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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.



Tic  & Kenmerken

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.
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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 
Pupillentrainers

Trainers van D, E en F junioren



D junioren

De kenmerken van D - jeugd.
De D-jeugd is een belangrijke leeftijdsgroep. De kinderen in deze leeftijdscategorie zijn vaak heel

enthousiast, leergierig en vragen om technische aanwijzingen.

Hoewel de D-pupil sneller van begrip is dan de E-pupil en langer kan luisteren naar een instructie, pikt hij

vooral veel op door een goed voorbeeld van de trainer-coach.

De D-pupil is sterk visueel ingesteld en leert min of meer op het eerste gezicht. Het motorische

leervermogen verbetert snel, zodat technische vaardigheden goed en snel geleerd kunnen worden. Het is

zelfs de ideale leeftijd om technische vaardigheden te leren. Nadat de grove techniek in relatief hoog tempo

is verwerkt, kan aandacht worden besteed aan verfijning en uitbreiding. Een eigen mening ontwikkelt zich.

De drang om zich te vergelijken met anderen neemt toe. Dat geldt ook voor de kritiek op eigen prestaties en

die van anderen. Hoewel de succesbeleving nog sterk individueel gericht is, ontstaat ook al meer het beeld

van teamspeler en daardoor een groepsgevoel. In de D-jeugd wisselen spelers al veel minder van vrienden.

Er ontstaan vaste vriendengroepen met een duidelijke groepsorde. Ook het samenwerkingsgedrag neemt toe

en daarom kan er al meer aandacht voor tactiek en samenspel zijn.

Liggen in de vorige fase ( E-jeugd ) de accenten op spelend leren, nu vindt er geleidelijk een verschuiving 

plaats naar het leren door spelend oefenen. De bewegingsdrang is gecontroleerder en mede daardoor is een 

hoog leertempo mogelijk. Bij sommige vroegrijpen kondigt zich het begin van (de problemen van) de puber-

teit aan. Er kunnen dus al verschillen ontstaan in prestatieniveau tussen vroeg- en laatrijpen.

De lichaamsbouw bij de meeste D-pupillen is harmonisch. Het kind zit nog lekker in zijn vel.

Eigenschappen als snelheid, behendigheid en coördinatie ontwikkelen zich dan ook snel. Zo is het

coördinatievermogen bij voldoende lichaamservaring zelfs optimaal. De voorwaarden zijn aanwezig om

vrijwel alle bewegingen volledig onder de knie te krijgen. Leg daarom regelmatig het accent op een

algemene looptechnische scholing, waarbij alle soorten van bewegingen aandacht kunnen krijgen. Besteed

bijvoorbeeld aandacht aan het nemen van hindernissen, waarbij eisen worden gesteld aan aspecten als

behendigheid en coördinatie. (doe de loopscholing als extra als het trainingsveld niet meer beschikbaar is)

Hoewel de belasting nog gedoseerd moet worden, kunnen aspecten als snelheid en reactievermogen de volle

aandacht krijgen.

De D-pupil wil groot zijn. Wie iets kan die is iets en telt mee! Vooral de oudere D-pupillen zullen al bewust

bezig zijn met het verwerven van een plaats binnen de groep.

Als je lichamelijk goed in elkaar zit en je kunt wat met je lichaam, dan win je aan status.

Kinderen in deze fase vergelijken zich dan ook sterk met elkaar. Wedijveren en prestatiezucht nemen toe. De

D-trainer-coach kan daar op inspelen door tijdens trainingen voor oefenvormen te kiezen, waarin wedijver

aan de orde is.

De prestatiezucht en het enthousiasme van de D-pupil en het gebruik van wedstrijdgerichte vormen mogen

overigens niet voortdurend ten koste gaan van de technische uitvoeringswijze van de beweging, de
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onderlinge sfeer in de groep en het tactische overzicht en samenspel.

Relativeer als trainer-coach van tijd tot tijd het resultaat en de prestaties.

De D-pupil kent meestal geen angst, is een avonturier en ontdekker. Hij richt zich op de dingen die om hem

heen te zien zijn en die in de directe toekomst zijn te verwachten. Het is over het algemeen geen denker of

piekeraar en tracht zijn doel zonder al te veel omwegen te bereiken en dat is ook in het spel terug te zien.

Angst is hem onbekend, omdat hij nog niet zo sterk nadenkt over de gevolgen van zijn acties. Hij leeft hier

en nu. Daardoor vergeet hij bijvoorbeeld ook een nederlaag of overwinning zeer snel. De band met de

jeugdtrainer wordt groter naarmate de persoonlijke gesprekken gaan over de vorderingen van de D-pupil.

In deze leeftijdsfase wordt de basis voor een eventuele voetbalcarrière gelegd.

Het is niet voor niets dat het Jeugdplan Nederland van de K.N.V.B. in deze leeftijdscategorie begint met

scouting en selectiewedstrijden. Dat geldt zeker ook voor de B.V.O.’s.

Profiel van een D-pupillen trainer-coach.
De D-jeugd trainer-coach moet aan twee belangrijke eigenschappen voldoen als je de kenmerken van deze

leeftijdsgroep als uitgangspunt neemt : hij moet enthousiast zijn en over voldoende eigenvaardigheid

beschikken om tijdens trainingen het goede voorbeeld te kunnen geven.

Als D-trainer-coach hoef je minder dan bij de E- of F-jeugd te reageren op het moment zelf.

D-pupillen kunnen al een korte foutenanalyse achteraf verwerken.

Ze zijn tegenwoordig zeker in staat om een aantal tactische basisprincipes uit te voeren. Dat betekent dat de

D-trainer-coach in elk geval over voldoende tactische kennis moet beschikken. Hij moet ook weten hoe je

op deze leeftijd eigenschappen als snelheid, behendigheid en coördinatie kunt ontwikkelen en creativiteit

aan de bal kunt stimuleren.

Een goede trainer-coach bij de D-jeugd reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken met zijn spelers over

de vorderingen en heeft regelmatig contact met de ouders.

Tips voor de D-pupillen trainer-coach.
• Ook bij de D-jeugd is het contact met de ouders van belang. Organiseer een ouderavond en geef 

toelichting op de uitgangspunten, afspraken en regels. De voetbalontwikkeling staat bij de trainer-coach 

voorop. Ouders willen nog wel eens prestaties belangrijker vinden.

• Stimuleer dat kinderen ook buiten het trainingsveld veel voetballen. Maak daarbij gebruik van de prestatie 

behoefte van D-pupillen : “Wie kan volgende week de bal al 50 keer hooghouden ?” of “Wie zal de 

volgende training deze schijnbeweging het beste kunnen voordoen?”.

• Geef geen uitgebreide warming-up zonder bal. Rek- en strekoefeningen voor de D-pupillen is zonde van 

de tijd. Gebruik de beschikbare tijd volledig om de D-pupil te laten leren.

• Verplaats je als D-trainer-coach in de Pupil, spreek kindertaal, durf een “toneelstukje” op te voeren op het 
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trainingsveld en daag de pupil uit. Dat zal zeker voor extra beleving en plezier zorgen.

• Stimuleer creativiteit aan de bal. Behandel bijvoorbeeld het duel 1:1 vooral aanvallend en geef goede 

voorbeelden hiervoor. Moedig in de wedstrijd de individuele actie op het juiste moment aan.

• D-pupillennemen heel snel het enthousiasme van hun trainer-coach over!

• Besteed zeker in deze belangrijke leerfase ruime aandacht aan de “tweebenigheid”. Laat dus oefenvormen 

met zowel het rechter- als het linkerbeen uitvoeren.

• Train in hoog trainingsritme. Sta niet te veel en te lang stil door een uitgebreide rnondelinge uitleg.

• Geef niet te veel tactische tips tegelijk.

• Speel liever een aantal korte partijen met steeds nieuwe uitdagingen dan een lange partij.

• Stimuleer dat de spelers zelf al nadenken over voetbalproblemen door bij de coaching vooral veel vragen 

te stellen.

• Wees consequent in de hantering van de regels. Of het nu sociale regels betreft of spelregels, kinderen 

in deze fase ontwikkelen een scherp gevoel voor rechtvaardigheid. Maak de regels van te voren goed 

duidelijk, maar bewaak ze ook consequent. Je zult merken dat de kinderen gaan corrigeren bij het 

overtreden van regels.

• Haal bij groepsgewijze correctie de meest gemeenschappelijke fouten eruit. Waak ervoor de jeugdige 

voetballer af te laten gaan voor de groep door hem te laten demonstreren hoe fout hij het doet! Geef 

liever zelf een goed voorbeeld. De groepsreacties(uitlachen e.d.) gaan al een belangrijke rol spelen.

• Leg een goed contact met de speler. Contact opbouwen gebeurt nooit van één kant. Zorg voor 

tweerichtingscommunicatie. Dat begint al met een praatje in de kleedkamer. Ook vragen stellen tijdens 

de training bevordert de motivatie en het contact met de trainer-coach. Een goede relatie tussen leider en 

deelnemers is de basisvoorwaarde om tot leerprestaties te komen.

• Beloon prestaties! De D-jeugd is gevoelig voor complimenten. Met belonen wordt vaak meer bereikt dan 

met straffen. Er wordt te vaak van uitgegaan dat het normaal is wanneer iets lukt of goed gaat.

• Daag de kinderen gerust eens uit! Oefeningen aanbieden met een zeker risico van mislukken, met daarbij 

de aantekening dat dit voor hen heel lastig gaat worden, werkt stimulerend. Een houding van speelse 

uitdaging is effectiever dan een doodernstige gezicht.

Specifiek probleem bij D-pupillen.
• D-pupillen spelen vaak alleen dieptepasses. “Zoals de voeten staan, zo gaat de bal”. Dit kan verholpen 

worden door in de dribbelvormen met kapbewegingen van richting te veranderen. Daarnaast in de positie- 

en partijspelen coachen op open- en indraaien van het lichaam tijdens de bal aanname.

• In de D-jeugd is de ontwikkeling van de traptechniek zeer belangrijk. Een D-pupil wilt vaak niet met ‘het 

verkeerde been’ schieten, dus de trainer moet dit motiveren. Voor een verre pass wordt de binnenkant van 

de voet gebruikt. Aandacht dus voor het aanleren van een wreeftrap.

• Het komt nogal eens voor dat D-pupillen niet willen koppen. Besteed aandacht aan de koptechniek in 

partijspelen (scoren alleen met het hoofd, etc.) via handbal, voorzet via dropkick of voorzet vanuit een 

neutrale zone. Hierbij gaat het om de intentie van het willen koppen. In hogere leeftijdsgroepen wordt het 
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koppen vanzelf beter en makkelijker te trainen.

Door het enthousiasme en de enorme ijver van de D-pupil sluipen vaak slordigheden in zijn spel,

ofschoon hij de technische vaardigheden redelijk beheerst. De trainer begeleidt de D-pupil door hem op

een bepaalde positie tijdens de wedstrijd en training te laten spelen. Zo komt er meer rust in het spel.

• Bij wat minder getalenteerde spelers is tijdens de wedstrijd nog vaak het kluitjesvoetbal te zien. Vooral in 

6:6 of 7:7 moet er de nadruk worden gelegd op ‘het veld groot houden’ tijdens balbezit.

• Speel altijd in het 1:4:3:3-systeem. Zet spelers in de positie en leer ze op minimaal twee posities te spelen. 

Stimuleer de opbouw van achteruit.

Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof.
• Het overheersende motief voor voetbal is bij D-pupillen vooral de spelbeleving van de (gespeelde) 

wedstrijd. Vertaald naar de oefenstof betekent dat veel aandacht voor spelvormen en kleine partijspelen, 

waarbij de kinderen leren ervaren wat samenwerking is en het belang ervan in te zien. (Zeister Visie)

• Daarnaast is deze leeftijd zeer geschikt voor technische bewegingsvormen. Basistechnieken dienen zeker 

een belangrijke plaats bij de keuze van de oefenstof in te nemen. (Coerver leerplan)

• Bij de keuze van de oefenstof moet er ook rekening mee gehouden worden dat het algemene 

coördinatievermogen in deze leeftijdsfase sterk ontwikkeld kan worden. Laat de spelers veel 

bewegingservaring opdoen en zorg voor goede bewegingsinstructie.

• De keuze van de oefenstof wordt ook bij de D-jeugd vooral bepaald door wat er in de wedstrijd gebeurd.

Bij Balbezit :
1. Hoe is de balaanname van de spelers van het eigen team?

2. Hoe wordt er gepasst?

3. Doet iedereen mee na de pass? (spelen/bewegen)

4. Veldbezetting.

5. loopacties zonder bal.

Bij balbezit van de tegenstander :
1. Wordt de bal snel afgepakt?

2. Wil iedereen meedoen bij het afpakken van de bal?

3. Komt iedereen in de ploeg?

4. Blijft men tussen het eigen doel en de tegenstander?

5. Bij duels, kijkt men goed naar de bal i.p.v. naar de tegenstander?

6. Zijn alle posities bezet ?

Bij balverovering :
Kijken naar de veldbezetting en vervolgens naar de technische vaardigheden.
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Bij balverlies:
Kijken of de speler zijn fout herstelt en hoe de andere spelers omschakelen.

Vervolgens is het de kunst om de gesignaleerde voetbalproblemen te vertalen in oefenstof

Vele herhalingen zorgen ervoor dat de voetbalproblemen worden opgelost.

Algemene uitgangspunten bij de keuze van de oefenstof zijn :
1. Wat is mijn doelstelling ?

2. Zorg ik voor voldoende leermomenten ?

3. Is beleving/plezier gegarandeerd ?

4. Hou ik voldoende rekening met de leeftijd en het niveau van de spelers ?

(ruimte, afmetingen, vorm, weerstand en regels)

Concrete aandachtspunten bij de training.
• Een goed voorbeeld is van essentieel belang. Geef bij elke instructie een goed voorbeeld waarbij tevens de 

aandachtspunten (leeraccenten) in de beweging worden aangegeven.

• Controleer tijdens het oefenen of de uitvoeringswijze correct is. Met andere woorden controleer in 

hoeverre de gegeven opdracht juist wordt uitgevoerd. Corrigeer deze fouten in de beweging zowel 

individueel als groepsgewijs.

• Motiveer de spelers door uit te leggen waarom een beweging zo uitgevoerd moet worden. Een kind dat 

alleen maar de opdracht moet uitvoeren, terwijl het zelf niet weet waarom, wordt minder bij zijn eigen 

motorische ontwikkeling betrokken.

• Geef niet voortdurend zelf de oplossingen, maar daag de D-spelers aan de hand van vragen uit om zelf na 

te denken.

• Besteed veel aandacht aan het samenwerken met elkaar.

• Zorg dat de organisatie voor de hele training klaar staat! Begin snel aan de training, geef niet te veel uitleg 

en corrigeer als de oefening aan de gang is. Voordoen in plaats van bla-bla- verhaal!

• Coach situatief, zet spelsituatie stop en benadruk vooral de goede uitvoering.

• “Speel”met tijd, ruimte (vak groter/kleiner) en spelregels om de doelstelling eerder te bereiken.

• Ook verdedigen (bal afpakken) hoort bij het voetbalspel !

• Vertaal de trainingssituaties naar de wedstrijd.

• Stimuleer tweebenigheid.

• Let op voldoende beleving en voetbalplezier, maar voorkom overdreven prestatiezucht door als trainer-

coach zelf op tijd te relativeren.

• Verhoog vanuit coördinatie- en voetbaloefeningen het bewegingstempo en de handelingssnelheid.

• Verbeter het aanleren van voetbalbasistechnieken zoals : traptechniek, aan- en meenemen, koppen, enz.

• Leer tactische begrippen aan als : spel verplaatsen, openen, gesloten/open aan nemen, opendraaien, 

rugdekking, knijpen, aansluiten, jagen, tweede bal veroveren, kaatsen, strak inspelen, overtal / ondertal 

situatie, diepte eruit halen, in de ploeg komen.
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De kenmerken van de E-jeugd:
De E-pupillen hebben een grote bewegingsdrang. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster

en doelgerichter dan bij de F-jeugd.

De concentratie ontwikkelt zich en techniek kan heel goed worden aangeleerd. Elementaire tactische

beginselen kunnen aan de orde komen.

Op technisch gebied zijn er grote verschillen in handigheid met de bal, maar motorisch leren verbetert

snel, zodat met de basistechnieken effectief kan bijbrengen. De vaardigheid is zeer afhankelijk van de

ervaring en de aanleg. Daarom is het een goede zaak als er bij de E-jeugd in kleine groepen gewerkt

kan worden. Bij veel bewegingsvormen is namelijk grote differentiatie mogelijk.

De coördinatie is beter dan die van de F-jes en dat merken ze ook. Ze hebben al meer inzicht in de

bedoelingen van het spel gekregen, zodat ze al wat beter op elkaar gaan letten. Dit is de voorwaarde

voor het latere samenspel. Ze hebben ook al wat besef gekregen van de taken in het veld en gaan soms

al een voorkeur ontwikkelen. Zo ontstaan er keepers en ‘echte’ spitsen. E-jeugd leert meer door het

opdoen van bewegingservaringen en het kijken ernaar, dan van het luisteren naar wat een trainer te

vertellen heeft. Hun concentratie is gering, maar ze kunnen zich helemaal inleven in het spel.

Op deze leeftijd gaat ook het wedstrijd-idee leven, wat in het spelgedrag ook zichtbaar wordt. Het

individueel bezig zijn, wat je nog zo sterk bij de F-jes ziet, verandert beetje bij beetje in het steeds meer

samen willen doen.

Profiel van een E-pupillen trainer-coach:
Op de eerste plaats beseft hij dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties geconfronteerd

moeten worden. Daarbij treedt hij voornamelijk op als begeleider, die de spelers de ruimte geeft om

zelf oplossingen te vinden voor de voetbalproblemen die ze tegenkomen. Tijdens de trainingen

bewaakt hij de organisatie, helpt, motiveert en corrigeert hij vooral op technisch gebied. Een goede Etrainer

is voor zijn spelers meer een kameraad en opleider met een echte voorbeeldfunctie, dan een

trainer die vol met tactische vondsten zit.

Op het veld kan hij het goede voorbeeld geven en weet hij in alle omstandigheden resultaten te

relativeren en ook de ouders hiervan te overtuigen.

Tips voor de E-pupillen trainer-coach:
• Laat de spelers vooral wennen door te spelen. De spelvormen, waarin de spelers zelf op zoek gaan naar 

de voetbaloplossingen, dienen centraal te staan.

• Het accent moet bij de E-jeugd liggen op het ontwikkelen van de technische vaardigheden, zoals het 

verkrijgen van balgevoel (tweebenig), dribbelen, drijven, passen, trappen, etc.
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• Leg bij de technische en coördinatieoefeningen mede de nadruk op algemene lichaamsbeheersing, zoals 

lopen, huppen, springen, draaien en starten.

• Belangrijk bij het aanleren van technische vaardigheden met de bal: kies eenvoudige vormen die steeds 

beantwoorden aan het gevoel voor fantasie en avontuur, zoals bijvoorbeeld tikkertje met de bal aan de 

voet en een afgeleide van het stedenspel.

• Houdt het in tactisch opzicht eenvoudig. Het belangrijkste is: hoe voorkom je individueel en met elkaar dat 

de tegenstander een doelpunt maakt en hoe kunnen we zelf tot scoren komen.

• De E-pupil herkent spelsituaties sneller in een 4:4, dan in grotere vormen als 6:6 of 7:7.

• Bied de spelers door allerlei variaties van 4:4 tot en met 8:8 zoveel mogelijk voetbalspecifieke situaties aan 

en geef hen daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid van handelen.

• Leer de spelers de basisregels op een wijze die pas bij deze leeftijd.

• Bevorder het samenspelen door veel voor spel- en wedstrijdvormen te kiezen.

• Besteed ook al aandacht aan het groepsgevoel.

Specifiek probleem bij E-pupillen.
• De verschillen tussen eerstejaars E- en tweedejaars E-pupillen kunnen groot zijn. De jongste groep is vaak 

nog erg speels en heeft een beperkt concentratievermogen. De tweedejaars zijn veel leergieriger.

• Als het mogelijk is, dan is het zeker op deze leeftijd aan te raden om, gezien de grote onderlinge 

verschillen en de gesignaleerde concentratieproblemen, in kleine groepen te trainen met voor elke groep 

een begeleider om de basistechnieken te ontwikkelen basistechnieken.

• Bij deze leeftijdscategorie is de betrokkenheid van de ouders vaak nog groot. Helaas vetaalt die 

betrokkenheid zich bij wedstrijden vaak in verkeerd gedrag langs de lijn. Het is een goede zaak om 

voor het seizoen dit probleem bespreekbaar te maken. Probeer door zelf het goede voorbeeld te geven 

duidelijk te maken dat de kinderen vooral zelf de voetbaloplossingen moeten bedenken.

• De spelers hebben recht op ongeveer evenveel speeltijd. Het is onjuist om vanwege het wedstrijdresultaat 

de minder goede voetballers veel langer aan de kant te houden.

Uitgangspunt voor de keuze van de oefenstof.
• Heel belangrijk is dat de spelers vormen aangeboden krijgen die voor veel voetbalplezier zorgen. Beleving 

dus!

• Maak van veel hulpmiddelen gebruik: pionnen, allerlei doeltjes, paaltjes (zorg wel voor veiligheid!) en laat 

ze op allerlei manieren dribbelen en drijven. Bij voorkeur elke speler een bal !

• Probeer achter de fantasiewereld van deze kinderen te komen. Bij de jongste kan een tikspel in een 

zogenaamd spannend bos nog aanspreken. De oudere spelers zullen plezier beleven als ze hun eigen

• “Ajax-Feyenoord” op de training spelen. Of als de trainer-coach hen vergelijkt met hun eigen 

voetbalvedetten.

• Kies voor allerlei wedstrijdvormen in niet te grote ruimtes. Met puntentelling en veel 
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scoringsmogelijkheden (dus niet te kleine doeltjes).

• Herhaal de basisvormen voortdurend, maar kies wel steeds voor een andere uitvoering.

• Verbeter het coördinatie- en het balgevoel.

• Leer zoveel mogelijk voetbalbasistechnieken aan, zoals : balgevoel, traptechniek, aan- en meenemen, enz.

• Streef naar veel balcontacten (ook huiswerk) b.v. volgende week 20x bal hoog kunnen houden of een 

passeer beweging uit kunnen voeren.

• Veel onbewuste vorming (door kiezen van de juiste organisatievorrnen).

• Wedstrijden (ook in competitieverband) nadrukkelijk zien als een spel met veel aandacht voor het plezier 

en de ontwikkeling van de individuele speler.

• Zeer belangrijk is : oefen tweebenig

Spelconcept bij de E-pupillen.
De voorkeur gaat uit naar 8 : 8.

Het voordeel van deze spelwijze is dat er overal “driehoeken” ontstaan. Bijna vanzelfsprekend biedt zich in

dat systeem ook een verbindingsspeler tussen de linies aan.

Balbezit :
- veld groot maken (breedte en lengte).

- positiespel (driehoek maken).

- aansluiten van de linies.

- opbouw vanaf de keeper.

Balbezit tegenstander :
- veld klein maken.

- op de bal verdedigen (vooruit verdedigen)

- niet laten passeren.

- rugdekking geven.

Omschakeling : (balverovering en balverlies)
• direct/snel.

Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd.
• De wedstrijd is bij de E-jeugd een middel om voetbalkwaliteiten te ontwikkelen en mag dus geen doel op 

zich zijn ! Het uiteindelijk wedstrijdresultaat mag dan in de beleving van de spelers een rol spelen, maar 

niet voor (de doelstellingen van) de jeugdtrainer-coach of leider.

• Besteed aandacht aan het belang van samenspelen, maar realiseer je direct dat de beste voetballers toch 

blijven pingelen !
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• Spelers mogen fouten maken !

• In de korte wedstrijdbespreking slechts een zeer beperkt aantal aandachtspunten naar voren laten komen 

en daarop ook in de rust of na de wedstrijd terugkomen.

• Steeds positief en opbouwend coachen.

• Gun iedereen voldoende speeltijd, ook de spelers met minder kwaliteiten.

• Maak duidelijk aan ouders wie de coach is en wat zij wel (aanmoedigen) en niet (aanwijzingen) moeten 

doen.

• Zorg rond de wedstrijd voor beleving, geef vertrouwen en wees eerlijk.

Concrete aandachtspunten bij de training.
• Het leren van duidelijke voetbalregels, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid (b.v.scheenbeschermers 

dragen).

• Komen tot het aanleren van voetbal: “leren spelen door spelend leren”.

• Accent leggen op bewegingsopgaven, waarbij het aankomt op snelheid en op reactiesnelheid (spelvormen 

zijn dus heel geschikt).

• Veel tijd besteden aan basistechnieken (verbeteren en uitbreiden) via veel balcontacten en variatie.

• Via 1:1 en 4:4 komen tot spel 7:7, waarbij de kinderen op verschillende plaatsen kunnen spelen.

• Het eenvoudig samenspel (eerst kijken) stimuleren, bereiken dat alle kinderen van het samen voetballen 

kunnen genieten en bovendien gemotiveerd worden om als team te werken aan de verbetering van hun 

overspel.

• De relatief kleine groep fantasierijk en speels benaderen.

Organisatie :
• Veel herhalen (geen lange wachttijden), dus trainen in kleine groepjes en meer begeleiders.

• Trainingsvormen mogen niet te lang duren.

• Spelers zelf laten meewerken in de organisatieopbouw en het opruimen van het materiaal.

• Elke speler een eigen bal.

Coaching :
• Situatief coachen.

• Plaatje in plaats van praatje (voordoen).

• Aanwijzingen geven tijdens oefening.

• Vragen stellen/spelers zelf oplossingen laten bedenken.
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De kenmerken van de F-jeugd:
De belangrijkste uitgangspunten bij de F-pupillen zijn:

Spontaan bewegen, lekker kunnen spelen en plezier hebben samen met leeftijdsgenootjes.

Bij de F-pupillen maakt de pure speelinstelling uit de kleuterfase langzamerhand plaats voor de

leerinstelling. Daarom is het ook een geschikte leeftijd om met voetballen in teamverband te beginnen.

Hoewel de spelertjes vaak nog heel egocentrisch zijn, kunnen ze toch al enkele basisregels voor een

teamsport begrijpen en regelmatig toepassen. We zien een eenvoudig samenwerkingsgedrag.

Profiel van een F-pupillen trainer-coach:
Een goede F-trainer is op de eerste plaats een goede begeleider, die op de hoogte is van de specifieke

kenmerken voor deze leeftijd. Hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld. Het directe

wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang.

Hij kan goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste stappen van hun kind

in de voetbalwereld. Tijdens trainingen beseft hij dat deze kinderen geen behoefte hebben aan uitgebreide

tekst en uitleg, maar dat het vooral belangrijk is om zelf het goede voorbeeld te geven.

Een goede F-trainer-coach speelt, zeker bij het kiezen van de oefenvormen en het coachen in op de rijke

fantasiewereld van zijn spelertjes.

Tips voor de F-pupillen trainer-coach:
• Stel nieuwe F-spelertjes op hun gemak door uitleg te geven van nieuwe materialen, speelveld, 

accommodatie en gewoonten van de club. Ga er daarbij vanuit dat één keer vertellen onvoldoende is.

• Laat F-spelertjes vragen stellen en stel steeds vragen aan het kind. Door tweerichtings-communicatie 

ontstaat er een goed contact en een hechte band. Dat laatste is immers de basis voor eeb fijne 

kennismaking met het voetballen.

• Leef met de kinderen mee. Probeer je te verplaatsen in de wereld van het kind.

• Straf niet voortdurend, zelden of nooit! Straf heeft vaak een schrikeffect dat meestal direct negatief werkt. 

Op lange termijn heeft regelmatig straffen het nadeel dat kinderen bang worden, de leider en daarmee 

ook het voetballen niet meer leuk vinden en zelfs stoppen met voetballen. Belonen wat het kind goed 

doet, is vaak veel effectiever dan straffen wat het kind fout doet. Positief denken en formuleren!

• Streef naar een goed contact met de ouders. Ouders kunnen vaak goede informatie geven over de 

achtergronden van het gedrag van hun kind. Het gebeurt maar al te vaak dat leiders zelfs niet op de 

hoogte zijn van gezondheidsproblemen van hun spelertjes. Een goed contact met de ouders levert dikwijls 

een positieve houding op ten opzichte van de vereniging, die het kind overneemt.

Concrete aandachtspunten bij de training:
Het leren beheersen van de bal staat centraal in deze fase. De trainingen moeten vooral gezien worden als
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het speeluur (spelplezier) dat bij voorkeur door of onder supervisie van opgeleide deskundigen wordt

geleid.

Enkele belangrijke uitgangspunten:
• Breng een vaste structuur aan tijdens het instructiegedeelte van de training. De spelers moeten de trainer-

coach en de demonstratie goed kunnen zien. Beperk je tot één of hoogstens twee aandachtspunten en 

maak gebruik van kernwoorden. Realiseer je dat de informatie en een later stadium weer herhaald moet 

worden.

• Begin niet met de instructie als er nog spelertjes aan het spelen zijn. Het komt nogal eens voor dat de 

uitleg van de volgende oefening begint, voordat de spelertjes klaar zijn. Zij moeten dan aan andere spelers 

vragen wat de bedoeling is, hetgeen weer leidt tot problemen bij de uitvoering.

• Als een beweging net is uitgevoerd, zijn kinderen van deze leeftijd nog steeds in hun beleving van die 

beweging. Haal ze dus eerst ook mentaal uit de oefening voordat je met de nieuwe instructie begint. Laat 

daarbij geen ‘afleiders’ binnen handbereik van de spelertjes. Een bal of een pilon nodigen uit tot spelen in 

plaats van opletten.

• Voordoen/nadoen blijft een essentieel kenmerk van instructie geven. Aangezien het kind erg is ingesteld 

op het concreet waarneembare, werkt een plaatje vaak beter dan een praatje. Laat het daarbij niet bij 

één keer voordoen, F-pupillen zien niet alles in één keer. Na een paar keer voordoen begrijpen ze pas de 

bedoeling.

• Het accent moet liggen op een brede bewegingsscholing met behulp van speelse, doelgerichte 

oefenvormen. Met dat laatste wordt bedoeld het gebruik van speelse bewegingsvormen die een 

voorbereiding zijn op de latere techniek. Het doel ligt in het ontwikkelen van bewegingsgevoel. Kies 

bewegingsactiviteiten waarbij iedereen tegelijk actief is. Wachten past zeker niet bij deze leeftijdsgroep. 

Een voetbalsituatie daagt immers uit!

• Breng voldoende variatie aan in de bewegingsactiviteiten. Een kind van deze leeftijd vindt het saai 

om steeds weer hetzelfde te doen, tenzij hij echt speelt. Kleine variaties in de organisatie (een andere 

loopweg, andere partijen) en in bewegingsvormen kunnen motivatie weer snel doen toenemen.

• Van specifieke techniektraining is nog geen sprake.

• Bij het voetballen van de F-jeugd mag nog niet het accent gelegd worden op tactiek en doelgerichte 

samenwerking. Dat druist namelijk in tegen de natuur van het kind op die leeftijd. Kies voor eenvoudige 

spelen met zeer weinig regels. Het doel is scoren en daar moet ook tijdens de trainingsactiviteiten het 

accent op liggen.

• Bij de wat oudere F-jeugd ontstaat de wedijver en dus automatisch de behoefte aan afspraken.

• Het spel blijft het karakter dragen van spelers: winst of verlies zijn wel belangrijk, maar symbolisch.

• Het blijft ‘maar’ spel. Het is wel ernstig gemeend (afspraken) maar geen bittere ernst. De spelsfeer moet 

aanwezig zijn, anders heeft verder spelen geen zin.

• Wissel regelmatig de samenstelling van groepen tijdens de spelvormen en dat geldt ook voor de plaats of 

taak binnen een spelvorm. Het is nog veel te vroeg voor specialisme.

• Zowel tijdens de spelvoren als in de wedstrijden dient de leiding te functioneren als spelleider en niet als 
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scheidsrechter.

• Voor de aandacht van voor de eenvoudige basistechnieken geldt: iedere speler een bal!

• Het belangrijkste uitgangspunt bij de F-jeugd is wennen door spelen. Geef de kinderen daar ook alle ruimte 

voor, bij voorkeur in kleine groepen. F-pupillen moeten zelf zoeken naar oplossingen. Kauw als jeugdtrainer 

dus niet alles voor. Spelcreativiteit ontwikkelen kost veel tijd, maar kent uiteindelijk een hoog rendement.

• Het balgevoel is nog zwak.

 − Balgevoel ontwikkelen door te laten ontdekken wat een bal doet bij rollen/stuiten;

 − Overwinnen van angst voor de bal;

 − Maximale hoeveelheid balcontacten;

 − Veel individueel spelen met de bal;

 − Kleine partijtjes (1:1, 2:2 en 3:3)

• Wedstrijden moeten gezien worden als partijtjes, waarbij plezier het allerbelangrijkste is en niet veel 

(geen) aandacht (zou moeten) worden besteed aan het competitie element.

• Coachen op technische uitvoering van onder andere traptechniek en aan- en meenemen in eenvoudige 

situaties.

• Bij ‘betere tweedejaars’ voorzichtig aangeven van de goede veldbezetting met als doel ‘kluitjesvoetbal’ te 

voorkomen:

 − 4:4 in de basisvorm als trainingsvorm;

 − 7:7 bij de (competitie) wedstrijden.

Spelconcept bij de F-pupillen:
De spelers zijn balgericht. Daarom dient de begeleiding bij en vooral rond wedstrijden zich bijna uitsluitend te 

richten op het spel bij balbezit. Vanuit de belevingswereld van deze kinderen heeft balbezit tegenstander nog 

weinig tot geen betekenis. Ze weten vaak niet eens wie de tegenstander is. Wat ze wel begrijpen, is dat ze de 

bal moeten afpakken als ze die niet hebben, want ze doen er alles voor om de bal te hebben.

Eigenlijk is de hele speelwijze van de F-jeugd terug te brengen tot vier kernbegrippen:

•  pingelen: Hoe kan de bal beschermd worden tegen afpakkers?

•  Lummelen: Hoe kan voetballend de bal langs een tegenstander naar een medespeler worden gespeeld?

•  Mikken: Hoe kan voetballend een doel worden geraakt?

•  Scoren: Hoe kan voetballend de bal langs de keeper in een doel worden gespeeld?

Met behulp van deze indeling zijn vrij gemakkelijk allerlei voetbalsituaties te creëren. Gebruik daarbij veel

hulpmiddelen (pilonnen, doeltjes, ballen, etc.)

Natuurlijk kunnen de verschillende speelgebieden gecombineerd worden, en op den duur is dat ook zeker

de bedoeling, maar het accent kan maar op één gebied tegelijk liggen, omdat anders de verwarring voor de

spelers te groot wordt. Dat zou de logisch opbouw voor hen verstoren en dat gaat ten koste van het

leerproces.
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1) Partijspel 3 tegen 3 met vooruit/opzij meenemen

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
Partijvorm 3 tegen 3 - Op een ‘groot’veld

Methodiek
- Maximaal 2x raken, verplicht 2x raken, verplicht 3x raken, kleiner veld, 3x rondspelen voor een score, vrij 

spel

Coaching
- Bal voor je raken

- Bal voor je neerleggen

- Stevige voet

- Evt. bij raken voet naar beneden bewegend = stoppende bal

- Vanuit houding: voorvoeten, door de knieën en licht voorover

- In beweging zijnde meenemen

- Explosief

- Handelingssnelheid

- Waarheen meenemen (ruimte)

- Hoever meenemen (ruimte)

- Overzicht
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2) 1:1 positiespel met vier kaatsers en wegdraaien tegenstander

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
1 vraagt om de bal van één van de neutrale spelers, speler 2 in de dekking. 1 neemt de bal mee en speelt 

één van de andere neutrale spelers in. Regelmatig wisselen

Methodiek
Maximaal 3x raken; verplicht 2x raken; kleiner; vrije keuze/niet naar aangespeelde speler terug; spelvorm: hoe 

vaak lukt het; spelvorm: hoe vaak lukt het de diepe speler aan te spelen = richting

Coaching
- Meenemen wegdraaien: in beweging, niet afremmen, diep zitten, explosief, schijnactie, handelingssnelheid, 

  keuze techniek afhankelijk van de pass van de tegenstander

- Aan- en meenemen
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3) 1:1 duel met vier kaatsers

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
- 1 heeft de bal en probeert met behulp van de neutrale spelers balbezit te houden

- Regelmatig wisselen

Methodiek
- Wel/niet terug naar dezelfde speler

- Neutrale speler vrij raken/2x raken

- maximaal 3x raken

- Maximaal 2x raken

- Spelvorm: hoe vaak neutrale spelers aangespeeld

- Spelvorm: hoe vaak de diepste man Aangespeeld

- Spelvorm: i.p.v. diep spelen op neutrale speler, diep spelen in een goaltje

Coaching
- Meenemen en wegdraaien

- In beweging

- Explosief

- Schijnactie gebruiken

- Kiezen van de juiste techniek

- Diep zitten
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4) Afwerkvorm met doordraaien door de centrale middenvelder

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
- De nummer 4 (verdedigende middenvelder) speelt de nummer 10 (aanvallende middenvelder) aan

- De nummer 10 draait door en maakt een 1-2 met de spits (9)

- Nummer 10 rond af

- Allemaal een positie opschuiven, nummer 9 haalt de bal

- Doordraaien binnen het vak

variatie
- Doordraaien met de binnenkant voor het Lichaam langs, met de binnenkant via de kortste weg, de buiten-

kant of de dikke teen.
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4) Afwerkvorm met doordraaien door de centrale middenvelder

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
- De nummer 4 (verdedigende middenvelder) speelt de nummer 10 (aanvallende middenvelder) aan

- De nummer 10 draait door en maakt een 1-2 met de spits (9)

- Nummer 10 rond af

- Allemaal een positie opschuiven, nummer 9 haalt de bal

- Doordraaien binnen het vak

variatie
- Doordraaien met de binnenkant voor het Lichaam langs, met de binnenkant via de kortste weg, de buiten-

kant of de dikke teen.



Oefenvormen

5) Aan- en meenemen van de bal met keuze uit twee vormen

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
- Oefening kan door het centrum uitgevoerd worden of via de zijkanten

- Door het centrum is de trainer een passieve verdediger, na het doordraaien wordt de trainer opgezocht 

  passeeractie en schot op de goal

- Passeeractie lichaamsbeweging naar Links en bal buitenkant rechts meenemen en schieten

- Via de vleugels als je kort wordt gedekt

- Bij voorzet links aannemen rechts schieten (eventueel 1-2 stappen meenemen)

Methodiek
- Je hebt eerst beide oefenvormen geïsoleerd gedaan en nu ga je ze toepassen, met afronden op de goal erbij.

-De spelers mogen zelf keuzes maken

-Afsluiten met partijspel op E/F-veld 

-Coachmomenten: aan- en meenemen
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6) Bal speelklaar leggen

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
- Speler 1 geeft een hoge bal op speler 2

- Op dat moment gaan de twee verdedigers druk zetten op speler 2

- Na de pass komt ook speler 1 in het veld

- Indien de speler de bal in één keer speelklaar legt en scoort = 3 punten

- Indien de spelers in een combinatie

   scoren = 1 punt

- Indien de verdedigers de bal afpakken en scoren = 1 punt

- Wedstrijdvorm, na vijf minuten wisselen van rol

Methodiek
- Afstanden en speeltijd afhankelijk van Leeftijd en conditionele doelstelling

- Moeilijker door verkleinen afstanden verdedigers tot aanvaller

- Aanlooprichting verdedigers veranderen

- Extra verdedigers

- Afstand tussen speler 1 en speler 2 vergroten, waardoor de bal langer onderweg is en de bijsluiting ook nog 

  eens langer duurt.
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Coaching
- De bal met één controle speelklaar leggen

- Gebruik maken van de borst en het bovenbeen indien nodig

- De bal niet te dicht of te ver van de voet Laten springen

- Technisch correcte uitvoering

- Snelheid van uitvoering
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7) Pass- en trapvorm in een ruit

Voor wie?
D-E-F pupillen

Organisatie: 
- De man zonder bal biedt zich aan

- Vervolgens krijgt hij de bal aangespeeld

- Aan de ene kant draait hij door

- Aan de andere kant maakt hij een 1-2 combinatie

- Stroomvorm

- Ook andersom uitvoeren

Coaching
- Kaatsen met het verste been (hier links)

- Aannemen met het verste been (hier links) en meenemen met het andere been

- Goede vooractie maken en vragen om de bal
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Visie Meulensteen
Voetbalvisionair zonder grote mond

Ergens in de hitte van de woestijn in Qatar werden de beginselen van zijn gedachtegoed gevormd. Het

werd geen fata morgana, integendeel zelfs. Bij Manchester United lopen ze weg met zijn ideeën, in

Nederland is de visie van Rene Meulensteen voor de KNVB nog altijd wél een luchtspiegeling. Zou

voor voetbalvisionairs hetzelfde gelden als de grote filosofen en kunstenaars van Nederland? De eer

viel hen in veel gevallen erg laat of zelfs postuum te beurt.

Toegeven, het is een wat morbide gedachte. Bovendien, wie de 43-jarige Meulensteen zo aanziet,

ontdekt niet gelijk in hem de ‘redder van het Nederlandse technische voetbal’, waar sommige

aanhangers van zijn visie hem wel voor houden. Sterker nog, je zou hem in een winkelstraat straal

voorbij lopen. De rustige uitstraling, de bedachtzame manier waarop hij zijn woorden uitspreekt, het

is niet het charismatische waar bijvoorbeeld iemand als Fritz Korbach een patent ophad. En de

autocratische wijze, waarop voetbalvorst Louis van Gaal de scepter zwaait in Alkmaar, is al helemaal

niet de manier van communiceren die Meulensteen voorstaat.

Aan de andere kant, loop met Meulensteen van de kantine naar het veld en de geur van gras doet

blijkbaar de hersenschors prikkelen. Begeistert, een ander woord is er niet voor te vinden, is hij als hij

plots voor verbouwereerde omstanders pen en papier pakt en zijn basisideeën van de één-tegen-één

situatie uitlegt. Driehoekjes, rondjes, pijlen verschijnen in recordtempo op papier. ,,Je hebt vier ééntegenéén

situaties”, legt hij uit. ,,De tegenstander kan van achteren langszij proberen te komen,

waarbij de speler met bal zijwaarts kan wegdraaien. De verdediger kan ook van links of rechts

proberen de bal af te pakken, frontaal staan opgesteld of van achteren komen. In al deze situaties moet

de speler de juiste keuze zien te maken. Welke individuele actie moet hij maken? Dat is afhankelijk

van zijn arsenaal aan technische wapens. Hoe eerder wordt begonnen met techniektrainingen en hoe

vaker de oefenstof wordt herhaald, hoe beter de speler wordt ‘uitgerust’ voor het topvoetbal.”

De veelheid aan technieken die een speler moet beheersen, hij heeft het de naam toolbox meegegeven.

Het is het ook meest tastbare handvat dat hij uit de hittedampen van de woestijn heeft meegenomen.

Het vormt de kern én het doel van zijn visie die erop gericht is door extra weerstanden de individuele

speler beter te maken. Niet alleen op technisch terrein, maar ook op fysiek, tactisch en mentaal

gebied.

Voetbaldier
Meulensteen was niet altijd een visionair, wel een voetbaldier die in het Noord-Brabantse dorp

Beugen opgegroeide in een gezin waar zijn broers ook behept waren met het voetbalvirus. Het is een

verklaring voor zijn doorzettingsvermogen en de wijze waarop hij zijn ideeën ontwikkeld heeft. De

kiem voor het gedachtegoed dat tegenwoordig bekend staat als de Meulensteen-visie schuilt echter

juist in zijn verdieping in bestaande ideeën. Of anders gezegd, in de bewondering voor Wiel Coerver

die hij in 1993 op 29-jarige leeftijd nareisde naar Qatar. Meulensteen: ,,Ik heb vijf jaar met Wiel
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samengewerkt. In die tijd heb ik veel gezien en geleerd. Na zijn vertrek ben ik op zijn ideeën verder

gaan borduren.”

Die mildheid, zijn toegankelijkheid, het straalt van hem af. Meulensteen is er in geslaagd om zijn

persoonlijkheid niet door de teleurstellingen, waarmee hij door zijn perfectionistische inslag te maken

krijgt, te laten ‘verzuren’. Maar dat komt ook, omdat hij wat dat betreft bij Manchester United zijn hart

kan ophalen. In de hele regio om de stad zijn zogeheten ‘development centers’ opgezet waar talentvolle

kinderen binnenstromen. Bevalt een talent, dan komt hij op een ‘advanced center’ terecht dat de

supervisie heeft over vijf ‘development centers’. Vervolgens kan hij doorstromen naar Manchester

United.

Pupillentrainers
Als het om pupillentrainers gaat, heeft Meulensteen drie uitgangspunten. ,,Hij of zij moet een uitdaging

hebben, plezier hebben in wat hij of zij doet en een doel voor ogen hebben.” Dat klinkt als gemeengoed

en inderdaad gaan de eisen van Meulensteen verder. ,,De trainer/coach als het typetje ‘charismatisch’,

‘dogmatisch’ of ‘autocratisch’ bestaat niet meer”, verklaart hij. ,De trainer/coach van nu moet over

meerdere essentiële eigenschappen beschikken. Dat geldt zeker ook voor pupillentrainers, want met

kinderen omgaan vergt vaak nog meer energie. De pupillentrainer van nu moet enthousiast,

communicatief vaardig en flexibel zijn en daarnaast ook nog over overzicht en organisatievermogen

beschikken.”

De donderspeech, die heeft Meulensteen in de ban gedaan. En toch kan hij op zijn manier soms wel uit

zijn slof schieten. ,,Als spelers meerdere malen hun opdrachten niet uitvoeren, worden ze natuurlijk wel

gestraft”, laat hij weten. ,,En dan maakt het mij geen donder uit of het nu een vedette als Giggs of een

Dpupil betreft.”

Leer uw pupillen domineren in 1 op 1 situaties.
Om de aanwezige belangstellende ouderen (waaronder de redacteur van dit blad) en (aankomen-
de) pupillentrainers een genoegen te doen, doceerde Erik ook langs de neus weg, een training, 
zoals hij die gewend is te geven aan de jongste jeugd. Doe er uw voordeel mee. Deze ideeën en 
aanwijzingen mag u naar hartelust gebruiken tijdens uw trainingen. Er rust geen ©copy right op!

Persoonlijkheid: Actie, pass, doelpunt! Zelfvertrouwen aan de bal met een goed eindresultaat.

Ontwikkeling van concentratie en mentale aspecten.

Positie op ’t veld: Waar kan welke actie ingezet worden, in relatie tot medespelers en tegenstanders, de

bal en het doel.

Balaanname: Eerste balaanname bepaalt de vervolgactie. Verschillende aannames aanleren, alsmede de

juiste keuzes maken.

Tegenstander opzoeken: Frontaal opzoeken of in een schuine lijn, zodat in de juiste ruimte de

vervolgactie wordt ingezet.
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Tempo: De aanvaller bepaalt het tempo waarmee hij de verdediger opzoekt. Let goed op de stand van het

standbeen van de tegenstander/verdediger. Zoek ‘t juiste moment van inzetten van beweging en

versnelling.

Technische vaardigheid in 1 op 1 situaties: Het beheersen van de functionele techniek.

Zowel ten opzichte van de tegenstander naast hem (komend vanaf de zijkant), voor hem of achter hem.

Het eind”product”: Doel in 1 op 1 situaties is domineren èn om een betere vervolgactie te creëren met

een goed vervolgresultaat. Afhankelijk op welke positie de actie plaatsvindt: hoekschop, vrije trap, pass,

penalty.

Herhalen, herhalen!: Organisatievormen; vrije vormen; met en zonder weerstand; afwerken; diverse

partijvormen. Basistechniek; balgevoel en snel voetenwerk; passing; schijn- en passeerbewegingen;

positiespellen.
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De basis organisatie voor de trainingsvormen Meulensteen

Vierkant: 10 bij 10 (7/8 en 9/10 jarigen kleiner)

Gele pionnen: 5 mtr. vanaf de rode.

Creëer twee ruitvormen
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1) Vrije ruimte

Voor wie?
D-E-F pupillen

Doel: 
Snel voetenwerk:

Aanleren 4 bewegingen: (combineren met snelle tussentikken)

1. Stop-turn

2. Schijntrap (Cruyff turn)

3. Tip-top (Zidane pirouette)

4. Matthews

Coaching
- Kaatsen met het verste been (hier links)

- Aannemen met het verste been (hier links) en meenemen met het andere been

- Goede vooractie maken en vragen om de bal
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2) Oefenen diverse bewegingen

Voor wie?
D-E-F pupillen

Doel: 
Individueel bewegingen 1,2,3 oefenen (uit oefenvorm 1) tussen 2 pionnen in dribbel

Als herstelmomenten:
Tweetallen:  - kort passen R/L

  - kort passen met controleren bal
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3) Oefenen diverse bewegingen

Voor wie?
D-E-F pupillen

Methode: 
Vanaf startpion : tweetallen starten. Oefenen in “slalom”vorm:

- pion 1: stop-turn

- pion 2: tip-top

- pion 3: schijntrap

- pion 4: overstap (geleerd in training 1)



Oefenvormen Meulensteen

4) Oefenen passeerbewegingen

Voor wie?
D-E-F pupillen

Doel: 
Oefenen van de Matthews (schijnbeweging lichaam; binnenkant voet dreigen in één richting, buitenkant de-

zelfde voet met bal naar de andere richting)

Uitvoering: pion als tegenstander, beweging tijdig inzetten, actie schuin diagonaal inzetten, bal afstoppen en 

tegelijkertijd weer starten, 4 actiepunten bij de pion.

1. met tweetallen rechtsom

2. met tweetallen linksom
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5) Oefenen schaarbeweging

Voor wie?
D-E-F pupillen

Methode
1. als oefening 5, twee spelers starten, echter nu vanuit dribbel de middenpion passeren met de Matthews 

beweging rechtsom

2. idem linksom

3. Met twee ballen, als de spelers de passeeractie hebben ingezet en vervolgens bij de hoekpion komen, 

kapbeweging of andere beweging inzetten en vervolgens de bal breed passen op de andere spelers. Hun 

doen hetzelfde vanuit een aanname voorwaarts, passeeractie, afdraai/kap, etc.

4. idem als 3, echter nu de bal bij hoekpion niet breed passen, maar diep (dus een andere beweging om 

opengedraaid te staan, dit is voor de spelers ook weer een vrije keuze (helpen)
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6) Oefenen diverse bewegingen

Voor wie?
D-E-F pupillen

Methode: 
1. als oefening 5, twee spelers starten, echter nu vanuit dribbel de middenpion passeren met de enkele 

schaarbeweging rechtsom

2. idem linksom

3. met twee ballen, als de spelers de passeeractie hebben ingezet en vervolgens bij de hoekpion komen, 

kapbeweging of andere beweging inzetten en vervolgens de bal breed passen op de andere spelers. Hun 

doen hetzelfde vanuit een aanname voorwaarts, passeeractie, afdraai/kap, etc.

4. idem als 3, echter nu de bal bij hoekpion niet breed passen, maar diep (dus een andere beweging om 

opengedraaid te staan, dit is voor de spelers ook weer een vrije keuze (helpen)



Oefenstof 
E en F Pupillen
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In dit deel worden een aantal spelvormen aangeboden, die geschikt zijn voor de jongste voetballers binnen de 

vereniging. Deze zijn bedoeld voor de vele vrijwilligers die wekelijks een groep van de kleinste voetballers in 

de vereniging op het trainingsveld begeleiden en hen daar trachten enige vaardigheden bij te brengen. Velen 

van deze trainers hebben geen trainersopleiding gevolgd en kunnen deze hulp goed gebruiken. Vooral voor 

het trainen van F-pupillen is binnen de vereniging vaak een enthousiaste vader of moeder bereid gevonden, 

waarbij in de meeste gevallen een voetbalachtergrond ontbreekt. Het gevaar bestaat dan ook dat de geboden 

oefenstof niet aansluit bij de belevingswereld van de speler. Dit boekje is evenzeer nuttig voor diegene die al 

wat meer ervaren zijn op het gebied van jeugdbegeleiding. 

De spelvormen zijn aangevuld met spelvormen uit ‘Op weg naar 4 tegen 4’ en oefenvormen van andere 

jeugdtrainers. 

Eén ding is duidelijk geworden: als kinderen iets leuk vinden leren ze optimaal. Bij het samenstellen van dit 

boekje is geprobeerd dat ook steeds voor ogen te houden. Voetbal is spel en spelen doe je met plezier. Voor 

deze leeftijdsgroep (6-9 jaar) heb ik daarom ook geprobeerd oefenvormen te zoeken die een spelelement in

zich hebben. Geen wachtend rijtje spelers die om de beurt een keer op doel mogen schieten, maar vormen 

waarbij alle spelers actief betrokken blijven, individueel, met tweetallen of met de hele groep. 

De trainer is er voor de jeugd en de jeugd is er niet voor de trainer. Wanneer de jeugd plezier heeft, betekent 

dit ook plezier voor de trainer. Bij het constateren dat de jeugd het niet leuk vindt ligt het in de meeste geval-

len aan de training. De gekozen vorm sluit dan meestal niet aan bij de belevingswereld van de spelers. Dan is 

het verstandig om terug te grijpen naar spelletjes, waarbij uiteraard bij voorkeur gevoetbald wordt. Bijna alle 

tik- en overloopspelen, die de jeugd ontzettend aanspreken, kunnen met een beetje creativiteit vertaald wor-

den naar het voetbalspel. Bij het zoeken naar geschikte oefenstof zijn een aantal nieuwe spelvormen gevon-

den die ook voor de trainers weer een nieuwe uitdaging betekenen. Ze kunnen gebruikt worden als zinvolle 

aanvulling op de trainingsmethodiek. Voor andere oefenvormen en aanvullende informatie is tal van literatuur 

voorhanden.

WAT ER OOK SPEELT, LAAT VOORAL DE KINDEREN SPELEN!
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De F-pupillen.
Spontaan kunnen bewegen, lekker kunnen spelen en plezier hebben, samen met leeftijdsgenootjes. Dat 

zouden de belangrijkste uitgangspunten bij F-pupillen moeten zijn.

In algemene zin zijn kinderen van deze leeftijd snel afgeleid. (veel variatie in de training). Daarnaast zijn ze 

gericht op zichzelf, ze hebben weinig gevoel om dingen samen te doen. Ze vinden het wel belangrijk om bij 

een groep te horen. Vaste vrienden of vriendinnetjes hebben deze kinderen vaak nog niet. Door deze 

egocentrische spelinstelling komen samenspel en tactiek nauwelijks aan bod. Voor de F-pupil is het veroveren 

van de bal een eerste doelstelling en het achteraan hollen een tweede. En aangezien ze dat met z’n allen 

doen ontstaat het bekende “Kluitjesvoetbal”.

Het voetballen beperkt zich tot dribbelen, een trap naar voren of een schot op doel. De kinderen in deze 

leeftijd zitten in de fase van het voetballeerproces die de “voorfase” wordt genoemd. Deze fase kenmerkt 

zich door het moeilijk kunnen spelen van het spel doordat de bal niet wordt beheerst. Alles heeft te maken 

met het leren overwinnen van deze belangrijkste weerstand. Dit leren beheersen van de bal neemt nogal 

wat tijd in beslag. Bij deze jonge kinderen kan reeds sprake zijn van een behoorlijk niveauverschil. Sommige 

F-jes hebben al de nodige balletjes getrapt met ouders, broers, zusjes etc. Andere zijn slechts geïnteresseerd 

in het plukken van een bloemetje of spelen met het zand. Bovendien bewegen de oudere F-jes vaak al 

doelgerichter, gecoördineerder

De E-pupillen
De E-spelers hebben een grotere bewegingsdrang. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster 

en doelgerichter dan bij de F-pupillen. De concentratie ontwikkelt zich. De techniek kan heel goed worden 

aangeleerd en elementaire tactische beginselen kunnen aan de orde komen. Het is de ideale leeftijd om 

de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Samenspel in de vorm van de eerste echte gerichte passes, 

het dekken en vrijlopen gaan ze beter begrijpen. Op technisch gebied zijn er grote verschillen in handigheid 

met de bal, maar het motorisch leren verbetert snel, zodat men de basistechnieken effectief kan bijbrengen. 

De vaardigheid is zeer afhankelijk van de ervaring en aanleg. Werken in kleine groepen heeft dan ook de 

voorkeur. De E-spelers denken heel concreet en ook vaak “zwart-wit”. Ze hebben nog een beperkt inzicht 

in spelregels. Ze zijn beter in het zien van spelregelovertredingen dan in het interpreteren ervan. Ook zien 

ze al het verschil tussen wie goed of slecht kan voetballen. De coördinatie is beperkt ontwikkeld. De hoge 

bewegingsdrang overheerst heel sterk. Korte duidelijke afspraken moeten er dus worden gemaakt. Laat 

E-spelers vooral zelf al meedenken over voetbaloplossingen.

Natuurlijk geldt zo’n beschrijving niet voor alle spelers van die leeftijdscategorie. Wat wel duidelijk is dat we 

geen dingen van kinderen mogen eisen die niet passen bij hun ontwikkelingsniveau.
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De voetbaltraining
Een training moet steeds goed worden voorbereid en afgestemd op de groep. De training voor de E- en 

F-pupillen staat in het teken van balgewenning en wedstrijdgewenning. Dribbelen, drijven, passen, trappen 

zijn de kernwoorden. Voor de allerkleinsten is de bal nog de grootste weerstand. Pas als een speler de bal

redelijk beheerst, komen de volgende weerstanden aan de orde: de medespeler en tegenstander. De training 

moet deze weerstanden bevatten. Planning en voorbereiding van een training zijn enorm belangrijk. We gaan 

uit van de volgende vragen:

• Waar moet ik beginnen (beginsituatie)?

• Wat wil ik bereiken (doel)?

• Hoe kan ik de training geven (organisatie)?

• Met welk resultaat heb ik de training gegeven (evaluatie)?

Factoren waarmee de trainer rekening moet houden zijn:

- de accommodatie (bijv. grootte en aard van het veld);

- het materiaal (ballen, pilonnen, hoedjes, doeltjes);

- aantal spelers dat komt trainen;

- beschikbare tijd;

- motivatie van de groep;

- het weer;

Kenmerken van een goede training:
• Straal enthousiasme uit en doe lekker mee als het kan.

• Begin in een vierkant, herkenbaar voor de spelers.

• Voordoen-nadoen blijft een essentieel kenmerk van instructie geven.

• Breng voldoende variatie aan in de training.

• Wissel regelmatig de samenstelling van groepen tijdens de spelvormen en dat geldt ook voor de plaats of 

taak van een speler.

• Veel herhaling.

• Geen lange wachttijden.

• Veel balcontacten (links,rechts), individueel spelen, kleine partijtjes (1:1, 2:2)

• Wees ruim van tevoren aanwezig en zorg dat alles klaar ligt.

• Vermijd ellenlange verhalen. Gebruik gebaren en mimiek.

• Gebruik geen termen die de speler toch niet begrijpt.

• Spreek duidelijk en voor iedereen hoorbaar. Overtuig je ervan dat de spelers de uitleg begrepen hebben.

• Kijk de spelers aan, evt. op ooghoogte.

• Vertel niet alleen het hoe van een oefening maar ook het waarom.

• Wees consequent in je afspraken. Ook wat betreft sociaal gedrag.

• Bespreek het gedrag van de spelers t.o.v materiaal, kleedlokaal, hygiëne.

• Begeleid de spelers ook na afloop in het kleedlokaal.



Inleiding

• Deel veel complimenten uit. Positieve beloning.

• Toon belangstelling voor de verhalen van de kinderen.

• Zorg voor een goed contact met de ouders.

• …………………………………

Wedstrijden zijn partijtjes waarbij plezier het allerbelangrijkste is!



Warming up spelen

Doelstelling: Warming-upspelen
Omschrijving: Tik- of loopspelen (in een vierkant)
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: onbeperkt

1) Handvangertje
• Midden in het speelveld ligt een vierkant, de schatkamer. Hierin liggen ballen.
• De schatkamer wordt bewaakt door een tikker.
• De andere spelers proberen een bal weg te halen uit de schatkamer en terug te dribbelen achter een lijn.
• Ben je getikt dan moet je eerst terug naar de achterlijn.
• De schatbewaarder mag niet uit de schatkamer komen.
• Evt. meerdere schatbewaarders.

2) Voetje van de vloer
• Een speler is tikker. Probeer zoveel mogelijk spelers af te tikken.
• Een speler mag niet getikt worden als hij op de grond zit met de voeten van de vloer.
• Wie heeft er niet op de grond gezeten?
• Evt. twee tikkers

3) Overloopspel
• Een tweetal spelers heeft elkaar vast met de hand.
• Dit tweetal probeert een andere speler te tikken.
• Lukt dit dan wisselt de geraakte speler met een van het tweetal.
• Wie komt het minst aan de beurt als tikker?

4) Handvangertje
• Alle spelers (op de tikker na) staan aan een zijde van het vierkant met een bal.
• De tikker loopt in het veld.
• Op teken dribbelen alle spelers naar de overkant.
• De tikker probeert met zijn bal zoveel mogelijk tikkers te tikken.

5) Verrassingstikkertje
• De hele groep staat achter de lijn.
• Iedere speler krijgt een nummer.
• De trainer roept een nummer, dan moet
• dit nummer proberen zoveel mogelijk
• spelers te tikken.
• De andere nummers proberen zo snel mogelijk over te steken.

6) Verover de bal
• 1 bal minder dan er spelers zijn.
• De spelers staan of lopen buiten het vierkant. Midden in het vierkant liggen de ballen.
• Op teken proberen alle spelers een bal te bemachtigen en door te dribbelen.
• Speler zonder bal krijgt een strafpunt.

7) Krokodillenbal
• Spelers staan in kring.
• De krokodil is een rij spelers die in de kring beweegt, handen op schouders.
• Als de achterste speler van krokodil vanuit de kring met bal wordt geraakt,
• dan ploegen wisselen



Warming up spelen

8) Dribbeltikkertje
• Alle spelers dribbelen in het vierkant.
• 1 speler heeft een bal in zijn handen en probeert de bal van een ander te tikken.
• Gooien mag niet.
• De getikte speler wordt de nieuwe tikker.

9) Trefbal
• Veld in twee verdelen. In iedere vak een partij.
• Met een bal (2 ballen) probeer je de tegenstander af te gooien.
• Wie af is blijft meedoen buiten het vierkant en kan weer terugkeren door zelf iemand af te gooien.
• Bij een vangbal mag er ook een speler terug.

10) Voetbalrovers
• 2 partijen staan ieder achter een lijn van het vierkant. Achter die lijn liggen aan beide kanten evenveel ballen.
• Iedere partij heeft 2 tikkers(hesjes)
• Om een bal te mogen halen aan de overkant moet men ongetikt aan de overkant zien te komen.
• Terugweg (dribbelend) kan men niet meer getikt worden.

11) Schatbewaarder
• Midden in het speelveld ligt een vierkant, de schatkamer. Hierin liggen ballen.
• De schatkamer wordt bewaakt door een tikker.
• De andere spelers proberen een bal weg te halen uit de schatkamer en terug te dribbelen achter een lijn.
• Ben je getikt dan moet je eerst terug naar de achterlijn.
• De schatbewaarder mag niet uit de schatkamer komen.
• Evt. meerdere schatbewaarders.

12) Voetje van de vloer
• Een speler is tikker. Probeer zoveel mogelijk spelers af te tikken.
• Een speler mag niet getikt worden als hij op de grond zit met de voeten van de vloer.
• Wie heeft er niet op de grond gezeten?
• Evt. twee tikkers

13) Tweelingtikkertje
• Een tweetal spelers heeft elkaar vast met de hand.
• Dit tweetal probeert een andere speler te tikken.
• Lukt dit dan wisselt de geraakte speler met een van het tweetal.
• Wie komt het minst aan de beurt als tikker?

14) Kat en muis
• Kringopstelling met de handen vast.
• 2 muizen met de bal dribbelen in en buiten de kring.
• 1 kat zonder bal in de kring probeert te tikken.
• De kringspelers moeten de poort openen voor een muis (armen hoog) en sluiten voor de kat (armen laag)

15) Hagedistikkertje
• De tikker heeft een hesje ( de staart) achter in de broek.
• De hagedis probeert de andere spelers te tikken.
• De andere spelers proberen de staart van de hagedis te pakken.
• Staart gepakt iedereen weer vrij.



16) Wisseltikkertje
• Twee vierkanten in het midden van het veld. (eilandjes)
• 3 tikkers waarvan er 1 actief is en de andere twee staan op een eilandje.
• De tikker kan de tikbeurt overgeven door op een eilandje te komen. De tikker die hier staat neemt de rol van tikker over.

17) Olifantentikspel
• De olifant houdt zich bij de neus vast en steekt de andere arm door dit gevormde kringetje.
• Op die manier probeert hij (zonder bal) anderen (met bal) te tikken.
• Wie getikt is legt bal weg en verandert ook in een olifant.

18) Ongelukstikkertje
• Een tikker probeert een andere speler te tikken.
• De getikte speler moet met 1 hand op het getikte lichaamsdeel verder als nieuwe tikker.

19) Levend kwartetten
• Verdeel het vierkant in 4 gelijke vakken.
• In ieder vak in het midden een klein eilandje.
• In ieder eilandje 4 verschillende voorwerpen.
• In ieder vak 1 ploeg 
• Iedere groep probeert een kwartet te krijgen door bij de andere eilandjes steeds 1 voorwerp te stelen en naar het eigen eiland 

te brengen
• In de vakken van een tegenstander kan een speler getikt worden.
• Als een speler getikt is moet hij eerst terug naar eigen eiland om opnieuw te beginnen. Het veroverde voorwerp moet eerst 

worden teruggelegd.
• 1 voorwerp tegelijk.
• Alle spelers mogen in hun eigen vak tikken.
• Een speler die een voorwerp heeft veroverd moet die onmiddellijk naar eigen eiland brengen.

20) Bom doorgeven
• Spelers in een kring.
• Bal (bom) naar elkaar overgooien.
• Als de fluit gaat is degene met de bal in de handen dood.
• Evt. in plaats van gooien, passen.

21) Boompje verwisselen
• Alle spelers gaan in een hoepel (vierkantje) staan.
• Na het startsignaal proberen de lopers over te lopen naar een vrije hoepel zonder getikt te worden.
• Minder hoepels dan spelers.
• Met of zonder bal.

22) Sam sam
• Drie tikkers moeten de andere spelers tikken met 1 bal.
• Tikkers mogen niet lopen met de bal.
• Tikkers mogen wel overgooien naar elkaar.

23) Drie appels
• 1 speler tegen 1 speler aan weerszijden van vierkant.
• Drie ballen op middellijn. Spelers pakken
• eerst een bal en leggen die terug ( kan ook met dribbel).
• Wie de laatste bal pakt heeft gewonnen.

Warming up spelen



24) Hond en bal
• 2 spelers tegenover elkaar.
• In midden een bal, degene die het pakt mag door de ander worden getikt.
• Wie krijgt de bal naar zijn eigen achterlijn?

25) Lummelen
• Groep speelt bal naar elkaar over.
• 1 speler probeert de bal te onderscheppen.
• Variant: zittend, gooiend, passend.

26) Koerierbal
• Veel ballen liggen gelijk verdeeld achter de twee achterlijnen.
• Vanaf elke achterlijn dribbelen koeriers met hun bal naar een middencirkel.
• Dit wordt verhinderd door een aantal verdedigers.
• Deze proberen de bal terug te schieten over de achterlijn.

27) Ratten en raven
• In het midden van het vierkant staan twee gelijke partijen opgesteld op anderhalve meter afstand van elkaar.
• Iedere speler heeft een persoonlijke tegenstander.
• Beide groepen krijgen een naam. Een groep heet de ratten, de andere groep heet de raven.
• Wanneer de trainer een van deze namen noemt moet deze groep proberen achter de eigen achterlijn te komen zonder getikt te 

worden door de andere groep.

28) Twee is teveel
• De spelers op 2 na staan op een cirkel. 
• Een van de 2 andere spelers probeert de ander te tikken.
• Deze mag voor een andere speler op de cirkel gaan staan. Twee is teveel, dus de achterste speler moet nu wegrennen.
• Wie getikt wordt is nieuwe tikker.

29) Inktvisbal
• Twee spelers houden een stok (touwtje) vast en proberen de anderen te tikken.
• Wie getikt is houdt ook de stok vast.
• Niet meer dan drie spelers aan een stok.
• Dan een nieuwe stok erbij halen. 

Warming up spelen



Basistechniek

Doelstelling: Basistechnieken
Omschrijving: Eenvoudige oefeningen voor verschillende basistechnieken
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: Onbeperkt

Dribbelen en drijven (met afronden)

Vrije dribbel

Slalom dribbel

Zigzag dribbel

Dribbel door
poortjes

Dribbelestafette

Slalomestafette

Door poortje
schieten

Voorste speler
passt bal en
steekt over.

Beide spelers
dribbelen naar
midden en
kappen terug.



Basistechniek

Doelstelling: Verbeteren technische basisvaardigheden
Omschrijving: Basistechnieken met tweetallen
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 10 spelers

Inhoud
• Een aantal tweetallen staan ongeveer 5 meter tegenover elkaar
• In deze organisatie kunnen verschillende technische basisvaardigheden geoefend worden (zie Variaties)
• Eén van de spelers van het tweetal heeft de bal in zijn handen
• Er wordt veel herhaald
• Eerst het goede voorbeeld geven
• Eerst de uitvoering benadrukken: het hoeft niet snel, als het maar goed gebeurt.
• Later tijdsdruk erbij halen
• Met punten

Coaching
• Techniek
• De bal goed opgooien (met een boogje)
• Rustig in de handen terugkoppen (voorhoofd)
• De volley binnenkant voet (knie gebogen)
• De volley met de wreef (gespannen voet)

Variatie
• Volley binnenkant voet
• Volley met de wreef
• Koppen
• Sterke en zwakke voet
• Op tijd wisselen
• Op aantal wisselen
• Na elke sessie schuiven de spelers aan één zijde een positie naar rechts op, zodat nieuwe tweetallen ontstaan
• Evt. overstappen tot passoefeningen

Materialen
• 10 ballen
• 10 pilonnen



Dribbelen

Doelstelling: Het verbeteren van het dribbelen en drijven
Omschrijving: Pilonnendribbel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: Onbeperkt

Inhoud
• Spelers moeten in een bepaalde tijd (bijv. steeds 2 minuten) zo vaak mogelijk om een pilon dribbelen
• Spelers moeten een volledige ronde om de pilon maken, anders is het geen score
• Wie heeft de meeste punten?
• In de organisatie kunnen meerdere oefeningen gespeeld worden
• Het dribbelen en drijven staat altijd centraal
• Alleen met sterke been dribbelen
• Verplicht met beide benen
• Alleen met zwakke been dribbelen
• De pilon verplicht linksom dan wel rechtsom

Coaching
• Kijk over de bal heen: niet botsen
• Juiste been gebruiken om te dribbelen
• Snelheid maken, en voor de pilon iets afremmen
• Niet steeds om dezelfde pilonnen
• dribbelen

Variatie
• Steeds een andere actieve rust tussen de dribbelsessies: hooghouden, kaatsen, koppen etc.
• Afstand tussen pilonnen groter/kleiner maken.

Materialen
• Iedere speler een bal
• zo veel mogelijk pilonnen (max. 20)



Dribbelen

Doelstelling: Verbeteren van dribbelvaardigheid
Omschrijving: Balhamsteren
Leeftijd: E/F-Pupillen (oudere)
Aantal spelers: onbeperkt

Inhoud
• gebied van 30 bij 30 met een 5 bij 5 ‘thuishonk’ in elke hoek van het veld 
• Vier teams van niet meer dan 5 spelers staan achter hun thuiszone.
• Een minimum van 10-15 ballen in het midden van het veld.
• Op het teken van de coach rent iedere eerste speler van een team naar het centrum van het veld en haalt 1 bal op en brengt 

deze terug in eigen zone (de bal moet stilliggen).
• Dan tikt de speler de volgende speler van het team aan en deze doet hetzelfde.
• Wanneer alle ballen uit het centrum zijn verdwenen, dan mag je ballen ‘stelen’ van andere teams uit hun thuiszone (nog steeds 

mag maar 1 speler van elk team actief zijn).
• Plaats een pilon waar een speler omheen moet dribbelen voordat ze terug naar de thuiszone mogen.
• Speel voor een bepaalde periode. Het team met de meeste ballen in hun thuiszone is de winnaar. 
• Het is niet mogelijk om je thuiszone te verdedigen.

Coaching
• Houd het hoofd omhoog wanneer met dribbelt met de bal.
• Het meenemen van de bal (draaien/kappen met de bal).
• Het stoppen van de bal (in de thuiszone) 

Variatie
• Alle spelers mogen tegelijk actief zijn
• Oefen eerst met bal in de hand

Materialen
• 16 pilonnen
• minimaal 10 - 15 ballen



Dribbelen

Doelstelling: Dribbelvaardigheden
Omschrijving: Vossen en jagers
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• De vossen staan in het veld
• De jagers staan buiten het veld met ieder een bal.
• De jagers dribbelen naar de vossen en proberen deze te raken onder de knie.
• De vos die geraakt is gaat op een knie zitten.
• De vos die op een knie zit kan met zijn andere been proberen de bal van de jagers weg te schieten.
• Als alle vossen op hun knieën zitten wisselen van rol.

Coaching
• Ontmoedig van afstand schieten.
• Schijnbeweging richting vos.
• Samenwerking tussen de jagers.

Variatie
• Speel op tijd. Welke groep heeft het snelst alle vossen op de knie.
• Hoeveel vossen in 3 minuten.

Materialen
• afgebakend vierkant
• iedere jager een bal



Dribbelen

Doelstelling: Dribbeltechniek, bal afpakken
Omschrijving: Krokodillenspel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• In de rivier werken twee krokodillen.
• Op beide oevers dribbelen spelers met een bal.
• Op teken proberen de spelers al dribbelend over te steken naar de andere oever.
• De krokodillen proberen dit te verhinderen door de bal weg te schieten.
• Wie steekt het vaakst over in twee minuten. Iedere oversteek is een punt.
• Hoeveel spelers blijven over na twee minuten. De beste krokodillen.
• Verdediger kan na veroveren van de bal zelf scoren.
• Wisselen keeper 
• Spelers dienen de bal zelf weer in de goal te leggen

Coaching
• Dribbeltechniek
• Speel zelf een keer voor krokodil
• Moedig aan

Variatie
• 1 krokodil, 3 krokodillen
• heeft een krokodil de bal afgepakt dan wisselen zij van rol.
• Oversteken zonder teken

Materialen
• Drie zones met hoedjes markeren
• Iedere speler een bal

Linker oever Rechter oeverRivier



Dribbelen

Doelstelling: Dribbeltechnieken, samenspel
Omschrijving: Slag(voet)bal
Leeftijd: E-pupillen (2e jaars)
Aantal spelers: onbeperkt

Inhoud
• De eerste speler plaats een lange bal in het veld.
• Met de tweede bal dribbelt hij zo snel mogelijk naar het eerste honk, daarna naar het tweede, enz.
• De tegenpartij probeert zo snel mogelijk de bal onder controle te krijgen en deze door dribbel of passen in het omgekeerde doel 

te krijgen.
• Bij een doelpunt is de speler die zich niet in een rusthonk bevindt af en moet opnieuw beginnen
• Spelers in de honken kunnen bij de volgende bal weer verder dribbelen. 
• Wie de finish haalt verdient een punt. 
• Er zijn vier rusthonken en een omgekeerd doel.
• De ene partij stelt zich met ieder een bal op achter de startlijn.( extra ballen klaar leggen) De voorste speler heeft steeds een 

extra bal.
• De andere partij verdeelt zich over het veld.
• Bij een homerun drie punten

Coaching
• Spelleiding
• Wissel de partijen na een bepaald aantal lopen.

Materialen
• Met hoedjes de honken uitzetten
• Iedere speler een bal
• Extra ballen
• Een doel



Dribbelen

Doelstelling: Dribbeltechnieken
Omschrijving: Politiespel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: onbeperkt

Inhoud
• Er worden vier groepen gevormd.
• Alle spelers hebben een bal.
• De trainer is politieagent en staat in het midden.
• Als de politieagent naar twee groepen wijst moeten deze twee groepen zo snel mogelijk dribbelen naar het vierkant van de 

andere groep.
• Het team dat het snelst van vierkant heeft gewisseld krijgt een punt.
• De dribbelopdrachten kunnen aangepast worden.

Coaching
• ·  Spelleiding
• ·  Let op botsingen
• ·  Bal dicht bij je houden

Variatie
• Bij oversteek een hele draai om de politieagent.
• Roept de agent ‘ROTONDE’ dan moeten de groepen via alle vierkanten zo snel mogelijk dribbelen tot ze weer in hun eigen 

vierkant zijn. (met de klok mee)
• Roept de agent ‘ONGELUK” dan moeten alle groepen diagonaal oversteken.
• De groep die het eerste binnen is verdient steeds een punt.

Materialen
• Met hoedjes de vierkanten uitzetten
• Iedere speler een bal



Dribbelen

Doelstelling: dribbelen en afpakken
Omschrijving: Douanespel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 6-9

Inhoud
• De spelers proberen in het wegtikgebied om hun eigen pilon heen te dribbelen en terug te keren naar het vrijgebied.
• De tikkers proberen in het wegtikgebied de bal weg te tikken.
• Lukt dit zonder dat de tikker je bal heeft aangeraakt verdien je een punt.
• Wordt je bal weggetikt dan heeft de tikker een punt.
• De bal moet bij het terugkeren in het vrije beginvak voor de achterlijn zijn gestopt (anders geen punt).
• Wisselen van rol.
• De eerste speler die 5 punten heeft gehaald, heeft gewonnen.

Coaching
• Zelf voordoen.
• Bal binnen speelbereik houden
• Afschermen bal.
• Kijken naar de positie van de wegtikkers
• Meerdere pingelaars tegelijk in de gaten houden.

Variatie
• Wegtikgebied vergroten/ verkleinen.
• Afstand naar de pilonnen vergroten.

Materialen
• 4 hoedjes
• 4 ballen
• 8 pilonnen



Dribbelen

Doelstelling: Dribbeltechnieken
Omschrijving: Rambo
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: Onbeperkt

Inhoud
• In een vierkant dribbelen de spelers allen met een eigen bal.
• Een speler heeft geen bal, Rambo. 
• Rambo probeert alle ballen uit het vierkant te schieten
• Niet te lang doorgaan met 1 Rambo.
• Wie af is gaat bijv. iets anders doen. Of blijft aanmoedigen.

Coaching
• Dribbeltechniek
• Zelf voordoen
• Scherm de bal af.

Variatie
• Spelen op tijd. Wie wordt de beste Rambo?
• Spelen met meer Rambo’s.
• Wie af is mag weer meedoen nadat hij zijn bal heeft opgehaald.

Materialen
• Vierkant markeren
• Iedere speler een bal



Schieten

Doelstelling: traptechniek
Omschrijving: Pilonnenschieten
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: onbeperkt

Inhoud
• Er worden 2 groepen gevormd.
• Alle spelers hebben een bal.
• Iedere groep staat achter de schietlijn.
• De spelers proberen vanachter de schietlijn de pilonnen om te schieten.
• Iedere omgeschoten pilon is een punt.
• Niet je eigen bal ophalen.
• Dichtstbijzijnde bal pakken en vanaf schietlijn schieten.
• Net zolang spelen tot alle pilonnen om zijn.
• Welke groep heeft gewonnen?

Coaching
• Schieten met de binnenkant.
• Standbeen naast de bal.
• Lichaam boven de bal.

Materialen
• pilonnen
• schietlijn markeren met hoedjes.
• iedere speler een bal.



Schieten

Doelstelling: traptechniek
Omschrijving: Torpedo
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: onbeperkt

Inhoud
• Er worden 2 groepen gevormd.
• De paren staan tegenover elkaar
• De spelers links hebben ieder een bal
• Twee spelers staan aan het begin en einde van de doorgang.
• Deze spelers proberen de bal, ‘TORPEDO’ naar elkaar over te schieten.
• De ander spelers proberen deze TORPEDO te raken.
• Lukt het de torpedo te raken een punt voor dit paar.
• Lukt het de TORPEDO over te schieten dan krijgen deze twee spelers een punt.
• Welk paar heeft de meeste punten?

Coaching
• Schieten met de binnenkant.
• Standbeen naast de bal.
• Lichaam boven de bal.
• Juiste moment van schieten bepalen

Variatie
• Kan de speler de TORPEDO niet onder controle krijgen, een punt aftrek.

Materialen
• Schietlijn markeren met hoedjes.
• Helft van aantal spelers een bal.



Schieten

Doelstelling: Het schietend raken van een doel en verdedigen doel
Omschrijving: Shoot out
Leeftijd: E Pupillen
Aantal spelers: 5-10

Inhoud
• Dribbel richting doel en schiet voordat de lijn gepasseerd is
• Keeper in doel.
• Haal de eigen bal. Terug buitenom.
• Als er wordt gescoord de volgende keer schieten voor lijn 2.
• Mis betekent de volgende poging van dezelfde lijn.
• Twee keer mis een lijn terug.
• Groepje van 6 maken
• 1e lijn op 7 meter, daarna om de meter verder.
• Wisselende keepers
• Iedere score een punt. Zelf bijhouden
• Volgende speler mag pas dribbelen als de vorige speler weg is.
• Zijn er 5 schoten mis dan komt er een nieuwe keeper.

Coaching
• Mikken op lege plekken in het doel.
• Goede positie kiezen t.o.v de bal. Voor een rechtsbenige is dit links, schuin achter de bal.
• Bal goed raken, iets boven het midden of iets onder het midden.

Variatie
• Schietafstand vergroten/verkleinen
• Twee pilonnen in doel zetten. Voor dubbele punten.

• Materialen (per zestal)
• Een klein doel, 3 meter breed
• 8 hoedjes als markeringslijnen
• iedere speler een bal
• 2 pilonnen



Schieten

Doelstelling: Reactievermogen, dribbeltechniek
Omschrijving: Sprint-spel
Leeftijd: E/F-Pupillen (tweede jaars)
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• Vorm 2 groepen bij iedere pilon 1 groep 
• Keeper schiet de bal in het midden.
• Na het schot sprinten de 2 voorste spelers richting bal.
• De speler die het eerst de bal raakt krijgt een punt.
• Nog een punt is te verdienen nadat de speler weet te scoren
• Evt. vaste paartjes die ongeveer even snel zijn.
• Wisselen van tegenstander.
• Verdediger kan na veroveren van de bal zelf scoren.
• Wisselen keeper
• Spelers dienen de bal zelf weer in de goal te leggen

Coaching
• Passtechniek van de keeper
• Speel zelf soms voor keeper
• Moedig aan

Variatie
• pilonnen verplaatsen
• beginnen zonder keeper
• keeper trapt harder, zachter.
• Bij te groot verschil in snelheid handicap bouwen.

Materialen
• 1 doel
• voldoende ballen



Schieten

Doelstelling: Het verbeteren van het passen
Omschrijving: Passwedstrijd
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 10 spelers

Inhoud
• Elk team gaat staan bij een vierkant, met drie spelers aan de ene kant (waarbij de voorste de bal aan de voet heeft) en twee
• spelers aan de overkant.
• De voorste speler passt de bal naar de overkant, loopt zijn bal achterna en sluit achteraan aan de rij aan. De speler die de bal 

ontvangt passt de bal naar de overkant en loopt ook zijn bal achterna.
• Het team dat na 1 minuut het meeste aantal keren heeft gepasst wint de ronde.
• Laat de spelers de eerste keer het zelf uitvogelen.
• Wijzigen van tijdsduur, bijvoorbeeld 20 seconden (nadruk op snelheid) of 2 minuten (nadruk op nauwkeurigheid)

Coaching
• Coaching op het passen van de binnenkant van de voet.
• Standbeen naast de bal, ligt gebogen.
• Voet van standbeen in de speelrichting.
• Goed met de binnenkant, net boven het midden raken (bal mag niet stuiten!)

Variatie
• Makkelijk aan te passen voor verschillende aantallen spelers. Zorg er wel voor dat er per vierkant minimaal 5 spelers zijn.
• De spelers mogen de bal de bal maximaal
• 1x aanraken
• Aanpassen van de ruimtes, langer maken (moeilijker) of korter (makkelijker)

Materialen
• 8 pilonnen
• 2 ballen



Schieten

Doelstelling: Het schietend raken van een doel
Omschrijving: Flessenspel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 6-9

Inhoud
• Vanaf de plek naast de flessen probeert speler de flessen van zijn tegenstander om te schieten.
• Tegenstander staat achter de flessen. 
• De bal naast de flessen steeds stilleggen
• Er wordt een punt gescoord als er 3 flessen zijn omgeschoten.
• Tweetallen maken
• 4 pilonnen markeren een rechthoek van 6 bij 15 meter
• schietafstand tussen de flessen circa 6 meter.

Coaching
• Goed kijken naar de flessen.
• De bal rustig schieten met de binnenkant.
• Bal goed raken, iets boven het midden.
• Bal eerst stoppen en dan klaarleggen.
• Zelf voordoen.

Variatie
• Schietafstand vergroten/verkleinen
• 6 flessen in het midden. Welk tweetal heeft het snelst alle flessen om.

Materialen (per tweetal)
• 4 pilonnen
• 6 flessen water
• 2 hoedjes
• 1 bal



Schieten

Doelstelling: Het schietend raken van een doel
Omschrijving: Penaltyspel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 5-10

Inhoud
• Speler probeert vanaf de eerste penaltystip in het doel te schieten.
• Keeper in doel.
• Raak betekent dat er de volgende keer vanaf een stip verder wordt geschoten.
• Mis betekent volgende poging nog een keer vanaf dezelfde stip.
• Twee keer mis een stip terug.
• Groepje van 5 maken
• 1e penaltystip op 7 meter, daarna om de meter verder.
• Wisselende keepers
• Iedere score een punt. Zelf bijhouden
• Schutter haalt eigen bal op

Coaching
• Mikken op lege plekken in het doel.
• De bal rustig schieten met de binnenkant.
• Bal goed raken, iets boven het midden of iets onder het midden.

Variatie
• Schietafstand vergroten/verkleinen
• Twee pilonnen in doel zetten. Voor dubbele punten.
• Penaltystippen naar rechts of links verschuiven.

Materialen (per zestal)
• Een klein doel, 3 meter breed
• 5 hoedjes als penaltystip
• iedere speler een bal
• pilonnen



Schieten

Doelstelling: Het verbeteren van het passen
Omschrijving: Jeu de football
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 2 en meer

Inhoud
• Tweetallen met allebei een bal.
• Speler A schiet de bal en probeert ervoor te zorgen de bal zo dicht mogelijk bij de pilon te schieten.
• Hierna schiet speler B de bal.
• Wie het dichtste bij de pilon ligt, krijgt een punt.
• Zelf punten bijhouden
• Schutters halen eigen bal op
• Na een bepaalde tijd of een aantal punten wordt er gewisseld van tegenstander.

Coaching
• De bal rustig schieten met de binnenkant.
• Bal goed raken, iets boven het midden of iets onder het midden.

Variatie
• Schietafstand vergroten/verkleinen
• Competitie-element inbouwen
• Kan ook met meerdere spelers gespeeld worden.

Materialen
• Per tweetal twee pionnen.
• Per tweetal twee ballen



Schieten

Doelstelling: Passen/Trappen om het schieten van afstand te verbeteren.
Omschrijving: Passen en afwerken op doel in stroomvorm
Leeftijd: E/F-Pupillen (tweede-jaars)
Aantal spelers: 9 spelers

Inhoud
• De spelers verdelen zich over de twee pilonnen die op dezelfde lijn als het doel staan.
• Alle spelers, op één na, hebben een bal aan de voeten.
• De eerste speler loopt in looppas om de pilon heen en krijgt de bal schuin van de andere kant aangespeeld.
• Hij schiet de bal die op hem af komt rollen op doel.
• De speler die de pass gegeven heeft, loopt meteen door om de pilon heen en krijgt zelf ook een bal aangespeeld.
• Bal eerst aannemen.
• Speler haalt zijn eigen bal op en neemt positie bij de andere pilon.
• Keeper regelmatig wisselen.

Coaching
• Zorg voor een goede organisatie en duidelijke uitleg. (voordoen)
• Goede passing is belangrijk.
• Coaching op het schieten van een bal die op de speler af komt rollen.
• Schieten met het juiste been: Afhankelijk van hoe de bal aan komt rollen.

Variatie
• Afstand vergroten
• Met 1 verdediger (trainer) die passief verdedigt.
• Zonder pass, alleen via dribbel.

Materialen
• pilonnen
• iedere speler 1 bal, op één na.



1 tegen 1

Doelstelling: Het verbeteren van het dribbelen en drijven
Omschrijving: Spelen van 1 tegen 1 waarbij de spelers proberen door een doeltje te dribbelen
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 10 spelers

Inhoud
• Met pilonnen worden in een afgebakende ruimte doeltjes van ongeveer 2 meter gemaakt. Tweetallen spelen één tegen één, 

waarbij de balbezitter kan scoren door het doeltje te dribbelen.
• Voor 5 tweetallen ongeveer 20 bij 20 meter.
• als de verdediger de bal afpakt, wordt hij degene die een punt kan maken.

Coaching
• Bal dichtbij je houden
• Beide voeten gebruiken
• Kijk waar je tegenstander is
• Niet botsen
• Wie scoort de meeste doelpunten in 2 minuten?

Variatie
• In plaats van steeds hetzelfde doeltje, mag in elk doeltje dribbelend gescoord worden.
• Eventueel actieve rust (bijv. hooghouden) als afwisseling. Iedereen daarbij een bal.
• Na een aantal sessies andere tweetallen maken.

Materialen
• pilonnen
• per tweetal een bal



1 tegen 1

Doelstelling: Verbeteren van dribbelvaardigheid
Omschrijving: 1 tegen 1 in cirkel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 6-8 spelers

Inhoud
• Middencirkel of zelfgemaakte cirkel
• Maak 5 goaltjes van 2 meter op de cirkel.
• Speler met bal probeert te scoren in een van de doeltjes door middel van een dribbel.
• Na scoren wordt verdediger aanvaller.
• Scoren alleen vanuit de binnenkant van de cirkel.
• Verovert de speler de bal dan wordt deze speler aanvaller.
• Speel voor een bepaalde periode.
• Verdeel de spelers over 3 of 4 tweetallen

Coaching
• Houd het lichaam tussen bal en tegenstander.
• Draai weg van je tegenstander en niet er naar toe.
• Kijk over de bal i.v.m. botsen en om te zien welk doel vrij is.

Variatie
• Scoren van beide kanten
• Scoren op hetzelfde doeltje
• Wissel van tegenstander

Materialen
• 10 pilonnen
• per tweetal een bal



1 tegen 1

Doelstelling: Het verbeteren van het 1 tegen 1, dribbelvaardigheid, reactievermogen
Omschrijving: Nummerspel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 8-10

Inhoud
• Op 1 veldje wordt 1 tegen 1 gespeeld.
• Twee groepen stellen zich op naast de doeltjes
• Trainer bepaalt wel tweetal 1 tegen 1 gaat spelen door het roepen van een nummer.
• Trainer plaatst bal naar het midden.
• Iedere groep nummeren van 1 tot 5
• Rekening houden met niveauverschillen
• Serie afgelopen na een doelpunt of doordat de bal uit is
• Bal terug brengen naar trainer

Coaching
• Wijzen op lichaam tussen tegenstander en bal.
• Tussen series door is er ruimte voor coaching

Variatie
• Veranderen van nummer.
• Speler neemt taak over van trainer
• Punten per tweetal of punten per team.
• 2 ballen en 2 nummers tegelijk.

Materialen
• 2 doeltjes
• 5 ballen



1 tegen 1

Doelstelling: Verbeteren 1 tegen 1/ dribbelvaardigheid
Omschrijving: 1 tegen 1
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 10 spelers

Inhoud
• Op vijf veldjes wordt 1 tegen 1 gespeeld. 
• 2-3 minuten per serie.
• Na elke serie schuift de winnaar 1 veldje naar rechts en de verliezer gaat 1 veldje naar links. Als men al helemaal aan de 

linkerkant staat en men verliest, dan blijft men gewoon op het veldje staan. Dit geldt ook voor de winnaar van het meest 
rechtse veldje. Bij gelijkspel beslist de trainer wie er gewonnen heeft, bijv. de oudste of de jongste.

• 5-6 series
• Eén serie, dan eventueel allemaal even bij elkaar, coaching, en dan weer naar het juiste veldje.
• Arbeids-rust verhouding

Coaching
• Vanwege competitie-element selectieve situatieve coaching.
• Tussen series door is er ruimte voor coaching (kies of het 1 tegen 1 verdedigend of het 1 tegen 1 aanvallend om te coachen)

Variatie
• Lijnvoetbal i.p.v. goaltjes
• Evt. 1 veldje met echte goals.

Materialen
• 20 pilonnen
• Twee kleine doeltjes
• Per tweetal een bal



1 tegen 1

Doelstelling: Dribbelvaardigheden/passing
Omschrijving: 1-1 met hulp
Leeftijd: E/F-Pupillen (tweede jaars)
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• Diverse 1-1 partijen
• 4 helpers op de hoeken
• punt wordt gemaakt door een pass te geven aan een helper en weer terug te ontvangen.
• Wie de bal heeft is aanvaller.
• De tegenstander probeert de bal te veroveren en zo aanvaller te worden.
• Wissel de helpers.

Coaching
• dribbeltechniek
• goede passing is belangrijk
• draai weg van je tegenstander
• hou ruimte om de pass te ontvangen

Variatie
• helpers mogen maar 1 keer bal raken

Materialen
• pilonnen



1 tegen 1

Doelstelling: Het verbeteren van het 1 tegen 1,dribbelvaardigheid en reactievermogen
Omschrijving: Sprint-out
Leeftijd: E/F-Pupillen (tweede jaars)
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• Vorm groepjes van 2
• Alle spelers dribbelen met bal in cirkel.
• Trainer roept naam van speler.
• Genoemde speler sprint met de bal naar het doel en probeert te scoren.
• Zijn tegenstander rent achter hem aan, zonder bal en probeert het scoren te beletten.
• Trainer zorgt voor steeds andere namen.
• Keuze van doel is vrij
• Verdediger kan na veroveren van de bal zelf scoren.
• Wissel de paartjes na verloop van tijd.

Coaching
• dribbeltechniek
• houd het spel actief, snel namen noemen
• zorg dat iedere speler even vaak genoemd wordt

Variatie
• afstand vergroten
• beginnen zonder keeper
• in plaats van namen met nummers werken.
• Dubbele nummers mogelijk; meer activiteit

Materialen
• Hoedjes voor cirkelafbakening
• 2 doeltjes
• iedere speler een bal



1 tegen 1

Doelstelling: Bal in bezit houden en afpakken
Omschrijving: Duel 1-1
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 6 spelers

Inhoud
• Er wordt gespeeld met tweetallen.
• Starten vanaf de eigen doellijn.
• Scoren door over de lijn te dribbelen en in het achtervak te stoppen.
• De bal wordt uitgenomen door de speler waarbij gescoord is.
• Groepjes van 2 maken
• Wisselen van tegenstanders.
• Speelt een speler de bal buiten de lijn dam mag de andere speler de bal uitnemen door middel van een dribbel
• Iedere score een punt. Zelf bijhouden.

Coaching
• Zelf voordoen met een speler
• Bal binnen speelbereik houden
• Afschermen bal.

Variatie
• Speelveld vergroten als er te weinig ruimte is om te dribbelen.
• Ook kunnen 3 flessen op rij als doel worden gebruikt. Deze flessen staan 2,5 meter voor de achterlijn, zodat ook rondom kan 

worden gespeeld.
• Schiet een speler een fles om dan mag hij deze fles bij zijn eigen doel bijzetten.
• Heeft een speler nog maar 1 fles dan heeft hij verloren.

Materialen (per veldje)
• 4 hoedjes
• 1 bal
• 4 pilonnen



Partijspel

Doelstelling: Dribbelvaardigheid/partijspelvaardigheden
Omschrijving: Driehoeksgame met twee partijen
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• Een driehoeks goal in het midden. (evt. op een cirkel plaatsen)
• Beide teams proberen te scoren via één van de drie zijdes. (d.m.v. dribbel of schot)
• Met 1/2 keeper(s) in driehoek. Heeft de keeper de bal dan krijgt zijn ploeg balbezit.

Coaching
• spelcoaching
• plezier is hoofdzaak

Variatie
• met keepers
• met twee ballen
• keepers mogen meedoen met aanvallende partij

Materialen
• 3 pilonnen
• 1 bal



Partijspel

Doelstelling: Dribbelvaardigheden, partijspelvaardigheden
Omschrijving: 4 tegen 4 met 4 goals
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 8 spelers

Inhoud
• 2 goals op iedere achterlijn
• Beide teams proberen te scoren op een van de twee goals
• Met 2 keepers in driehoek. Heeft de keeper de bal dan krijgt zijn ploeg balbezit.

Coaching
• spelcoaching
• kiezen van andere goal

Variatie
• met keepers
• scoren d.m.v. dribbel over doellijn

Materialen
• 4 goals of 8 pilonnen
• 1 bal



Partijspel

Doelstelling: Dribbelvaardigheden/partijspelvaardigheden
Omschrijving: Bewegend doel
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• Twee partijen spelen een partijspel
• Het doel wordt gevormd door twee spelers die een strak touw of stok tussen zich inhouden
• Scoren door pass.
• Bewegend doel regelmatig wisselen.
• Eerst de uitvoering benadrukken: het hoeft niet snel, als het maar goed gebeurt.
• Later tijdsdruk erbij halen
• Met punten

Coaching
• Let op goede passtechniek
• Coaching van het bewegend doel

Variatie
• Twee ballen
• Twee goals
• Bewegend doel werkt mee of tegen

Materialen
• 1 bal
• touw of stok



Partijspel

Doelstelling: Dribbelvaardigheden/partijspelvaardigheden
Omschrijving: Partijspel met 1 goal
Leeftijd: E/F-Pupillen (tweede jaars)
Aantal spelers: 8-10 spelers

Inhoud
• 1 veld met in het midden een goal.
• samenspelen om tot scoren te komen.
• spelers in het zwart kunnen alleen scoren vanaf de linker kant.
• spelers in het wit vanaf de rechte kant.
• Trainer zorgt voor steeds nieuwe ballen.
• Wisselen van speelhelft, aanvallers worden verdedigers.
• Heeft de keeper de bal dan geeft hij die aan de andere partij.

Coaching
• dribbeltechniek
• houd het spel actief, snel nieuwe bal indien buiten de lijnen
• draai weg van je tegenstander

Variatie
• goal vergroten
• beginnen zonder keeper

Materialen
• 2 pilonnen



Partijspel

Doelstelling: Bal in bezit houden en afpakken
Omschrijving: Pingelspel 2-2-2
Leeftijd: E/F-Pupillen 
Aantal spelers: 6 spelers

Inhoud
• Er zijn drie tweetallen
• Van elk tweetal verdedigt een speler het doeltje, terwijl de ander probeert te scoren bij een van de andere doeltjes.
• Als er een doelpunt wordt gescoord wordt er binnen ieder tweetal van functie gewisseld.
• Als er wordt gescoord moet het scorende tweetal het eigen doel een voetlengte groter maken.
• De bal wordt uitgenomen door het tweetal waarbij gescoord is.
• Groepjes van 2 maken 
• Speelt een speler de bal buiten de lijn dan haalt die zelf de bal op. De bal wordt weer in het spel gebracht middels een stuitbal.
• Iedere score een punt. Zelf bijhouden

Coaching
• Zelf voordoen met een speler
• Kijken of een doel niet wordt afgedekt.
• Afschermen bal.

Variatie
• Speelveld vergroten als er te weinig ruimte is om te dribbelen.
• In plaats van 2-2-2 kan ook 1-1-1.

Materialen (per zestal)
• 6 hoedjes als doeltjes
• 1 bal
• 4 pilonnen



Partijspel

Doelstelling: dribbelen en samenspelen, verdedigen
Omschrijving: Kameleonspel 3-2
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 6 spelers

Inhoud
• 2 groepjes van 2.
• Een speler is kameleon (hesje). Een kameleon is een speler die altijd bij de balbezittende partij is en dus nooit hoeft te 

verdedigen.
• Met een kameleon is er dus altijd een vrije afspeelmogelijkheid.
• Wordt de bal afgepakt door het andere tweetal dan komt de kameleon bij hen.
• Als de bal uit is wordt de bal vanaf de grond ingedribbeld of ingeschoten.
• Wint een partij 2 keer achter elkaar dan moet deze partij wisselen.

Coaching
• Zelf voordoen met een speler.
• Zien waar de medespeler vrij staat.
• Aanspeelbaar opstellen.

Variatie
• Spelen met een wisselpartij. Het verliezende tweetal gaat eruit.
• Met 1 wisselspeler: applauswissel. De speler die scoort gaat eruit.
• De wisselpartij kan zolang op een ander veldje pilonraken spelen.

Materialen (per veldje)
• 1 bal
• 8 pilonnen



Partijspel

Doelstelling: dribbelen en samenspelen, verdedigen
Omschrijving: Vliegend keepspel 3-3
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 6 spelers

Inhoud
• 2 groepjes van 3 met een eigen keeper.
• De keeper speelt mee als veldspeler bij balbezit
• De keeper mag de bal met de handen aanraken in het strafschopgebied.
• Als de bal uit is wordt de bal vanaf de grond ingedribbeld of ingeschoten.
• Na een score gaat degene die gescoord heeft keepen.

Coaching
• Zelf voordoen met een speler.
• Zien waar de medespelers staan.
• Aanspeelbaar opstellen.

Variatie
• Evt. doelen vergroten.

Materialen (per veldje)
• 1 bal
• 8 hoedjes
• 2 doeltjes



Partijspel

Doelstelling: dribbelen en samenspelen, verdedigen
Omschrijving: Speel uit die spits
Leeftijd: E/F-Pupillen
Aantal spelers: 6 spelers

Inhoud
• 3 spelers verdedigen de grote goal.(de samenspelers)
• 1 speler verdedigt 2 kleine goaltjes
• De 3 spelers proberen door samenspel te scoren in een van de kleine goaltjes.
• De andere speler mag bij balbezit direct scoren op de grote goal.
• Er wordt gespeeld tot 3 punten. Hierna wisselt de spits met een wachtende spits.
• Zijn alle drie spitsen geweest dan wisselen de 2 ploegen van functie.
• 1 speler van de samenspelers mag de bal met de handen tegenhouden. (vliegende keep)

Coaching
• Zelf voordoen met een speler.
• Zien waar de medespelers vrij staan.
• Aanspeelbaar opstellen.
• Snel scoren.

Variatie
• Onderlinge afstand tussen de kleine doelen aanpassen.
• Kleine doelen groter/kleiner maken.

Materialen (per veldje)
• 1 bal
• 4 pilonnen
• 1 doeltje
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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 



Wiel Coerver methode

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 



Wiel Coerver methode

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)
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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. 
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•	 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 



Wedstrijd
Logboek



Legenda:

H = hele wedstrijd

B = blessure

U = uitgevallen

W = gewissled

I = Ingevallen

R = Niet ingevallen
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Wedstrijdlogboek

Datum en wedstrijd (O = Oefenwedstrijd, B = Bekerwedstrijd en C = Competitiewedstrijd)



Tegenstander: ____________________
Datum: ____________________
Russtand: _____ - _____
Eindstand: _____ - _____

Opstelling / Basisformatie

Wisselspelers 

1. ___________________ ingezet voor ______________________________

2. ___________________ ingezet voor ______________________________

3. ___________________ ingezet voor ______________________________

4. ___________________ ingezet voor ______________________________

5. ___________________ ingezet voor ______________________________

Bijzonderheden
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Korte analyse
1. Balbezit, opbouwend / aanvallend: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Balverlies, verdedigend:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Wedstrijdlogboek



Wedstrijdanalyse
1ste helft:                    2de helft:

_________________________________________|__________________________________________

_________________________________________|__________________________________________
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_________________________________________|__________________________________________
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________________________________________________________________________________________
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Wedstrijdlogboek

Om praktische redenen hebben we slechts 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.



Trainings
Logboek
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Trainingslogboek

Om praktische redenen hebben we slechts 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 slechts 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 
beoordelings-

formulier



Spelers beoordelingsformulier

Naam speler:

Team:

Positie(s):

Ingevuld door:

Datum:

++ + 0 - -- nvt

Mentaliteit: 

Zelfvertrouwen

Doorzettingsvermogen

Instelling

Wil om te winnen

Gedrag:

Luisteren

Aanwijzingen  opvolgen

Coachen in het veld

Sportiviteit:

Richting medespelers

Richting tegenstander

Richting scheidsrechter

Richting begeleider

Presentie:

Wedstrijd opkomst

Training opkomst

Afmelden

Technische kwaliteiten:

Rechtsbenig

Linksbenig

Dribbelen /  Drijven:

Stoppen en aannemen van de bal

Passeren

Pingelen

Koptechniek (springen/timen/durf)

Handelingssnelheid



Spelers beoordelingsformulier

Naam speler:

++ + 0 - -- nvt

Tactiek:

Positiespel

Beweging zonder bal

Overzicht

Omschakeling balbezit

Omschakeling balverlies

Verdedigen (algemeen)

Aanvallen (algemeen)

Fysiek:

Uithoudingsvermogen

Startsnelheid

Snelheid

Beweeglijkheid / Motoriek (algemeen)

Kracht (fysieke kracht in duels)

Blessuregevoeligheid

Algemeen:

Hoe is de ontwikkeling van de speler (is hij veel gegroeid t.o.v. het begin van het seizoen)

Overige opmerkingen:
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Hoe is de ontwikkeling van de speler (is hij veel gegroeid t.o.v. het begin van het seizoen)

Overige opmerkingen:



Spelers beoordelingsformulier

Om praktische redenen hebben we slechts een aantal Spelers 
beoordelingsformulieren in deze Trainingsmap opgenomen. Voor de 

digitale versie van het Spelers beoordelingsformulier, die u vervolgens zelf kunt 
afdrukken, kunt u contact opnemen met uw coördinator.


