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1.  Woord vooraf

Het voorliggende voetbalontwikkelingsplan (VOP) bevat een richtinggevend kader 
voor de manier waarop wij met jeugdvoetbal binnen onze vereniging om willen gaan.

UOW 02 wil een vereniging zijn met sterke wortels in de buurt Ubach over Worms, 
waarbij zij open staat voor samenwerking met andere sportverenigingen 
UOW 02 wil een vereniging zijn waar sportiviteit hoog in het vaandel staat en waar 
andere verenigingen met plezier heen komen 
UOW 02 wil een familievereniging zijn met als verenigingslokaal een clubhuis waar de 
verenigingsbevolking graag vertoeft 
UOW 02 wil een goed geleide en adequaat georganiseerde vereniging zijn met een 
ambitieuze uitstraling 
UOW 02 wil voor haar activiteiten gebruik maken van zowel een goed opgeleid kader 
van vrijwilligers als een moderne goed onderhouden accommodatie 
UOW 02 wil als vereniging twee sporen bewandelen. Een prestatief spoor en een 
recreatief spoor. 
UOW 02 wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn.

Het thans voorliggende voetbalontwikkelingsplan is geen statisch document, maar 
vooral een dynamisch document dat elke keer weer door andere inzichten en 
ontwikkelingen zal worden aangepast.

2. Waarom een voetbal ontwikkelingsplan?

Een voetbalvereniging zou je kunnen vergelijken met een bedrijf. Een bedrijf maakt 
producten of levert diensten, die de consument koopt of afneemt tegen een 
bepaalde prijs. Iemand die lid is van een voetbalvereniging in deze UOW’02, betaalt 
contributie en mag alstegenprestatie ook het een en ander van ons verwachten. Dat 
geldt uiteraard eveneens voor onze sponsorenen supporters.
Met andere woorden: UOW levert een product/dienst,dat een hoge kwaliteit moet
hebben omconcurrerend te zijn. Concurrerend ten opzichte van de naburige 
sportverenigingen.De kernvraag is waarom meldt iemand zich aan bij UOW’02?
Is hij/zij op zoek naar ontspanning, gezelligheid sociale contacten of wil hij/zij leren 
voetballen? Verwachten ouders/verzorgers van de spelers, dat UOW’02 ook aandacht
schenkt aan opvoedkundige aspecten?
In dit VOP staat de voetbalopleiding centraal. Bij het centraal stellen van de 
voetbalopleiding wordt overigens nietbeoogd, dat andere aspecten zoals 
gezelligheid, ontspanning e.d. naar de achtergrond verdwijnen. Het hoogste
streven van elke voetbalvereniging, dus ook van UOW’02 blijft natuurlijk 
voetbalplezier.Het technisch beleid van UOW’02 zal zoveel als mogelijk in dit plan, 
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worden verwoord. Daardoor wordt het voor iedereen duidelijk, waar de vereniging op 
de langere termijn voor staat en wat er van de leden wordt verwacht: hoe meer
duidelijkheid, hoe minder problemen.
Voorts kan dit VOP een belangrijk instrument zijn voor het verkrijgen van een ‘eigen 
gezicht’, onze voetbalvisie wordt langzaam maar zeker ‘eigen’ en voor iedereen,
zowel binnen de vereniging als naar buiten toe herkenbaar.

Een aantal voordelen van een voetbalontwikkelingsplan zijn o.a.:

Op korte termijn
 een betere reguliere doorstroming naar de hogere jeugdcategorie c.q. de 

senioren.
 een soepelere voortijdige overgang naar een hogere categorie/niveau.
 het voorkomen van remming van de individuele ontwikkeling.

Op lange termijn
 het voorkomen c.q. verminderen van problemen door de bekendheid met de 

aanpak.
 een uniforme werkwijze van de trainers.
 verhoging van het niveau van de trainingsaanpak.
 een algemeen hoger voetbalniveau in één lijn: van de F t/m Selectie

Senioren.
 één voetbalbeleid, dat kan worden getoetst aan de moderne

voetbalopvattingen.
 Wervingskracht en behoud bevorderend voor: spelers, trainers,

leiders, bestuur- en commissieleden en voor sponsors.



3. Visie op jeugdvoetbal bij UOW

De visie op jeugdvoetbal van UOW 02 is, dat de focus en energie primair liggen op 
het opleiden van onze jeugdspelers. 
De slogans“wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
goedevoetballer nog een betere 
Wat de voetbaltechnische aspecten betreft willen wij deze toekomst graag op een 
planmatige, methodische en gestructureerde wijze vorm geven. Onze support bestaat 
hieruit dat wij streven om elke individuele speler, j
ondersteunen in zijn of haar eigen talentontwikkeling. We willen in onze 
voetbalfilosofie zowel ruimte geven alsook zelf ruimte nemen voor keuzes op gebied 
van prestatieve dan wel recreatieve teamsport. Dit op een manier dat eeni
zijn trekken komt en zich goed voelt bij eigen en/of door de vereniging gemaakte 
keuzes. 
We willen in de onderbouw van de jeugdafdeling ruimte geven voor zogenoemde 
mixteams. Dit voor zover dit de ontwikkeling van de betreffende meisjes op 
voetbalgebied bevordert en de voetbalontwikkeling va
Binnen UOW’02 volgen wij dan ook onderstaande structuur per leeftijdscategorie

op jeugdvoetbal bij UOW

De visie op jeugdvoetbal van UOW 02 is, dat de focus en energie primair liggen op 
het opleiden van onze jeugdspelers. 

“wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” alsook ‘’maak van een 
goedevoetballer nog een betere voetballer”geldt nadrukkelijk voor ons. 
Wat de voetbaltechnische aspecten betreft willen wij deze toekomst graag op een 
planmatige, methodische en gestructureerde wijze vorm geven. Onze support bestaat 
hieruit dat wij streven om elke individuele speler, jongen of meisje, actief te 
ondersteunen in zijn of haar eigen talentontwikkeling. We willen in onze 
voetbalfilosofie zowel ruimte geven alsook zelf ruimte nemen voor keuzes op gebied 
van prestatieve dan wel recreatieve teamsport. Dit op een manier dat eeni
zijn trekken komt en zich goed voelt bij eigen en/of door de vereniging gemaakte 

We willen in de onderbouw van de jeugdafdeling ruimte geven voor zogenoemde 
mixteams. Dit voor zover dit de ontwikkeling van de betreffende meisjes op 

lgebied bevordert en de voetbalontwikkeling van de jongens niet stagneert.
Binnen UOW’02 volgen wij dan ook onderstaande structuur per leeftijdscategorie
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Binnen UOW’02 volgen wij dan ook onderstaande structuur per leeftijdscategorie
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4. Missie

Om de beoogde opleiding- en talentontwikkelingsvisie waar te maken zien wij het als 
onze opdracht om hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren. Wij denken dan 
vooral aan: 

 een bekwaam, gemotiveerd en goed opgeleid korps van jeugdcoaches, 
jeugdleiders en jeugdscheidsrechters, met daarbij oog voor de juiste mensen 
op de meest geschikte plaats binnen UOW’02 te plaatsen

 een methodische trainingsopzet, met veel tijd en ruimte om te leren en te 
groeien (zorg voor een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen 
worden)

 een passend en vooral ook praktisch beoordeling- , selectie- en 
doorstroombeleid (iedereen op de juiste plek prestatief en recreatief)

 deelname aan jeugdcompetities in onze eigen regio, doch in voorkomend 
geval ook daarbuiten, waarbij onze jeugd steeds op niveau voetbalt en 
uitgedaagd word zich te verbeteren

 een adequate sportaccommodatie, waarbij de juiste faciliteiten worden 
ingezet, zodat de beoogde resultaten worden behaald.
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5. Bouwstenen Voetbal Ontwikkeling Plan(VOP)
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de 5 bouwstenen van ons VOP. We maken 
daarbij geen onderscheid tussen trainingen en wedstrijden en de verschillende 
leeftijdscategorieën, deze uitwerking kan men vinden als bijlage van dit VOP. Later 
zullen deze verschillen in een schematische weergave gedifferentieerd worden. De 5 
bouwstenen hebben betrekking op alle leeftijdscategorieën, die je niet geïsoleerd 
kunt trainen. Het voetbalspel is een optelsom van alle bouwstenen en men zal er 
altijd als een gezamenlijk iets aandacht aan moeten besteden, want je wint geen 
wedstrijden alleen met techniek net zo min met alleen teambuildingsactiviteiten.
Binnen de jeugdopleiding van UOW’02 vinden wij het belangrijk dat iedereen weet 
wat we verstaan onder de verschillende bouwstenen.
De verdeling/opbouw van de bouwstenen is gemaakt omdat je per leeftijdscategorie 
verschillende accenten moet leggen teneinde er zeker van te zijn dat men in de A-
jeugd een totale opleiding heeft genoten en de stap naar de senioren kan maken.

5.1 Techniek
Techniek is altijd gekoppeld aan de bedoeling van het spel. Het is per definitie doel 
gericht en een middel om iets te bereiken. Zodra een bal ook maar enigszins wordt 
beheerst, is het tijd om de technische vaardigheden te oefenen in voetbaleigen 
situaties. Alleen op die manier leert men de techniek te gebruiken (functioneel) om 
de bedoeling na te streven. Techniek wordt als middel gebruikt bij eenvoudige 
opdrachten maar ook voor het oplossen van zeer complexe voetbalsituaties. Het 
doen is dan ook de beste leerschool en de trainingen moeten dan ook zodanig 
worden ingericht dat er veel wordt geleerd, door te spelen met de afmetingen van 
het veld, de regels, de grootte van het doel (kortom de weerstanden). Geen situatie in 
het voetbal is hetzelfde, daarom ontwikkel je de techniek van kinderen in het 
algemeen in de voetbalspelletjes.
‘De’ techniek bestaat niet, een diepte pass ziet er, afhankelijk van de eigen 
mogelijkheden, plaats op het veld, positie medespeler en tegenstanders, steeds net 
wat anders uit. Om een hoog leerrendement te bereiken is het deskundig coachen 
noodzakelijk. Coaching kost tijd en dient systematisch en methodisch aangepakt te 
worden.

Middelen zijn:

 Kennis van de basistechnieken
 Vaardigheiden om voetbalsituaties te vereenvoudigen en moeilijker te maken
 Vaardigheden in coaching
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 Bewaken van de eisen die aan de voetbaltraining moeten worden gesteld.

Als echter een oefenvorm de spelers niet aanspreekt, de bedoeling niet begrepen 
wordt (waar gaat het om in deze vorm?), of er geen plezier aan wordt beleefd, dan 
hapert het leerproces. Dan zal men als coach deze oefenvorm moeten aanpassen.

Als de bedoeling in een basisvorm niet gerealiseerd kan worden (‘Het spel wordt niet 
gespeeld’) door bijvoorbeeld onvoldoende technische vaardigheden, onvoldoende 
inzicht of onvoldoende communicatie zal er ook hier geen sprake zijn van het juiste 
leerproces (het spel is te moeilijk).

Bovenstaande geeft aan dat er men maatregelen zal moeten treffen, zodat het spel 
wel gespeeld gaat worden. 
Maatregels:

 Bedoeling duidelijk maken (praatje, plaatje en daadje)
 Eenvoudiger maken (weerstanden weg nemen of veranderen)
 Organisatie (aantallen) en Afmetingen (ruimtes) aanpassen
 Aanwijzingen, correcties en voorbeelden geven.

Basistechniek

Bij het leren van voetballen gaat het bij kinderen van 5 tot ongeveer 9 jaar  om dat zij 
baas over de bal worden. Wij zeggen wel eens dat de grootste weerstand op die 
leeftijd de bal is.

Ze moeten leren hoe een bal rolt, stuitert en hoe hij aanvoelt. In deze fase leren ze 
hoe ze kunnen passen, trappen, dribbelen, drijven, aannemen, stoppen, schieten en 
deze voetbalvaardigheden met elkaar te combineren. Op deze leeftijd kan dus ook 
niet genoeg tijd besteed worden aan het oefenen met de bal. Spelers moet je dan 
ook prikkelen dit zelf, thuis, op straat, op het schoolplein en dergelijke te doen.
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5.2 Tactiek
Tactiek is elke handeling die voor en tijdens de wedstrijd word verricht en die niet de 
bedoeling heeft de technische en/of conditionele vaardigheden van de spelers op te 
voeren, maar wel de bedoeling heeft het wedstrijdresultaat te beïnvloeden.

Wedstrijdresultaat is ook te beïnvloeden door omkoping, extra lang in een warme 
kleedkamer blijven terwijl tegenstander buiten in de kou staat of de bal het veld 
uitschieten bij een voorsprong, een harde aanpak, intimideren of een strafschop 
versieren. Weliswaar hebben deze tactische zaken alle te maken met het beïnvloeden 
van de wedstrijd, maar niets met de zuivere speltactiek.

Speltactiek is onder te verdelen in persoonlijke- en ploegtactiek, waarvan de 
persoonlijke tactiek weer een onderdeel van de ploegtactiek is. Dus deze twee zijn 
dan ook niet los van elkaar te zien. De tactiek die een elftal in een wedstrijd wil 
toepassen bestaat uit, van tevoren gemaakte afspraken en wat vereist het 
wedstrijdverloop. Op grond daarvan stelt men taken vast voor spelers en linies voor 
en tijdens de wedstrijd.

Persoonlijke -en ploegtactiek zal narmate de leeftijd vordert complexer worden en 
kan men voor alle 11 de spelers, per linie of per team pagina’s vol schrijven wat 
iedereen zou moeten doen tijdens de wedstrijd. Maar juist de coach moet het inzicht 
hebben om tijdens de wedstrijd de tactiek aan te passen zodat men resultaat boekt 
of dat een speler of linie beter tot zijn recht gaat komen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 Druk zetten op tegenstander op helft tegenstander (of ander deel van veld)
 Bij balbezit direct de dieptebal te spelen 
 Bij balbezit te temporiseren (tempo eruit halen of juist tempo maken)
 Vleugelverdedigers verder naar voren laten spelen
 Vleugelaanvallers breed te laten spelen (of juist dichter naar de spits toe)
 I.p.v. twee controleurs (6 en 8) maar met een controleur
 Doorschuiven centrale verdediger (of juist een 10 meter er achter)
 Systeem aanpassen van 4-3-3 naar 3-4-3 of 3-5-2 of 4-4-2 etc.
 Een speler iets te laten kantelen in verdedigend of aanvallend opzicht
 Een speler iets te laten wegzakken in verdedigen of aanvallend opzicht
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5.3 Fysiek
De coach wil de voetbalprestaties van de spelers beïnvloeden en dus verbeteren, 
kennis en inzicht van de coach om dit te bewerkstelligen is dan ook noodzakelijk. 
Tevens is het kennen van de specifiek voetbalweerstanden, moeilijkheidsfactoren en 
het kunnen werken ermee de basis van het coachen van het voetbal.

In het verleden dacht men de fysieke gesteldheid te verbeteren door veel loopwerk 
(rondjes rennen of te sprinten) te verrichten of krachtoefeningen te doen. In het 
heden zijn de trainingen door middel van de trainingsleer (periodisering ed) en de 
fysiologische leer van mens verbeterd en richt men zich meer op de sportspecifieke 
conditie in deze dus de voetbalconditie (fysiek).

Door een verbeterde voetbalconditie kun je uiteindelijk beter, vaker en langer 
(volhouden) een voetbalhandeling uitvoeren.
Een toename van de voetbalconditie is een reactie op beschadigingen in het lichaam, 
veroorzaakt door de training. Dus net iets meer doen dan het lichaam gewend is 
(overload). Het lichaam vind dit in het algemeen niet prettig en wapent zich er tegen 
met als reactie bijvoorbeeld spierpijn. Het trainingseffect wat dan ontstaat heet 
supercompensatie. Het lichaam repareert de schade en maakt zich sterker en kan de 
volgende keer dezelfde prikkel (beter) aan. Het repareren van het lichaam heeft 
tijd/rust (supercompensatie tijd) nodig en alleen maar trainen heeft dus negatieve 
gevolgen. Te veel overload zorgt voor te veel schade en zodoende blessures en 
overbelasting. Dus doseer zeker in het begin van het seizoen de overload trainingen.

Om vaker te kunnen handelen, beter te handelen, volhouden vaker handelen en 
volhouden van goed handelen te trainen, zal men als trainer kennis moeten hebben 
van de materie, moet hij zorg dragen voor een juiste planning en moet hij rekening 
houden met de overload en supercompensatie.

Vaker handelen: Sneller herstellen tussen handelingen train je door het 
herstelvermogen te verbeteren door middel van een 
extensieve interval.

Extensieve interval:

 Kleine partijvormen 4v4, 3v3
 Arbeid uitbouwen van 1 naar 3 minuten
 2 series van 6 herhalingen
 Rust verkleinen van 3 naar 1 minuut
 200m – 400 meter tempo sprints
 Herstel duur 72 uur
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Beter handelen: Explosiever handelen train je door het explosief vermogen
te verbeteren door middel van het trainen op de 
startsnelheid en het versnellingsvermogen

Explosief vermogen:Start en versnellingsvermogen (voetbalsprints met veel rust)

 5/15/25 meter arbeid met 4 minuten rust tussen de series
 6/4/2 Herhalingen met 30/45/60 sec rust tussen Herhalingen
 7/4/2 Herhalingen met 30/45/60 sec rust tussen Herhalingen
 Opbouwend naar 10/8/6
 Herstel duur 48 uur

Volhouden vaak handelen: Het volhouden van vaker handelen, dus 
vaker/sneller herstellen train je door de herstel capaciteit 
te verbeteren door middel van het trainen van intensieve 
en extensieve duur.

Intensieve duur:

 Partijvormen 5v5, 6v6
 4 minuten met 2 minuten rust en 4 herhalingen
 800 meter (4 minuten), 2 minuten rust en 4 herhalingen
 Arbeidsteeds verhogen (4,5 min, 5 min etc)
 Herstel duur 48 uur

Extensieve duur:

 Partijvormen 7v7, 8v8, 11v11 
 2 x 10 minuten met 2 minuten rust
 Paas en trapvormen
 800 meter (5 minuten), 2 minuten rust en 2 herhalingen
 Langere (capaciteit/volhouden) arbeid, minder herhalingen
 Herstelduur 24 uur
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Volhouden goed handelen: Het volhouden goed handelen, dus het volhouden 
van
explosief handelen train je door de explosieve capaciteitte 
verbeteren door middel van het trainen van herhaald kort 
sprintvermogen.

Explosieve capaciteit: voetbal sprints met weinig rust

 15 meter 6 herhalingen 10 sec rust tussen herhaling, 4 min rust tussen series 
(2)

 15 meter 7 herhalingen 10 sec rust tussen herhaling, 4 min rust tussen series 
(2)

 15 meter 8 herhalingen 10 sec rust tussen herhaling, 4 min rust tussen series 
(2)

 …
 …
 20 meter 10 herhalingen 10 rhh, met 4 min rust tussen series (4)
 Herstel duur 72 uur

Het systematisch verbeteren van de kwaliteit van voetbal, behelst dan ook niet alleen 
de rondjes rennen of krachtoefeningen maar door een goed plan te maken voor een 
aantal weken, waar in bovenstaande items worden beschreven en uitgevoerd.
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5.4 Mentaal
Buiten dat de trainers en coaches de spelers conform de eerder benoemde 
bouwstenen proberen te scholen c.q. proberen te verbeteren, doen wij dit natuurlijk 
ook op mentaal gebied, maar zien daar wel een verschuiving optreden. Beperkte de 
mentale weerbaarheid een aantal jaren geleden zich vooral op de 
wedstrijdmentaliteit van de speler is deze nu verschoven naar een bredere mentale 
coaching. Spelers hebben veel meer last van het moeten presteren in de 
maatschappij dan op het voetbalveld. Spelers verschillen dan ook onderling sterk van 
elkaar, niet alleen in hun sporttechnische, maar ook in hun mentale mogelijkheden. 
Om planmatig en systematisch te werken aan de mentale kwaliteiten van spelers zal 
ook hier een soort diagnose gesteld moeten worden. Hoe concreter en nauwkeuriger 
het beginniveau van de mentale instelling van de speler geformuleerd kan worden, 
hoe concreter de mentale doelstellingen bepaald kunnen worden. De tijd dat de 
trainers en coaches de mentale begeleiding puur op basis van intuïtie, incidenteel  en 
vaak ook subjectief uitvoerde is voorbij. Ieder individu zit anders in elkaar en is geen 
eenheidsworst, mentale coaching op de training en tijdens de wedstrijd is op het 
moment dan ook de normaalste zaak van de wereld. Je hebt als trainer en coach te 
maken met externe factoren en interne factoren die de mentale weerbaarheid van de 
spelers beïnvloeden.

Externe factoren: (buiten de persoon om)

 Scheidsrechter
 Tegenstander
 Weersomstandigheden
 Veldomstandigheden
 Publiek 
 Ouders etc.

Interne factoren: (vanuit de persoon zelf)

 Persoonskenmerken (introvert, extrovert ….)
 Technisch vaardigheden
 Tactisch vaardigheden
 Conditioneel
 Beïnvloedbaar
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Maar wat verstaan wij nu eigenlijk onder de mentale instelling?
Het blijft immers van belang om bij het beoordelen over concrete feitelijke gegevens 
te beschikken.

Mentale instelling kan met het beste omschrijven als:

 Gemotiveerd (geen externe push nodig)
 Controle over emoties (zelfbeheersing, zelfcontrole)
 Kalm en ontspannen (onder druk)
 Positief
 Realistisch
 Vastberaden
 Zelfvertrouwen
 Geconcentreerd
 Verantwoordelijkheidsgevoel

Het begrip mentaliteit verwijst dan ook naar de grondhouding die iemand bezit die 
hem instaat stelt op een specifieke wijze te reageren en te handelen in bepaalde 
situaties.

Voor het maken van een analyse nemen wij de uitwerking bouwstenen mentale 
opbouw en krijgen zo een beter beeld van de speler uit een bepaalde 
leeftijdscategorie.
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5.5 Teambuilding
De term teambuilding is afkomstig van het Engelse woord ‘teamwork’, dus kortom 
samenwerken.
Binnen het voetballen kennen wij 2 stromingen, namelijk het ‘voetbaltechnische’ (op 
het veld) en ‘mentaal’ (buiten het veld). Helaas word het begrip teambuilding alleen 
gebruikt om uitstapjes en feestjes te organiseren, die natuurlijk ook belangrijk zijn 
maar de samenwerking op het veld meestal niet verbeterd.

Op het veld

Het is de bedoeling dat het teambuildingsmechanisme vorm krijgt binnen de drie 
teamfuncties van het voetballen (verdedigen, aanvallen en omschakelen). Dit proces 
is onder te verdelen in:

 Organisatorische richtlijnen
 Tactische richtlijnen (richtlijnen voor de wedstrijd van vandaag)

Binnen het teambuildings proces op het veld gaat het om de onderstaande zaken:

 Organisatie van het team
 Basistaken vorm het fundament
 Mogelijkheden van het team
 Uitgangspunten is de defensieve functie
 Doelmatig positiespel
 Diepte in het spel
 Kwaliteit van het individu

Het is dan ook de bedoeling dat de trainer de trainingen en de wedstrijden zo 
organiseert, dat er een balans in het elftal komt te zitten. Laat spelers met elkaar 
samenwerking die ook samen iets toevoegen in het geheel en kweek dit in de 
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trainingen (positie- en partijvormen) waarin je bijvoorbeeld linies of vleugels met 
elkaar laat spelen.

Buiten het veld

Voor buiten het veld zijn er legio mogelijkheden te verzinnen om een teambuildings 
proces ingang te zetten. De veel gebruikte uitstapjes zoals paintball of een 
feestavond zijn de meest voor de hand liggende manieren. Deze uitstapjes kosten in 
het algemeen veel geld en de trainer zal met de mogelijkheden die een vereniging of 
een groep biedt inventief mee omgaan. Alleen het jaarlijkse uitstapje 
(paintball/feestavond) is dan ook te weinig om te spreken van een teambuildings 
proces. Probeer dan ook geregeld met je team deel te nemen aan activiteiten die de 
vereniging organiseert (dart toernooi, game avond, pannenkoeken eten etc), probeer 
met je team regelmatig een ander team te bekijken c/q te ondersteunen, ga na een 
wedstrijd (gewonnen of verloren) eventjes bij elkaar te zitten. Probeer niet alleen aan 
het einde van het seizoen deel te nemen aan 3 toernooien, maar doe er één aan het 
begin van het seizoen, één in de winter en één aan het einde van seizoen. Tevens zou 
je zelf of met meerdere teams een vier tegen vier toernooi kunnen spelen of een 
spellenmiddag kunnen organiseren.

Hoe zou een jaar kunnen uitzien van activiteiten die jezelf organiseert of dat je 
deelneemt aan bestaande activiteiten.

Augustus: Start met een toernooi
September: Wedstrijd van bijvoorbeeld 1e elftal bijwonen
Oktober: Organiseer een lunch (samenzijn na een wedstrijd)
November: Game middag (fifa toernooi)
December: Deelname kerst toernooi
Januari: Organiseer een voetbal Quiz (zoek samenwerking met andere teams)
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Februari: Organiseer een Spellenmiddag (zoek samenwerking met andere teams)
Maart: Doe mee met de carnavals optocht met je team
April: Eindig met een toernooi
Mei: jaarafsluiting (paintball , vader/zoon weekend of uitstapje)

6. Voetbalsysteem
De individuele ontwikkeling van de speler is, samen met voldoende voetbalplezier, 
van primair belang. Een essentiëlevoorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen is: het 
volgen van een bepaalde vaste lijn binnen het voetbalsysteem.
Het kan niet zo zijn, dat een speler gewend is te spelen volgens een bepaald concept 
en het jaar daarna bij een andere trainer met iets anders geconfronteerd wordt. Ook 
indien een speler doorstroomt naar een ander elftal, moet hij makkelijk ingepast 
kunnen worden. Dat kan alleen indien alle elftallen volgens een en hetzelfde systeem 
voetballen. Voorhet leerproces c.q. het opleidingsproces van het leren voetballen, is 
dit van groot belang.Derhalve kiest UOW’02 voor één voetbalsysteem bij de E en F 
alsook bij de D t/m A.

6.1 7-tallen

Bij de E en F jeugd voetballen wij in de volgende formatie 1:3:3.
Kortom 1 keeper, 3 verdedigers en 3 middenvelders/aanvallers.
De formatie 1:3:3 ziet verdedigend iets anders uit als aanvallend
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Verdedigend

Taken en functies voor de verschillende posities:

Doelverdediger (1):
 Positie kiezen t.o.v. de bal, tegenstander(s) en medespeler(s)
 Doelpunten voorkomen

Vleugelverdedigers (2 en 5):
 Niet laten uitspelen
 Zo lang als mogelijk nuttig blijven
 Andere spelers helpen (rugdekking)
 Bal afpakken/veroveren
 Afdekken van de aanvallers
 Ruimtes klein maken

Vrije man (4):
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 Niet laten uitspelen
 Zo lang als mogelijk nuttig blijven
 Andere spelers helpen (vooral rugdekking)
 Bal afpakken/veroveren
 Afdekken van de aanvallers
 Ruimtes klein maken

Vleugelspelers (6 en 8):
 Storen van de opbouw van de tegenstander(s)
 Bal afpakken/veroveren
 Veld klein maken
 Niet laten uitspelen
 Zo lang als mogelijk nuttig blijven
 Andere spelers helpen

Centrale man (10):
 Afdekken centrale verdediger van de tegenpartij
 Storen van de opbouw en voorkomen dieptepass
 Bal afpakken/veroveren
 Andere spelers helpen
 Veld klein maken
 Niet laten uitspelen
 Zo lang als mogelijk nuttig blijven
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Aanvallend

Doelverdediger (1):
 Positie kiezen t.o.v. de verdedigers
 Spel hervatten d.m.v. rollen, werpen, passen en trappen
 Fungeren als centrale opbouwer (vliegende keeper)

Vleugelverdedigers (2 en 5):
 Positie kiezen om aan gespeeld te kunnen worden (uit elkaar, veld groot 

maken)
 Aanspelen van de centrale en vleugelspelers
 Zelf naar voren dribbelen/drijven (ruimtes zien)
 Meedoen met de aanval (ruimtes zien)

Vrije man (4):
 Positie kiezen (tussen vleugspelers en centrale man)
 Aanspelen van de spelers die meedoen in de aanval
 Zelf naar voren dribbelen/drijven (ruimtes zien)
 Meedoen met da aanval
 Op doelschieten
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Vleugelspelers (6 en 8):
 Positie kiezen t.o.v. verdedigers (veld lang maken)
 Doelgericht (zo snel als mogelijk met bal naar doel)
 Maatjes aanspelen die vrij staan
 Zelf positie kiezen voor het doel
 Doelpogingen/op doelschieten

Centrale man (10):
 Zo diep mogelijk positie kiezen (veld lang maken/bereikbaar blijven)
 Doelgericht
 Individuele acties
 Combinaties opzetten met medespelers

Uitgangsposities E en F

 Balbezit ruimtes groter maken
 Balbezit tegenstander ruimtes klein maken
 Opbouw van achteruit (startend bij de keeper)
 Leren omgaan met de bal (in balbezit komen, bal willen hebben)
 Leren omgaan met positie (laat spelers op verschillende plaatsen voetballen)
 Creëer een veilige omgeving voor de spelers (fouten mogen gemaakt  worden)

Bewust is er gekozen de taken en functies kort te benoemen, want kinderen/spelers 
in deze leeftijdscategorieën moet men geleidelijk belasten met allerlei taken en 
opdrachten. Veel belangrijker is het dat je kinderen van deze leeftijd aanspreekt in 
een taal die ze kunnen begrijpen. Het moet dus passen in hun belevingswereld. Je 
zult snel merken dat niet iedere speler hetzelfde is en durf dan ook te differentiëren, 
zodat je spelers die er aan te zijn meer taken geeft dan anderen, die er nog niet aan 
toe zijn
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6.2 elftallen
Vanaf de D-jeugd t/m de A-jeugd spelen wij 1:4:3:3 als basissysteem. Het 
zogenaamde 4:3:3 systeem is zeer flexibel te hanteren. De achterhoede kan op een 
lijn spelen, in een kom of zelfs ouderwets met laatste man en voorstoppen. Het 
middenveld kan met punt naar voren of naar achter spelen of zelfs op een lijn. De 
Aanval kan met een diepe spits spelen, hangende buitenspeler(s) of zelfs diepe 
buitenspelers. Er is dus veel mogelijk!Tevens is het systeem aanvallend of 
verdedigend op een aantal punten natuurlijk anders.

Voordat een wedstrijd van start gaat zul je moeten nadenken, hoe men de wedstrijd 
gaat aanpakken. Alle wedstrijden worden gespeeld met opdrachten (tactisch). Soms 
bestaat de opdracht alleen maar om bij een mannetje te blijven of speelveld breed te 
houden. Maar des te hoger (leeftijd en/of niveau) je speelt hoe uitgebreider de 
opdrachten kunnen zijn. Alle opdrachten hebben een paar algemene uitgangspunten 
die altijd gelden en steeds weer de basis vormen van het voetbal. De algemene 
uitgangspunten worden onderverdeeld in 3 voetbalmomenten.

De drie voetbalmomenten zijn:

1. Aanvallen
2. Verdedigen
3. Omschakelen (balverlies/balverovering)

Binnen deze drie voetbalmomenten moeten spelers de spelbedoeling (doel) en de 
algemene uitgangspunten (hoe) doorhebben. 

6.2.1.Aanvallen

Spelbedoeling

 Opbouwen van achteruit (startend bij de keeper)
 Opbouwen om kansen te creëren
 Doelpunten maken

Algemene uitgangspunten

 Speelruimte zo groot mogelijk maken (breedte en diepte)
 Diep denken en zo mogelijk diep spelen
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 Bal houden (belangrijk om spelbedoeling te realiseren)
 Breedtespel als voorbereiding op dieptepass
 Veldbezetting zo optimaal mogelijk houden

Accenten (opbouwend/aanvallend)

 Kwaliteit en ritme van het positiespel
 Door positiespel de mogelijkheid creëren voor een dieptepass
 Veldbezetting (afstanden tussen spelers, niet groot en niet te klein)
 Concentratie en scherpte in positiespel (meedoen/meebeleven/initiatief tonen)
 Routinezaken perfectioneren (pass geven, onnodig lopen, juiste balsnelheid, 

juiste been, in de loop, op maat etc)
 Communicatie
 Principe van aanvallen is vooral de diepte zoeken via de vleugel- en centrale 

spits
 Zoeken naar mogelijkheden, genoeg mankracht (initiatief)
 Geduld bij opbouw als tegenstander ver terugzakt
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6.2.2. Verdediging

Spelbedoeling

 Opbouw tegenstander verstoren
 Bal veroveren
 Doelpunten voorkomen

Algemene uitgangspunten

 Speelruimte zo klein mogelijk maken (pressen, weg laten zaken, knijpen)
 Druk op balbezittende speler
 Scherp dekken in de omgeving van de bal
 Rug- en ruimtedekking geven (als je verder van de bal staat)
 Zo lang mogelijk nuttig blijven
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 Geen overtredingen veroorzaken/uitlokken (spelbedoeling worden zo niet 
gehaald

Accenten (verdedigen/storen)

 Zover als mogelijk van de goal af verdedigen
 Afspraken maken omtrent buitenspel
 Iedereen vangt tegenspeler op die in eigen zone zonder bal komt
 Terugzakken middenlijn (cirkel) of direct vastzetten
 Fore-checking voor middellijn
 Jagen bij een slechte breedte pass of dieptepass
 Ruimte klein maken (positie kiezen, klein maken, inzakken)
 Moment herkennen (niet steeds in het hoogste tempo storen/jagen e.d herken 

het moment om in te grijpen)
 Pressing middenveld en verdedigers (versnellen/opsluiten)
 Storen
 Jagen
 Bal veroveren
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6.2.3. Omschakelen

Spelbedoeling

 Zo snel mogelijk omschakelen van balbezit naar balbezit tegenstander alsook 
van balbezit tegenstander naar balbezit. Het accent ligt hier bij SNEL!

Algemene uitgangspunten

Balverlies (van balbezit naar balbezit tegenstander)

 Dieptepass direct er uithalen (speler het dichtst bij de bal)
 Druk op de bal
 Dwing tegenstander tot een breedte pass of terug speel bal
 Alle spelers schakelen om, zodat een doelpunt voorkomen kan worden
 Knijpen (ruimte naar binnen en naar de bal toe kleiner maken)
 Pressen (niet wegzakken maar druk naar voren zetten)
 Ophouden (positie/ruimte dekking bij te weinig spelers)

Balverovering (van balbezit tegenpartij naar balbezit)

 Speler in balbezit denkt in eerste instantie diep (speel dieptepass)
 Middenvelders en Aanvallers vragen om de dieptepass (middenvelders kunnen 

zo de buitenspel val eventueel omzeilen)
 Speelveld/ruimte weer groot maken (wij zijn in balbezit)
 Probeer uit het gezichtsveld van je tegenspeler te komen
 Toon initiatief (anticipeer, vooruitlezen en trek de aandacht)
 Bouw eventueel rust in, temporiseer spel (afhankelijk van weerstanden, 

standen etc)

Accenten

 In teamverband omschakelen (iedereen doet mee)
 Communicatie
 Concentratie (bij bal verlies of bal veroveren is er ook concentratie wijziging)
 Temporiseren (ja of nee, afhankelijk van wedstrijd, stand en andere 

weerstanden)
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6.3 Resultaat
De kop resultaat, moet men niet lezen als de uitslag van de wedstrijd die je uiteraard 
niet zomaar kunt wegwimpelen, maar boeken wij vooruitgang in het ontwikkelen van 
onze spelers.Wij moeten dan ook niet in paniek raken bij het verliezen van een aantal 
wedstrijden achter elkaar, want het kan zomaar zijn dat het elftal te hoog is ingedeeld 
en dat de kwaliteit van de spelers dit niveau niet goed aankunnen. Ga dan ook niet 
van alles uitproberen, maar blijf geloven in de opzet en blijf vooral coachen op de 
bovenstaande spelbedoelingen, Algemene uitgangspunten en accenten van het 
voetbalspel. Gebruik dan ook duidelijk coachtaal (per leeftijdscategorie) geen 
containerbegrippen zoals goed zo als iemand een bal heeft weg geschoten. Dus durf 
ten alle tijden te blijven VOETBALLEN en zodoende de opleiding van de spelers te 
garanderen. Langere termijn denken is bij opleiden dan ook van groot belang, niet 
alleen voor de prestatieve voetballer.

De betekenis van resultaat is in onze beleving niet de uitslag, maar:

 Het Gevolg van onze structurele aanpak
 De Vruchten van onze trainingsmethodiek
 De Opbrengst van het volgen van onze tactiek

Zoals hierboven genoemd is het resultaat niet zomaar weg te wimpelen en dient een 
team of het nu wint of verlies continu geanalyseerd te worden. Als wij kritisch zijn in 
het analyseren en het ook kunnen vertalen naar trainingen zal er op ten duur een 
verbetering optreden (opleiden, per leeftijdscategorie, wat moet er geleerd worden). 
Het analyseren van het eigen elftal loopt als een rode draad door het seizoen. De 
wedstrijd geeft een indicatie van de teamprestatie. De prestatie van het elftal wordt 
beïnvloed door de individuele kwaliteiten, die gebundeld worden tot een linie en de 
linies weer tot een team. Om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen waar de 
tekorten liggen, moet een trainer zich realiseren dat een analyse van zijn team een 
complexe zaak is.
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6.4 Analyse Team:
Algemeen

 Veldbezetting
 Zone verdeling
 Taakverdeling (verdediging ,middenveld, aanval)
 Speelt men spelbepalend of op de counter

Bij Balbezit tegenstander

 Verdedigt het totale team
 Op welke veldgedeelte wordt er verdedigd
 Past men mandekking of zonedekking toe
 Speelt men op buitenspel
 Hoe is de samenwerking tussen de linies
 Hoe scherp verdedigt men

Bij Balbezit

 Speelt men direct de dieptepass
 Speelt men (verzorgt) circulatievoetbal
 In welk tempo speelt men
 Zijn er spelbepalende spelers
 Is de opbouw goed verzorgt
 Wat word er met de openliggende ruimtes gedaan
 Wie zin de scorende spelers
 Creëert de ploeg genoeg scoringskansen

Omschakeling

 Wat gebeurd er bij bal verlies
 Wat gebeurd er bij het veroveren van de bal

Spelhervattingen

 Vrije trappen rond de 16-meter (aanvallend/verdedigend)
 Hoekschoppen
 Inworp
 Zijn er specialisten
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7. Taken en Functies
In dit hoofdstuk worden de voetbalbedoelingen en taken per linie uitgelegd, gevolg 
door de taken per positie.

7.1 Voetbalbedoelingen en taken van de VERDEDIGING

Balbezit

 Geen onnodig balverlies
 Hoge balsnelheid
 Foutloos in de opbouw
 Positioneel goed spelen, benut ruimte optimaal
 Coachen
 Wat te dien bij balverlies

Balbezit tegenstander

 Coach elkaar bij wat je ziet (overnemen, wisselen, buitenspel ed)
 Des te dicht bij doel des te scherper dekken
 Slim verdedigen geen overtredingen
 In de duels vechten
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Omschakelen (bal winst - bal verlies)

 Zo snel als mogelijk positie kiezen
 Dieptepass voorkomen of direct dieptepass geven
 Druk  op de bal 
 Knijpen
 Pressen op de bal
 Niet uitgespeeld worden/geen balverlies lijden
 Initiatief nemen
 Ruimtes groot of klein maken

Doelverdediger (1):

Balbezit

 Diep denken, diep spelen
 Meedoen in het positiespel (bal in spelen en direct weer aanspeelbaar zijn)
 Goede voortzetting d.m.v. pass, uitworp, uittrap, doeltrap
 Geen risico’s nemen
 Goede samenwerking met eigen spelers

Specifieke kwaliteiten

 Techniek (ook kunnen voetballen), dropkick, volley, werp en traptechniek
 Spelsituaties kunnen zien/lezen
 Coaching

Balbezit tegenstander

 Coaching en organiseren
 Positie kiezen (voor en in de goal)
 1 tegen 1 duels (over de grond en door de lucht)
 Verwerken en positiekiezen bij een voorzet
 Verwerken van de bal (techniek, scheppen bal, duiken en vallen)
 Voetenwerk
 Spelsituatie kunnen zien/lezen

Specifieke kwaliteiten

 Uitgangshouding 
 Techniek verwerken van de bal
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 Spelsituatie kunnen zien en lezen
 Coaching

Centrale Verdedigers (3 en 4):

Balbezit

 Zorgen voor een extra man bij de opbouw
 Aanspeelbaar zijn voor de terug speelbal
 Aansluiting (richten middenveld en middellijn)
 Inschuiven naar het middenveld
 Coachen medespelers
 Positie kiezen (vrijlopen, aanbieden)
 Verplaatsen van het spel 
 Geen risico’s nemen

Specifieke kwaliteiten

 Goede traptechniek (kort en lang)
 Spelsituatie kunnen zien en lezen
 Coaching
 Ruimte creëren 
 Juiste moment kunnen inschuiven

Balbezit tegenstander

 Rugdekking geven 
 Opvangen opkomende/doorkomende spelers
 Diepte wegnemen voor de mandekkers
 Doorsturen middenvelders en ruimte man opvangen
 Directe tegenstander dekken
 Schoten op doel blokkeren
 Buitenspelval hanteren
 Scherp dekken

Specifieke kwaliteiten

 Verdedigende technieken
 Spelsituatie kunnen zien en lezen
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 Coaching 
 Winnaars mentaliteit
 Goede kopper
 Goede Sliding
 Sterk in 1 tegen 1 duel

Vleugelverdedigers (2 en 5):

Balbezit

 Positie kiezen (breed, en hoger staan)
 Inspelen van middenvelders of vleugelaanvallers
 Verplaatsen van het spel
 Aanbieden (terugpass moet mogelijk zijn)
 Geen risico’s nemen
 Opkomen indien mogelijk 
 Opengedraaid opstellen (snel handelen)

Specifieke kwaliteiten

 Spelsituatie kunnen zien en lezen
 Ruimte creëren
 Juiste moment vrijkomen en/of diepgaan
 Coachen
 Goede balbehandeling

Balbezit tegenstander

 Directe tegenstander dekken (mandekking)
 Scherp dekken
 Schoten op doel of voorzetten blokkeren
 Knijpen (als spel aan andere kant is)
 Rugdekking geven
 Buitenspelval hanteren
 Overnemen gevaarlijkste speler

Specifieke kwaliteiten

 Verdedigende technieken
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 Spelsituaties kunnen zien en lezen
 Niet laten uitspelen
 Altijd nuttig blijven
 Coachen
 Goede sliding
 Sterk in 1 tegen 1 duels

7.2 Voetbalbedoelingen en taken van het Middenveld

Balbezit

 Goed in eigen zone blijven spelen
 Niet te vroeg de diepte in
 Zorg voor een optimale veldbezetting
 Geen onnodige balverlies
 Niet onnodig met de bal lopen
 Dienende rol (naar  7, 9 en 11)
 Alles gericht op realiseren van scoringskansen

Balbezit tegenstander

 6 en 8 controlerende rol
 10 schakelfunctie naar de voorhoede toe
 Niet te wild verdedigen
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 Hou druk op de tegenstander (geen van drieën mag verzaken hierin)
 Lichaam gebruiken (sterk in de duels)
 Niet happen, te snel instappen 
 Snelheid uit spel halen en tegenstander voor je houden
 Juiste aansluiting en zone dekken
 Knijpen (rugdekking geven nar de kant van de bal toe)

Omschakelen ( bal verlies – bal winst)

 Accent op snel
 (snel) spelsituaties herkennen en keuzes maken

Middenvelders (6 en 8):

Balbezit

 Controlerende taken
 Zorgen voor de balans in elftal
 Niet lopen met de bal (balverlies), goed inpassen
 Geen Risico’s (breedtepasses, zorg voor diepte)
 Goed positiespel (ruimte zo groot mogelijk maken)
 Ruimtes niet dichtlopen
 Dichtbij of zelfs in strafschopgebied komen (kopkracht, schieten van afstand)

Specifiek kwaliteiten

 Rustig in positiespel
 Traptechniek
 Hoge handelingssnelheid
 Spelsituaties kunnen zien en lezen
 Zorgt voor balans (veldbezetting)
 Coachen
 Snelheid en uithouding- en herstelvermogen

Balbezit tegenstander

 Zorgt voor een optimale veldbezetting 
 Eigen zone goed bespelen
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 Kort dekken in de buurt van de bal
 Druk op balbezittende speler
 Niet laten uitspelen
 Ruimte- en rugdekking geven
 Dieptepass of steekpass voorkomen
 Gevaarlijkste speler overnemen
 Goed verdedigend positiespel
 Meedoen bij pressen/jagen op de bal

Specifieke kwaliteiten

 Verdedigende techniek
 Bal veroveren (sliding, duel)
 Bal blokken (diepte pass of steekpass voorkomen)
 Spelsituaties kunnen zien en lezen
 Zorgt voor balans (veldbezetting)
 Coachen

Centrale middenvelder (10):

Balbezit

 Kiezen van de juiste positie, tussen linies niet te diep
 Meedoen in positiespel
 In scoringspositie komen
 Scoren van doelpunten

Specifieke kwaliteiten

 Hoge balbehandeling
 Gevoel van positie
 Doelgericht 
 Juiste moment vragen of diepgaan
 Juiste balsnelheid
 Coachen
 Lezen en herkennen van spelsituaties
 Technische vaardigheden aan de bal
 Snelheid en uithouding- en herstelvermogen

Balbezit tegenstander
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 Controlerende taak, evenwicht, niet te ver naar voren spelen
 Druk op de balbezittende speler
 Kort dekken in de buurt van de al
 Niet laten uitspelen
 Dieptepass voorkomen, dwingen tot terugspeelbal of breedtepass
 Naar zijkant dwingen, insluiten
 Ruimte- en rugdekking
 Opvangen vrije, opkomende speler

Specifieke kwaliteiten

 Verdedigende techniek 
 Bal veroveren (sliding, bloktackle, duels)
 Lezen en herkennen van spelsituaties
 Coachen
 Snelheid en uithouding- en herstelvermogen

7.3 Voetbalbedoelingen en taken van de voorhoede/aanval

Balbezit

 Veldbezetting optimaal houden (ruimte zo groot mogelijk)
 Nummer 9 niet te vroeg in de bal komen
 Variatie in wijze van vrijlopen
 Bij voorzet van zijkant, andere voorhoede spelers in strafschopgebied 

opduiken (met ondersteuning van middenvelders)
 Communicatie met opbouwers
 Moment van diep lopen herkennen
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 Alles gericht op scoren (doelgericht)
 Individuele kwaliteiten belangrijk voor speelwijze in de voorhoede

Balbezit tegenstander

 Opbouw tegenstander collectief storen op afgesproken veld gedeelte 
(middenlijn, eigen helft of direct op elk gedeelte van het veld)

 Onderling verband intact houden, feeling voor de positie
 Opbouw afschermen en dieptepass voorkomen
 Juiste moment kiezen om bal af te jagen (herken moment)
 7 en 11 zakken iets weg zodat middenvelders het midden kunnen afdekken
 Opbouw naar een bepaalde kant dwingen

Omschakelen ( bal verlies – bal winst)

 Accent op snel
 (snel) spelsituaties herkennen en keuzes maken

Vleugelaanvallers (7 en 11):

Balbezit

 Positie kiezen en ruimte creëren
 Vrijlopen (looplijnen), aanbieden kort, breed en diep
 Individuele actie
 In de combinatie voetballen
 Goede voorzetten geven
 Bij voorzet andere kant zelf in strafschopgebied opduiken
 Scoren

Specifieke kwaliteiten

 Technisch vermogen (aanname, vrijmaken bal,  passeren, kaatsen etc)
 Tweebenig
 Lezen en herkennen van spelsituaties
 Juiste moment van vragen
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 Keuzes maken tussen individuele actie, combinatie, kaatsen of bal vasthouden
 Coachen
 Snelheid en uithouding- en herstelvermogen

Balbezit tegenstander

 Veldbezetting, ruimte klein maken (naar binnen knijpen)
 Niet alleen verantwoordelijk voor directe tegenstander
 Ruimte op middenveld verdedigen (knijpen/kantelen)
 Dieptepass voorkomen (dwingen tot breedtepass of terugspeelbal)
 Niet laten uitspelen
 Spel ophouden zodat medespelers kunnen herstellen of terug in positie 

komen
 Overnemen van andere (gevaarlijke) tegenstanders
 Bal veroveren
 Voorzet eruit halen

Specifieke kwaliteiten

 Verdedigende techniek
 Snelheid en uithouding- en herstelvermogen
 Contact houden met medespelers
 Lezen en herkennen van spelsituaties

Centrumspits (9):

Balbezit

 Scoren (doelgericht)
 In scoringspositie komen
 Aanspeelpunt in de opbouw (in de combinatie)
 Anticiperen op dieptepass
 Ruimte creëren voor opkomende middenvelders en vleugelaanvallers

Specifieke kwaliteiten

 Aannemen en vrijmaken van de bal
 Schijnacties, passeren, bal vasthouden en kaatsen
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 Afwerken (schieten, koppen, stift/lob)
 Lezen herkennen van spelsituaties
 Ruimtes niet dichtlopen, aanbieden
 Momenten kunnen kiezen

Balbezit tegenstander

 Ruimtes klein maken
 Samen met vleugelaanvallers opbouw tegenstander storen, afschermen
 Niet laten uitspelen
 Dwing tegenstander tot breedtepass
 Haal dieptepass eruit
 Druk op balbezittende speler
 Tijd winnen voor bijsluiten medespelers

Specifieke kwaliteiten

 Verdedigende technieken, blokkeren dieptepass niet laten uitspelen
 Het lezen van de bedoelingen tegenstander
 Effectieve loopacties

7.4 Analyse per linie:
Na de analyse van het team is er nu de analyse per linie. Belangrijk daarbij zijn:

 De Basisformatie UOW’02
 3 Hoofdmomenten (aanval, verdedigen en omschakelen)
 Algemene uitgangspunten hoofdmomenten

Verdediging

Balbezit

 Hoe is het vrijlopen (benutten van de ruimte)
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 Onderling samenspel
 Hoe is de samenwerking met het middenveld en de voorhoede
 Hoe is de technische uitvoering
 Hoe is het inschuiven/doorschuiven
 Hoe is het overnemen van de posities
 Hoe is het aansluiten
 Wie komt vanuit de achterste lijn door tot in de voorste lijn 
 Hoe is de eindpass
 Hoe is de afwerking

Balbezit tegenstander

 Hoe is de dekking (man- , ruimte- en rugdekking)
 Hoe is de technische uitvoering
 Vaste of wisselende vrije man(nen)
 Speelwijze vrije man (erachter, ertussen of ervoor spelend)
 Hoe is de onderlinge samenwerking
 Hoe is de samenwerking met de keeper
 Worden er pogingen ondernomen om de bal te veroveren
 Hoe worden de ruimtes klein gemaakt
 Wordt er geknepen

Omschakeling 

 Word er snel getracht doelpunten te voorkomen
 Word er snel getracht de bal weer te veroveren
 Hoe is de technische uitvoering
 Hoe is de onderlinge samenwerking
 Hoe is de samenwerking met keeper en middenvelders
 Waar gebeurt het??

Middenveld

Balbezit

 Hoe is het vrijlopen (spel zonder bal)
 Hoe is het onderlinge samenspel
 Hoe is de samenwerking met de achterhoede en voorhoede
 Wie gaat er diep
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 Is er een specifieke spelbepaler
 Wie komt er in de voorste lijn (voorhoede)
 Hoe is (zijn) de eindpass
 Hoe is (zijn) de afwerking
 Is er een patroon te herkennen
 Hoe zijn de technische vaardigheden

Balbezit tegenstander

 Hoe is de formatie
 Hoe is de dekking (man- , ruimte- en positiedekking)
 Hoe is de technische uitvoering
 Hoe is de onderlinge samenwerking
 Hoe is de samenwerking met de achterhoede en voorhoede
 Worden er pogingen ondernomen om de bal te veroveren
 Waar begint de verdedigende taak

Omschakeling

 Wordt er snel actie ondernomen om doelpunten te voorkomen
 Wordt er snel actie ondernomen om bal te veroveren
 Hoe is de technische uitvoering
 Hoe is de onderlinge samenwerking
 Wordt er snel actie ondernomen na het veroveren van de bal
 Hoe is de samenwerking met Verdedigers
 Hoe is de samenwerking met de Aanvallers
 Waar gebeurt het

Voorhoede

Balbezit
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 Welke formatie
 Hoe is het vrijlopen zonder bal
 Hoe is de onderlinge taakverdeling
 Hoe is de samenwerking met de middenvelders
 Speelt men opofferend voor opkomende spelers
 Hoe verloopt in het algemeen de aanval
 Hoe is de technische uitvoering (duel, passeren en afwerken)
 Bijzondere kwaliteiten van de voorhoedespelers

Balbezit tegenstanders

 Storen de voorhoedespelers
 Waar beginnen ze te storen
 Hoe is de aansluiting (terug, naar de middenvelders toe)

Omschakeling

 Blijven ze niet te lang staan na het verliezen van de bal
 Word er snel actie ondernomen om bal te veroveren
 Word er snel actie ondernemen na het veroveren van de bal
 Hoe is de technische uitvoering
 Hoe is de onderlinge samenwerking
 Hoe is de samenwerking met verdedigers en middenvelders
 Waar gebeurt het omschakelen
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7.5 Analyse per speler

…..



8 F-JEUGD

8.1 Leeftijdskenmerken:
F spelers zijn voetbal(st)ers van 6 t/m 8 jaar die binnen UOW’02 eigenlijk (buiten de 
mini-F) de eerste voetbal-categorie is.
individueel handelen,waarbij duidelijk wordt dat de
succesvol te kunnen zijn. Door de grotere maat van 
een keeper wordt er meer een beroep gedaan op schieten, mikken, kijken waar de 
keeper staat. De tweede jaar F
opereren en zijn er al spelers die liever achter dan voor spelen. De F
afgeleid, kunnen zich niet lang concentreren, zijn zeer individueel gericht, struikelen 
nog over de bal, iedereen wil de bal hebben of zijn in de buurt v

vooral bezig met het ontwikkelen van het balgevoel

8.2 Voetballeerproces F-Jeugd

Het leren doelgericht handelen met de bal

F spelers zijn voetbal(st)ers van 6 t/m 8 jaar die binnen UOW’02 eigenlijk (buiten de 
categorie is. Het spel kenmerkt zich nog door veel 

individueel handelen,waarbij duidelijk wordt dat de bal het middel is om uiteindelijk 
succesvol te kunnen zijn. Door de grotere maat van het doel en de aanwezigheid 

wordt er meer een beroep gedaan op schieten, mikken, kijken waar de 
t. De tweede jaar F-spelers beginnen steeds meer als een team te 

opereren en zijn er al spelers die liever achter dan voor spelen. De F-Speler is snel 
afgeleid, kunnen zich niet lang concentreren, zijn zeer individueel gericht, struikelen 
nog over de bal, iedereen wil de bal hebben of zijn in de buurt van de bal en zijn 

vooral bezig met het ontwikkelen van het balgevoel.

Jeugd:

Het leren doelgericht handelen met de bal
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F spelers zijn voetbal(st)ers van 6 t/m 8 jaar die binnen UOW’02 eigenlijk (buiten de 
Het spel kenmerkt zich nog door veel 

bal het middel is om uiteindelijk 
het doel en de aanwezigheid van 

wordt er meer een beroep gedaan op schieten, mikken, kijken waar de 
als een team te 

Speler is snel 
afgeleid, kunnen zich niet lang concentreren, zijn zeer individueel gericht, struikelen 

an de bal en zijn 
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8.3 Doelstelling:
De doelstelling van UOW’02 is om van onze beginnende F voetballers, betere 
voetballers te maken, zodat ze baas over de bal worden en zich verder kunnen 
ontwikkelen in de eerst volgende leeftijdscategorie (E jeugd).

Tevens proberen wij met onze F1 zo hoog als mogelijk (kijkende naar de kwaliteit  
van het moment) te voetballen. Ontwikkeling  van de spelers staat voorop. Dus niet te 
hoog en niet te laag spelen in de competitie.Teven zijn wij van mening dat bij de F1 
een gekwalificeerde trainer wenselijk is (dit kan natuurlijk ook een vader zijn die aan 
deze kwalificaties voldoet)

Doelstelling trainingsaccenten:

 Inhoud eenvoudig
 Wennen aan de bal en spelen ermee staat voorop
 Speels trainen met veel fantasie
 Veel balcontacten
 Veel voordoen
 Motiveren en animeren
 Veel herhalingen
 Veel scoren betekent vreugde en enthousiasme
 Partijspelen zijn een belangrijk onderdeel
 Positief coachen en belonen (niet straffen)

8.4 Accenten F-jeugd t.a.v. de bouwstenen

Techniek

 Aannemen en verwerken van een rollende bal (stilstand, lopend)
 Beheersen van de bal
 Balgevoel ontwikkelen (wat doet een bal rollen/stuiteren)
 Overwinnen van angst voor de bal
 Veel balcontacten
 Veel dribbelen
 Veel schieten en mikken
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Tactiek

 Ontdekken van ruimte (vrijlopen in welke richting)
 Balbezit: uit elkaar (speelveld groot maken)
 Balbezit tegenstander: bij elkaar (speelveld klein maken)
 Bal willen veroveren
 Doelpunten maken
 Kluitjesvoetbal voorkomen

Fysiek

 Spelenderwijs leren van de grondvormen van het bewegen
 (hard)lopen
 Verandering van lopen (richting of snelheid)
 Ontwijken
 Vallen en opstaan
 Springen, huppelen
 Versnellen vanuit beweging (met en zonder bal)

Mentaal

 Plezier in het voetbalspel
 Winst/verlies wedstrijd (luchtig omgaan met winst en verlies)
 Basisafspraken (spelregels, teamafspraken, spelsfeer moet aanwezig blijven)
 Zorg voor een veilige omgeving waar een ieder fouten mag maken

8.5 Trainingsplan
Het trainingsplan, welke tot uiting komt in de Circuittraining is gericht op het 
aanleren van de basisvormen (passen, trappen, mikken, scoren en dribbelen) alsmede 
de ontwikkeling van de individuele technische vaardigheden binnen vereenvoudigde 
voetbalsituaties (1:1/2:2/4:4)
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Onderstaande items zijn van belang voor het slagen van elke oefening. De trainer 
moet deze dan ook bewaken en de oefening aanpassen (methodische stappen) als 
een van deze items niet meer van toepassing is.

 Of het spel nog gespeeld wordt
 Of het nog geleerd wordt
 Of er nog plezier aan beleefd wordt

Het aanleren van deze basisvormen en individuele technische vaardigheden zou je 
kunnen verdelen in drie fases. Natuurlijk train je elke training alle fases, maar voor het 
goed functioneren van fase 2 moeten de spelers fase 1 goed beheersen. Dus stap niet 
te snel over naar een hogere fase zonder dat de lagere fase er goed in zit en blijf 
deze fase altijd herhalen.

Fase 1 (warming-up Orientatie fase)

 Passen en trappen (eenvoudige vormen)
 Dribbelen (links en rechts, binnen en buitenkant voet)
 Drijven van de bal (snelheid maken)
 Aannemen van een rollende en later van een stuiterende bal
 Eenvoudig positiespel (3:1)
 Pingelen: al voetballend de bal beschermen tegen afpakkers
 Lummelen: hoe speel ik een bal langs de tegenstander naar een medespeler
 Mikken: hoe kan al voetballend een doel geraakt worden
 Scoren: hoe kan al voetballend de bal langs de keeper in het doel gespeeld 

worden

Fase 2 (oefen-/leerfase)

 Werken in grotere en kleinere ruimtes
 Meer en minder spelers
 Bepaalde richting werken
 Spelregels
 Positiespel (3:1 en 5:2)

Fase 3 (toepassingsfase)

 Kleinere partijvormen 1:1, 2:2, 4:4
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 Wedstrijdvormen 7:7
 Coachen op veldbezetting (geen kluitjesvoetbal)
 Uitleg wanneer dribbelen
 Uitleg wanneer drijven
 Uitleg wanneer pass geven
 Uitleg wanneer schijnbeweging maken (effectief)
 Uitleg wanneer schieten/scoren (niet wegschieten)

Bij de hogere teams (ABCD) is fase 3 (toepassingsfase) de fase waar je niet meer 
situatief coacht maar begeleidend coacht, alleen bij de F en de E jeugd is het 
noodzakelijk toch ook in deze fase buiten het begeleidend coachen ook situaties te 
coachen, omdat de meeste spelers nog veel begeleiding nodig hebben.
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8.6 Oefenstof
Binnen UOW’02 werken wij via de richtlijnen van de KNVB en werken dan ook met de 
uitgewerkte oefenstof die uitgebracht is op DVD genaamd Allemaal Uitblinkers. De 
trainers en coaches van deze leeftijdscategorie zullen deze oefenstof ontvangen van 
de technisch jeugdcoördinator. Van elke fase zoals hierboven beschreven zijn er een 
aantal voorbeelden toe gevoegd aan dit hoofdstuk. Tevens zal er een start worden 
gemaakt met de eerste basisoefeningen/vormen van de Coerver technieken. Deze 
technieken zullen eerst aan de trainers moeten worden (aan)geleerd voordat deze 
kunnen worden overgebracht naar de spelers.

Voorbeelden Fase 1 (Orientatiefase)

De dribbelkampioen is een typese vorm van pingelen, waarbij je bezig bent met 
dribbelen, drijven, pingelen en het zien van de ruimte (waar kan ik naar toe)
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Positiespel 3:1 is een vorm die je bij spelers met een bepaalde basis al kunt 
aanbieden. Aannemen en spelen van de bal (richting en bepaalde snelheid) en een 
beetje vrijlopen komen in hier aan de orde. Is dit te moeilijk speel dan 4:1 waarbij de 
spelers zich meer kunnen concentreren op de bal zonder ook oog voor wat ruimte te 
hebben.
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Het doel schietspel met keeper is weer een typisch mik/schietspel. Hier kan men de 
methodische stappen maken met een rollende of stilliggende bal of de afstand. Ook 
hier wedstrijd element in bouwen. Elke keer als je scoort een lijn naar achteren en 
kijken wie dan vanaf de achterste lijn scoort.
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8.7 Speelstijl
Het selectieteam (F1) en opleidingsteam (F2) behoren in de basisformatie (1:3:3) van 
UOW’02 te spelen. De recreatieve teams (teams lager dan de F2) behoeven niet in 
deze stijl te spelen, maar in het kader van het opleidingsplan zou dit wel wenselijk 
zijn.



9 E-JEUGD

9.1 Leeftijdskenmerken:
E spelers zijn voetbal(st)ers van 9
Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan b
jeugd.
Maar vooral de concentratie ontwikkeld zich waardoor men gerichter met oefeningen 
aan de slag kan gaan.
Omdat de motoriek van de E speler zich verbeterd kan men nu gerichter en 
effectiever de basistechnieken aanleren. De vaardigheden zijn ze
ervaring en de aanleg van de speler en het is dan ook een goede zaak om in kleine 
groepen te werken. E spelers hebben vaak een speelse, spontane instelling en is hun 
succesbeleving vooral egocentrisch. Ook is deze leeftijd geschikt om
stappen op het gebied van wedstrijd
concentratie vaker nog een probleem is en dat een lange wedstrijdbespreking of 
uitleg taboe is. Korte , duidelijk afspraken dus. Laat de E
meedenken over voetbaloplossingen tijdens trainingen en wedstrijden.

9.2 Voetballeerproces E-Jeugd:

leren samen 

pelers zijn voetbal(st)ers van 9 t/m 10 jaar die een grote bewegingsdrang hebben. 
Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan b

Maar vooral de concentratie ontwikkeld zich waardoor men gerichter met oefeningen 

Omdat de motoriek van de E speler zich verbeterd kan men nu gerichter en 
effectiever de basistechnieken aanleren. De vaardigheden zijn zeer afhankelijk van de 
ervaring en de aanleg van de speler en het is dan ook een goede zaak om in kleine 

E spelers hebben vaak een speelse, spontane instelling en is hun 
succesbeleving vooral egocentrisch. Ook is deze leeftijd geschikt om de eerste 
stappen op het gebied van wedstrijd- en groepsdiscipline te zetten. Let wel op dat de 
concentratie vaker nog een probleem is en dat een lange wedstrijdbespreking of 
uitleg taboe is. Korte , duidelijk afspraken dus. Laat de E-speler vooral zelf 

eedenken over voetbaloplossingen tijdens trainingen en wedstrijden.

Jeugd:

samen doelgericht te spelen
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een grote bewegingsdrang hebben. 
Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan bij de F-

Maar vooral de concentratie ontwikkeld zich waardoor men gerichter met oefeningen 

Omdat de motoriek van de E speler zich verbeterd kan men nu gerichter en 
er afhankelijk van de 

ervaring en de aanleg van de speler en het is dan ook een goede zaak om in kleine 
E spelers hebben vaak een speelse, spontane instelling en is hun 

de eerste 
Let wel op dat de 

concentratie vaker nog een probleem is en dat een lange wedstrijdbespreking of 
speler vooral zelf 
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9.3 Doelstelling:
De doelstelling binnen deze leeftijdsfase is vooral het ontwikkelen van de techniek.
De techniek oefeningen worden dan ook een belangrijk onderdeel van de trainingen.  
UOW’02 zal dan ook de nodige aandacht moeten schenken aan het ontwikkelen van 
de trainers op dit gebied. Tevens word er gestart met het ontwikkelen van het inzicht 
en het herkennen van de spelbedoelingen binnen de basisvormen. Basisvormen zijn 
vereenvoudigde voetbalsituaties waarbij door de spelbedoeling, de organisatievorm 
en regels voorwaarden worden gerealiseerd voor een optimaal voetbalklimaat.

Kenmerken basisvormen:

 Voetbaleigen karakter (echte wedstrijdsituaties)
 Veel herhalingsmogelijkheden (veel beurten, grote betrokkenheid)
 Aanpassen aan het niveau c/q voetbalvermogen (manipuleer weerstanden)
 Creëer veel mogelijkheden c/q kansen voor adequaat situatief te kunnen 

coachen 

Doelstelling trainingsaccenten:

 Leren van de basistechnieken (aannemen, meenemen, passen etc)
 Angst voor koppen wegnemen (gebruik lichte ballen)
 Spelvreugde/plezier
 Stappen maken in het samenspel
 Basistechnieken met bal (techniektraining)
 Correctie van groot belang (zo nodig spel stil leggen en aanwijzing geven)
 Wedstrijdelementen (maak over wedstrijdjes)
 Speelse karakter moet training typeren
 Kleine partijvormen afwisselen met grote
 Speel met voetbalweerstanden (aantal spelers en scoringsvlakken)
 Aandacht voor overgang D
 Besteed aandacht aan het groepsgevoel
 Allerlei variaties 4 tegen 4 (spelers herkennen zodoende sneller situaties)
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9.4 Accenten E-jeugd t.a.v. de bouwstenen

Techniek

 Aannemen en verwerken van een rollende en stuiterende bal (stilstand, 
lopend)

 Beheersen van de bal
 Koppen
 Veel balcontacten (geef ook huiswerk mee)
 Veel dribbelen en drijven (sneller dan bij de F jeugd)
 Veel schieten en mikken (harder en beter dan bij de F jeugd)
 Basistechnieken met de bal (vooral de vormen van kappen)
 Inworp (aanleren tijdens partijvormen)

Tactiek

 Ontdekken van ruimte (vrijlopen in welke richting)
 Balbezit: uit elkaar (speelveld groot maken, komen tot een positiespel)
 Balbezit tegenstander: bij elkaar (speelveld klein maken, rugdekking geven

leren)
 Bal willen veroveren (leer snelheid uit tegenstander te halen door niet te 

happen)
 Doelpunten maken
 Wennen aan verschillende posities in het team

Fysiek

 Lichaamstechniek, meer coördinatie (en balgevoel)
 (hard)lopen
 Verandering van lopen (richting of snelheid)
 Ontwijken
 Springen, huppelen
 Starten en stoppen
 Versnellen vanuit beweging (met en zonder bal)
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 Draaien

Mentaal

 Plezier in het voetbalspel (beleving)
 Laat  spelers wennen aan correcties
 Winst/verlies wedstrijd (aandacht plezier maar vooral ontwikkeling spelers)
 Basisafspraken (spelregels, teamafspraken, spelsfeer moet aanwezig blijven)
 Zorg voor een veilige omgeving waar een ieder fouten mag maken

9.5Aandachtspunten  E training
 Leren van duidelijke voetbalregels (ook in het kader van de veiligheid)
 Aanleren van voetbalhandelingen
 Accenten op beweging (snelheid en reactie)
 Veel tijd besteden aan de basistechnieken (verbeteren en uitbreiden) via veel 

balcontacten en variatie
 Veel tijd besteden aan de techniekoefeningen (Coerver)
 Via 1:1 en 4:4 komen tot 7:7 waarbij spelers op verschillende plaatsen kunnen 

spelen
 Stimuleer eenvoudig samenspel (eerst aannemen, kijken en dan inspelen) 

waardoor spelpeil en spelplezier omhoog gaan
 Werk in kleine groepjes
 Zorg voor competitie (laat spelers met elkaar wedijveren)

9.6 Aandachtspunten  E wedstrijd
 De wedstrijd is middel om voetbalkwaliteit te ontwikkelen en mag dus niet het 

doel zijn. De uitslag mag voor de speler een rol spelen, maar niet voor (de 
doelstellingen van de) de jeugdtrainer of leider.

 Besteed aandacht een samenspel, maar realiseer je direct dat het maken van 
acties (pingelen) ook van belang zijn om later te komen tot man meer situaties

 Spelers mogen fouten maken (benadruk deze niet, maar geef complimenten 
als hij iets goeds doet)

 Korte wedstrijdbespreking (één taak verdedigen en één taak aanvallend 
meegeven)

 Benadruk in rust de positieve momenten en motiveer en animeer spelers.
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 Direct na de wedstrijd spelers op veld bij elkaar roepen en kort positief de 
wedstrijd bespreken en de eerst volgende training aan halen.

 Gun iedereen hun speelminuten (opleiden is het belangrijkste niet het 
resultaat)

 Maak de ouders duidelijk wie de coach is en wat van hen verwacht word 
(aanmoedigen dus)

 Zorg rond de wedstrijd voor beleving, geef vertrouwen en wees eerlijk.
 Bij Balbezit veld groot maken, opbouw via keeper, positiespel (samenspel) en 

zorg dat linies goed op elkaar aansluiten.
 Balbezit tegenstander veld klein maken (knijpen), druk zetten op balbezittende 

speler en zorg voor rugdekking
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9.7 Trainingsplan
Het trainingsplan, welke tot uiting komt in de Circuittraining is gericht op het 
aanleren van de basisvormen (passen, trappen, mikken, scoren en dribbelen) alsmede 
de ontwikkeling van de individuele technische vaardigheden binnen vereenvoudigde 
voetbalsituaties (1:1/2:2/4:4)

Onderstaande items zijn van belang voor het slagen van elke oefening. De trainer 
moet deze dan ook bewaken en de oefening aanpassen (methodische stappen) als 
een van deze items niet meer van toepassing is.

 Of het spel nog gespeeld wordt
 Of het nog geleerd wordt
 Of er nog plezier aan beleefd wordt

Het is heel belangrijk dat de E speler vormen krijgt aangeboden die voor veel 
voetbalplezier zorgen (BELEVING!). Maak hierbij gebruik van allerlei hulpmiddelen 
zoals pionnen, soorten en maten van doeltjes en paaltjes (zorg wel, door veiligheid). 
Laat de spelers op allerlei manieren dribbelen, drijven, kappen etc. (bij voorkeur alle 
speler één bal)

 Kies voor allerlei wedstrijdvormen in niet te grote ruimtes
 Herhaal de basisvormen voortdurend
 Verbeter coördinatie en het balgevoel
 Zorg voor uitdagende vormen met winnaars of puntentelling
 Leer zoveel mogelijk voetbal basistechnieken zoals verwoord in de 

bouwstenen
 Elke speler (waar nodig) een eigen bal

Het aanleren van deze basisvormen en individuele technische vaardigheden zou je 
kunnen verdelen in drie fases. Natuurlijk train je elke training alle fases, maar voor het 
goed functioneren van fase 2 moeten de spelers fase 1 goed beheersen. Dus stap niet 
te snel over naar een hogere fase zonder dat de lagere fase er goed in zit en blijf 
deze fase altijd herhalen.

Fase 1 (warming-up Orientatie fase)

 Passen en trappen (links en rechts)
 Dribbelen (links en rechts, binnen en buitenkant voet)
 Drijven van de bal (snelheid verhogen)
 Aannemen rollende en stuiterende bal in de loop (in de beweging)
 Positiespel (5:2 of zelfs 4:2)
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 Doelpunten maken (eenvoudige afwerkvorm)
 Doelpunten voorkomen (lijndribbel of met doeltjes werken)
 Koppen (eenvoudige kopvormen, lichte ballen, angst voor koppen wegnemen)

Fase 2 (oefen-/leerfase)

 Weerstanden verhogen c.q verkleinen door met ruimtes te spelen
 Meer en minder spelers
 Veldbezetting/teamorganisatie toepassen
 Gebruikmaken van spelregels en/of aanpassen (manipuleer weerstand)
 Groter positiespel (4:6) met een doel/richting
 Situatief coachen (team gericht, maar ook individueel)
 Kleinere partijvormen 2:3 , 3:3, 3:4, 

Fase 3 (toepassingsfase)

 Partijvormen 4:4 (allerlei vormen)
 Wedstrijdvormen 7:7
 Coachen op veldbezetting 
 Organisatie (opbouw keeper)
 Nabootsen wedstrijdsituaties

Bij de hogere teams (ABCD) is fase 3 (toepassingsfase) de fase waar je niet meer 
situatief coacht maar begeleidend coacht, alleen bij de F en de E jeugd is het 
noodzakelijk toch ook in deze fase buiten het begeleidend coachen ook situaties te 
coachen, omdat de meeste spelers nog veel begeleiding nodig hebben.

9.8 Oefenstof
Binnen UOW’02 werken wij via de richtlijnen van de KNVB en werken dan ook met de 
uitgewerkte oefenstof die uitgebracht is op DVD genaamd Allemaal Uitblinkers. De 
trainers en coaches van deze leeftijdscategorie zullen deze oefenstof ontvangen van 
de technisch jeugdcoördinator. Van elke fase zoals hierboven beschreven zijn er een 
aantal voorbeelden toe gevoegd aan dit hoofdstuk. Tevens zal er een start worden 
gemaakt met de eerste basisoefeningen/vormen van de Coerver technieken. Deze 
technieken zullen eerst aan de trainers moeten worden (aan)geleerd voordat deze 
kunnen worden overgebracht naar de spelers. 

In het hoofdstuk van de F-jeugd hebben wij een drietal voorbeelden gegeven van 
een oriëntatiefase (fase1) onderstaand geven wij een aantal voorbeelden van een 
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oefen/leerfase (fase 2) voor de E-jeugd. Zoals eerder vermeld staan deze 
oefenvormen allemaal op de DVD Allemaal Uitblinkers.

Voorbeelden Oefen-/Leerfase (fase 2)

In een veld van 20 meter lang en 20 meter breed en dan twee keer naast elkaar 
uitgezet zoals hierboven getekend, speelt men eerst 3:2 met twee kleine doeltjes 
(3x1) met als doel samen te spelen de ruimtes te zien en te komen tot scoren kan 
men dit later zonder veel te veranderen uitbouwen naar 4:3 of 4:4
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2+ Keeper : 2+Keeper kan zowel voor aanvallende partij alsook de verdedigende 
partij nuttig zijn om bijvoorbeeld ruimtes zien met en zonder bal maar ook voor de 
verdedigend de tegenstander naar een kant te dwingen om zo de boel vast te zetten 
en de bal te veroveren
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3+ Keeper : 2+Keeper kan zowel voor aanvallende partij alsook de verdedigende 
partij nuttig zijn om bijvoorbeeld ruimtes zien (diepte in spel) met en zonder bal. 
Verdediging zorgt voor klein veld en geeft ruimte dekking. Aanvallend diepte zoeken 
en bijsluiten.
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Positiespel 5:2 zo neer zetten dat de spelers dezelfde ruimtes zien in het spel alsook 
zo dadelijk in de partijvorm en wedstrijdvorm. Doel van dit positiespel is behouden 
van de bal (samenspel), ontwikkelen van de handelingen met bal onder bepaalde 
voetbalweerstanden (ruimte, tijd en tegenstanders) alsook het spel kunnen 
verplaatsen onder druk van de verdedigers

9.9 Speelstijl
Het selectieteam (E1) en opleidingsteam (E2) behoren in de basisformatie (1:3:3) van 
UOW’02 te spelen. De recreatieve teams (teams lager dan de E2) behoeven niet in 
deze stijl te spelen, maar in het kader van het opleidingsplan zou dit wel wenselijk 
zijn.



10 D-JEUGD

10.1 Leeftijdskenmerken:
D spelers zijn voetbal(st)ers van 11
zijn en tevens vragen naar de eerste technische aanwijzingen
visueel is ingesteld en langer zijn concentratie kan behouden dan de E speler pikt hij 
zeer snel iets op zeker als de trainer het goede voorbeeld geeft.
van de D speler is meestel in balans waardoor de eigenschappen als snelheid, 
behendigheid en coördinatie zich snel o
bewegingen) is dan ook op deze leeftijd wenselijk. 
vastere vriendengroepen ontstaan met een duidelijk groepsorde, waardoor het 
samenwerkingsgedrag toeneemt en men meer aandacht kan bes
samenspel.
De D speler ontwikkeld een eigen mening, kent geen angst, is een avonturier,
groot zijn en heeft al een prestatiedrang. Deze laatste kenmerken zorgen ervoor dat 
met veel wedstrijdgerichte oefenvormen kunt trainen en de s
meedenken in oplossingen zonder de technische uitvoering en de sfeer in de groep 
uit het oog te verliezen.

10.2 Voetballeerproces D-Jeugd:

leren spelen vanuit een basistaak

pelers zijn voetbal(st)ers van 11 t/m 12 jaar die ontzettend enthousiast, leergierig 
vragen naar de eerste technische aanwijzingen. Omdat de D speler 

r zijn concentratie kan behouden dan de E speler pikt hij 
zeer snel iets op zeker als de trainer het goede voorbeeld geeft. De lichaamsbouw 
van de D speler is meestel in balans waardoor de eigenschappen als snelheid, 
behendigheid en coördinatie zich snel ontwikkelen. Loopscholing (alle soorten 
bewegingen) is dan ook op deze leeftijd wenselijk. Ook zie je in deze leeftijdsfase 
vastere vriendengroepen ontstaan met een duidelijk groepsorde, waardoor het 
samenwerkingsgedrag toeneemt en men meer aandacht kan besteden aan tactiek en 

speler ontwikkeld een eigen mening, kent geen angst, is een avonturier,
groot zijn en heeft al een prestatiedrang. Deze laatste kenmerken zorgen ervoor dat 
met veel wedstrijdgerichte oefenvormen kunt trainen en de spelers kunt laten 
meedenken in oplossingen zonder de technische uitvoering en de sfeer in de groep 

Jeugd:

spelen vanuit een basistaak
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ontzettend enthousiast, leergierig 
Omdat de D speler 

r zijn concentratie kan behouden dan de E speler pikt hij 
De lichaamsbouw 

van de D speler is meestel in balans waardoor de eigenschappen als snelheid, 
ntwikkelen. Loopscholing (alle soorten 

Ook zie je in deze leeftijdsfase 
vastere vriendengroepen ontstaan met een duidelijk groepsorde, waardoor het 

aan tactiek en 

speler ontwikkeld een eigen mening, kent geen angst, is een avonturier, wil 
groot zijn en heeft al een prestatiedrang. Deze laatste kenmerken zorgen ervoor dat 

laten 
meedenken in oplossingen zonder de technische uitvoering en de sfeer in de groep 
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10.3 Doelstelling:
De doelstelling binnen deze leeftijdsfase is vooral het ontwikkelen van het inzicht het 
herkennen van spelbedoelingen en de algemene uitgangspunten van de 
hoofdmomenten balbezit tegenpartij (teamfunctie verdedigen) en balbezit 
(teamfunctie opbouwen en aanvallen). De overgang van 7:7 naar 11:11 kenmerkt zich 
vooral door een nieuwe oriëntatie (perceptie). De spelers krijgen te maken met 
grotere ruimte, grotere afstanden, meer spelers (medespelers en tegenstanders), 
meer een complexere opties, nieuwe spelregels en een andere taakverdeling.

Doelstelling trainingsaccenten:

 Technische vaardigheden verbeteren
 Kennis laten maken met de eerste tactische opdrachten
 Streven naar een zo hoog mogelijk niveau
 Vrijheid en eigen creativiteit mogen niet in gedrang komen
 Training mengelmoes van techniek en conditionele prikkels
 Vrijlopen en bewegen zijn een belangrijk onderdeel
 Basis- en baltechniek staan voorop dus zoveel als mogelijk met bal
 Training moet leuk, boeiend en uitdagend zijn
 Leren door te spelen (veel voetbalvormen, positie en partijspelen)
 Prestatiedrang in de gaten houden
 Accenten op samenspel en teamverband
 Positieve waardering (geef complimenten)
 Zorg voor een veilige omgeving (er mogen fouten worden gemaakt)
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10.4 Accenten D-jeugd t.a.v. de bouwstenen

Techniek

 Aanvalstechnieken
 Schijn en passeerbewegingen
 Schieten
 Verdedigingstechnieken
 Slidings en afschermen bal
 Storen
 Spelhervattingen
 Doelpunten voorkomen

Tactiek

 Samenspel
 Veldbezetting
 Verkenning posities in elftal
 Algemene principes balbezit
 Algemene principes balbezit tegenstander

Fysiek

 Conditieverbetering
 Lenigheid 
 Behendigheid
 Beheersen Warming-up (dynamische w-up)

Mentaal

 Zelfstandigheid
 Accepteren correcties en instructies leiding
 Lef tonen
 Verzorging materiaal
 Ontwikkelen verbaliteit

Teambuilding
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 Trainingskamp
 Basistaken vormen fundament
 Organisatie rondom team
 Geloofwaardigheid coach en spelers

10. 5 Aandachtspunten  D training
 Essentieel is een goed eigen voorbeeld
 Controleer en corrigeer tijdens oefeningen (juiste uitvoering)
 Motiveer spelers en leg uit waarom iets op deze manier uitgevoerd moet 

worden
 Daag speler uit en geef niet voortdurend dezelfde oplossing
 Besteed veel aandacht aan het wij gevoel (samen)
 Trainingen moeten voorbereid zijn en geen lange verhalen maar doen
 Coach situatief (zet spel stil en zorg voor een goede uitvoering)
 Speel met tijd, ruimte, aantalen  en spelregels
 Vertaal trainingsituaties naar wedstrijdsituaties (breng spelers in deze situatie)
 Stimuleer twee benigheid
 Coach is motivator/annimator en zorgt voor plezier en beleving
 Leer tactische begrippen (rugdekking, knijpen, drukzettenetc)
 Verhoog bewegingstempo en handelingssnelheid (let op voor slordigheid)

10.6 Aandachtspunten D wedstrijd
 Geef taken en het elftal
 Geef taken per linie
 Geef taken per speler
 Stimuleer eigen initiatief
 Verbeter stap voor stap spelsysteem
 Geef handreikingen bij een verkeerde voetbaloplossing
 Geef leermomenten tijdens de rust en na de wedstrijd
 Houd spelers bij de les (concentratie, motiveer)
 Spreek ouders aan als zij zich bemoeien met de coaching
 Coach positief
 Laat spelers eerst zelf de oplossingen zoeken
 Acceptatie correctie scheidsrechter
 Fair Play (gedrag) belangrijk
 Besteed aandacht aan de wissel spelers en laat iedereen spelen
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Coachmomenten:

 Opbouw van achteruit (startende bij de keeper)
 Diepte pass voor breedte pass
 Ondersteuning van de spitsen
 Driehoekjes maken
 Veldbezetting aanvallend en verdedigend
 Loopacties zonder bal
 Restverdediging
 Waar duels en druk zetten

Balbezit:

 Opbouw van achteruit 
 Vleugelverdedigers breed en iets naar voren staan 
 Spitsen zo diep mogelijk
 Middenvelders niet op een lijn (openlijn naar spitsen)
 Vleugelspitsen acties maken en voorzet geven
 Middenvelders zijn ondersteunend
 Spitsen in 16 meter opduiken
 Veldbezetting
 Driehoekjes maken

Balbezit tegenstander:

 Speelruimte klein maken 
 Direct druk zetten op tegenstander
 Let op voor de ruimte in de rug
 Rugdekking geven
 Knijpen naar de kant van balbezit
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Spelhervattingen:

 Laat spelers zelf beslissen over uitvoering spelhervatting (bespreek achteraf 
keuzes)

 Vrije trappen ook een kort nemen (situatie en stand)
 Hoekschoppen afwisselend (lang-kort of in de 16 of rand 16)
 Linies kort op elkaar zodat er ook kort ingespeeld kan worden

10.7 Trainingsplan
Het trainingsplan voor D jeugd bestaat grotendeels al uit het vertalen van het 
gesignaleerde voetbalprobleem naar oefenstof. Veel herhalingen zorgen ervoor dat 
het voetbalprobleem word opgelost. Probeer de oefenstof zoveel als mogelijk te 
verpakken in partijvormen en positiespelletjes en zorg vooral in fase 1 dat de 
bouwstenen (opbouw ontwikkelingsplan) getraind blijven, want zonder ontwikkeling 
fase 1 geen ontwikkeling in fase 2 en 3.

Onderstaande items zijn van belang voor het slagen van elke oefening. De trainer 
moet deze dan ook bewaken en de oefening aanpassen (methodische stappen) als 
een van deze items niet meer van toepassing is.

 Of het spel nog gespeeld wordt
 Of het nog geleerd wordt
 Of er nog plezier aan beleefd wordt

Het is heel belangrijk dat de D speler vormen krijgt aangeboden die voor veel 
voetbalplezier zorgen (BELEVING!) en dat er veel beweging- en coördinatievormen in 
zijn verpakt.. Maak hierbij gebruik van allerlei hulpmiddelen zoals pionnen, soorten en 
maten van doeltjes, paaltjes en ladders (zorg wel, door veiligheid). Laat de spelers op 
allerlei manieren dribbelen, drijven, kappen etc. (bij voorkeur alle speler één bal)

 Kies voor allerlei wedstrijdvormen in niet te grote ruimtes
 Herhaal de basisvormen voortdurend
 Verbeter coördinatie en het balgevoel
 Zorg voor uitdagende vormen met winnaars of puntentelling
 Leer zoveel mogelijk voetbal basistechnieken zoals verwoord in de 

bouwstenen



73

 Elke speler (waar nodig) een eigen bal
 Loopacties zonder bal
 Doet iedereen mee na de pass (doorbewegen)
 Herstel speler zijn eigen fout

Fase 1 (warming-up Orientatie fase)

 Passen en trappenvormen (o.a. y-vormen)
 Techniekoefeningen (o.a. in een visgraad)
 Drijven van de bal (snelheid verhogen)
 Aannemen bal (borst, knie voet etc)
 Positiespel (5:2 of zelfs 4:2)
 Doelpunten maken (eenvoudige afwerkvorm)
 Doelpunten voorkomen (lijndribbel of met doeltjes werken)

Fase 2 (oefen-/leerfase)

 Weerstanden verhogen c.q verkleinen door met ruimtes te spelen
 Meer en minder spelers
 Veldbezetting/teamorganisatie toepassen
 Gebruikmaken van spelregels en/of aanpassen (manipuleer weerstand)
 Situatief coachen (team gericht, maar ook individueel)
 Kleinere partijvormen 2:3 , 3:3, 3:4, 
 Partijvormen 4:4 (allerlei vormen)

Fase 3 (toepassingsfase)

 Wedstrijdvormen 7:7
 Coachen op veldbezetting 
 Organisatie (opbouw keeper)
 Nabootsen wedstrijdsituaties

Bij de hogere teams (ABC) is fase 3 (toepassingsfase) de fase waar je niet meer 
situatief coacht maar begeleidend coacht. Dus je kijkt wat de spelers hebben 
opgepikt uit de anders fases.

Zie voor oefenstof in onze eigen voetbalcartotheek
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10.8 Speelstijl
Al onze selectie - en opleidingselftallen spelen een 1-4-3-3 systeem
Waarin de trainer de vrijheid heeft om in het 1-4-3-3 systeem dingetjes aan te 
passen, zoals hangend buiten spelers, punt naar voren of naar achter in middenveld 
of back spelers iets naar voren en centrale verdedigers naast elkaar te laten spelen.
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11 C-JEUGD

11.1 Leeftijdskenmerken:
C spelers zijn voetbal(st)ers van 12 t/m 14 jaar die in deze fase logisch denken 
waardoor combineren steeds makkelijker word. Ook zien ze al oplossingen verder 
weg, maar motorisch kunnen ze het nog niet waarmaken. C-spelers krijgen steeds 
meer gevoel voor tactiek en hebben het vermogen om ook meer abstract te denken. 
In deze leeftijdscategorie zijn wij grote verschillen in lichaamsbouw (snelle toenamen 
been en halslengte) ze worden houterig en slungelachtig waardoor ze ook maar 
beperkt belastbaar zijn. Soms lijken C spelers dan ook al 15/16 jaar terwijl in dezelfde 
groep leeftijdsgenoten kenmerken vertonen van E-pupilen.

Door alle veranderingen op sociaal en psychologische gebied (school, geen tijd voor 
vriendjes/huiswerk, verantwoordelijkheden) is hij vaak meer met zichzelf bezig dan 
met anderen. Hij gaat tegen het ouderlijk gezag in en voelt zich lusteloos en heeft 
ook wel last van wisselende stemmingen. Hij kan opvallend gedrag vertonen om een 
plaats in een groep  te veroveren.

OP het voetbalveld zie je deze kenmerken terug. De fysieke verschillen en problemen 
zijn het duidelijkst te zien. De jonge, technische goed ontwikkelde speler uit de D-
jeugd springt als C-speler plotseling alle ballen van de voet, de snelle speler lijkt 
plotseling niet meer vooruit te branden. Tevens hebben de meeste C-spelers te 
weinig rust aan de bal en zoeken de oplossing veelal in de kleine ruimte. Het 
verplaatsen van het spel d.m.v. een lange trap behoort meestal niet tot de 
mogelijkheden.

Door deze grote verschillen is het voor de trainer moeilijk een juiste training voor te 
bereiden en zal hij heel wat keren ‘water bij de wijn’ moeten doen en zal je nogal 
merken dat de doelstellingen niet gehaald worden. Geduld is een schone zaak.



11.2 Voetballeerproces C-Jeugd:

Afstemmen van basistaken binnen 

11.3 Doelstelling:
De doelstelling binnen deze leeftijdsfase is vooral om het verder ontwikkelen van het 
inzicht in de taken en functionele technische vaardigheden om deze taken te kunnen 
uitvoeren. De spelers hebben tijdens hun periode in de D
een groter veld, hun positie, taak en functioneren. Deze ervaringen zullen in de C
jeugd worden uitgebreid door het krijgen van extra taken tijdens het verdedigen 
en/of aanvallen alsook het samenwerken met een andere linie zal in deze 
leeftijdscategorie naar voren komen.

Doelstelling trainingsaccenten:

 Ontwikkeling van het individu staat centraal
 Belangstelling voor het voetbal trachten te behouden
 Hechte groep maken of behouden
 Kliekvorming voorkomen
 Accenten op samen doen en presteren
 Prestatieve kan komt meer om de hoek kijken
 Rekening houden met eventuele achterstanden
 Motiveer waarom je iets doet

Jeugd:

Afstemmen van basistaken binnen team

binnen deze leeftijdsfase is vooral om het verder ontwikkelen van het 
inzicht in de taken en functionele technische vaardigheden om deze taken te kunnen 
uitvoeren. De spelers hebben tijdens hun periode in de D-jeugd kunnen wennen aan 
een groter veld, hun positie, taak en functioneren. Deze ervaringen zullen in de C
jeugd worden uitgebreid door het krijgen van extra taken tijdens het verdedigen 
en/of aanvallen alsook het samenwerken met een andere linie zal in deze 
leeftijdscategorie naar voren komen.

Doelstelling trainingsaccenten:

Ontwikkeling van het individu staat centraal
Belangstelling voor het voetbal trachten te behouden
Hechte groep maken of behouden
Kliekvorming voorkomen
Accenten op samen doen en presteren spelers en trainers
Prestatieve kan komt meer om de hoek kijken
Rekening houden met eventuele achterstanden
Motiveer waarom je iets doet
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binnen deze leeftijdsfase is vooral om het verder ontwikkelen van het 
inzicht in de taken en functionele technische vaardigheden om deze taken te kunnen 

gd kunnen wennen aan 
een groter veld, hun positie, taak en functioneren. Deze ervaringen zullen in de C-
jeugd worden uitgebreid door het krijgen van extra taken tijdens het verdedigen 
en/of aanvallen alsook het samenwerken met een andere linie zal in deze 
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 Veel speelse vormen
 Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie
 Handelingssnelheid vergroten

11.4 Accenten C-jeugd t.a.v. de bouwstenen

Techniek

 Alle items van F, E en D natuurlijk blijven oefenen
 Duelscholing
 Combinatievormen
 Voorzet
 Tweebenig
 Techniek functioneel maken

Tactiek

 Doelpunten voorkomen
 Speelwijze BBT (bal bezittende partij)
 Linie specifieke taken
 Vormen van dekken
 Taakgericht spelen

Fysiek

 Looptraining
 Intervaltrainingen
 Herstelvermogen
 Herstalcapaciteit

Mentaal

 Controle over emotie
 Winnaars mentaliteit kweken
 Kritisch eigen prestatie
 Initiatief nemen
 Prestatie en taakgericht kunnen werken

Teambuilding

 Trainingskamp
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 Doelmatig positiespel
 Samenwerken tactische vormen/trainingen

11.5 Aandachtspunten C training
 Training is goed voorbereid met als uitgangspunt de wedstrijd
 Aandacht voor (goed en voldoende) materiaal
 Er is overleg met andere  trainers ivm de nodige extra ruimte
 Belangrijk is dat de trainer coached, maar neem spelers wat vaker apart omdat 

deze het coachen vaak negatief uitleggen en dat ze het corrigeren in de groep 
wat moeilijk vinden

 Start de training door te vertellen wat de essentie van de training is 
(kort/krachtig)

 Dynamische W-up laten leiden door de natuurlijke leider van de groep
 Besteed ook specifiek aandacht aan de keeper (oefenvormen in de groep)
 Hoe rekening met beperkte belastbaarheid (groeispurt nodige lichamelijke 

problemen)
 Zorg voor veel voetbalplezier met voldoende beleving
 Afwisselen en veel herhalen (veel van het zelfde maar in een ander vorm)
 Zorg voor voldoende uitdaging
 Laat spelers zelf de oplossingen aandragen (vraag maar vertel het de speler 

niet)
 Stel eisen aan de uitvoering (het mag fout gaan). Meestal zijn dit zaken zoals 

de juiste bal snelheid, inspeel pass, kaats op de juiste voet, schuin aanbieden 
(ruimte maken) en concentratie

 Aandacht  voor de diep/lange bal die vaak bij de C-jeugd nog niet veel 
gehanteerd word. Te vaak zoeken ze de oplossing in de kleine ruimte

11.6 Aandachtspunten C Wedstrijd
 Besteed aandacht aan de wisselspelers
 Benadruk teamaspect wat begint bij de Warming-Up
 Kweek zelfvertrouwen (wees positief en niet negatief in je coaching)
 Onderling coaching verzwaakt, houdt ze positief bij de les
 Observeer en analyseer de emoties van de spelers (grijp in)
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 Blijf zelf kalm en ga niet mee in de emoties van de wedstrijd
 C spelers verlaten snel hun posities, bewaak een goede veldbezetting
 Analyseer bij Balbezit, Balbezit tegenstander en omschakeling (wat doet 

iedereen)
 Spelhervattingen spelers zelf laten uitvoeren, naderhand bespreken
 Bewaak de tactische afspraken zeker bij zwakkere tegenstanders
 C-speler kun je al leren om rekening te houden met de onderlinge afstanden

11.7 Trainingsplan
Volgens onze bouwstenen, opleidingsplan en de visie van de KNVB ontwikkel de C-
jeugd wedstrijdrijpheid. De wedstrijd word dan ook als uitgangspunt genomen en de 
het voetbalprobleem vertaald naar de training/oefenstof zonder de opbouw van de 
wat op een leeftijd geleerd dient te worden uit het oog te verliezen. Het is de 
bedoeling dat er wedstrijdgericht getraind word, met veel aandacht voor 
partijvormen en positiespelletjes waar de coach een belangrijke rol speelt in zijn 
coaching en het goed laten verlopen van deze oefenstof (indien nodig aanpassingen 
doet). Taakgericht trainen is dan ook al verantwoord. Breng de speler dus in situaties 
waarin ze op zaterdag ook verzeild raken, zodat ze bewust worden van hun taak op 
een bepaalde positie. Start met de opbouw van achteruit, daarna komt het 
middenveld en tot slot de voorhoede aan bod en werk vooral met overtal situaties, 
het bijsluiten van de linies en de gewenste veldbezetting (altijd alle posities bezet). 
Stel eisen aan een goede balcontrole, snelle balbehandeling en de juiste balsnelheid
(niveau van spelers).

Bij de C-jeugd kan een gedeelte van de oefenstof gebaseerd zijn op thema’s, zoals 
bijvoorbeeld de maand september passen en trappen en in de maand oktober veel 
Wiel Coerver oefeningen. Bij de keuzen van de oefenstof moet een trainer zeker 
rekening houden met de beperkte belastbaarheid en groeiproblemen. Er moet 
voldoende aandacht zijn voor lichaamsscholing en een goede warming-up.

Fase 1 (warming-up Orientatie fase)

 Passen en trappenvormen (over meer schijven en grotere afstanden)
 Techniekoefeningen (Wiel Coerver)
 Verhogen balbehandeling
 Aannemen, verwerken en voortzetting met bal
 Positiespel (overtal, ondertal wel met richting en een doel)



80

Fase 2 (oefen-/leerfase)

 Weerstanden verhogen c.q verkleinen door met ruimtes te spelen
 Meer en minder spelers
 Veldbezetting/teamorganisatie toepassen (taken meegeven en op sturen)
 Gebruikmaken van spelregels en/of aanpassen (manipuleer weerstand)
 Situatief coachen (team gericht, maar ook individueel)
 Partijvormen 4:4 (allerlei vormen en train herstelvermogen)

Fase 3 (toepassingsfase)

 Wedstrijdvormen 7:7 en groter indien mogelijk samenwerken met andere 
teams

 Coachen op veldbezetting 
 Organisatie (opbouw keeper)
 Nabootsen wedstrijdsituaties

Zie voor oefenstof in onze eigen voetbalcartotheek

11.8 Speelstijl
Al onze selectie - en opleidingselftallen spelen een 1-4-3-3 systeem
Waarin de trainer de vrijheid heeft om in het 1-4-3-3 systeem dingetjes aan te 
passen, zoals hangend buiten spelers, punt naar voren of naar achter in middenveld 
of back spelers iets naar voren en centrale verdedigers naast elkaar te laten spelen.
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12 B-JEUGD

12.1 Leeftijdskenmerken:
B spelers zijn jongen van 14 tot en met 16 jaar die veel grote lichamelijke 
veranderingen mee maken, wat gepaard gaat met de nodige frustratie en emotionele 
onrust. In verband met deze stemmingswisselingen zijn er periodes waar deze spelers 
niet gemotiveerd zijn en zeer wisselvallig zijn in hun prestaties. Spelers zijn in het 
algemeen kritisch zowel op anderen als ook op zich zelf. Ook zijn zij in staat hun 
eigen spel kritisch te analyseren en speelt een bepaalde pikorde in de groep vaak een 
belangrijke rol. Opvallend is ook de neiging om afspraken te verwaarlozen, maar van 
de andere kant zijn kunnen de spelers best wel goed op hun 
verantwoordelijkheidsgevoel worden aangesproken. Eigen normen komen wel eens 
in gedrang met de groepsnormen.

Omdat hun analytisch vermogen is verbeterd kan men de wedstrijd ook als 
referentiekader gebruiken voor het opzetten van de trainingsinhoud. De spelers vind 
het tevens belangrijk met welke opdracht/gedachte de ploeg speelt en kan op een 
gegeven moment ook linken liggen naar bepaalde afspraken en gaan daarbij beter 
met elkaar samenwerken. Het begint dan ook eerst met een paar simpele opdrachten 
die in de loop van het seizoen verder uitgebreid kunnen worden.

De belastbaarheid (kracht en uithoudingsvermogen) van de individuele speler kan 
pas verhoogd worden als de groeispurt achter de rug is. De trainer moet dan ook op 
zijn hoede zijn en zou hij moeten inspelen op de verschillen tussen biologische en 
kalanderleeftijd. I.v.m. de geringe trainingsfrequentie is het vooral de bedoeling om 
deze belastbaarheid vooral met bal te verbeteren.



12.2 Voetballeerproces B-Jeugd:

Wedstrijd rijpheid/competitierijpheid

12.3 Doelstelling:
In deze fase gaat het vooral om het rendement van handelen.

 Rendement van de taakuitvoering in relatie tot het 
en doelmatig handelen.

 Het geen waar de speler talent voor heeft verder ontwikkelen. Wie is geschikt 
voor welke positie en taak.

 Leren omgaan met ander speelwijzen (tegenstanders)

Jeugd:

Spelen als een team

Wedstrijd rijpheid/competitierijpheid

In deze fase gaat het vooral om het rendement van handelen.

Rendement van de taakuitvoering in relatie tot het teamresultaat: herkenning 
en doelmatig handelen.
Het geen waar de speler talent voor heeft verder ontwikkelen. Wie is geschikt 
voor welke positie en taak.
Leren omgaan met ander speelwijzen (tegenstanders)
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teamresultaat: herkenning 

Het geen waar de speler talent voor heeft verder ontwikkelen. Wie is geschikt 
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Doelstelling trainingsaccenten:

 Wedstrijdgerichtheid
 De spelers laten spelen daar waar ze beter worden (spelersontwikkeling 

voorrang op elftal)
 Streven naar prestatie (motiveren)
 Teamorganisatie 
 Individuele uitvoering taak
 Algemene principes positiespel en partijvormen
 Verbeteren van de technische uitvoering 
 Verhogen van de handelingssnelheid
 Verbeteren van het herstelvermogen en herstelcapaciteit
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12.4 Accenten B-jeugd t.a.v. de bouwstenen

Techniek

 Alle items van F, E, D en C natuurlijk blijven oefenen
 Handelingssnelheid verhogen
 Technieken verbinden

Tactiek

 Verdieping specifieke taken
 Spelhervattingen
 Tempo bepalen
 Omgaan met voorsprong en achterstand
 Beheersen individuele specifieke taken

Fysiek

 Snelheidstrainingen
 Accenten op starten
 Accenten op sprinten
 Accenten op springen
 Verbeteren wedstrijd conditie
 Verbeteren van de Duelkracht

Mentaal

 Prestatie bewust
 Accepteren correctie en instructie medespelers
 Groepsgericht kunnen werken
 Ondergeschikt kunnen zijn
 Zelfkritiek

Teambuilding

 Overlegsituaties creëren
 Harmonie binnen club en team
 Mogelijkheden van de club en team kennen



85

12.5 Aandachtspunten B training
 Leg voortdurend de relatie tussen de training en de wedstrijd
 Manipuleer met weerstanden (ruimtes, aantal spelers, aantal keren raken etc)
 Partijvormen speel je bewust met bepaalde formaties
 Bewaak dat de training voor een ieder uitdagend is
 Aandacht voor kijken voordat je de bal krijgt
 Aandacht om zo te staan/te lopen dat je kunt kijken
 Streef (door loopacties) naar vier afspeelmogelijkheden (li,re midden en diep)
 Diepte bal voor de breedte pass (sla speler naast je ook eens over)
 Nooit in een lijn staan met je medespelers
 Bij bal aanname de bal meenemen in de ruimte die er ligt
 Niet altijd direct spelen, maar rust creëren aan de bal (aannemen)

12.6 Aandachtspunten B Wedstrijd
 Veel aandacht voor de (belangrijkste) tactische principes
 Bij balverlies speelruimte direct verkleinen
 Voorkom de dieptepass (dwing tegenstander tot terug of breedte pass)
 Zet druk op balbezittende speler
 Basistaken van de speler vormen het uitgangspunt
 Zoek oplossing die het beste is voor het team en niet persoonlijk
 Stel je zo op dat bal en tegenstander te zien zijn
 Moment van vastzetten herkennen en uitvoeren 
 Kantelen van het spel
 Denk aan een bepaalde restverdediging
 Anticiperen 
 Geen risico’s bij opbouwen op eigen helft
 Openlijn creëren 
 Gebruik de derde man (driehoekjes)
 Voldoende spelers die aansluiten
 Probeer overtallen te creëren door (mensen door te schuiven of individuele 

actie)
 Nooit met de rug naar medespeler of bal staan (ingedraaid staan)
 Als diep gespeeld kan worden, volgt (moet) de diepte pass
 Aandacht voor discipline en zelfbeheersing
 Stimuleer onderlinge coaching
 Altijd de bal willen hebben (eis op)
 Keeper beweegt mee en is altijd aanspeelbaar
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12.7 Trainingsplan
Volgens onze bouwstenen, opleidingsplan en de visie van de KNVB ontwikkel de B-
jeugd zich dermate dat hij bereid is zich op te offeren en te spelen als collectief 
(team). 
De trainingen moeten dan niet alleen individueel gericht zijn om spelers te 
verbeteren, maar moet er zeker genoeg ruimte zijn voor het collectief. De trainer doet 
er dan ook goed aan om vedetteneigingen aan de kaak te stellen en deel te nemen 
aan activiteiten die door een club (of door hem zelf) worden georganiseerd, waardor 
hij de binding met de club verstevigd.

De wedstrijd word dan ook net als bij de C jeugd als uitgangspunt genomen en het 
voetbalprobleem vertaald naar de training/oefenstof zonder de opbouw van de wat 
op een leeftijd geleerd dient te worden uit het oog te verliezen. Het is de bedoeling 
dat er wedstrijdgericht getraind word, met veel aandacht voor partijvormen en 
positiespelletjes waar de coach een belangrijke rol speelt in zijn coaching en het goed 
laten verlopen van deze oefenstof (indien nodig aanpassingen doet). Het taakgericht 
trainen was bij de C jeugd al verantwoord maar is bij de B jeugd al een must. Breng 
de speler dus in situaties waarin ze op zaterdag ook verzeild raken en maak te bewust 
van hun taken in de opbouw, omschakeling en verdediging en probeer deze door de 
juiste coaching te verbeteren.

Fase 1 (warming-up Orientatie fase)

 Passen en trappenvormen (over meer schijven en grotere afstanden)
 Verbind de Techniekoefeningen (partijvormen 1:1 en 2:2)
 Verhogen balbehandeling
 Positiespel (overtal, ondertal wel met richting en een doel)

Fase 2 (oefen-/leerfase)

 Weerstanden verhogen c.q verkleinen door met ruimtes te spelen
 Meer en minder spelers
 Veldbezetting/teamorganisatie toepassen (taken meegeven en op sturen)
 Gebruikmaken van spelregels en/of aanpassen (manipuleer weerstand)
 Situatief coachen (team gericht, maar ook individueel)
 Partijvormen 4:4 (allerlei vormen en train herstelvermogen)
 Grotere partijvormen en positiespellen op bepaalde stukken van het veld
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Fase 3 (toepassingsfase)

 Wedstrijdvormen 7:7 en groter indien mogelijk samenwerken met andere 
teams

 Coachen op veldbezetting 
 Organisatie (opbouw keeper)
 Nabootsen wedstrijdsituaties

Zie voor oefenstof in onze eigen voetbalcartotheek

12.8 Speelstijl
Al onze selectie - en opleidingselftallen spelen een 1-4-3-3 systeem
Waarin de trainer de vrijheid heeft om in het 1-4-3-3 systeem dingetjes aan te 
passen, zoals hangend buiten spelers, punt naar voren of naar achter in middenveld 
of back spelers iets naar voren en centrale verdedigers naast elkaar te laten spelen.
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13 A-JEUGD

13.1 Leeftijdskenmerken:
A spelers zijn jongen van 16 tot en met 18 jaar die Het voetbal al op een volwassen 
manier kunnen spelen en benaderen. Omdat hun sterkste/favoriete positie nu wel 
bekend is kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden over de teamorganisatie, 
basistaken die daarbij horen. Omdat de groeispurt achter de rug is, wat je merkt aan 
de coördinatie en mobiliteit moet je veel aandacht schenken aan een grondige 
warming-up (coördinatie, kracht en lenigheid) waarbij er rekening gehouden moet 
worden met de individuele verschillen in deze leeftijdscategorie. Deze 
leeftijdscategorie leent zich ook uitermate voor krachttraining (vormen met bal) en 
intervaltrainingen. Uiteraard blijft een hoge belasting wel afhankelijk van de 
individuele leefstijl en conditie.

Een belangrijk item in deze leeftijd is het teambelang en combinatie met de pikorde. 
De A spelers wil winnen en is tevens gevoelig voor zijn plaats in het team, wat 
maatschappelijk gezien een trend is bij deze leeftijdscategorie. De trainer zal 
natuurlijke de opleidingsdoelen in de gaten moeten houden maar vooral het sociaal 
en pedagogisch oplossingen zoeken zodat hij conflictsituaties vermeid. De spelers 
zoeken naar een zekere stabilisatie van hun motivatie bij het vinden van de juiste rol 
in het elftal, maar ook als het gaat om algemene zaken als interesse in het voetbal, de 
lol van het sproten, problemen met school, thuis en het eigen lichaam en uiteindelijk 
met hun sociaal welbevinden



13.2 Voetballeerproces A-Jeugd:

Presteren als team in de competitie

Wedstrijd als doel, groeien naar competitie als doel

13.3 Doelstelling:
 Taaktraining per positie 
 Leren om in dienst van elftal te spelen
 Optimaliseren teamorganisatie
 Specialiseren van spelers
 Concentratie op de taak
 Rendement van de bijdrage
 Verhogen rendement van het positiespel
 Individuele kwaliteiten uitbuiten 
 Teamverantwoordelijkheden 
 Inzetten bij senioren
 Streven naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
 Hoger tempo (technische en tactische training)
 Werken naar eindvormen en volledige weerstand

Jeugd:

Presteren als team in de competitie

Wedstrijd als doel, groeien naar competitie als doel

Taaktraining per positie 
Leren om in dienst van elftal te spelen
Optimaliseren teamorganisatie
Specialiseren van spelers
Concentratie op de taak
Rendement van de bijdrage resultaat wedstrijd
Verhogen rendement van het positiespel
Individuele kwaliteiten uitbuiten 
Teamverantwoordelijkheden 

Streven naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
r tempo (technische en tactische training)

Werken naar eindvormen en volledige weerstand
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Wedstrijd als doel, groeien naar competitie als doel
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13.4 Accenten B-jeugd t.a.v. de bouwstenen

Techniek

 Alle items B (en lager) natuurlijk blijven oefenen
 Alles op wedstrijdniveau (hoog tempo)
 Maximale weerstand

Tactiek

 Omgaan met belang comeptitie
 Omgaan met tegenstander
 Weten wat de wedstrijd verlangt

Fysiek

 Goed blijven handelen in vermoeide toestand
 Verbeteren fysieke aspecten (individueel, geen eenheidsworst)
 Tempo 1e elftal benaderen
 Hogere belastbaarheid
 Hogere intensiviteit

Mentaal

 Prestaties kunnen leveren
 Realistische verwachting voetballoopbaan
 Perfectionisme t.o.v.  techniek, tactiek, fysiek

Teambuilding

 Juiste invloed hiërarchie elftal
 Bindmiddel gemeenschappelijke vijand
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13.5Aandachtspunten A training
 Veel wedstrijdelementen
 Oefenstof staat garant voor plezier en juiste leeromgeving
 Elementen trainen uitgaande van het spelsysteem/concept
 Waarborg individuele progressie in de teamtrainingen
 Werk aan niveau van de spelers
 Coach is flexibel (geformuleerde leeftijdskenmerken)
 Verhogen van het herstelvermogen en capaciteit
 Blijf motiverend, animerend (fingerspitzengefühl)

13.6Aandachtspunten A wedstrijd
 Streven naar een optimale veldbezetting
 Hogere eisen aan technische uitvoering (uitgaande van het individu)
 Verdedigen begint voorin
 Vooruit verdedigen (waar en wanneer druk uitoefenen)
 Hoge balcirculatie (wijze van inspelen)
 Zo diep mogelijk inspelen
 Durven 1 tegen 1 situaties aan te gaan
 Streven naar een man meer situatie in de opbouw
 Leren reageren op de tegenstander
 Coaching die past bij uitgangspunten van systeem/concept

13.7Trainingsplan
Volgens onze bouwstenen, opleidingsplan en de visie van de KNVB is de A-jeugd 
bereid zich op te offeren en te spelen als collectief (team) om zodoende te presteren 
in de competitie (dus in het belang van het team). 
De trainer werkt dan ook vanuit een seizoensplanning en zal zich moeten bezig 
houden met periodiseren om zo het, beter, vaker en volhouden van vaker handelen 
te verbeteren door deze gedegen planning. De technische en tactische oefenvormen 
zal hij dan ook met een conditionele prikkel laten uitvoeren. De kracht, lenigheid en 
stabiliteitsoefeningen kunnen met en zonder bal worden uitgevoerd.
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Fase 1 (warming-up Orientatie fase)

 Passen en trappenvormen (over meer schijven en grotere afstanden)
 Duels 1 tegen 1 en 2 tegen 2
 Verhogen balbehandeling
 Sprint en steigerungen (herstel vermogen en capaciteit)
 Positiespel (overtal, ondertal wel met richting en een doel)

Fase 2 (oefen-/leerfase)

 Weerstanden verhogen c.q verkleinen door met ruimtes te spelen
 Meer en minder spelers
 Veldbezetting/teamorganisatie toepassen (taken meegeven en op sturen)
 Gebruikmaken van spelregels en/of aanpassen (manipuleer weerstand)
 Situatief coachen (team gericht, maar ook individueel)
 Partijvormen 4:4, 5:5 met en zonder Keeper 
 Grotere partijvormen en positiespellen op bepaalde stukken van het veld
 Looplijnen opbouw en voor het doel

Fase 3 (toepassingsfase)

 Wedstrijdvormen 7:7 en groter indien mogelijk samenwerken met andere 
teams

 Coachen op veldbezetting 
 Organisatie (opbouw keeper)
 Nabootsen wedstrijdsituaties

Zie voor oefenstof in onze eigen voetbalcartotheek

12.8 Speelstijl
Al onze selectie - en opleidingselftallen spelen een 1-4-3-3 systeem
Waarin de trainer de vrijheid heeft om in het 1-4-3-3 systeem dingetjes aan te 
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passen, zoals hangend buiten spelers, punt naar voren of naar achter in middenveld 
of back spelers iets naar voren en centrale verdedigers naast elkaar te laten spelen.

Bijlage 1

Selectie- en Indelingsbeleid.
Binnen UOW’02 word er gestreefd naar een eenduidig en objectief beleid met betrekking tot het 
selecteren en indelen van onze jeugdspelers. UOW’02 kent selectie -, opleiding - en recreatieve teams.
Binnen alle teams moet er ruimte zijn voor zowel prestatie (winst) alsook recreatie (plezier), onder die 
voorwaarde dat het één nooit ten koste van het ander mag gaan. Bij selectie teams gaat het 
prestatieve boven het recreatieve. Uitgaande van een bepaald belevingsniveau van de selectie spelers 
word er voor deze elftallen/teams ook gezorgd voor een trainer om op dit niveau te acteren. Het 
speelniveau en het  belevingsniveau komen de sfeer maar vooral de ontwikkeling van de spelers ten 
goede. De ontwikkeling van het individu heeft voorrang op het resultaat van het collectief.

Onder de selectieteams vallen onderstaande teams/elftallen:
F1, E1, D1, C1, B1 en A1

Onder de opleidingsteams vallen onderstaande teams/elftallen:
E2, D2, C2, B2 of teams die in de 1e klasse of hoger voetballen (op moment F2)

Onder de recreatieve teams vallen onderstaande teams/elftallen:
Alle F teams behalve de F1 en F2
Alle E teams behalve de E1 en E2
Alle D elftallen behalve de D1 en D2
Alle C elftallen behalve de C1 en C2
Alle B elftallen behalve de B1 en B2
Alle A elftallen behalve de A1

Selectieteams/elftallen:

 7 tallen bestaan uit 8 speler (max. 9 spelers) en 1 keeper
 11 tallen bestaan uit maximaal 14 spelers en 2 keepers
 Voetbalkwaliteit speler (technisch, tactisch, fysiek, mentaal, sociaal)
 Belevingsniveau speler (ambitie, motivatie)
 Positie (plaats in elftal) 
 Balans in elftal (zorgt speler voor balans of onbalans als persoon of plek waar hij speelt)
 Trainer (zelfde coach- en belevingsniveau dan de selectiespelers)
 Bij gelijkwaardigheid is er een voorkeur voor de 1e jaar speler
 Ruimte voor talenten van een lagere leeftijdscategorie
 Talent moet spelen anders op opleidingsteam/elftal laten spelen
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 Toont speler naar verloop van tijd niet het juiste belevingsniveau en voetbalkwaliteit zal hij 
tijdelijk worden terug gezet naar een opleidingsteam of zelfs recreatieteam

 Ontwikkeld de speler zich buiten proportioneel zal hij worden overgeplaatst naar een andere 
leeftijdscategorie

 Bij elke afwijking, uitzondering, beslissing, discussie is het laatste woord aan de TJC

De huidige trainers en leiders beoordelen hun spelers en zullen deze bevindingen door leiden aan de 
Technisch Jeugd Coördinator (TJC).
De TJC zal een aantal onafhankelijke leden benaderen de thuiswedstrijden en trainingen bij te wonen 
om ook een objectief beeld van de spelers te krijgen.
De TJC zal zelf ook thuiswedstrijden en trainingen bij wonen om een objectief beeld te krijgen van de 
selectiespelers.

De TJC zal uiteindelijk samen met de nieuwe trainers en leiders de selectieteams/elftallen gaan 
vormgeven en zal bij een interpretatieverschil de beslissende stem hebben.

Opleidingsteams/elftallen:

 7 tallen bestaan uit 8 speler (max. 9 spelers) en 1 keeper
 11 tallen bestaan uit maximaal 14 spelers en 2 keepers
 Voetbalkwaliteit speler (technisch, tactisch, fysiek, mentaal, sociaal)
 Belevingsniveau speler (ambitie, motivatie)
 Positie (plaats in elftal) 
 Balans in elftal (zorgt speler voor balans of onbalans als persoon of plek waar hij speelt)
 Trainer (zelfde coach- en belevingsniveau dan de selectiespelers)
 1e jaar spelers komende van een lager selectieteam/elftal (bijvoorbeeld E1 naar D2)
 Ruimte voor spelers die afvallen of niet aan spelen toekomen selectieteam/elftal
 Spelers (opleidingsteam/elftal) helpen de selectieteams uit
 Toont speler naar verloop van tijd niet het juiste belevingsniveau en voetbalkwaliteit zal hij 

tijdelijk worden terug gezet naar een recreatieteam
 Ontwikkeld de speler zich buiten proportioneel zal hij worden overgeplaatst naar een 

standaardteam of naar een andere leeftijdscategorie
 Bij elke afwijking, uitzondering, beslissing, discussie is het laatste woord aan de TJC

Het opleidingsteam/elftallen zijn vooral bedoeld om in deze leeftijdscategorie de 1ejaars spelers alsook 
de talenten van de lagere leeftijdscategorie de ruimte en kans te geven op een bepaald niveau zich te 
ontwikkelen

De huidige trainers en leiders beoordelen hun spelers en zullen deze bevindingen door leiden aan de 
Technisch Jeugd Coördinator (TJC).
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De TJC zal een aantal onafhankelijke leden benaderen de thuiswedstrijden en trainingen bij te wonen 
om ook een objectief beeld van de spelers te krijgen.
De TJC zal zelf ook thuiswedstrijden en trainingen bij wonen om een objectief beeld te krijgen van de 
selectiespelers.

De TJC zal uiteindelijk samen met de coördinator van desbetreffende categorie, de nieuwe trainers en 
leiders de opleidingsteams/elftallen gaan vormgeven en zal bij een interpretatieverschil de beslissende 
stem hebben.

Recreatieteams/elftallen:

 7 tallen bestaan uit 9 spelers en 1 keeper
 11 tallen bestaan uit 14 spelers (maximaal 18) en 2 keepers
 Zorg voor balans in alle teams/elftallen  (spelen vaak op een competitieniveau)
 Veel ruimte voor plezier zonder opleiding uit oog te verliezen
 Leeftijd c/q geboortejaar (bij elkaar ivm de doorstroom naar andere categorie)
 Teams met grote aantallen gebruiken een rouleerschema
 Toont speler naar verloop van tijd niet het juiste belevingsniveau en voetbalkwaliteit zal hij 

tijdelijk worden terug gezet naar een ander recreatieteam
 Ontwikkeld de speler zich buiten proportioneel zal hij worden overgeplaatst naar een 

standaardteam, opleidingsteam, recreatieteam  of naar een andere leeftijdscategorie
 Bij elke afwijking, uitzondering, beslissing, discussie is het laatste woord aan de TJC

De  coördinator van desbetreffende categorie, de nieuwe trainers en leiders gaan samen de nieuwe 
recreatieteams/elftallen vormgeven. De TJC zal bij een interpretatieverschil de beslissende stem 
hebben.

Instromen:

Bij het tussentijds instromen of aanmelden van nieuwe spelers geldt het onderstaande:

 Voor de zomervakantie (na indelen), alle opties open op basis van beoordeling
 Na de zomervakantie, geen wijziging in selectieteams, welk team heeft ruimte
 Na de competitiestart, instroom in laatste team/elftal
 Winterstop is er evaluatie van huidige spelers materiaal
 Start competitie, geen wijziging in selectieteams, instroom laagste team

Is het maximum aantal spelers bereikt, wordt de keuze gemaakt om alleen deel te nemen aan 
trainingen totdat er een nieuw team geformeerd is. Tijdens het formeren van de teams/elftallen word 
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er rekening gehouden met de aanloop (instroom) van nieuwe leden en zullen de teams/elftallen (DEF) 
niet worden vol gepropt (kwantiteit).

Doorstroming:

Er is sprake van doorstroming indien een speler vanuit zijn huidige team/elftal naar een ander team in 
zijn leeftijdscategorie passend bij zijn spelniveau en spelplezier (beleving) wordt overgeplaatst. 
Uitgangspunt is dat spelers in alle leeftijdscategorieën spelers kunnen doorstromen naar een hoger 
niveau waardoor de ontwikkeling van de desbetreffende speler gewaarborgd blijft. Bij dit soort 
doorstromingen worden er van te voren afspraken met speler en ouders gemaakt en een evaluatie 
gesprek gepland met de vraag of de juiste beslissing is genomen.

Het terugzetten van spelers naar een lager (ander) team/elftal kan op verschillende gronden zoals 
plezier, voetbalniveau of normen en waarden. In dit geval zal er met speler, ouders, trainers en 
coördinatoren gesproken worden.

Bij elke afwijking, uitzondering, beslissing, discussie is het laatste woord aan de TJC.

Toetsmomenten

Om de ontwikkeling van spelers goed in beeld te krijgen/houden en zodoende ook tot de juiste 
beslissingen te komen wat betreft het selecteren c/q indelen zijn er een aantal toetsmomenten in het 
seizoen gekozen, waarbij een bepaald format word gehanteerd wat dan weer verwoord is naar een zelf 
ontwikkeld beoordelingsformulier.

Voor selectiespelers en spelers van een beloften team/elftal zijn er in één seizoen twee 
toetsmomenten en voor de recreatieve spelers is er één toetsmoment.

Toetsmomenten:

 Eind november voor selectie en spelers beloften teams/elftallen
 Eind April voor Selectie en spelers beloften teams/elftallen
 Eind April voor Recreatiespelers
 Buiten de officiële beoordeling momenten zullen de coördinatoren en TJC het gehele jaar 

trainingen en wedstrijden bezoeken om een goed beeld te krijgen van de teams en spelers
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Bijlage 2

Uitwerking Bouwstenen


