zorg voor een goede en veilige prestatiesfeer. Accepteer geen vedetteneigingen en neem soms een speler 

in bescherming.

• Voer tijdens de trainingen, zeker voor de tweedejaars B-junioren, de weerstand, het tempo en de keuze 

mogelijkheden op.

• B-junioren kunnen al heel wat tactische grondbeginselen aan. Linie- en teamtactiek kunnen vrij 

gedetailleerd aan de orde komen. Dat vereist natuurlijk wel voldoende kennis van de B-trainer-coach met 

betrekking tot de basisprincipes en de taken per positie. Ook hier geldt weer: laat B-junioren meedenken 

over de oplossingen voor de voetbalproblemen.

• Bij B-junioren komen emotionele uitingen nogal eens voor. De B-trainer-coach ontkomt daarom niet aan 

het voeren van veel “persoonlijke” gesprekken. Ze kunnen voor houvast en rust zorgen.

• Creëer ruimte in de training voor individuele training (training voor het individu in een groep). Dit versterkt 

en bevestigt de persoonlijkheid van de speler. Vooral bij hen die moeite hebben met de emotionele 

veranderingen.

•  Zorg voor een goed begeleidingsteam, zodat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden.

Specifiek probleem bij B-junioren.
Bij de leeftijdscategorie van de B- jeugd is de kans groot dat spelers gaan afhaken. Deskundig kader bij de

groep is een eerste vereiste. Daarnaast moet het clubbeleid ontwikkeld worden dat als doel heeft de spelers

aan de club te binden. Laat de spelers zelf en eventueel hun ouders meedenken over dat beleid!

• Spreek binnen de club af hoe er met de veranderde mentaliteit, die B-junioren zeker tot uiting laten 

komen, wordt omgegaan. Schep duidelijkheid door concrete afspraken en wees consequent in de naleving 
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ervan.

• De verschillen tussen een eerstejaars en tweedejaars B-speler kunnen zeker in het begin van het seizoen 

heel groot zijn. Daardoor heeft de begeleiding van het team het meestal druk met begeleiden, corrigeren, 

belonen en ondersteunen van spelers. Vooral omdat in deze leeftijd de overgang plaats vindt naar 

volwassenheid. Door deze veranderingen kan een speler “uit vorm raken”. Eigen identiteit (wie ben je, wat 

kan je?) moet in die fase benadrukt worden.

• De speler wil zo graag volwassen reageren, maar kan dat (nog) niet. Uitleg, voorbeeld, motivatie zijn nu 

noodzakelijk. Zoek niet voortdurend de confrontatie op.

• Omdat de groep bestaat uit “kinderen” en “volwassenen” moet ook tactisch verschillend gecoacht 

worden. Weerstandstraining als voorbereiding op kracht en hersteltraining moet gedifferentieerd gegeven 

worden in verband met het verschil in fysieke ontwikkeling. Belasting, belastbaarheid levert ook hier een 

zeer verschillend beeld op. De één maakt vroegtijdig de stap naar de A-jeugd, de ander krijgt extra rust 

voorgeschreven.

Motivatie :
• elke puber streeft naar een vorm van zelfstandigheid, waarbij de belangen van het elftal haaks staan op 

de persoonlijke denkbeelden ;

• binnen de trainingen dient het streven naar zelfstandigheid ingepast te worden binnen het functioneren in 

een groep ;

• streef zoveel mogelijk naar een positieve benadering, zowel op voetbalgebied als daarbuiten.

Algemeen :
• leg voortdurend tijdens de training de relatie met de wedstrijd ;

• manipuleer met weerstanden ;

• werk doelbewust met formaties tijdens de trainingsvormen ;

• door de grote fysieke verschillen moet bewaakt worden dat de partijen ‘gelijk’ zijn.

De zogenaamde ‘kijktechniek’ verdient speciale aandacht:
• kijken voordat je de bal krijgt ;

• zo staan/lopen dat je kunt kijken ;

• vaak is kijken naar de bal verboden ;

• kijken doe je om ‘iets af te spreken’.

In de belangrijke positiespelen kunnen B-junioren al met belangrijke details geconfronteerd worden, zeker op 

een wat hoger niveau :

• streef door loopacties naar de vier afspeelmogelijkheden

• de medespeler dichtbij moet je wel eens overslaan

• leer te spelen tegen de loop richting van de tegenstander in

• speciale aandacht voor de driehoeken op het veld
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• nooit in één lijn met je medespeler staan

• altijd de bal in de beweging aan- en meenemen

• verplicht de spelers eens om de bal aan te nemen en dan direct te spelen (het principe van ‘2x raken 

verplicht’).

Spelconcept.
Bij de B-jeugd verdient het 1-4-3-3 concept de voorkeur.

De B-jeugd is de leeftijdscategorie waarin al belangrijke tactische principes aangeleerd kunnen worden

• Bij balverlies speelruimte meteen verkleinen.

• Vasthouden aan afgesproken organisatie.

• Voorkom een dieptepass.

• Druk uitoefenen op de balbezittende speler.

• Afspeelmogelijkheden afschermen.

• Basistaken vormen het uitgangspunt.

• Altijd de oplossing zoeken die het beste is voor je team en niet op de eerste plaats voor jezelf.

• Verdedigend geldt: zo opgesteld staan dat je bal en tegenstander kunt zien.

• Moment van vastzetten herkennen, op- en doorsluiten.

• Leer snel te anticiperen: in voetbal ben je snel of langzaam, maar op tijd of te laat.

• Bij balbezit het speelveld zo groot mogelijk maken (diepte en breedte).

• Het doel van het opbouwen is het creëren van kansen.

• Geen risico in de opbouw op eigen helft.

• Zorg voor: open lijnen, voldoende steunspelers, het inschakelen van de derde man.

• Probeer bij balbezit te streven naar een man- meer situatie.

• Nooit met je rug naar je medespelers staan, dus ingedraaid staan.

• Diep gaat voor breed, breed gaat voor terug.

• Voorkom overtredingen: betekent balverlies.

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd.
Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de

wisselspelers gesteld moet worden t.w:

1. Positieve instelling dus benadering van elkaar.

2. Inzet moet 100% zijn.

3. Organisatie.

4 Discipline.

Kortom de P.I.O.D. moet o.k. zijn.

(Dit moeten ze kunnen dromen)
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De kenmerken van de C-junioren.
De leeftijdsgroep van de C junioren (12 tot 14 jarigen) laat hele grote verschillen zien.

In deze leeftijdscategorie kan de groeispurt plaatsvinden. Ook geestelijk kunnen de verschillen groot zijn.

De geldingsdrang en de behoefte zich te meten met anderen neemt steeds meer toe.

Het begin van de puberteit kondigt zich aan, ze zetten zich soms af tegen alles wat het gezag

vertegenwoordigt, zoals ouders, school en dus ook de trainer-coach.

Voetballend gezien kan er voorzichtig eisen aan de C-junioren gesteld worden wat betreft de taakverdeling

binnen het team. Verdedigen, vrijlopen en samenspelen zijn accenten die op dit moment nader belicht

kunnen worden.

De trainer moet heel duidelijk zijn in wat hij wil aangeven. Hij zal zonder daar diep op in te gaan, duidelijk

aan moeten geven wat er goed gaat en wat er fout gaat. Als enkele spelers daar moeite mee hebben en zich

gaan afzetten, is het van groot belang dat de trainer niet direct het ‘conflict’ hoog laat oplopen tijdens de

training, maar zich wat van zijn diplomatieke kant laat zien. Begrip hebben voor de reacties, maar het een

beetje relativeren. Iemand op de training keihard aanpakken mag dan voor de trainer bevredigend zijn,

voor de speler lost het niets op, want hij wordt niet gekend.

Het klinkt vaak heel tegenstrijdig, maar juist de wat recalcitrante spelers meer belonen bij een goede actie

in het veld kan veel meer effect geven dan de meeste trainer-coaches denken.

De C-junior weet inmiddels heel goed waar het om gaat tijdens de wedstrijd. Dit betekent dat hier ook het

moment is aangebroken op de training wedstrijdgericht te gaan werken. Het coachen van elkaar moet

nadrukkelijk opgepakt worden. Zo vaak als mogelijk moeten de spelers nu met wedstrijdsituaties

geconfronteerd worden.

Profiel van een C-junioren trainer-coach.
Een goede C-junioren trainer-coach weet op de eerste plaats op de juiste manier om te gaan met de

verschillen binnen de groep. Hij is zich ervan bewust dat de spelers sterk op zoek zijn naar hun eigen

identiteit en dat die fase nogal wat problemen met zich kan meebrengen. Zo’n trainer-coach toont interesse

voor al die veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken. Van een goede trainer-coach

kun je eisen dat hij vooral duidelijk is naar de spelers toe en hen houdt aan de afgesproken regels

(huishoudregels).

Dat laatste kan alleen als de trainer-coach zelf op dit gebied een voorbeeldfunctie vervult. Ook bij het

samenstellen van de oefenstof en het kiezen van de juiste methodiek houdt hij rekening met de grote

onderlinge verschillen.

Hij beschikt over voldoende kennis over het 1-4-3-3 concept, zodat hij de C-junioren spelers de

belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. Daarbij houdt hij rekening met de fysieke beperkingen van

veel C-junioren bij de uitvoering van het concept. De trainer-coach is in staat om voor zijn spelers
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opdrachten te formuleren, die al een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid.

Hij beschikt over kennis op het gebied van teambuilding en kan tijdens trainingen zelf het goede voorbeeld

geven.

Tips voor de C-junioren trainer-coach.
 C-junioren testen graag waar de grenzen van een trainer-coach en jeugdleider liggen. Daarom zijn

duidelijkheid en consequent gedrag van deze begeleiders van essentieel belang. C-junioren hebben

belang bij basisafspraken waarvan ook de trainers in de volgende leeftijdsgroepen zullen profiteren:

− douchen na afloop van training of wedstrijd.

− op tijd bij de training en/of wedstrijd.

− tijdig afmelden.

− goede en juist gedragen sportkleding (shirt in de broek, kouzen omhoog, scheenbeschermers)

− ook bij een blessure aanwezig zijn bij wedstrijd

− samen verantwoordelijk zijn voor het materiaal.

− Wanneer een speler zich niet aan de afspraken houdt, direct de speler hierop aanspreken!

C-junioren komen midden in de puberteit terecht. Die levensfase zorgt voor nogal wat problemen. Daarom

is het verstandig om als trainer-coach op zoek te gaan naar een geschikte leider, die deze problemen herkent

en ook meedenkt over oplossingen. Een trainer-coach die deze probleemgevallen alleen moet oplossen, zal

merken dat hij op termijn onbewust tekort schiet op het veld. Toch zal ook de trainer-coach een C-junior

regelmatig apart moeten nemen en met hem over zijn problemen te praten. C-junioren

• Willen voor vol aangezien worden en een persoonlijk gesprek kan daarbij een positieve rol spelen.

• Een goed contact met de ouders geeft vaak meer inzicht in de specifieke problemen van de C-junioren.

• Laat de spelers vooral zelf over voetbaloplossingen nadenken. Dat kan door vragenderwijs te coachen in 

plaats van voortdurend de oplossingen te dicteren.

• Essentieel is dat de trainer-coach rekening houdt met de beperkte belastbaarheid van zijn spelers. 

Luister en kijk naar de spelers en neem ook de minder erg ogende blessures serieus. Soms ontkom je 

bij spelers van deze leeftijd niet aan een langere rustperiode. Volg adviezen van medici op en vergeet in 

zulke gevallen het direct wedstrijdresultaat. Besteed op een verantwoorde manier aandacht aan buik- en 

rugspieren en spierlengte.

• Bouw in de trainingsvorm een competitie-element in, zodat ze beter leren omgaan met verlies en tevens 

leren strijd te leveren om te winnen. (organiseer na verlies toetjes b.v. een extra conditionele vaardigheid, 

opruimen materiaal).

• C-junioren hebben snel de neiging om eerst naar gedrag van anderen te kijken. Breng de spelers zelfkritiek 

bij en leer hen dat iedereen fouten maakt.

Specifiek probleem bij C-junioren.
• Door hun puberteit kunnen C-junioren vaak anders reageren dan volwassenen verwachten en wensen. 
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Door de grote verschillen binnen het team heb je als trainer-coach te maken met sterk introverte spelers, 

alsmede jeugdspelers die zich, op zoek naar hun identiteit, nadrukkelijk willen manifesteren. Elke vorm 

van kritiek wordt snel als negatief ervaren. Je hebt als trainer-coach zowel te maken met het verwende 

spelertje, van wie de ouders bij de wedstrijden de tas nog dragen, als met het “Watje” dat altijd iets 

mankeert, de knokker uit de volksbuurt, de allochtoon met zijn eigen achtergrond en de knul uit de 

villawijk. Daarom zullen begeleiders van de C-jeugd vooral ook over pedagogische kwaliteiten moeten 

beschikken.

• De vele veranderingen in zijn leven kunnen de oorzaak zijn dat een C-junior plotseling veel minder gaat 

presteren.

• C-junioren zijn door de lichamelijke veranderingen blessuregevoelig. De trainer-coach zou eigenlijk inzicht 

in deze problematiek moeten hebben. Als dat niet het geval is, moet hij in elk geval de (pijnklachten van 

zijn spelers nooit onderschatten.

• Het probleem bij uitstek voor C-junioren is de snelle lengtegroei en daarmee gepaard gaande stilstand of 

achteruitgang van de motoriek.

• Meestal vindt er binnen een C-team een splitsing plaats tussen de groep die al vervolgonderwijs volgt 

en de basisschoolleerlingen. De oorzaak is de sterk veranderde belevingswereld bij de oudste groep. De 

trainer-coach moet ervoor zorgen dat ook de jongsten zich veilig kunnen voelen binnen de groep.

Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof.
Bij de C-junioren ontwikkel je, zoals de K.N.V.B. dat noemt, de wedstrijdrijpheid. Daarom vormt in deze

leeftijd de wedstrijd al het uitgangspunt bij de keuze van de oefenstof. Of met andere woorden: De

voetbalproblemen, die tijdens de wedstrijden zichtbaar worden, dient de trainer-coach te vertalen in

oefenstof. De wedstrijdgerichte training dus, met veel aandacht voor de partij- en positiespelen en de

coaching

• Taaktraining is ook al verantwoord : C-spelers kun je bewust maken van de taken die bij een bepaalde 

positie horen. Afhankelijk van het niveau kun je C-spelers al leren te anticiperen op een of twee acties 

vooruit (m.n. spitsen leren anticiperen op rebounds van keeper, paal en lat).

• Ook kan de oefenstof gebaseerd zijn op de linietactiek. Start met de opbouw van achteruit, daarna komt 

het middenveld aan bod en tot slot de voorste linie.

• Confronteer de C-junioren door een goede oefenstof met overtalsituaties, besluiten van de linies en de 

gewenste veldbezetting (altijd alle posities bezet houden). Stel ook eisen aan de juiste balsnelheid, zeker 

over kortere afstanden.

• Bij deze leeftijdscategorie hoor je langs de lijn regelmatig de kreet: ‘loop vrij’ of ‘bied je aan’. Zorg dat door 

de oefenstofkeuze en de coaching tijdens de training deze jeugdspelers ook weten hoe ze moeten vrij 

lopen en zich moeten aanbieden.

• Daar C-teams twee keer per week trainen, kan een gedeelte van de oefenstof daarnaast gebaseerd zijn op 

thema’s die in een jaarplanning zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: augustus en september - Wiel

• Coerver-oefeningen, oktober - passen en trappen , november - dribbelen en drijven., december - koppen 
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, januari - verbeteren van de techniek in de kleine ruimte, februari - passeeractie, maart - een/ twee 

combinatie, april - het duel.

• Bij de keuze van de oefenstof moet een trainer-coach zeker rekening houden met de beperkte 

belastbaarheid en de groeiproblemen. Aandacht voor lichaamsscholimg en een goede warming-up!

Concrete aandachtspunten bij de training.
• De training dient goed voorbereid te zijn, waarbij de wedstrijd het uitgangspunt is.

• Besteed aandacht aan het materiaal: zijn de ballen op de juiste spanning, zijn er voldoende hesjes, 

pionnen en doeltjes? Is er overleg met een andere trainer nodig over de indeling van het trainingsveld?

• C-junioren willen de coaching door de trainer-coach -zeer belangrijk! - nogal snel negatief uitleggen. Op 

deze leeftijd voelen ze zich gauw op de vingers getikt, zeker als ze in de groep gecorrigeerd worden. Soms 

moet je een speler even apart nemen en de bedoeling van je positieve kritiek uitleggen.

• Begin de training met een duidelijke, maar vooral niet te lange uiteenzetting van de voetbalproblemen, die 

tijdens de training aan de orde komen.

• Probeer een “natuurlijke” leider van de groep de warming-up te laten verzorgen. Zeker in de beginfase 

heeft deze speler veel hulp nodig, maar na verloop van de tijd zal de trainer-coach merken dat de gehele 

groep met de warming-up meedoet.

• Besteed specifieke aandacht aan de keeper. Hiervoor kan men een aantal oefenvormen met de gehele 

groep gebruiken, maar speciale belangstelling stelt een C-keeper zeer op prijs.

• Hou rekening met de beperkte belastbaarheid.

• Is er voldoende beleving, voetbalplezier.

• Streef naar een goed evenwicht tussen afwisseling en veel herhalingen. Veel van hetzelfde, maar in een 

andere vorm.

• Daag spelers tijdens de training voortdurend uit om zelf voor oplossingen te zorgen in bepaalde situaties.

Zeg duidelijk hoe je het wilt hebben en stel eisen aan de uitvoering. Ook al gaat het een paar keer fout, toch

weer opnieuw proberen. Dan gaat het meestal om zaken als de juiste balsnelheid, inspelen en kaatsen op de 

juiste voet, schuin aanbieden (ruimte maken) en concentratie!

Opsomming van de aandachtspunten gedurende de C-opleiding.
1. Kort combinatie voetbal.

2. Positiespel.

3. Duel 1:1 met onderlinge rugdekking.

4. Veldbezetting.

5. Verdedigen waar de bal verloren is.

6. Onderlinge afstanden.

7. Spitsen altijd in beweging en zoeken rebounds.

8. Onderlinge coaching.



 C junioren

Spelconcept.
De lichamelijke problemen spelen ook bij de uitvoering van het 1-4-3-3 concept een rol.

Het verplaatsen van het spel door een lange pass behoort vaak niet tot de fysieke mogelijkheden.

Dit betekent dat door middel van kort combinatievoetbal de aanval moet worden voortgezet.

Ook de goede voorzet vanaf de achterlijn blijft bij de C-jeugd om dezelfde reden vaak achterwege. In

principe houdt dit in dat in de C-jeugd nog niet alle basissituaties van het 1-4-3-3 systeem gehanteerd en

uitgevoerd kunnen worden. Die conclusie vraagt van de trainer-coach creativiteit om alternatieven te

vinden die wel uitvoerbaar zijn en die zo dicht mogelijk in de buurt komen van de uitgangspunten van het

gekozen concept. Dat betekent in deze leeftijdscategorie weinig dieptespel over grote afstand, is vaak

balverlies, maar veel combinatievoetbal en aandacht voor linies die goed op elkaar aansluiten. Het

waarnemen bij deze C-spelers is dan gericht op tijdig besluiten en goed positiespel.

Een aantal andere basisprincipes uit dit concept kan wel geleerd worden, omdat C-spelers het vermogen

hebben om al tactisch (mee) te denken. Zo kan de achterste linie geleerd worden hoe 1:1 gespeeld moet

worden met onderlinge rugdekking. Bij balbezit schuift namelijk een van de verdedigers vanuit het

centrum door naar het middenveld. Bij balverlies zal vooral deze speler moeten proberen de aanval van de

tegenpartij op te houden (storen).

Bij C-spelers zie je vaak, zeker tegen zwakkere tegenstanders, de middenvelders tegelijk mee naar voren

gaan. Oog hebben voor de positie van de medespelers, veldbezetting dus, is in deze leeftijdgroep een

belangrijke tactische opgave.

Ook kun je C-spelers bijvoorbeeld al leren hoe je het uitgangspunt “verdedigen waar de bal verloren is”

kunt realiseren en dat je rekening moet houden met de onderlinge afstanden.

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd.
Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de

wisselspelers gesteld moet worden te weten:

1. Positieve instelling, dus benadering van elkaar.

2. Inzet moet 100% zijn.

3. Organisatie.

4 Discipline.

Kortom de P.I.O.D. moet o.k. zijn.

(Dit moeten ze kunnen dromen)

• Besteed aandacht aan de wisselspelers !

• Benadruk voortdurend het teamaspect. Dat begint al bij de warming-up.
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• Stimuleer door coaching het zelfvertrouwen.

• Bij de C-junioren zie je vaak dat de onderlinge coaching verslapt naarmate de wedstrijd vordert. Probeer 

als trainer-coach de spelers op een positieve manier bij de les te houden.

• Observeer en analyseer of de spelers controle over zichzelf hebben. Emoties kunnen bij C-junioren snel een 

rol gaan spelen bij tegenslag. Als trainer-coach moet je ervoor waken dat de spelers zich niet afreageren 

op medespelers, scheidsrechter of tegenstander.

• Ga niet zelf volledig op in de emoties van de wedstrijd. Hou het overzicht en analyseer.

• C-junioren hebben moeite met een goede veldbezetting. Ze verlaten snel hun positie.

• Analyseer hoe er gevoetbald wordt bij balbezit eigen team, balbezit tegenpartij en van balbezit naar 

balverlies en andersom. Let op de uitvoering van de aangegeven accenten.

• Let op de taakuitvoering per individu, maak zonodig aantekeningen voor de nabespreking.

• Laat de C-spelers zelf de uitvoering van de spelhervattingen bepalen, maar bespreek ze wel achteraf.



Wiel Coerver
methode



Wiel Coerver methode

De Voordelen 
De vele voordelen die uit de Coerver-methode kunnen gehaald worden zijn hierboven meerdere malen be-

schreven, toch moeten we vijf aandachtspunten onderstrepen.

1. Wie sterk is aan de bal, kan ook de mogelijkheden van zijn medespelers gemakkelijk overzien. Een speler 

met veel tactisch inzicht is uiteraard machteloos als hij het technisch niet kan uitvoeren. Hoe meer technieken 

en speler verwerft, hoe meer mogelijkheden hij heeft om het meeste resultaat uit een wedstrijdsituatie te 

halen waarbij hij betrokken is.

2. Tijdens balvaardigheidoefeningen schommelt de polsslag meestal rond de 120 slagen per minuut, waardoor 

onbewust zonder rondjes te lopen, een prima basisconditie wordt verworven. Later kan men de oefeningen op 

snelheid en met tegenstanders zo vaak herhalen dat men er spelenderwijs een aan het echte voetbal aange-

paste conditie mee verwerft.

3. De hoeveelheid van de bewegingen staat garant voor dat men elk onderdeel, zoals richtingveranderingen, 

draaiingen en wendingen met de bal, het afschermen en vrijspelen van de bal, het dribbelen, drijven, tegen-

standers de verkeerde kant opsturen en over hen heengaan, gevarieerd en doelgericht kan oefenen, waarbij 

de spelers vanzelf ontdekken met welke bewegingen ze het meeste succes hebben in een bepaalde situatie 

en die ze constant kunnen gebruiken.

4. Bij het oefenen van balvaardigheid en balperfectie wordt de jeugd geen moment beziggehouden met on-

realistische oefeningen, iedere beweging heeft een duidelijk en gericht doel, mede door het succes wordt de 

interesse (vooral in het zelfstandig oefenen) gestimuleerd

5. Wie sterk is aan de bal, heeft zelfvertrouwen, eist hem op, past zich niet aan maar wil zelf bepalen wat er 

met de bal gebeurt. Ze staan nu als het ware reeds te popelen om met de bal aan de voet de baas te spelen 

over hun tegenstander.

Een tegen een situatie
Alle topspelers hebben van jongs-af-aan hun balvaardigheid al pingelend benut om met de bal aan de voet 

hun directe tegenstander uit te schakelen. Natuurlijk hebben de zes- en zeven jarigen al vanaf hun eerste 

training in kleine partijtjes de één tegen één situatie zonder veel resultaat geoefend en is er bij de acht- en 

negen jarigen, vanaf het moment dat ze een wedstrijdechte beweging beheersen, een tegenstander inge-

schakeld. Hierbij fungeerde deze echter meer als partner om de beweging ook met een tegenstander in de 

buurt op het juiste moment te leren toepassen. De weerstand van deze tegenstander of partner is hier ge-

leidelijk opgevoerd. Voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn is het heel belangrijk de 

weerstand steeds op te voeren: hoe beter iemand zich in een bepaald onderdeel ontwikkelt, hoe meer tegen-

stand hij krijgt. Om zo sterk mogelijk te worden in dit moeilijke onderdeel zijn hier niet alleen de bewegingen 

om de bal af te schermen, vrij te spelen of een tegenstander alle richtingen op te sturen, onmisbaar, maar 
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ook de beweeglijkheid en de souplesse, de handelingssnelheid aan de bal en het snel voetenwerk, om de bal 

elke fractie van een seconde te controleren en onbereikbaar te maken voor de tegenstander. Omdat dit inten-

sieve oefeningen zijn moet het met kaatsers gebeuren, waarmee zonder onderbreking regelmatig kan worden 

gewisseld, terwijl ze elke 10 of 15 minuten moeten worden afgewisseld met ontspannende baloefeningen of 

spelvormen. Bij de kleine partijtjes die tijdens het intens oefenen van dit onderdeel worden gespeeld, is de 

weerstand “wedstrijd echt” , zonder dat de tegenstander er een gevecht om de bal van maakt.

De Tegenstander oprollen 
Na het beheersen van de bal en de tegenstander is dit de logische volgorde van oefenen om in dit voor de 

attractiviteit en productiviteit zo belangrijk onderdeel zo sterk mogelijk te worden. Topspelers beheersen dit 

onderwerp perfect, ze benutten balbezit om met snelle individuele of collectieve acties hun tegenstander te 

omzeilen en scoringskansen te creëren of tot scoren te komen. Zij hebben zelden of nooit de bal ingeleverd, 

maar steeds opnieuw geprobeerd het beste resultaat te behalen uit elk balbezit. Dit is de reden waarom zij 

wel een topper zijn geworden, terwijl die ontelbare die de bal steeds hebben ingeleverd, of dit van hun trainer 

verplicht waren, nooit boven de grijze middelmaat zijn uitgekomen.

De jeugd heeft in de voorafgaande twee onderdelen zoveel zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, lef en flair aan 

de bal verworven, dat ze niets liever oefenen dan via individuele acties, overlapping, één - twee, en andere 

combinaties , tegenstanders passeren. Ook al leiden ze hierbij vaker balverlies, steeds opnieuw worden ze 

aangemoedigd om met moed en risico deze acties te maken om tegenstanders achter de bal de krijgen. Met 

de bal in de breedte te spelen lukt dit nooit. Mocht er desondanks nog een speler zijn die onzelfstandig en 

onpersoonlijk inlevert, dan moet hij een rondje om het veld lopen tot hij beseft dat hij zowel met het lopen 

van rondjes als met ballen inleveren nooit uitgroeit tot een waardevolle voetballer.

Scoren
Wie alle onderdelen onder de knie heeft, is in staat zonder toeval (kick and rush)) scoringskansen uit te spe-

len. Om deze zo effectief mogelijk te benutten, moet men over een prima kop- en schiettechniek beschikken. 

Overal zie je technisch zwakke spelers op doel schieten, hetgeen weinig nut heeft, omdat deze spelers met 

hun gebrekkige techniek zelden of nooit een schietkans kunnen forceren, zeker tegen een overmacht aan 

verdedigers.

Nadat het koppen en het schieten zo goed mogelijk zijn beoefend, worden alle technieken uit de voorgaande 

onderdelen, zoals het vrijspelen van de bal, het passeren, overlappen, een-twee, enz, intensief getraind met 

afwerken op doel. Nu ze in deze offensieve technieken sterk zijn, moeten ze met lef, moed en een groot hart, 

acties maken en afwerken.

Het individueel en collectief verdedigen moet echter pas volledige aandacht krijgen als de jeugd de baltech-

nieken voldoende beheerst. Men kan het niet vaak genoeg herhalen, verspil de kostbare energie van de jeugd 

niet aan onrealistische oefenstof , het vechten om de bal om ook anderen het leren voetballen onmogelijk te 

maken. Een elftal met spelers zonder veel aanvalskracht is een kleurloos en doods elftal. Niet de hoeveelheid 
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opererende spitsen bepaalt of het elftal succesvol aanvallend voetbal speelt, maar de offensieve kwaliteiten 

van de spelers en het benutten van die kwaliteiten, bepalen hier de wedstrijd. Zoals alle spel- en wedstrijd-

vormen zonder doelen worden gespeeld, met kaatsers of spitsen die altijd onderweg zijn om voor de speler in 

balbezit ruimte te creëren, waardoor ze steeds twee mogelijkheden hebben om over de tegenstander heen te 

gaan, worden alle grote wedstrijden gespeeld met één spits en zoveel mogelijk van achteruit komende aan-

vallers.

Deze snelle beweeglijke spits die, doordat hij hiervoor de ideale ruimte heeft, zowel in de lengte als in de 

breedte, is hierdoor moeilijk uit te schakelen. Nog moeilijker uit te schakelen zijn alle andere spelers, die direct 

als de gelegenheid zich voordoet met snelle individuele acties en combinaties van achteruit komend, naast 

deze spits opduiken of voorbij sprinten. Als je met vaste vleugelspitsen speelt, laat je weinig of geen ruimte 

voor deze op volle snelheid komende spelers uit de tweede of derde lijn, die zich door niets of niemand laten 

ophouden en daarom veel moeilijker uit te schakelen zijn dan deze vleugelspitsen.

Ideaal is tevens dat de drie basisvoorwaarden om zo’n succesvoetballer te worden, techniek, inzicht en per-

soonlijkheid, altijd vooropstaan. Hoe meer technische kwaliteiten, hoe beter men de situatie kan oplossen. 

Zoals alle topspelers moet ook de jeugd steeds trachten met haar techniek het best mogelijke resultaat te 

halen uit de situaties waarbij zij betrokken raakt en ook haar tactisch inzicht zo goed mogelijk gestalte te ge-

ven. Een twijfelaar, een onzelfstandige speler kan nooit over persoonlijkheid en een prima wedstrijdmentaliteit 

beschikken, waardoor hij zelden het beste resultaat kan halen uit een gegeven situatie, ook al is hij technisch 

en tactisch sterk.

De trainer die de opleiding “mentaliteit” doceert, is niet alleen technisch en tactisch bezig. Vanaf

de eerste training worden positieve gewoontevormingen, zoals sportiviteit, zelfdiscipline, zelfstandigheid en 

initiatief gekweekt. De jeugd wil met haar vitaliteit, energie en leergierigheid een groot voetballer worden en 

de trainer alleen kan dit realiseren.

De Basisbewegingen
De wedstrijdsituaties zijn zo veelzijdig en onvoorspelbaar dat hoe meer bewegingen je beheerst, des te beter 

het is, terwijl je ook veel meer gevarieerder kan trainen en uitleven. Iedere speler moet zich in verschillende 

basisbewegingen specialiseren, welke hij naar gelang de situatie bij richtingsveranderingen, draaiingen en 

wendingen met de bal of bij afschermen en vrijspelen, toepast. Naast de competitievormen is de een tegen 

een situatie (zonder weerstand, de tegenstander mag noch bal of lichaam aanraken) de ideale oefenvorm om 

met de bal aan de voet spelers op te zoeken, voorbij te dribbelen, bal af te schermen en de juiste wendingen 

te maken.

De wedstrijdechte bewegingen zijn opgedeeld in basis-, schijn- en passeerbewegingen. Hoewel het moeilijk 

is ze apart in te delen daar veel basis- en schijnbewegingen in bepaalde situatie ook benut worden om te-

genstanders te passeren.vb. Met een stopbeweging en richtingsverandering, de overstap en de bal achter het 

standbeen terughalen, kan de speler reeds meerdere tegenstanders uitschakelen. Ondanks dat deze ingedeeld 
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worden bij de basis bewegingen kunnen we met een voorafgaande schijnbeweging op de basisbeweging een 

perfecte passeerbeweging uitvoeren. Jammer genoeg blijkt in werkelijkheid enkel de kapbeweging de meest 

uitgevoerde passeerbeweging.

Als men later de verschillende bewegingen heeft ingeoefend kan een speler automatisch ontdekken welke 

beweging voor hem het beste is. Als deze verschillende bewegingen in combinatie worden gezet, kan men 

spreken over een creatieve speler. Later kan de uitvoeringstijd ingekort worden en de weerstand , door middel 

van gebruik van tegenstanders en inkorten terrein grootte, opgevoerd worden en behalen de spelers in wed-

strijdvormen een optimaal rendement.

De Coerver baltechnieken
NOTA voor de trainers :

Ongeacht welke leeftijd de spelers ook hebben, de aanvang om balvaardigheden aan te leren situeert zich tus-

sen de evenwichtfase en de coördinatiefase.

Evenwichtfase
Het kind kan in beweging de bal raken, al dan niet correct. Maar zodra hij baltechnieken zoals, stop, afrol, te-

rug halen enz ... moet aanleren, dan moet de voet omhoog om deze OP de bal te plaatsen. Meestal wordt het 

been niet hoog genoeg geheven en raakt hij de bal, zodat deze weg rolt. Anderzijds zet hij de voet op de bal 

(bal nr3) en kan hij het evenwicht niet bewaren. (meer hierover in loopmotoriek)

Coördinatiefase
Deze fase verloopt in drie stappen, waarvan de laatste de moeilijkste is.

1.  Aandacht-fase : als het kind zich minder dan 15 min/uur kan concentreren dan moet de trainer de aan-

dacht gepast opeisen en afgeven. Indien de aandacht van het kind afgeleid is mag je opnieuw beginnen.

2.  Verwerkingsfase : het voorbeeld van de oefening moet in de hersenen opgenomen worden. Het is sterk 

aan te raden dat de trainer de oefening traag en frequent demonstreert.

3.  Doe-fase : de speler moet de oefening uitvoeren . Deze derde stap is voor sommigen nogal moeilijk. Door 

met geduld op herhaling (elke training) te wijzen kan de derde stap succesvol worden. De soepelheid en be-

weeglijkheid van het lichaam speelt ook hierin een belangrijke rol. (zie loopmotoriek)
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Oefenstof Wiel Coerver Oefening 1

Coerver - Methode
De eerste sessie Coerver-technieken is heel toegankelijk en mits de nodige herhalingen kan je met 5 van deze 

oefeningen reeds na 3 maanden , het resultaat in de wedstrijd bewonderen.

Voorbereidingen trainer
Voor de training brengt de trainer het trainingsveld in orde : materiaal voor 10 spelers : 44 potjes

11 potjes worden langs de zijlijn (waar er nog gras staat en de ondergrond effen is) geplaatst op 3 meter. 

Daarna worden de ander 11 potjes evenwijdig gelegd op 4 meter met de eerste rij.

VB:

O O O O O O

O O O O O O

Zo bereik je een afgebakende terrein van 3 op 4 m waarin de spelers worden geplaatst.

        Oefening 1: Zijwaarts afrollen
        Uitleg : De voet wordt bovenop de bal geplaatst, 

        en er wordt zijwaarts afgerold.(voet blijft op de 

        bal!!!)

        Methodiek :
        Het enkelgewricht wordt soepel gemaakt.

        Het evenwicht moet gedurende de oefening be-

        waard worden.

Leeftijd :
beginners + (6- 7 jarigen)

Intensiteit :
traag, daarna opvoeren

Duur :
5 x 1 minuut per training en per VOET

Coaching :
De trainer zorgt ervoor dat de knie NIET meebeweegt

Na goede balgewenning proberen de hoofden rechtop te houden en naar de trainer te kijken.
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Oefenstof Wiel Coerver Oefening 2

Oefening 2: Voorwaarts afrollen

Uitleg: De punt van de voet wordt bovenop de bal geplaatst, knie omhoog, het been wordt nu langzaam 

gestrekt terwijl de bal afrolt van de punt naar de hiel.

Methodiek :
Het enkelgewricht wordt soepel gemaakt.

Het evenwicht moet gedurende de oefening bewaard worden.

De soepelheid van de benen wordt gestimuleerd

Leeftijd :
beginners + (6-7 jarigen)

Intensiteit :
heel traag , daarna opvoeren

Duur :
5 x 1 minuut per training en per VOET

Coaching :
De trainer zorgt ervoor dat het been goed gestrekt en gedraaid word, nadien bij het opdrijven van het tempo 

steeds erop toezien dat de strekking en draaiing optimaal gebeurd.

Na goede balgewenning proberen de hoofden rechtop te houden en naar de trainer te kijken.
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Oefenstof Wiel Coerver Oefening 3

Oefening 3: Zijwaarts afrollen van binnen naar buiten

Uitleg:
De rechtervoet wordt plat bovenop de bal geplaatst, en de bal wordt naar rechts afgerold, plaats de voet op 

de grond . De linkervoet wordt plat is de bal geplaatst, en de bal wordt naar links afgerold , plaats de linker-

voet op de grond.

Methodiek:
Het enkelgewricht wordt soepel gemaakt.

Leeftijd:
beginners + (6-7 jarigen)

Intensiteit:
laag, daarna opvoeren, opvoeren met opgeheven hoofd

Duur:
5 x 1 minuut per training

Coaching:
De trainer zorgt ervoor dat bij het aanleren de motoriek links en rechts , en van binnen naar buiten wordt 

aangeleerd, nadien bij het opvoeren van het tempo, de spelers laten oefenen met opgeheven hoofd, zodat 

balgevoel aangeleerd wordt zonder naar de bal te kijken.
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Oefenstof Wiel Coerver Oefening 4

Oefening 4: Toetsen tussen de benen

Uitleg :
De bal toetsen tussen de benen, onder het lichaam.

Methodiek:
Aanleren van kleine danspasjes, op de punt van de voeten.

Lichaamsgewicht leren overdragen van de ene op de ander voet.

De kracht van het contact met de bal leren inschatten.

Leeftijd:
beginners + (6 tot 10 jarigen)

Intensiteit:
hoog

Duur:
10 x maximaal halve minuut per training

Coaching:
De trainer zorgt dat de spelers de danspasjes op de tenen leren uitvoeren. De spelers er op wijzen ter plaatse 

te blijven, zij moeten baas blijven over de bal. De kracht op de bal bij sommige spelers vergroten of verklei-

nen. Deze oefening is enorm intensief en men moet de nodige rust invoeren door met andere oefeningen af 

te wisselen.
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Oefenstof Wiel Coerver Oefening 5a

Uitleg :
1. De bal in beweging brengen en linkervoet plaatsen 

naast of lichter achter de bal. De bal stoppen met het 

voorste van de rechtervoet, de rechtervoet 45° naar 

binnen gedraaid op de bal.

2.De rechtervoet 90° plaatsen ruim 50 cm achter de bal.

3. De linkervoet terug trekken en zonder de bal te raken 

of de voet op de grond te zetten, de bal toetsen met de 

buitenkant linkervoet.

Methodiek :
Intens gebruik van het enkelgewricht. Lichaamsgewicht leren overbrengen , evenwicht bewaren , draaien op 

de juiste manier.

Leeftijd :
6 tot 10 jarigen

Intensiteit :
hoog

Duur :
5 x 3 minuten per training

Coaching :
De trainer zorgt dat de rechtervoet schuin op de bal komt te staan, zodat de eerste aanwijzing gegeven wordt 

in welke richting er gedraaid moet worden.

De plaatsing van de rechtervoet na de stop, moet ruim achter de bal plaats vinden zodat de linkervoet nog 

kan teruggetrokken worden EN de bal nog een toets kan geven zonder het been volledig te strekken.(indien 

het been moet gestrekt worden is de afstand te groot, kan de speler het evenwicht niet bewaren, en kan het 

lichaam niet naar voor hellen om een snelle start te beginnen)

Indien de spelers problemen hebben met de motoriek, links en rechts, draaien enz.... dan wordt aanbevolen 

deze oefening af te werken met de bal ter plaatse.

Indien de oefening met de beste voet goed opgevolgd wordt, kan de oefening gespiegeld worden en afge-

werkt worden met de andere voet.

Indien de oefening voldoening schenkt met beide voeten kan gestart worden met oefening 5B, welke zeer 

praktijk gericht is, en waar de belevenis van de spelers groot is.
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Oefenstof Wiel Coerver Oefening 5b

Oefening 5b: Stop-dubbele overstap

Uitleg:
Idem als oefening 5a :

1. De bal in beweging brengen.

2. Stoppen met de rechtervoet, draaien .

3. De benen lichtjes openen en over de bal lopen.

4. 180° draaien en bal meenemen.

Methodiek :
Gebruik van het enkelgewricht. Lichaamsgewicht leren overbrengen. Gepast en correct draaien.

Leeftijd :

6 tot 10 jarigen

Intensiteit :
hoog

Duur :
4 x 2 minuten per training

Coaching :
De trainer zorgt ervoor dat de bal zo kort mogelijk bij de speler blijft, de speler zo vlug mogelijk de draait en 

keert.

Alvorens deze oefening in de wedstrijdvorm toe te passen moet de trainer dit koppelen aan het tactisch 

aspect. Deze oefening kan enkel slagen indien de tegenstanders zich bevinden links of rechts van de bal en 

NIET ERVOOR. De oefening minimaliseren voor de achterspelers, om onnodig balverlies te beperken.(liever de 

achterspelers met een andere positie afwisselen)



Wiel Coerver methode

Oefenstof Wiel Coerver Oefening 6

Oefening 6: Creation- No Touch

Uitleg:
in een afgebakende ruimte van 4 op 5 m , bevinden zich twee spelers, 1 in balbezit die baltechnieken pro-

beert te creëren.(hakje, kap - passeer - schijnbeweging, overstap, schaar,afrol, stop) De andere speler is eigen-

lijk de partner, hij probeert op 1 meter afstand te verdedigen zonder de bal of de speler aan de bal raken.

 

Doelstelling: 
De aangeleerde baltechnieken intensief te laten uitvoeren zonder kick & rush.

Leeftijd: 
6 tot 9 jaar

Aantal spelers: 
2

Materiaal: 
4 potjes + 1 bal

Veldafmeting: 
4 op 5 m (vanaf 7jaar, per jaar, veld met 1meter vergroten)

Aanpassingen: 
na 1 minuut wordt het balbezit doorgegeven aan de partner.

Methodiek: 
•	 techniek uitproberen zonder dat de speler de bal ontnomen wordt.

•	 de verdediger kan zich focussen op de bal en op de bewegingen van het lichaam van de speler aan de bal.

De herkenning van de lichaamstaal zal de speler er toe aanzetten, vlugger te anticiperen op een richting-

beweging van zowel de bal als de speler.

Intensiteit: 
zeer hoog (evenwicht in arbeid-rust)

Coaching: 
•	 trainer kan om de motivatie te bevorderen, op elke balcreatie punten geven. 

•	 toezien dat de hele ruimte benut wordt. 



Wiel Coerver methode

•	 toezien dat beide voeten gebruikt worden. 

•	 toezien dat bij de combinatie van de technieken, het steunbeen, afdraaiingen en overbrenging lichaamsge-

wicht correct worden toegepast. 

•	 toezien dat er genoeg variatie ontstaat bij de baltechnieken 

•	 proberen het hoofd rechtop te houden.

Variatie: 
bij oudere spelers met voldoende techniek kan de combinatie en timing bevorderd worden door met twee 

tegen twee in deze ruimte te spelen.

Complexiteit: 
afhankelijk van de aangeleerde balvaardigheden en techniekenInzicht & Communicatie: de speler in balbezit 

moet steeds van de partner wegdraaien 



Passen en 
Trappen



Passen en Trappen

Oefening 1 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 12 tot 16 spelers 

Organisatie: werken met twee groepen (afhankelijk aantal spelers series in tijdsduur korten) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken 

Vanaf rechts: Speler 1 geeft lengte pass op speler 2, deze legt vervolgens de bal met het linkerbeen terug op 

aanbiedende speler 3 (rechter vleugelverdediger), die direct een lengte pass geeft op speler 4(rechtermidden-

velder), deze neemt aan en draait vervolgens snel in en opent op speler 5 (aanvaller). Speler 5 dribbelt met 

hoge snelheid terug en sluit aan bij de linker groep.

Vanaf links: Idem als rechts maar hier legt speler 2 de bal terug met zijn rechterbeen op de (linkervleugelver-

dediger).

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit een voor-actie en lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belang-

rijk hierin is het vragen om de bal. Spelers moeten oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid 

overnemen.

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen. 



Oefening 2 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 12 tot 16 spelers 

Organisatie: werken met twee groepen (afhankelijk aantal spelers series in tijdsduur korten) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken 

Vanaf rechts: Speler 1 geeft lengte pass op speler 2, deze legt vervolgens de bal met het linkerbeen terug op 

aanbiedende speler 1, die direct een diepte pass geeft op speler 4 (rechtermiddenvelder), deze kaatst vervol-

gen op aanbiedende speler 3 (rechtervleugelverdeiger), en een diepte pass geeft op Speler 5 , deze dribbelt 

vervolgens weer met hoge snelheid terug en sluit aan bij de linker groep.

Vanaf links: Idem als rechts maar hier legt speler 4 de bal terug met zijn rechterbeen op de (linkervleugelver-

dediger).

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit een voor-actie en lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belang-

rijk hierin is het vragen om de bal. Spelers moeten oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid 

overnemen.

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Passen en Trappen



Oefening 3 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 12 tot 16 spelers 

Organisatie: werken met vier spelers, onderlinge afstand buitenspelers 30 meter, binnen spelers hebben een 

afstand 10 meter. 

Doel: verbeteren van de hoge bal na een kaats 

Vanaf rechts: Speler 1 geeft een diepe hoge bal (pass) op speler 2, deze legt vervolgens de bal vanuit de 

lucht (volley) terug op aanbiedende speler 3, die vervolgens de bal weer terug kaatst op speler twee die dan 

direct weer opent met een diepe hoge bal op speler 4 (die heeft de positie overgenomen van speler 1). Na 

elke diepe hoge bal wisselen de spelers van positie. 

Accenten: Nauwkeurig inspelen (technische coaching van de trainer zoals; lichaamshouding, traptechniek als-

mede het standbeen ), de buitense spelers zonder bal moeten zich aanbieden (laten horen), achter de speler 

wegkomen, spelers moeten oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid overnemen.

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Passen en Trappen



Oefening 4 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 12 tot 16 spelers 

Organisatie: werken met twee groepen (afhankelijk aantal spelers series in tijdsduur korten) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken (indraaien) 

Vanaf rechts en links: Speler met bal geeft een pass op de spelers aan de zijkanten (links en rechts), deze 

draaien vervolgens in en passen op de aanbiedende speler 3 (diepste speler), die direct op snelheid dribbelt 

richting zestienmeter en sluit aan bij de linker/rechter groep. 

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit een voor-actie en lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belangrijk 

hierin is het vragen om de bal. Spelers moeten oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid over-

nemen. Er op toezien dat spelers wisselen van zijde. 

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Passen en Trappen



Oefening 5 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 12 tot 16 spelers 

Organisatie: werken met twee groepen (afhankelijk aantal spelers series in tijdsduur korten) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken (inspelen, kaatsen en openen op de derde man) 

Vanaf rechts en links: Speler met bal geeft een pass op de spelers aan de zijkanten (links en rechts), deze 

kaatsen en gaan op hoge snelheid in de diepte en passen vervolgens op de aanbiedende speler 3 (diepste 

speler), die direct op snelheid dribbelt richting zestienmeter en sluit aan bij de linker/rechter groep. 

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit een voor-actie en lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belangrijk 

hierin is het vragen om de bal. Spelers moeten oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid over-

nemen. Er op toezien dat spelers wisselen van zijde. 

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Passen en Trappen



Oefening 6 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: werken met twee groepen tegenover elkaar (afhankelijk aantal spelers series in tijdsduur korten) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken (inspelen, indraaien, kaatsen en openen op de derde man) 

Speler A met bal geeft een pass op speler B, deze draait in en speelt op de aanbiedende speler C aan de zij-

kant (rechts) die diep gaat, deze neemt de bal aan en dribbelt op snelheid richting speler D en sluit vervolgens 

aan.

Variatie: Speler B kaatst direct op speler C en dribbelt vervolgens weer richting speler D, ook kan speler C nog 

een combinatie aangaan met speler B. 

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit een voor-actie en lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belang-

rijk hierin is het vragen om de bal. Spelers moeten oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid 

overnemen. 

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Passen en Trappen



Oefening 7 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: vierkant 20 x 20 meter werken met twee groepen (afhankelijk aantal spelers) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken (inspelen, in de bal komen (vooractie!), kaatsen en openen op de 

derde man) 

Speler A met bal geeft een pass op speler B die vanuit een vooractie in de bal komt, deze kaatst de bal terug 

op speler A en vervolgens speler C aanspeelt (ook vanuit een vooractie), speler B biedt zich aan bij speler C en 

opent op speler D, die vervolgens de bal weer terug legt op speler C en opent op speler E etc.

Variatie: Wisselen van richting (tegen de klok in en met de klok mee).

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit een voor-actie en lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belang-

rijk hierin is het vragen om de bal en spelers moeten oog-contact houden. Bij de oefenvorm tegen de klok in 

wordt er gekaatst met de rechter binnenkant voet, met de klok mee met de linker binnenkant voet. Ook hier 

alle positie overnames op snelheid overnemen.                                                                

Series: 4 series van 3 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen. 

Passen en Trappen



Oefening 8 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: rechthoek 40 x 20 meter werken met twee groepen (afhankelijk aantal spelers) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken (inspelen, in de bal komen (vooractie!)), kaatsen en openen op de 

derde man

Speler A met bal geeft een pass op speler B die vanuit het centrum in de breedte in de bal komt, deze kaatst 

de bal op speler C die eronder komt en vervolgens speler D aanspeelt (afhankelijk vrije balbaan zijkanten), 

speler D dribbelt op snelheid en sluit weer aan. Op het moment dat speler D wordt aangespeeld begint de 

andere kant. 

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), speler (B) zonder bal moeten 

zich aanbieden en eronder komen (niet te kort). Belangrijk hierin is het vragen om de bal en spelers moeten 

oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid overnemen.

Series: 4 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Passen en Trappen



Oefening 9 Passen en Trappen

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen en trappen    Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: rechthoek 40 x 20 meter werken met twee groepen (afhankelijk aantal spelers) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken (inspelen, in de bal komen (vooractie!)), kaatsen en openen op de 

derde man

Speler A met bal geeft een pass op speler B die vanuit het centrum in de breedte in de bal komt, deze kaatst de 

bal op speler C die eronder komt en vervolgens speler D aanspeelt (afhankelijk vrije balbaan zijkanten), speler D 

legt de bal af op speler B en werkt af op doel, en kiest gelijk positie speler D. Speler D haalt de bal en sluit weer 

aan bij het begin punt (links of rechts). Op het moment dat speler D wordt aangespeeld begint de andere kant. 

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), speler (B) zonder bal moeten 

zich aanbieden en eronder komen (niet te kort). Belangrijk hierin is het vragen om de bal en spelers moeten 

oog-contact houden. Alle positie overnames op snelheid overnemen.

Series: 4 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individuele) 

speler(s) coachen.

Passen en Trappen
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Oefening 1 Passen en Afwerken

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen, trappen en afwerken  Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: Kleine groep spelers met bal in halve-cirkel 16 meterlijn.

Doel: verbeteren van de basistechnieken (pass/kaats) met als beleving afwerken (middel)! 

Vanuit halve cirkel beginnen: Centrale middenvelders bieden rechts en links aan zodat er van beide zijden kan 

worden afgewerkt. 

Alle 4 spelers stellen zich op in de as-lengte. Speler 1 geeft pass op centrale-middenvelder (die zich vanuit zijn 

positie links aanbied), deze legt vervolgens de bal met het rechterbeen terug op aanbiedende speler 2 (vrije 

verdediger), die direct een breedte pass/kaats geeft op de aanbiedende spits die zich (vanuit zijn positie rechts) 

aanbied, spits dribbelt vervolgens tot aan de 16 meterlijn en werkt af en sluit aan bij de groep in de halve-cirkel.

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit de as met een voor-actie, spelers zonder bal moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij 

onnauwkeurig passes), belangrijk hierin is het vragen om de bal. Spelers moeten oog-contact houden. Alle posi-

tie overnames op snelheid overnemen.

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individuele) 

speler(s) coachen.

Passen en Afwerken



Oefening 2 Passen en Afwerken

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen, trappen en afwerken  Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: Kleine groep spelers met bal in halve-cirkel 16 meterlijn. 

Doel: verbeteren van de basistechnieken (pass/kaats) met als beleving afwerken (middel)! 

Vanuit halve cirkel beginnen: Centrale middenvelders bieden rechts en links aan zodat er van beide zijden kan 

worden afgewerkt. Alle spelers stellen zich op in de as-lengte.

Speler 1 geeft pass op centrale-middenvelder (die zich vanuit zijn positie links aanbied), deze legt vervolgens 

de bal met het rechterbeen terug op aanbiedende speler 2 (vrije verdediger), die direct een breedte pass/kaats 

geeft op de aanbiedende spits die zich (vanuit zijn positie rechts) aanbied, spits passt vervolgens op aanbiedende 

speler op de 16 meterlijn die vervolgens de bal terug legt op de aanbiedende spits en werkt af en neemt de 

positie over van de speler op de 16 meterlijn, laatst genoemde sluit aan bij de groep in de halve-cirkel.

Accenten: Nauwkeurig en op het juiste been laag inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich 

aanbieden vanuit de as met een voor-actie, spelers zonder bal moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij 

onnauwkeurig passes), belangrijk hierin is het vragen om de bal. Spelers moeten oog-contact houden. Alle posi-

tie overnames op snelheid overnemen.

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individuele) 

speler(s) coachen.

Spelers (centrale middenvelder) moeten nadenken aan welke zijde zij zich moeten aanbieden, als men vanuit de as eerst links aanbied moet vervol-
gens de volgende speler zich rechts aanbieden. (bij straf 5x opdrukken)

Passen en Afwerken



Oefening 3 Passen en Afwerken

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen, trappen en afwerken  Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: 15 x 25 meter, twee groepen (links en rechts), de spelers rond de cirkel met bal.

Doel: verbeteren van het inspelen op de derde man, en het eronder komen van de tweede man om af te wer-

ken! Spelers met bal stellen zich op rond de cirkel bij de hoedjes (links en rechts even aantal spelers), speler 1 

van de linkerkant past op de speler 2 (middenvelder) die vanuit een vooractie de bal opeist en vervolgens de bal 

terug kaatst (linker- resp. rechtervoet) op speler 1 die zich weer aanbiedt. Vanuit de kaats speelt speler 1 de bal 

strak op de derde man (spits) vervolgens legt de spits de bal terug op de aanbiedende speler 2 (eronder komen) 

en werkt af. Op het moment als er wordt afgewerkt begint speler 1 van de rechterkant. Bij twee doelverdedigers 

kan de voortzetting worden versneld.

Accenten: Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie), speler 2 moet zich 

in stelling brengen voor het afwerken op doel. Aandacht aan vooracties en vragen (bal opeisen). Spelers moeten 

lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belangrijk hierin dat spelers oog-contact hou-

den. Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau. 

Series: twee maal 7 minuten tijdens een arbeids- / rustverhouding kan de trainer een (individuele) speler(s) 

coachen.

Passen en Afwerken



Oefening 4 Passen en Afwerken

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen, trappen en afwerken  Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: afstand 25 meter, twee groepen met bal aan de rechter- en linkerzijde van het doel met bal. 

Doel: verbeteren van het inspelen op de derde man, om af te werken! 

Spelers met bal stellen zich op naast het doel (links en rechts even aantal spelers), speler 1 van de rechter-

kant past op de speler 2, die vanuit een vooractie de bal opeist en vervolgens de bal terug kaatst (linker- resp. 

rechtervoet) op speler 1 die zich weer aanbiedt. Vanuit de kaats speelt speler 1 de bal strak op de derde man 

(spits) die afwerkt op het doel. Na het afwerken begint de linkerkant waarbij na het afwerken de spelers aan-

sluiten aan de andere zijde. Bij twee doelverdedigers kan de voortzetting worden versneld. Spelers nemen op 

snelheid de posities over. (bal na lopen) 

Accenten: Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie), speler 3 moet 

zich in stelling brengen voor het afwerken op doel. Aandacht aan vooracties en vragen (bal opeisen). Spelers 

moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belangrijk hierin dat spelers oog-

contact houden. Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau. Uiteraard positie overnames op snelheid.

- lichaamshouding / - plaats van standbeen 

Series: twee maal 7 minuten tijdens een arbeids- / rustverhouding kan de trainer een (individuele) speler(s) 

coachen.

Passen en Afwerken



Oefening 5 Passen en Afwerken

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen, trappen en afwerken  Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: werken vanaf de rechter- en linkerzijde via pass- en combinatievorm om vervolgens via een 

cross-pass openen op de vleugelspitsen.

Doel: verbeteren vanuit een positiespel (pass - combinatie) openen naar de andere zijde van het veld op de 

vleugelspitsen om daarna af te werken via een flankbal op de spitsen!

Het voetbalprobleem is dat de verdedigers en middenvelders niet in staat waren vanuit de kleine ruimte het 

spel te openen naar de andere zijde, meestal zocht m’n telkens de oplossing in dezelfde hoek/zijde!

Verdediger speelt de centrale middenvelder in, deze kaatst de bal op de buitenste middenvelder die eronder 

komt en opent middels een cross-pass naar de vleugelspits aan andere kant, deze dribbelt vervolgens tot de 

achterlijn en geeft een flankbal op de twee spitsen die kruisen. De verdedigers en middenvelders schuiven 

door, de spitsen en verdedigers voor het doel wisselen van taak! Na het afwerken wordt er begonnen aan de 

andere zijde! 

Accenten: Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie), middenvelder 

moet goed onder de bal komen voor de cross-pass. Aandacht aan vooracties en vragen (bal opeisen). Spitsen 

moeten los komen van de verdedigers. Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeu-

rig passes), belangrijk hierin dat de vleugelspelers oog-contact houden, dus over de bal blijven kijken. Uiter-

aard positie overnames weer op snelheid.-lichaamshouding (voor de cross-pass)/- plaats van standbeen, en 

een goede wreeftrap

Series: twee maal 7 minuten tijdens een arbeids- / rustverhouding kan de trainer een (individuele) speler(s) 

coachen.

Passen en Afwerken



Oefening 6 Passen en Afwerken

Fase: Warming-up     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Passen, trappen en afwerken  Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: 15 x 15 meter (afhankelijk beschikbare spelers), twee-tallen, de spelers aan de buitenkant van 

het rechthoek met bal.       

Doel: verbeteren van de basisconditie (interval intensief)!   

Spelers aan de buitenkant spelen de bal in op aanbiedende speler in het rechthoek, deze kaatsen vervolgens 

de bal terug (linker- en rechtervoet). Vervolgens zoeken de spelers in het rechthoek een andere speler met bal 

en vragen wederom om de bal. Na een halve minuut wisselen de twee-tallen.  Bij volgende serie kaats afwis-

selen met dubbele kaats, na een halve minuut wisselen de twee-tallen. Dan nemen de spelers aan de buiten-

kant de bal in de hand, de bal wordt nu nauwkeurig aangegooid op binnenkant voet (L/R), bal op het dijbeen 

en dan binnenkant voet terug (L/R), bal op de borst en binnenkant voet terug (L/R), hoog aangooien voor een 

kopbal terug, en als laatste de snoekduik (hier zal de onderlinge afstand wat groter moeten worden, na een 

halve minuut wisselen de twee-tallen,. . . etc. 

Accenten: Nauwkeurigheid van het inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich weer aanbie-

den en vragen (bal opeisen). spelers aan de zijkant moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauw-

keurig passes), belangrijk hierin is ook het coördinatievermogen van de spelers in het rechthoek (uit- en ont-

wijken) van spelers in het rechthoek. Spelers moeten oog-contact houden. Nauwkeurigheid bij het aangooien. 

Series: 6 maal 2 series van een halve minuut, tijdens de arbeids- / rustverhouding (1 minuut) kan de trainer 

een (individuele) speler(s) coachen.

Passen en Afwerken
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Oefening 1 Kappen en Draaien

Fase: Warming-up    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Basistechniek en Coördinatie  Spelers: 10 tot 16 spelers 

Organisatie: Ruit 25 x 25 meter werken met vier groepen (afhankelijk aantal spelers) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken en het coördinatie vermogen

Speler 1 en 3 starten gelijk met bal en dribbelen richting het kleine vierkant in het midden van de ruit (af-

gebakende ruit is aangegeven met gele hoedjes) bij het arriveren van het kleine vierkant kappen (blauwe 

hoedjes) zij de bal met de rechter buitenkant voet, en spelen vervolgens naar de spelers 5 en 7(deze spelers 

stonden achter 1 en 3 zonder bal), en sprinten de spelers 1 en 3 de bal achterna en sluiten aan. Spelers 2 en 4 

doen hetzelfde. 

Accenten: Concentratie op de techniek en op het juiste moment naar buiten kappen, standbeen iets voor de 

bal. Alle positie overnames op snelheid overnemen.

Series: 4 series van 2 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen. Deze vorm zowel naar rechts als links uitvoeren.

Kappen en Draaien



Oefening 2 Kappen en Draaien

Fase: Warming-up    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Basistechniek en Coördinatie  Spelers: 10 tot 16 spelers

Organisatie: vierkant 15 x 15 meter werken met vier groepen (afhankelijk aantal spelers) 

Doel: verbeteren van de basistechnieken en het coördinatie vermogen

Spelers 1, 2, 3 en 4 starten gelijk met bal en dribbelen richting het kleine vierkant in het midden van de ruit 

(afgebakendevierkant is aangegeven met rode hoedjes) bij het arriveren van het kleine vierkant kappen (blau-

we hoedjes) zij de bal met de rechter buitenkant voet, en dribbelen vervolgens terug en sluiten weer aan. Bij 

het passeren beginnen de volgende vier spelers etc.

De volgende technieken uit laten voeren.

•  Kappen buitenkant voet rechts  

•  Kappen buitenkant voet links 

•  Kappen onder het lichaam binnenkant voet rechts 

•  Kappen onder het lichaam binnenkant voet links 

•  Bal onderkant voet terug rollen rechts 

•  Bal onderkant voet terug rollen links 

Accenten: Concentratie op de techniek en op het juiste moment kappen, standbeen iets voor de bal. Alle 

positie overnames op snelheid overnemen. Het is ook mogelijk om de bal na het kappen en draaien terug te 

spelen en op snelheid aansluiten, let er wel op dat er voldoende spelers in een rij staan anders alleen diago-

naal met twee groepen beginnen, dit i.v.m. de arbeids- / rustverhouding. 

Series: 4 series van 2 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Kappen en Draaien



Oefening 3 Kappen en Draaien

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Kappen en Draaien



Organisatie: rechthoek 10 x 10 meter, 5 pylonen, werken met vier groepen (afhankelijk aantal spelers) 

Doel: verbeteren van het coördinatie vermogen 

In een rechthoek van 10 x 10 meter staat één pylon in het midden, aan elke pylon van de rechthoek een 3 of 

4-tal spelers, groep A en B hebben een bal in de hand, de groepen C en D zonder bal! De eerste spelers van 

groep A en C starten gelijk op teken van de trainer en lopen op snelheid in tegenovergestelde naar elkaar toe 

(de spelers starten allen aan de rechterzijde van de pylon) bij het arriveren ter hoogte van de middelste pylon 

geeft speler A de bal over aan speler C en sluiten op snelheid aan, dan starten de eerste spelers van groep B 

en D op teken van de trainer, en doen hetzelfde als A en C. (zie afbeelding 1) 

Variatie:
•	 spelers A en C gaan na de middelste pylon links-af, (zij starten dan aan de rechterzijde van de start pylon) 

spelers B en D idem

•	 spelers A en C gaan na de middelste pylon rechts-af (zij starten dan aan de linkerzijde van de start pylon), 

spelers B en D idem

•	 spelers A en C starten nu zonder bal, en beginnen aan de rechterzijde van de start pylon en nemen een 3 

kwart draai rechts naar binnen en sluiten weer aan, spelers B en D idem (zie afbeelding 2) 

•	 spelers A en C starten nu zonder bal, en beginnen aan de linkerzijde van de start pylon en nemen een 3 

kwart draai links naar binnen en sluiten weer aan, spelers B en D idem

•	 nu starten alle eerste spelers van de groepen A, B, C en D gelijk, en beginnen aan de rechterzijde van de 

pylon en nemen een 3 kwart draai rechts naar binnen, daarna starten de tweede spelers van de groepen 

A, B, C, en D

•	 nu starten alle eerste spelers van de groepen A, B, C en D gelijk, en beginnen aan de linkerzijde van de 

pylon en nemen een 3 kwart draai links naar binnen, daarna starten de tweede spelers van de groepen A, 

B, C, en D

Wat is coördinatie en waarom is het in voetbal zo belangrijk.

Daar voetbal in tegenstelling tot fietsen of lopen veel complexer is in zijn bewegingen gaat hem hier om 

voornamelijk acyclische bewegingen, waar de benen zowel moeten zorgen voor het lopen als voor het trap-

pen. Het is één van de enige sporten waar dit gebeurt en om op het juiste moment te lopen en op het juiste 

moment te trappen dient men een zeer goede coördinatie te hebben.

Spelers moeten namelijk regelmatig van richting veranderen en vaak gebeurt dit in een kleine ruimte samen 

met een versnelling of sprint. Ze moeten zowel oog hebben voor de bal als voor het spel als voor de tegen-

stander, en dat allemaal terwijl ze in beweging zijn. Coördinatie kan je in het voetbal zien als de techniek die 

nodig is om voetbalacties uit te voeren. Een goede coördinatie betekent een goede techniek en techniek is in 

voetbal nog altijd het allerbelangrijkste. Je wint geen wedstrijd met alleen maar marathonlopers.

Series: Series van 2 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen. 

Kappen en Draaien



Oefening 4 Kappen en Draaien

Fase: Warming-up    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Doorbloeding van de spieren   Spelers: 12 tot 16 spelers

Organisatie: Organisatie: 9 pylonen / petjes, 5 rode met onderlinge afstand van 5 meter, aan beide uiteinden 2 

gele pylonen. 

Doel: Warming-up (eventueel ook als hersteltraining na een gespeelde wedstrijd vorige dag) 

Uitvoering: Spelers lopen in twee rijen naast elkaar in dezelfde lopprichting, tussen de beide rijen van de spelers 

staan 5 pylonen / petjes opgesteld met een onderlinge afstand van 5 meter, aan het einde draait de speler aan 

de rechterzijde rechts-om, de speler links draait links-om. De spelers blijven naast elkaar lopen en wel in hetzelf-

de tempo, in de lengte richting worden de warming-up vormen uitgevoerd (alle oefeningen worden tweemaal 

uitgevoerd) zoals:

Armen, knieheffen, hakken tegen billen, kruispas (eerst gezichten naar elkaar, dan de gezichten naar de buiten-

kant), spreidpas, .... etc., terug rustige looppas.

Accenten: Nauwkeurigheid bij het goed uitvoeren van de oefeningen, bij sommige oefeningen is het belangrijk 

dat het bovenlichaam recht blijft, ook een voordeel is dat de trainer op kleine afstand contact heeft met de spe-

lers. Eventueel kunnen ook interval vormen toegevoegd worden (van pylon naar pylon werken). Let wel op dat 

het tempo niet te hoog wordt, het is en blijft een warming-up, soms moeten spelers worden afgeremd.

Series: Afhankelijk van het aantal spelers en aantal vormen. 

Kappen en Draaien
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Oefening 1 Voetbalinzicht

Fase: Kern    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Tactisch inzicht  Spelers: 10 spelers

Organisatie:  werken met twee Teams 3:3 + 2/3 neutrale/steunende spelers en 2 doelverdedigers

Doel: verbeteren van het voetbal-inzicht (taktischvermogen) 

Er wordt 3:3 gespeeld met twee/drie steunende spelers die niet mogen aanvallen en verdedigen, enkel alleen 

mogen kaatsen. Uitbal over de zijlijn wordt hervat met intrappen. 

Variatie: Afhankelijk van het voetbaltechnisch vermogen manipuleren met de ruimte en/of eventueel het toe-

voegen van een derde steunende speler (3:3+3). 

Accenten: Spelers begeleiden om optimaal de vrije ruimte te benutten, steunende spelers er op wijzen dat bij 

de aanval de diepte wordt gezocht om een diepe bal op te eisen en terug te leggen op een aanvaller die bijsluit/

eronder komt om te scoren. 

Series: 2 series van 3 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individuele) 

speler(s) coachen. 

Voetbalinzicht



Oefening 2 Voetbalinzicht

Fase: Kern    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Keuze van kanten   Spelers: 12 tot 16 spelers

Organisatie: werken met drie Teams van 4 spelers en 3 doeltjes zonder doelverdedigers op een half speelveld 

Doel: verbeteren van het voetbal-inzicht (keuze van kanten) 

Er wordt 4:8 gespeeld aanval tegen verdediging, elk team verdedigd haar eigen doel zonder doelverdedigers 

en valt aan op 2 andere doeltjes van de tegenstander. Hier ontstaat een overgang van 4 aanvallers (nummeriek 

ondertal) tegen 8 verdedigers (nummeriek overtal). Uitbal over de zijlijn wordt hervat met intrappen. 

Variatie: Afhankelijk van aantal beschikbare spelers manipuleren met de ruimte. 

Accenten: Spelers begeleiden om optimaal de vrije ruimte te benutten en oog voor de keuze van kanten, 8 ver-

dedigende spelers er op wijzen dat bij de aanval van het ondertal een samenwerking plaats vindt, bij balverlies 

moet er snel omgeschakeld worden. 

Series: 3 series van 3 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individuele) 

speler(s) coachen. 

Voetbalinzicht



Oefening 3 Voetbalinzicht

Fase: Kern    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Keuze van kanten   Spelers: 12 tot 16 spelers

Organisatie: werken met twee Teams van 7 spelers en 4 doeltjes zonder doelverdedigers op een half speel-

veld 

Doel: verbeteren van het voetbal-inzicht (keuze van kanten) 

Er wordt 7:7 gespeeld aanval tegen verdediging, elk team verdedigd twee doelen zonder doelverdedigers en 

valt aan op 2 andere doeltjes van de tegenstander. Team blauw verdedigd de twee doelen op de achter- en 

middellijn, team rood verdedigt de twee doelen op de zijlijn. Bij uitbal spel vervolgen met een intrap dit om 

de snelheid erin te houden. 

Variatie: Afhankelijk van aantal beschikbare spelers manipuleren met de ruimte. 

Accenten: Spelers begeleiden om optimaal de vrije ruimte te benutten en oog voor de keuze van doelen/

kanten. 

Series: 4 series van 4 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Voetbalinzicht



Oefening 4 Voetbalinzicht

Fase: Warming-up    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Positiespel in de kleine ruimte   Spelers: 12 

Organisatie: Organisatie: 15 x 30 meter (afhankelijk kwaliteit spelers), drie 4-tallen, de spelers aan de buiten-

kant van het rechthoek zijn kaatsers afhankelijk van het niveau 1 of 2 maal raken.

Doel: verbeteren van de positiespel in de kleine ruimte d.m.v. spelverplaatsing! 

Spelers (rood) in de as blijven altijd staan, de vier spelers (blauw) zijn de verdedigers de spelers aan de bui-

tenkant (geel) zijn de kaatsers.

Er wordt gespeeld in twee vakken resp. vak A en B. Er wordt opgebouwd bij de doelverdediger (vak A) in dit 

vak wordt 4:2 gespeeld, de centrale verdediger (rood) kan vrijuit spelen dus zonder beperkte balcontacten 

maar mag het vak niet verlaten, zijn medespelers (geel) aan de beide zijkanten mogen de bal maar 1 of 2 

keer raken (afhankelijk niveau). Er wordt getracht zo snel mogelijk het spel te verplaatsen naar vak B, waar de 

diepe spits zich aanbied en een centrale middenvelder (ook zonder beperkte balcontacten), laatst genoemde 

blijft in vak B. Bij het onderscheppen van de bal door de verdedigers wisselen de kaatsers met de verdedi-

gers in beide vakken, het is raadzaam om in vak A de rechter- en linkervleugelverdediger als kaatsers te laten 

beginnen, de twee verdedigers kunnen een rechter- en linkermiddenvelder zijn, deze wisselen bij onderschep-

ping van de bal van positie. In vak B beginnen een rechter- en linkerspits als kaatsers de twee verdedigers 

kunnen een rechter- en linkermiddenvelder zijn of spitsen.

Voetbalinzicht



Accenten: Nauwkeurigheid van het inspelen (hoge balsnelheid), spelers zonder bal moeten zich weer aanbie-

den en vragen (bal opeisen). spelers aan de zijkant (kaatsers) moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties 

bij onnauwkeurig passes), belangrijk hierin is ook het coördinatievermogen van de spelers en het spel zonder 

bal. De balbaan open houden bij de kaatsers (deze moeten de centrale man daarin coachen. Toezien op een 

snelle balverplaatsing naar het andere vak. 

Series: 2 series van 5 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Voetbalinzicht
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Oefening 1 Diverse Oefenstof

Fase: Warming-up    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Verbeteren van de basisconditie    Spelers: 12 tot 16 spelers  

Organisatie: 3 vakken van 3 x 3 meter onderlinge afstand 20 meter, twee groepen, de spelers staan opge-

steld in de vakken aan de buitenkant.

Doel: spelvorm (tikkertje) na een Warming-up! (belevingsvorm)

Een speler (blauw) moet zorgen dat hij op hoge snelheid door het middelste vak sprint, op het moment dat 

deze speler aanzet, begint ook de eerste speler (rood) in het andere vak, deze speler moet de startende 

speler tikken in het middelste vak. Om het allemaal wat belevingsvoller te maken moet de speler die de 

startende speler moeten tikken alles na doen wat de startende speler ook doet. De creativiteit speelt hierin 

een enorme rol, uit mijn ervaringen moet ik zeggen dat spelers beginnen met koprollen, shirt over het hoofd 

en zelfs van enkele kleding stukken ontdoen. Na de 1:1 actie wisselen spelers van vak, indien mogelijk een 

oneven aantal in één van de vakken zodat elke speler de volgende 1:1 een andere tegenstander heeft. Uiter-

aard is deze spelvorm het meest geschikt bij goede weersomstandigheden.

Onopgemerkt maakt een speler zijn aantal sprintjes zonder erbij na te denken, zie het als een alternatief voor 

sprintvormen. 

Accenten: toezien op een eerlijke 1:1 strijd. 

Series: 8 minuten, tijdens een arbeids- / rustverhouding kan de trainer een (individuele) speler(s) coachen 

om nog meer creatief te zijn.

Diverse Oefenstof



Oefening 2 Diverse Oefenstof

Fase: Warming-up    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Spelvreugde       Spelers: 12 tot 16 spelers  

Organisatie: vierkant van 15 x 15 meter, de spelers staan opgesteld in het rechthoek, bij een aantal van 10 

spelers hebben 7 spelers een bal, en drie zonder, de tikker staat buiten het vierkant.

Doel: spelvorm (tikkertje) na een Warming-up! (belevingsvorm)

De tikker (rood) moet zorgen dat hij binnen 1 minuut zoveel mogelijk spelers tikt die niet in balbezit zijn. De 

spelers in balbezit moeten deze spelers ondersteunen d.m.v. het aanspelen van een bal. Een speler mag maar 

éénmaal achter elkaar getikt worden en zal dan “jagen” op een andere speler zonder bal. De ballen die uit het 

vierkant worden gespeeld mogen niet meer in het spel gebracht worden, hierdoor heeft de tikker meer kans. 

De tikker die het meeste aantal heeft is winnaar en wordt beloond! 

Accenten: Toezien op ondersteuning en dat spelers met bal blijven dribbelen, blijven ze staan met de bal mag 

de trainer de bal verwijderen van deze speler. Belangrijk is dat spelers niet onopgemerkt toch een bal ophalen 

buiten het vak. 

Series: X aantal series van 1 minuut (gelang de beleving en de leeftijdsgroep)

Diverse Oefenstof



Oefening 2 Diverse Oefenstof

Fase: Leerfase     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Systeem afhankelijk vleugelspel    Spelers: 12 tot 16 spelers  

Organisatie: Halfspeelveld, werken via twee vleugels, aan beide flanken een aanvaller en verdediger, voor 

het doel 2 aanvallers, centraleverdediger en een doelverdediger. Speler met genoeg ballen in de middencirkel.

Doel: verbeteren van het vleugelspel met druk van de tegenstander.

Vanaf rechts: Speler A geeft cross- (diepte) pass op speler B, deze dribbelt vervolgens tot de achterlijn en geeft 

een flankbal richting de beide spitsen D en E. Op het moment dat de dieptepass is gegeven start speler C die 

ondanks de langere afstand de flankbal probeert te verhinderen. De twee spitsen D en E proberen te scoren 

onder druk van de centraleverdediger en doelverdediger. 

Vanaf links: Idem als rechts. (met spelers G en H) 

Variaties: Variëren met afstand tussen B en C, om de flankballen te verlichten cq te verzwaren. B moet wel 

de druk van de tegenstander C voelen, maar het moet hem wel mogelijk maken de bal via de flanken voor te 

zetten. 

Accenten: Doelverdediger coacht zijn centraleverdediger (eventueel een tweede verdediger toevoegen), 

eventueel coaching bij een correcte flankbal (technisch). 

Series: 2 series van 7 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Diverse Oefenstof



Oefening 3 Diverse Oefenstof

Fase: Leerfase     Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Systeem afhankelijk vleugelspel    Spelers: 12 tot 16 spelers  

Organisatie: Halfspeelveld, werken met twee zones aan de zijkanten, in beide zones 2 aanvallers en een 

verdediger, voor het doel 2 aanvallers en een doelverdediger.

Doel: verbeteren van het vleugelspel met druk van een tegenstander uit een twee tegen één situatie.

Vanaf rechts: Er wordt in de afgebakende zone (ruimte) twee tegen één gespeeld, aanvallers A en B proberen 

op creatieve wijze de verdediger (C) uit te spelen en op snelheid een flankbal te geven op de spitsen E en 

D, uiteraard zal verdediger C de flankbal proberen te verhinderen. De twee spitsen D en E proberen te scoren 

onder druk van de doelverdediger (later met een centrale verdediger). 

Vanaf links: Idem als rechts. 

Accenten: Spelers A en B zullen trachten de achterlijn te zoeken voor de eindpass (Flankbal). Eventueel een 

verdediger toevoegen bij de twee spitsen. 

Series: 2 series van 7 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.

Diverse Oefenstof



Oefening 4 Diverse Oefenstof

Fase: Kern      Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Pressie en onderlinge samenwerking    Spelers: 10 tot 16 spelers  

Organisatie: twee vakken van 10 x 20 meter (afhankelijk aantal spelers).

Doel: verbeteren van pressie in de kleine ruimte en omschakeling bij het onderscheppen van de bal d.m.v. 

spelverplaatsing! 

Team (rood) speelt op balbezit in haar vak met een overtal. Er wordt gespeeld in twee vakken resp. vak A en 

B. Eerst vrijuitspelen later 1 of 2 keer raken (afhankelijk niveau). Er wordt getracht zo snel mogelijk de bal te 

onderscheppen door het verdedigende team (blauw) en dan gelijk te openen op de spits in het andere vak. 

Op het moment van onderscheppen en inspelen diepe spits (die als enige in het vak andere verblijft) sluit 

team (blauw) en vier spelers van het team (rood) bij, nu zijn de spelers van het rode team de verdedigers.

Als de bal over de zijlijn is wordt de bal weer over de grond in het spel gebracht. (geen inworp). 

Accenten: Verdedigers moeten het juiste moment kiezen van druk zetten (pressen), dit kan door de ruimtes 

klein te maken en de tegenstander dwingen tot het maken van fouten (dit moet onderling gecoacht worden), 

bij onderschepping moet er snel omschakelt worden d.m.v. de eigen spits in te spelen en snel bijsluiten en 

vragen (bal opeisen). Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), be-

langrijk hierin is ook het coördinatievermogen van de spelers en het spel zonder bal. Toezien op een snelle 

balverplaatsing naar het andere vak. 

Series: 4 series van 4 minuten, tijdens de arbeids- / rustverhouding (2 minuten) kan de trainer een (individu-

ele) speler(s) coachen.
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Oefening 4 Diverse Oefenstof

Fase: Warming-up    Leeftijd: Senioren en A en B-jeugd 

Thema: Koppen       Spelers: 10 tot 16 spelers  

Organisatie: 7:7 met 2 doelverdedigers in het zestienmetergebied (afhankelijk aantal spelers series in tijds-

duur korten) 

Doel: verbeteren van aanvallend en verdedigend koppen (tevens het verbeteren van de sprongkracht) 

Er mag alleen koppend gescoord worden, de bal wordt hoog in gespeeld door de doelverdediger middels kop-
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Wedstrijdlogboek

Om praktische redenen hebben we slecht een aantal Wedstrijdlogboeken in deze 
Trainingsmap opgenomen. Voor de digitale versie van het Wedstrijdlogboek, die u 

vervolgens zelf kunt afdrukken, kunt u contact opnemen met uw coördinator.
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Trainingslogboek

Om praktische redenen hebben we slecht een aantal Trainingslogboeken in deze 
Trainingsmap opgenomen. Voor de digitale versie van het Trainingslogboek, die u 

vervolgens zelf kunt afdrukken, kunt u contact opnemen met uw coördinator.
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Trainingsformulier

Om praktische redenen hebben we slecht een aantal Trainingsformulieren in deze 
Trainingsmap opgenomen. Voor de digitale versie van het Trainingsformulier, die u 

vervolgens zelf kunt afdrukken, kunt u contact opnemen met uw coördinator.



Speler Evaluatie
formulier



Spelers Evaluatie formulier



Spelers Evaluatie formulier

Om praktische redenen hebben we slecht een aantal Spelers Evaluatie 
formulieren in deze Trainingsmap opgenomen. Voor de digitale versie van het 

Spelers Evaluatie formulier, die u vervolgens zelf kunt afdrukken, kunt u 
contact opnemen met uw coördinator.


