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VOETBALVISIE VAN WITTENHORST 

De voetbalvisie van onze club is als bijlage opgenomen in het Technisch Beleidsplan. De opleidingsvisie heeft een 

directe relatie naar de voetbalvisie binnen Wittenhorst. 

 

Voor de volledigheid is de voetbalvisie van de club hier nogmaals verwoord: 

De voetbalcultuur of clubtraditie worden gevormd door de speelstijl die de club nastreeft. Van oudsher staat 

Wittenhorst bekend om haar opportunistische speelstijl en collectieve ‘werkvoetbal’. Vooral bij thuiswedstrijden 

verwacht het publiek een team wat vooruit durft te voetballen en haar tegenstanders opjaagt en vastzet. De speelstijl 

die we hanteren kunnen we omschrijven als ‘spelmakend’ wat wil zeggen dat we als team de bal willen hebben en van 

daaruit het spel willen bepalen/controleren. Het spel maken betekent ook de ene keer kiezen voor een hoog tempo en 

het volgend moment temporiseren (tempo eruit halen). Hierbij de nuttige aspecten van de counter en een stukje 

opportunisme erin verwerkt.  
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VOETBALOPLEIDINGSPLAN RKSV WITTENHORST 2016-2020 

1. VOETBALSPECIFIEKE OPLEIDINGSVISIE RKSV WITTENHORST 
Een voetbalspecifieke opleidingsvisie hebben, betekent keuzes maken over het opleiden van jeugdspelers. In deze 

context gaat het dus over de manier waarop wij jeugdspelers, vanuit voetbalspecifiek standpunt, het best opleiden om 

de vooropgestelde doelstellingen vanuit het Technisch Beleidsplan te realiseren. De keuzes dienen voornamelijk te 

worden gemaakt op voetbalinhoudelijk vlak en op het gebied van de toe te passen methodiek. Uitgangspunt is: welke 

bekwaamheden (kwaliteiten) dient een jeugdspeler in het hedendaags voetbal te bezitten en hoe (op welke manier, via 

welke methode) kunnen wij de speler deze bekwaamheden het best aanleren. De voetbalopleiding binnen Wittenhorst 

is gebaseerd op de ‘Long-Term Player Development’ filosofie (LTPD). Centraal in deze visie staat het opleiden van meer 

‘voetbal-atleten’. Een lange termijn visie uitdragen in het opleiden van jeugdspelers is daarvoor onontbeerlijk. Deze 

manier van opleiden sluit ook het beste aan bij de 1voetbalvisie van Wittenhorst.  

LTPD = Meer 'voetbal-atleten' opleiden. De vraag die we ons hierbij moeten stellen is … 

Moeten we eerst voetballers opleiden en later aandacht hebben voor de noodzakelijke fysieke kwaliteiten van een 

volwassen voetballer? Of kiezen we voor een simultane ontwikkeling van de technisch-tactische vaardigheden en de 

'CLUSK'- eigenschappen (Coördinatie - Lenigheid - Uithouding - Snelheid - Kracht). 

LTPD ondersteunt de individuele en collectieve technisch-tactische ontwikkeling. Het is dus een holistische benadering 

d.w.z. we kijken naar het geheel van eigenschappen die een (talentvolle) voetballer vormen en niet naar de som van de 

verschillende onderdelen. LTPD wensen we te integreren in de voetbaltraining dus LTPD vanuit wedstrijdsituaties 

trainbaar maken in de reguliere trainingssessies. Ons einddoel is meer 'voetbal-atleten' opleiden. Binnen het LTPD-

model plaatsen we de biologische leeftijd centraal. Hiervoor opteren we voor 5 fasen die heel vloeiend in elkaar 

overgaan. Elke fase heeft zijn gevoelige leerperiodes.  

Samenvattend kunnen we deze filosofie omschrijven als een systematische benadering van een fysiek 

voetbalopleidingsmodel. Het LTPD-kaderwerk heeft als doel een methodisch en pedagogisch begeleidingsplan te 

definiëren om de intrinsieke kwaliteiten van (talentvolle) voetballers, als individu binnen het collectieve, optimaal te 

ontwikkelen in overeenstemming met zijn biologische leeftijd. Het 'Long Term Player Development'-model streeft naar 

een simultane ontwikkeling van de technisch-tactische, mentale en fysieke kwaliteiten. 

Binnen het LTPD-model hebben we de volgende opvatting op het gebied van voetbaltechnisch-tactisch opleiden: ‘via 

meer voetbal spelen komen tot het vormen van intelligente spelers die zonevoetbal beheersen’. Door in zone te (leren) 

voetballen ontwikkelt de jeugdspeler meer spelinzicht en (zodoende) voetbalintelligentie. Daardoor leert een speler 

ook sneller (en beter) beslissen welke actie hij dient uit te voeren. Door dit proces van “keuzes maken” te bevorderen, 

zal de speler deze meest bepalende eigenschap (keuzes maken) beter leren beheersen. Het vormen van intelligente 

spelers – die het zonevoetbal beheersen – willen we onder andere realiseren door wedstrijdvormen (globale aanpak) 

als trainingsmethodiek te gebruiken, zonder afbreuk te doen aan tussenvormen. Jeugdspelers confronteren met 

wedstrijdechte situaties, waarbij het accent op het plezier in het voetbal ‘spelen’ ligt, dient de eerder vooropgestelde 

doelstellingen uit het Technisch beleidsplan kracht bijzetten. 

  

                                                                 
1 Voetbalvisie = (cultuur + traditie) = speelstijl 
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Definitie zonevoetbal 

Collectief positiespel bij zowel balverlies en balbezit met als doel de tegenstander te beheersen in de ZONE. Hiermee 

bedoelen we tussen de bal en het eigen doel waarbij we wel willen opmerken dat er duidelijk afspraken worden 

gemaakt in het eigen strafschopgebied als de tegenstander balbezit heeft in dat gebied. 

Een verdere uitwerking over het spelen van zonevoetbal staat beschreven in bijlage 1 van dit opleidingsplan. 

Voordelen van zonevoetbal: 

• Eén geheel van 11 spelers. 

• Evenwichtige verdeling en beperking van de fysieke inspanningen (m.a.w. als we het slim spelen hoeven we 
minder “meters” te maken). 

• Gedeelde collectieve verantwoordelijkheid bij verdedigen en aanvallen.  

• Zeer snelle omschakeling van aanvallen naar verdedigen en omgekeerd. Bij balverovering kan er bij wijze van 
spreken “blind” gespeeld worden omdat de balbezitter weet waar de medespeler min of meer staat. 
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1.1 EÉN GEDACHTE, ÉÉN VISIE 

Onze voetbalvisie is een kritieke factor om tot succesvol voetbal te komen, echter het spelersmateriaal dat we ter 

beschikking hebben is de meest bepalende factor voor de uitvoering van die voetbalvisie. Daarom dienen we hier vanaf 

jongs af aan veel aandacht aan te schenken. Ons succes van het eerste elftal en de club zal in de eerste plaats bepaald 

worden door eigen opgeleide spelers. Willen we het huidige niveau vasthouden dan is de jeugdopleiding 

(opleidingsvisie) binnen onze club sturend én bepalend voor (de ontwikkeling) van de voetbalvisie. 

De samenstelling van een succesvol eerste elftal begint met de formulering van de taken en functies voor elke positie 

binnen het spelsysteem van de club. Het opleiden of aanwerven van spelers met de kwaliteiten om hieraan tegemoet 

te komen, is de volgende stap. Binnen Wittenhorst hebben we om die reden spelersprofielen opgesteld, waarbij 

duidelijk omschreven wordt aan welk specifiek profiel een speler op een bepaalde plaats moet voldoen. Deze taak- en 

functieomschrijvingen (per positie) zijn het uitgangspunt voor het werven en selecteren van de spelers. Om de 

profielen van spelers op de verschillende posities te bepalen, dienen we de taken bij balbezit en balverlies erbij te 

nemen vanuit ons opleidingsspelsysteem 1-4-3-3 (gebaseerd op zonevoetbal).  

We streven dus naar een eenduidige manier van werken door de hele club. Concreet gezegd: eenzelfde speelwijze, 

trainingswijze, oefenvormen bij alle jeugdteams. Dus  één gedachte, één visie, één werkwijze. De samenwerking met 

de hoofdtrainer (en overige seniorenselectietrainers) is hierbij ontzettend belangrijk; de gezamenlijke visies dienen 

namelijk op elkaar aan te sluiten. Dit dient herkenbaar te zijn in trainingsprogramma’s en wedstrijden. 

1.2 SPEELSTIJL 

De speelstijl (ook wel huisstijl of speelwijze genoemd) kunnen we opsplitsen naar defensieve en aanvallende 

strategieën ook wel TEAMTACTICS genoemd. Defensief kiezen we voor zonedekking. Aanvallend voor circulatievoetbal 

met in de omschakeling van verdedigen naar aanvallen voor een razendsnelle uitvoering als de mogelijkheid zich 

voordoet.  

Binnen Wittenhorst kiezen we voor een attractieve speelstijl; alle spelers bouwen mee op, vallen aan en verdedigen. 

Spelers moeten initiatief durven nemen en creatief kunnen zijn binnen de teamafspraken. Verzorgd voetbal, 

bereidwilligheid en opofferingsgezindheid zijn kernwoorden die we telkens terug willen zien in het veld. 

Vertaald naar het voetbal bedoelen we hiermee dat jeugdspelers binnen de opleiding van Wittenhorst een bepaalde 

vrijheid krijgen hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen als voetballer én persoon. Dus niet alles dient voorgekauwd te 

worden door de trainer-coach. Spelers zelf laten ontdekken hoe het spelletje gespeeld dient te worden (met elkaar) zal 

uiteindelijk leiden tot meer evenwichtige voetballers en individuen die de visie van Wittenhorst kunnen invullen en ook 

omarmen. 

De trainer-coach geeft met behulp van zijn coaching en training de richting aan, de speler kan binnen dit kader zichzelf 

ontwikkelen en dient voldoende uitgedaagd te worden. Het vraagt dus ook de nodige creativiteit van onze trainer-

coaches. 

Zodra spelers het gevoel hebben dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling creëer je 

voetballers die initiatief durven te nemen en elkaar op die manier stimuleren. De basis is hiermee gelegd. 

Nog een belangrijke pijler staat benoemd in de speelstijl die we nastreven binnen Wittenhorst; attractief spel. Alle 

spelers bouwen op, vallen aan en verdedigen. Maar hoe doen ze dat? Daarvoor zullen we het voetbalspel nader dienen 

te analyseren. Voetballen laat zich het beste beschrijven in handelingstaal, ofwel in voetbalhandelingen. De volgende 

stap is dan hoe we al die verschillende voetbalhandelingen adequaat en systematisch in kaart brengen om te komen tot 

een logische structuur van het voetbalspel. Deze structuur van voetballen staat los van de vraag of het spel gespeeld 

wordt door volwassenen, jongens of meisjes of minder getalenteerde spelers. Overal beoefent men namelijk hetzelfde 

voetbalspel. 



Documentcontrol: 
Versie 1.0: 
Date: 24 september 2017   

 Page 6 of 12 

 

In bijlage 3 zal een verdere uitleg gegeven worden over de totstandkoming van de structuur van het voetbalspel. In 

bijlage 5 zullen we de opleidingsvisie van de Wittenhorst jeugdopleiding aan de hand van deze structuur verder 

uitwerken met het benoemen van de doelstellingen en bouwstenen van het jeugdvoetballeerproces. Uiteindelijk dient 

dit te leiden tot een opleidingsplan (de “rode draad”) dat voor iedere trainer-coach binnen Wittenhorst de handvaten 

geeft om jeugdspelers binnen Wittenhorst te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfbewuste voetballers. Uiteraard 

voor iedereen op zijn eigen niveau. Dit past ook prima binnen het 2-sporen beleid wat Wittenhorst nastreeft. 

1.3  SPELSYSTEEM  

Het spelsysteem, noemen we ook wel de basisteamstructuur ofwel de veldbezetting (in beweging). Deze teamstructuur 

helpt ons de gekozen speelstijl te concretiseren op het veld.  

Uitgaande van de veldbezetting kan men de spelers over het speelveld over de drie linies verdelen: de verdediging, het 

middenveld en de aanval. Uitgaande van 10 veldspelers kunnen in elke linie 3 spelers worden ondergebracht. Er blijft 

dan één speler (extra) beschikbaar die in het middenveld of de verdediging gebruikt kan worden. Zo ontstaat de 

hoofdorganisatievorm: 1-4-3-3 veldbezetting. Binnen deze veldbezetting hebben de trainers de vrijheid om op het 

middenveld met de punt naar voren (PNV) of punt naar achteren (PNA) te spelen. Dit is afhankelijk van de kwaliteiten 

van de spelersgroep, van de tegenstanders en van het niveau waarop gespeeld wordt. 

Hieronder een visuele weergave van de 1-4-3-3 veldbezetting met positienummers:  

 

 

De positienummers zijn:  

Doelman (1) 

Rechter vleugelverdediger (2) rechter centrale verdediger (3) linker centrale verdediger (4) linker vleugelverdediger (5) 

Rechter middenvelder (6), centrale middenvelder (10), linker middenvelder (8) 

Rechter flankaanvaller (7), centrale spits (9) linker flankaanvaller (11) 
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De keuze voor de 1-4-3-3 veldbezetting als hoofdorganisatievorm van de club, geeft aan dat de club het spel zoveel 

mogelijk zelf wil maken. Durf en zelfvertrouwen, creativiteit en teamtactische rijpheid zijn de pijlers van de voetbalvisie 

die leiden tot een aanvallend spelsysteem. Door het feit dat we bij voorkeur op de helft van de tegenpartij willen spelen 

en dat de verdediging van het eigen doel tracht te verdedigen, moeten de verdedigers snel en sterk zijn in het 

persoonlijk duel. Daarnaast moeten zij tevens grote ruimtes kunnen beheersen (vereist tactisch inzicht). De keeper 

fungeert als libero en moet dus goed kunnen meevoetballen. In de opbouw kan/mag er nauwelijks balverlies zijn. Dit 

vereist technisch vaardige spelers die het onderdeel balcirculatie goed beheersen (snel maar ook kwalitatief goed 

uitgevoerd positiespel). Balveroveraars (balafpakkers) zijn onmisbaar in deze speelwijze. 

De vaste flankspelers (‘vroegere’ vleugelspitsen) moeten op snelheid hun tegenstander kunnen uitspelen en een goede 

voorzet kunnen geven op inkomende spelers. Naast de aanvallende vaardigheden dienen ze ook goed positioneel te 

verdedigen. 

2Alle trainers binnen de Wittenhorst opleiding zijn gebonden aan de opleidingsvisie van de club. Een trainer is 

afhankelijk van de kwaliteiten van de spelersgroep, van de tegenstanders en van het niveau waarop gespeeld wordt. 

Naast alle opleidingsteams binnen de jeugdopleiding kunnen ook de seniorenteams Wittenhorst 2 en 3 ingezet worden 

als opleidingsteams. Dat wil zeggen dat deze teams voor het merendeel bestaan uit eigen opgeleide spelers. Voldoende 

speeltijd in competitie- en of bekerwedstrijden is hiervoor een voorwaarde, minimaal 60 % speelminuten afgezet tegen 

netto beschikbaarheid per speler (in relatie tot blessures, schorsingen, aanwezigheid trainingen etc.). Dit beschouwen 

we als een belangrijke voorwaarde om spelers gedurende een seizoen verder te ontwikkelen binnen een positie. 

De prestatieve- en recreatieve teams worden ieder jaar vastgesteld door de Commissie Technische Zaken (CTZ). 

2 OPLEIDING PER FASE (ONTWIKKELINGSLIJN) 
Het opleidingsleerplan vormt de leidraad voor alle jeugdopleiders binnen de club. Het is de ‘rode draad’ die men volgt 

bij het opleiden en begeleiden van jeugdspelers op sporttechnisch, pedagogisch en psychologisch gebied. Het is 

voornamelijk gekenmerkt door een stappenplan in functie van ontwikkelingskenmerken per ontwikkelingsfase (voor 

veldspelers en keepers). Het opleidingsleerplan bevat opleidingsdoelen waaraan een speler (op het einde van zijn 

opleiding) moet voldoen. 

Om onze jeugdspelers op te leiden werken we vanuit een aantal ontwikkelingslijnen die vloeiend in elkaar overlopen. 

Deze fasen geven de ‘rode draad’ weer van de jeugdopleiding binnen Wittenhorst: 

 SPEELFASE 
 COORDINATIEFASE 
 PUBERTEITSFASE 
 WEDSTRIJD- EN WINFASE 
 POSTFORMATIEFASE      

 
De gedachte hierachter is dat alle spelers deze fasen doorlopen en er zodoende een simultane ontwikkeling van de 

technische-tactische vaardigheden maar ook de CLUSK-eigenschappen plaatsvindt (Coördinatie – Lenigheid – 

Uithouding – Snelheid – Kracht). Uiteindelijk dient dit te leiden tot een fundament voor een gezonde en sportieve 

lifestyle. Hierbij wordt binnen Wittenhorst tot en met de O-15 leeftijd getracht geen onderscheid te maken tussen 

jongens en meisjes. Zij doorlopen binnen de jeugdopleiding zoveel mogelijk hetzelfde jeugdvoetballeerproces. De 

biologische leeftijd, het niveau, de ambitie en het talent van het kind (m/v) zijn leidend. 

                                                                 
2 In het belang van het ambitieniveau van de vereniging mag de hoofdtrainer in sommige gevallen afwijken van de genoemde opleidingsvisie. 
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2.1 SPEELFASE 

In de speelfase is onze trainingsmethodiek, met wedstrijd- en tussenvormen, gebaseerd op het ontwikkelen van het 

SPELPLEZIER. Voetbal spelend leren. De motorische basisvaardigheden verbeteren, staat centraal. Leren lopen, 

springen, versnellen, stoppen, vallen en opstaan. 

Van SPELEN met de bal naar leren voetbal-SPELEN; Leeftijd O6 >> O9 

2.2 COORDINATIEFASE 

Op jonge leeftijd ontwikkelen de hersenen zich zeer snel. Meer aandacht voor het trainen van de hersenen. Coördinatie 

is het fundament. Eerst het lichaam juist en aangepast leren bewegen om vervolgens het lichaam sterker te maken 

(ontwikkeling van de spieren). Een grote massa spieren zonder coördinatie (juiste sturing van het neuromusculair 

systeem), lees techniek, zal nooit tot betere resultaten leiden. De Gouden Leeftijd is de gevoelige periode om de 

hersenen te scholen, om de techniek beter te maken. Baas zijn over de ‘bal en lichaam’. 

GOUDEN LEEFTIJD voor bal- en lichaamsbeheersing; Leeftijd O10 >> O13 (PHV) 

2.3 PUBERTEITSFASE 

In de puberteit groeien kinderen onder invloed van de hormonen (testosteron) zeer snel (Peak Height Velocity = PHV = 

groeispurt). Het principe van ‘belasting – belastbaarheid’ is cruciaal in deze periode. In deze fase besteden we veel 

aandacht aan het a-specifiek trainen om specifiek beter te worden. Dit betekent aandacht voor een optimale ‘stabiliteit 

en mobiliteit’, met andere woorden extra accenten naar blessurepreventie. Hoe kunnen we blessures voorkomen die 

veroorzaakt worden door te éénzijdige en intensieve training. Actieve maar ook de passieve preventie (rust, voeding…) 

is een lifestyle-attitude die we meenemen in de latere voetbalcarrière. Vandaar de aandacht voor de juiste lifestyle (de 

onzichtbare training) in deze ‘puber’-periode. 

MATURITEIT mag de selectiekeuze niet bepalen (PHV !!!); Leeftijd O13 >> O16 

2.4 WEDSTRIJD- EN WINFASE 

De laatste fase van het jeugdopleidingsplan alvorens spelers de stap zetten naar het pré-volwassenvoetbal. De spelers 

vervolmaken zich technisch-tactisch. Specialisatie naar vaste posities, meer individuele training en retraining vanuit de 

sterkte-zwakte analyse, functionele en positionele technieken impliciet aanscherpen. 

Het coördinatief vermogen keert na de puberteitsfase weer terug naar normale proporties. De lichaamsverhoudingen 

worden proportioneel opnieuw beter. Technisch verloopt alles vlotter. Tactisch ontwikkelt de speler zich nu zeer snel. 

Doelgerichte periodisering en gerichte fysieke overload trainingen. Collectieve maar ook individuele periodisering. 

Meer uren trainen vraagt voldoende kennis van de trainer over trainingsleer zoals belasting – belastbaarheid, 

supercompensatie, enz. 

Individuele begeleiding neemt toe, net zoals het positie-specifieke, technisch-tactische en fysieke trainen. Explosieve 

types gaan meer intermitterend (met tussenpozen) en explosief te werk. Middenvelders richten zich op duurwerk en op 

specifiek snel leren herstellen om gedurende een hele wedstrijd te kunnen volhouden. 

Spelen om te WINNEN, maar kunnen verliezen (FAIR PLAY). ‘Train to develop, play to win’; Leeftijd O16 >> O18 



Documentcontrol: 
Versie 1.0: 
Date: 24 september 2017   

 Page 9 of 12 

 

2.5 POSTFORMATIEFASE 

Maximalisatie van de prestatie voor jeugdspelers die doorstromen naar de prestatieve seniorenteams. Spelers 

technisch-tactisch, mentaal en fysiek klaarstomen voor het volwassen voetbal. De leeftijd waarbij een speler klaar is 

voor het volwassen voetbal is individueel sterk verschillend. Maturiteit (rijpheid/volwassenheid), technisch-tactisch en 

fysiek vermogen, maar ook specifieke ‘lifestyle’- kwaliteiten bepalen of een speler deze stap kan zetten 

(carrièreplanning/POP). 

Een jeugdopleiding eindigt niet op 18 jaar! Ze eindigt op het moment dat een speler de definitieve overstap maakt naar 

het eerste elftal. In de postformatiefase is het niet onbelangrijk om de talentvolle spelers regelmatig te laten proeven 

aan het volwassen-voetbal. Af en toe een stapje kunnen terugzetten, moet ook meegenomen worden in het 

ontwikkelingsproces. 

LIFESTYLE CENTRAAL: spelers zijn verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling en voor hun eigen prestaties; 

Leeftijd 18 – 21 jaar 

2.6 LTPD SITUEREN BINNEN DE OPLEIDINGSVISIE 

Kinderen komen in de eerste plaats naar de training om te leren voetballen en om plezier te hebben. Het kunnen 

spelen van kleine en grote partijvormen, binnen een bepaalde speelwijze, is het einddoel. De aanvallende en 

verdedigende strategieën die daarbij horen noemen we zoals al gememoreerd de ‘TEAMTACTICS’. 

Om de ‘TEAMTACTICS’ (= collectieve technisch-tactische vaardigheid) te kunnen optimaliseren, moeten de spelers 

beschikken over de juiste ‘BASICS’ (= individuele technisch-tactische vaardigheid) of m.a.w. functionele en positionele 

technieken. 

LTPD is een fysiek ontwikkelingsmodel dat ondersteunend en aanvullend werkt aan de individuele en collectieve 

technisch - tactische ontwikkeling (m.a.w. aan het leerplan ‘BASICS’ en ‘TACTICS’). 
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2.7 ONTWIKKELINGSKENMERKEN VAN JEUGDVOETBALLERS 

Binnen het totale domein van het jeugdvoetbal bestaat sinds jaar en dag de onderverdeling in pupillen en junioren. De 

benamingen zeggen niet zoveel, wél belangrijk is dat een onderverdeling in verschillende categorieën gebaseerd is 

enerzijds op de specifieke kenmerken van een bepaalde leeftijdscategorie en anderzijds de aangepaste spelvorm. De 

categorieën ‘onder 6 jaar t/m ‘onder 13 jaar’ vallen onder de noemer pupillen, terwijl de categorie 

‘onder 14 jaar’ t/m ‘onder 19 jaar’ junioren wordt genoemd. 

Het voetbal van vandaag is niet het voetbal van morgen. Het voetbalspel blijft zich evolueren. Voor de herkenbaarheid 

hebben we daarom hieronder alle leeftijdscategorieën nogmaals benoemd. Garantie dat deze indelingen tot 2020 

gelden kunnen we vanaf deze plek niet geven. Het is daarom de taak van de technische beleidsbepalers van 

Wittenhorst om structureel geïnformeerd te blijven over nieuwe ontwikkelingen binnen het voetbal. 

Indeling leeftijdscategorieën 

2e jaars A-junioren o.19 11v11 
1e jaars A-junioren o.18 11v11 
2e jaars B-junioren o.17 11v11 
1e jaars B-junioren o.16 11v11 
2e jaars C-junioren o.15 11v11 
1e jaars C-junioren o.14 11v11 
2e jaars D-pupillen o.13 11v11 
1e jaars D-pupillen o.12 11v11 
2e jaars E-pupillen o.11 9v9/7v7 (vanaf seizoen 2018-2019 competitievorm 8v8) 
1e jaars E-pupillen o.10 7v7 (vanaf seizoen 2018-2019 competitievorm 8v8) 
2e jaars F-pupillen o.9 7v7 (vanaf seizoen 2017-2018 competitievorm 6v6) 
1e jaars F-pupillen o.8 7v7 (vanaf seizoen 2017-2018 competitievorm 6v6) 
2e jaars mini-pupillen o.7 4v4 
1e jaars mini-pupillen o.6 4v4 (vanaf seizoen 2017-2018 spelvorm 2v2) 

 
De kenmerken voor elke ontwikkelingslijn zijn benoemd in bijlage 2 van dit opleidingsplan. 

 

OM DE BAL PERFECT ÉÉN KEER TE RAKEN, MOET JE DIE EERST HONDERDDUIZEND KEER 
HEBBEN GERAAKT! 

 

LTPD is ook: 

Vanaf jonge leeftijd meerdere sporten ontdekken, beoefenen en affiniteit opbouwen. 

Onze jongste spelers dienen veel bewegingsvaardigheden op te doen. Ze moeten leren lopen, springen, vallen, opstaan 

etc. Het is daarom raadzaam om tijdens de speel- en coordinatiefase het voetbal te combineren met allerlei andere 

sporten. Samenwerking met andere sportaanbieders ligt daarbij voor de hand. 
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FOTO    SPEELFASE 

       Spelend leren 

 

 

 

FOTO    COORDINATIEFASE 

       Bal- en lichaamsbeheersing 

 

 

 

FOTO    PUBERTEITSFASE 

       Actieve blessurepreventie 

 

 

 

 

FOTO    WEDSTRIJDFASE 

       Periodisering 

 

 

 

 

 

FOTO    POSTFORMATIEFASE 

       Individuele training 
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‘Long Term Athlete Development’- model 

Dit model beschrijft elke fase van de fysieke, mentale en technisch-tactische ontwikkeling van een sporter. Vertaalt 

naar het voetbal (een late specialisatiesport) is het Long Term Player Development ontstaan (LTPD). Dit is specifiek 

gericht naar het opleiden van jeugdvoetballers tussen 6 en 21 jaar. Het fysieke en mentale aspect speelt naast het 

technisch-tactische aspect een belangrijke rol in dit model. 

De vertaling van het theoretische model naar het voetbal ziet er als volgt uit: 

 

1. Fundamentals    Speelfase 

2. Learn to Train    Coordinatiefase 

3. Training to Train    Puberteitsfase 

4. Training to Compete   Wedstrijdfase 

5. Training to Win    Postformatiefase 

 

 

 

 


