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BIJLAGE 1: ZONE VOETBAL BINNEN DE OPLEIDING VAN WITTENHORST 

 

1. 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. 

• Zonevoetbal is geen individuele mandekking; 

• Zonevoetbal is geen spelsysteem, maar een spelconcept; 

• Zonevoetbal omvat afspraken bij balbezit en balverlies; 

• Zoneprincipes zijn spelprincipes die in hun totaliteit tijdens 11v11 toegepast worden. 

 

1.1 VOORDELEN 

• 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 lopen). 

• Gedeelde collectieve verantwoordelijkheid. 

• 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. 

 

1.2 ZONEPRINCIPES BIJ BALVERLIES (TEAMFUNCTIE VERDEDIGEN) 

Allereerst zo snel mogelijk een defensief blok oprichten 

• Individuele pressing door de speler die zich het dichtst bij de bal bevindt. 

• Dekking door de dichtstbijzijnde medespelers. 

• De andere spelers vormen een compact blok binnen de zone bal-doel. 

• 10-15 meter afstand tussen de spelers. 

• Spelers kruisen niet. 

• Geen systematisch en bewust buitenspel proberen te spelen. 

• Dekking door de doelman. 

 

Het gevormde blok glijdt en kantelt zo snel mogelijk 

Kenmerken van een efficiënt defensief blok 

• Het aanpassen van de weerstand 

Hoge pressing, lage pressing of medium pressing. 

• Het beheersen van de 16-meterzone; 

Voldoende spelers bevinden zich in het centrum. Hoe dichter bij het eigen doel, hoe strikter de dekking op zijn 

rechtstreekse tegenstander. 

• Het afsluiten van de directe speelhoeken 

Verticale passing beletten, diagonale passing beletten, voorzet beletten. 
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Collectieve pressing 

Wanneer? 

• Bal is tussen het blok en de zijlijn. 

• Bij een overtalsituatie. 

• Bij een moeilijk gespeelde bal door tegenstander of bij een zwakke tegenspeler. 

 

Waar? 

• Ter hoogte van de middenlijn. 

 

Hoe? 

• Verdedigende middenvelder geeft (meestal) het startsein 

 

Collectieve pressing: 

• Sluiten van de speelhoeken 

• Geen speelruimte laten voor de tegenpartij 

• Zich niet laten uitspelen door tegenstander 

 

Zoneprincipes bij balbezit (teamfunctie aanvallen) 

 

• De eigen speelruimte vergroten. 

• Aanspeelbaar zijn binnen de meest logisch bezette zones. 

• Aanspeelbaar worden door: 

- vrijlopen 

- plaatswissels (kruisbewegingen) 

- inschuiven (overtalsituatie creëren) 

• Zo snel mogelijk een nauwkeurige dieptepass of diagonale pass geven. 

• De zwakke zone (of open ruimtes) van de tegenstander opzoeken door middel van een snelle balcirculatie. 

• Bij een doelkans ook steeds een doelpoging ondernemen. 

• Steeds het moment van balverlies doorzien; een defensieve T-vormen van 3, 4 of 5 spelers en proberen deze 

intact te houden. 
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1.4 WAAROM DE KEUZE VOOR ZONEVOETBAL? 

Met zonevoetbal als filosofie verbeteren we bij onze spelers: 

Oog voor aanvallend voetbal maar vertrekkend vanuit een organisatie (na balverlies). 

• Elke speler mag inschuiven indien de ruimte het toelaat (wel taakovername). 

• Positie innemen om tot opbouw of aanval te komen (tegenstander moet zich aan ons aanpassen). 

 

Het opleiden van veelzijdige spelers (spelplezier wordt vergroot). 

• Alle spelers leren de basisprincipes van verdedigen, opbouwen en aanvallen en omschakelen. 

• Verdedigers leren bij balbezit op het juiste moment in te schuiven, en aanvallers leren positie te kiezen bij 

balverlies om zo onze eerste verdedigers te zijn. 

 

Herkenbaarheid in het spelsysteem. 

• Vaste nummering (basistaken en bijtaken). 

• Gemakkelijker doorschuiven (taken kennen op positie). 

• Duidelijke coaching mogelijk voor de trainer-coach. 

 

Persoonlijkheid en discipline. 

• Coaching naar medespelers. 

• Coachbaar zijn (kunnen luisteren naar medespelers, en trainer-coach). 

• Verantwoordelijkheid durven nemen. 

• Concentratie gedurende de hele wedstrijd 

• Het lezen van spelsituaties 

• Het “decision making” proces = zelf keuzes maken 

• Het durven initiatief nemen 

• Het collectief spel (zowel aanvallend als verdedigend) 

• Het communicatievermogen individueel als collectief 

• Het concentratievermogen 

 

1.5 NADELEN ZONEVOETBAL 

• Door het collectieve karakter is het ingewikkelder dan de individuele dekking, en daardoor ook moelijker aan 

te leren. Dit betekend: 

 Gerichter trainen (vanuit spelproblemen) 

 Vanuit een visie trainen 

• Verdedigend kwetsbaarder systeem 

 Ruimte in de rug (keeper is daarom niet alleen keeper, maar ook betrokken in het collectief). 

 Indien spelers het individueel (met name verdedigend) laten afweten gaat dit ten koste van het collectief. 

• Tijdsfactor (door belangen van de club, sponsors etc.) kan dit nadelig werken. Krijgt men wel de tijd en spelers 

worden individueel technisch en tactisch beter met als resultaat dat het collectief beter wordt, volgt het 

resultaat ook op (korte) of langere termijn. 

 

1.6 BASISPRINCIPES BINNEN HET ZONEVOETBAL 

Bij balverlies (verdedigen en omschakelen van aanvallen naar verdedigen) 

• Steeds vanuit de eigen positie blijven spelen. 

• Bij balverlies dienen er steeds zoveel mogelijk spelers achter de bal te zijn, waardoor het voor de tegenstander 

moeilijk wordt om de bal voorwaarts te spelen (dus SNEL omschakelen!). 

• Speelveld klein houden (35 X 35 meter) en er wordt compact verdedigd. 

• Onderlinge afstanden klein houden in de breedte en diepte (ca. 10 meter). 

• Er dienen steeds veel spelers in de buurt van de bal te zijn, waardoor de tegenstander veelvuldig verplicht 

wordt tot breedtepasses of passes richting eigen speelhelft. 

• Overal op het speelveld wordt er zogenaamd bal georiënteerd verdedigd. 
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• Spelers blijven altijd in hun eigen zone en mogen elkaar nooit kruisen (hoe korter in de eigen 16-meter zone, 

hoe strikter de individuele dekking!!). 

• Er wordt geschoven met het blok in de richting van de bal. 

• Bij balbezit tegenpartij moeten alle spelers anticiperen op de bal (vooruitdenken, wat kan er gebeuren, wie is 

niet gevaarlijk…). 

• Bij beweging van de bal zijn de spelers ook in beweging (tegenstander haalt bijvoorbeeld de bal eruit, dan 

schuiven wij de helft van de balbaan op). 

• In de buurt van de bal wordt niet de ruimte afgedekt, maar wordt met de tegenstander agressief en 

vastberaden een duel aangegaan. Andere spelers van het team die zich verder van de bal bevinden naderen 

zijdelings – rugwaarts zodat ze rugdekking aan hun medespeler verlenen. Deze spelers moeten tegelijkertijd 

hun tegenstander in het oog houden (“split-vision”). 

• Indien balverovering niet direct mogelijk is moet ervoor gezorgd worden dat geen directe doorbraak naar het 

doel kan plaatsvinden. 

• Er wordt steeds van binnen naar buiten verdedigd, afhankelijk van coaching wordt binnen – of buitenkant 

afgedekt. 

• Ook de eigen doelman speelt een belangrijke rol. Door de ruimte in de rug van de achterste lijn dient de 

keeper uit zijn eigen strafschopgebied durven te spelen. Een goede coaching naar zijn verdedigers op het juiste 

moment is essentieel. 

 

1.7 OPLOSSINGEN TEN OPZICHTE VAN ANDERE SYSTEMEN 

Door het blok te verplaatsen, trachten we de tegenstander zijn sterkste punten teniet te doen (bv. snelle 

spitsen tegenstander = lang smal veld en lange bal eruit halen). 

Combinatievoetbal tegenstander = kort bij elkaar, op counter = organisatie en druk op de bal bij balbezit naar 

balverlies. 

We passen ons dus (gedeeltelijk) aan. 
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BIJLAGE 2: ONTWIKKELINGSKENMERKEN PER LEEFTIJDSFASE (ONTWIKKELINGSLIJN) 

 

2 FYSIEKE ONTWIKKELING TIJDENS DE LEEFTIJDSFASES 

Het hedendaagse voetbal is sterk geëvolueerd. Voetballers moeten niet alleen steeds meer technisch-tactisch 

perfect zijn, maar ook de fysieke ontwikkeling wordt steeds belangrijker. Voetballers dienen dus ook atletisch 

goed voor de dag te komen. Dat wil niet zeggen dat we een voetballer met ‘lopers’ associëren. Nog te vaak zien 

we ook bij de jeugd dat ‘lopen om te lopen’ centraal staat in de fysieke ontwikkeling. Om die reden wordt voor 

elke leeftijdsfase ook even kort aandacht geschonken aan het fysieke aspect. 

2.1 SPEELFASE 

Ontwikkelingsfase 2v2 / 6v6 

Leeftijd O6 tot O9 

Kinderen komen in de speelfase om voetbal te SPELEN. Dus geen saaie loopoefeningen, ééntonige pass- en 

trapvormen, grote partijvormen waar de kinderen nauwelijks een bal raken en dergelijke zijn niet aan de orde. 

Alle vormen zijn gebaseerd op het ontwikkelen van het SPELPLEZIER, voetbal al spelend leren. Het verbeteren 

van de motorische basisvaardigheden staat centraal. Leren lopen, springen, versnellen, stoppen, vallen en 

opstaan. 

Trainingsaanbod 

 Loop-, tik, reactie- en aandachtsspelen (reactiesnelheid verbeteren) 

 Eenvoudige vormen in functie van ‘oog-hand-voet coördinatie’ 

 Pré-techniekscholing in spelvormen 

 Kleine wedstrijdvormen 

 Progressieve opbouw van 1+K <> 1+K naar 5+K <> 5+K in ruitvorm (K=keeper) 

 Recreatieve voetbal-fun spelen 

 Complementaire sporten  

Van SPELEN met de bal naar leren voetbal SPELEN. 

2.2 COORDINATIEFASE 

Ontwikkelingsfase 8v8 / 11v11 (1) 

Leeftijd O10 tot O13 (PHV) 

In deze fase spreken we over kinderen in de kalenderleeftijd van 8, 9 tot 13 jaar of tot net vóór de groeispurt. Er 

kunnen al vroeg verschillen ontstaan. Sommige kinderen hebben hun groeispurt al op 12 jaar (vroegrijper). 

Laatrijpers kunnen hun groeispurt pas hebben op 16 jaar of ouder. Een gedifferentieerde aanpak in de praktijk is 

dan noodzakelijk. 

o DOELGERICHTE SCHOLING van LICHAAMSBEHEERSING en BALBEHEERSING als BASIS voor het aanleren 

van functionele technieken (BASICS) en het ontwikkelen van een speelwijze (TEAMTACTICS). 

o COORDINATIESCHOLING staat centraal als basis voor het DUEL 1 tegen 1. 

o De coordinatiefase eindigt enkele maanden (6-12 maanden) voor de leeftijd van de groeispurt = PEAK 

HEIGHT VELOCITY (PHV). 
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o Als ideale wedstrijdvorm in de coordinatiefase opteren we voor de 8 tegen 8 in dubbele ruitformatie, 

m.a.w. zonder buitenspel, beperkt tactisch, veel balcontacten en veel wisselende spelsituaties. Op de 

training kiezen we vaak voor kleine partijvormen en wedstrijdvormen (aanvallende partij tegen een 

ondertal). 

In deze fase leren kinderen hoe er getraind kan worden. Op deze leeftijd komen ze naar de training om ‘iets’ te 

leren. Ze zijn bereid om THUIS veel te oefenen. Geef dus regelmatig huiswerk mee = Techniek Trainen Thuis. 

Ze maken kennis met begrippen als ‘opwarming’ en ‘cooling down’. We geven ze eenvoudige informatie mee 

over voeding en hygiëne. 

Het is de GOUDEN LEEFTIJD om de eerste voetbalspecifieke vaardigheden te initiëren. Het coördinatief 

vermogen is in deze fase zeer groot. De hersenen zijn in volle ontwikkeling. 

Het spelplezier en trainingsplezier bepalen de trainingsinhoud. Veel wedstrijdvormen integreren om de 

verworven voetbalspecifieke technieken (bv. schijnbewegingen) te kunnen toepassen (succesbeleving). 

Trainingsaanbod 

o Bal- en lichaamsbeheersing als basis voor een betere spelbeheersing. 

o Initiëren van de ‘basics’ ofwel de functionele basistechnieken. 

o Progressieve opbouw van wedstrijdvormen van 4 tegen 4 naar 8 tegen 8 in dubbele ruitvorm. 

o Het duel 1 tegen1 blijft een belangrijk onderdeel van de trainingsinhoud. 

o Lifestyle: affiniteit met andere complementaire sporten. 

2.3 PUBERTEITSFASE 

Ontwikkelingsfase 11 v 11 (2) 

Leeftijd O13 tot O16 jaar 

Stabiliseren van hetgeen in de coordinatiefase is aangeboden. Geleidelijk aan ook al iets meer specialisatie. 

Optimaliseren van het technisch-tactisch, mentaal en fysiek vermogen in overeenstemming met de PHV-

periode. 

Deze fase wordt gekenmerkt door de groeispurt. Men spreekt ook wel over de ‘Peak Height Velocity’ periode 

(PHV). Kinderen groeien in deze periode heel snel (soms tot meer dan 1 cm per maand!). Meet daarom de 

kinderen heel regelmatig gedurende deze periode (bv. 1x/maand). Vermijd explosieve, zeer intensieve en 

verzurende trainingen in de periode van snelle groei! Schenk wat meer aandacht aan actieve blessurepreventie. 

Rompstabilisatie, bekkencontrole, flexibiliteit (lenigheid) en eenvoudige spierversterkende oefeningen (met 

eigen lichaamsgewicht) worden belangrijker. De coördinatie neemt tijdelijk af in deze fase. Het oogt daardoor bij 

(sommige) spelers allemaal wat minder mooi en vlot, maar dat is van tijdelijke aard. Individualisatie 

(differentiatie) is binnen deze leeftijdsgroep zeer belangrijk. Bepalend voor de trainingsinhoud is de biologische 

leeftijd (rijpheid) en niet de chronologische leeftijd. Ook de selectiekeuzes niet laten afhangen van de rijpheid 

van een speler in deze periode. Een vroegrijpe speler is vaak in het voordeel in deze periode ten opzichte van 

een laatrijpe speler. Kijk hier als technische staf echter doorheen. Probeer goed in te schatten wat het 

groeipotentieel is van de speler. 

Trainingsaanbod 

o Veel core-stabilisatie training 

o Lenigheid optimaliseren 

o Sterk verzurende trainingen vermijden 

o Onderhouden van techniek, snelheid en kracht 

o Extra aandacht voor snel-coördinatie (snel voetenwerk) met de juiste lichaamshouding 
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o Wees voorzichtig met krachtoefeningen voor de rug 

o Initiatie rugscholing en extra blessurepreventie oefeningen voor de rug 

o Aanleren correcte bekkenkanteling 

o Leren werken/trainen met hartslagmeters (attitudevorming) 

o Lifestyle: hoe ga ik om met roken, drinken, feestjes? 

2.4 WEDSTRIJD- EN WINFASE 

Ontwikkelingsfase 11 v 11 (2) 

Leeftijd O16 tot O18 jaar 

 Individualiseren en finaliseren van de basiscompetenties. 

 Aansturen op een optimale en individuele voetbalspecifieke ontwikkeling van de CLUSK-eigenschappen, 

rekening houdende met de belasting-belastbaarheid, de workload, periodisering en de persoonlijke 

ambities van de speler. 

 Basis van een collectieve periodisering met overloadtrainingen, gekoppeld aan een individuele 

retraining. 

Dit is de laatste fase van het jeugdopleidingsplan alvorens de spelers de stap zetten naar het pré-

seniorenvoetbal. De spelers worden technisch-tactisch vervolmaakt. Specialisatie naar vaste posities, meer 

individuele training en retraining (herhalingen) vanuit de sterkte-zwakte analyse. De functionele en positionele 

technieken nu duidelijk aanscherpen. 

Trainingsaanbod 

o Fysiek kunnen alle basiseigenschappen (kracht-uithouding-lenigheid-snelheid-coördinatie) doelgericht 

en aangepast aan het individueel niveau getraind worden. 

o Invulling van een vier- of zesweken cyclus. 

o Individuele belasting-belastbaarheid > workload goed bewaken. 

o Functioneel trainen (geregeld met hartslagmeters) 

o Lifestyle; studie en voetbal (een goed evenwicht hierin is nodig). Rust en inspanning, timemanagement 

en voedingsattitude dienen onder de aandacht gebracht te worden. 

2.5 POST-FORMATIE FASE 

Ontwikkelingsfase 11 v 11 

Leeftijd O18 tot O21 jaar 

 Voorbereiden en vervolmaken 

 Voorbereidingsfase voor prestaties op het seniorenniveau 

 Individuele carrièreplanning als basis (Persoonlijke ontwikkeling / actieplan) 

 Individuele en collectieve fysieke periodisering 

 Retraining vanuit ‘testen & monitoring’. 

We besteden veel aandacht aan de post-formatie fase: dat is de begeleiding vanaf het moment dat iemand op 

16-jarige leeftijd als talent wordt bestempeld tot die in het 1e elftal een basisplaats heeft. Voor sommigen is dat 

3 jaar, voor andere 5 of 6 jaar. Daarom lopen beloften en post-formatie naast mekaar. Dit gaat namelijk niet 

enkel over de spelers van de beloftengroep maar het kan ook om een O15-talent gaan die nog niet klaar is om bij 

de beloften te spelen. Met deze jongens willen we op een andere manier samenwerken, we betrekken ze ook bij 

het eerste team, lassen extra trainingen in, of spelen wedstrijden met Jong ‘Oranje’, enzovoort. 

Maximalisatie van de prestatie. Spelers dienen in deze fase technisch-tactisch, mentaal en fysiek klaargestoomd 

te worden voor het seniorenvoetbal op selectieniveau. De leeftijd waarop een speler klaar is voor het 
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seniorenvoetbal is individueel sterk verschillend. Rijpheid, technisch-tactisch en fysiek vermogen, maar ook 

specifieke ‘lifestyle’ kwaliteiten bepalen of een speler de stap kan zetten (carrièreplanning). 

 

  



Documentcontrol: 

Versie 1.0 

Date: 24 september 2017   

 Page 11 of 22 

 

 

BIJLAGE 3: VOETBALSTRUCTUUR 

3.1 TEAMFUNCTIES 

Bij het praten over voetballen gaat het over voetbalhandelingen. Dan gaat het om handelingen van individuele spelers 

of om die van een heel team of delen ervan. Om een logische structuur aan te brengen voor alle leeftijdscategorieën in 

de opleiding van het voetbalspel (met de achterliggende visie van Wittenhorst in het hoofd) dienen we als vertrekpunt 

te nemen de handelingen die op teamniveau moeten worden uitgevoerd. Van daaruit wordt vervolgens de bijdrage van 

de individuele spelers gedefinieerd. 

Als twee teams aan het voetballen zijn dan is het logisch dat op elk moment van de wedstrijd er slechts één team in 

balbezit is. Dit balbezit maakt voor elk van de elf spelers op dat moment bepaalde voetbalhandelingen mogelijk. We 

kunnen dit in één werkwoord samenvatten aanvallen.  

Op het moment dat de bal in het bezit is van de tegenpartij, is het voor het team niet mogelijk om doelpunten te 

maken. Daarvoor zullen ze de bal terug dienen te veroveren. Ook hiervoor hebben ze als team weer de beschikking 

over een aantal voetbalhandelingen. Deze vallen onder de noemer verdedigen. Bij wisseling van balbezit zal er moeten 

worden omgeschakeld en wel van aanvallen naar verdedigen of omgekeerd van verdedigen naar aanvallen. 

Het aanvallen, verdedigen en omschakelen door een team noemen we de teamfuncties. Voetballen bestaat dus uit 

aanvallen, verdedigen en omschakelen. 

 JEZELF VERBETEREN IS DAT JE IN PLAATS VAN VIJF FOUTEN ER MAAR VIER MAAKT! 

3.2 TEAMTAKEN 

3.2.1  AANVALLEN 

Het werkwoord aanvallen is een overkoepelende term voor een reeks van voetbalhandelingen die alleen bij balbezit 

kunnen worden uitgevoerd en die gericht zijn op het maken van een doelpunt. Binnen deze teamfunctie onderscheiden 

we twee fasen die we verder aanduiden als teamtaken, namelijk (1) opbouwen met de bedoeling om kansen te creëren 

en (2) scoren. 

3.2.1.1    OPBOUWEN 

Bij opbouwen gaat het om al die aanvallende handelingen, die gericht zijn op het creëren van kansen, om vervolgens te 

kunnen scoren. 

3.2.1.2    DOELPUNTEN SCOREN 

Het creëren van kansen (via opbouwen) is geen doel op zichzelf, maar staat in dienst van het maken van doelpunten, 

het scoren. Dit is niet alleen een zaak van aanvallers maar van het hele team, daarom noemen we het ook een 

teamtaak. 

3.2.2  VERDEDIGEN 

Net als het werkwoord aanvallen, is verdedigen een overkoepelende term voor een reeks van voetbalhandelingen. Ook 

verdedigen is daarom een teamfunctie. Het is dus niet alleen een taak van de doelverdediger of de verdedigers. Het 

kan al beginnen bij het doel van de tegenpartij door de aanvallers. De teamtaken binnen de teamfunctie verdedigen 

kunnen daarom worden verdeeld in storen (opbouw tegenstander), dit kan op de helft van de tegenstander maar ook 

op eigen helft waar het verhinderen van het creëren van kansen een belangrijke taak is met als uiteindelijk doel het 

voorkomen van doelpunten. 
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3.2.2.1    STOREN 

Als de tegenpartij aanvalt en bezig is met opbouwen, wil het verdedigende team deze opbouw (ver)storen. Het storen 

is daarom de eerste teamtaak binnen de teamfunctie verdedigen. 

3.2.2.2    DOELPUNTEN VOORKOMEN 

Mocht de aanvallende partij er toch in slagen een scoringskans te creëren, dan heeft het storen niet tot het gewenste 

resultaat geleid. Het is dan een taak van het verdedigende team om een doelpunt te voorkomen. Dit is de tweede 

teamtaak binnen de teamfunctie verdedigen. 

We zouden nog een derde verdedigende teamtaak kunnen toevoegen, namelijk het veroveren van de bal. Dit is echter 

een voorbeeld van wisseling van balbezit en past dus binnen de teamfunctie omschakelen. 

3.2.3  OMSCHAKELEN 

Op het moment dat de bal veroverd of onderschept wordt, is sprake van een wisseling van balbezit en moet worden 

omgeschakeld van verdedigen naar aanvallen. Voor het andere team is dan sprake van een omschakeling van aanvallen 

naar verdedigen. Teamtaken benoemen zijn binnen de teamfunctie omschakelen niet zinvol. Het dient wel snel te 

gebeuren. Het mondt immers direct uit in aanvallen of verdedigen. Omschakelen komt vaak voor in de wedstrijd en is 

meestal een kwestie van seconden. Die seconden zijn tegenwoordig wel vaak de cruciale momenten in een wedstrijd. 

3.3 TEAMORGANISATIE 

Zoals hiervoor benoemd gaat het in voetballen om aanvallen, verdedigen en omschakelen, om opbouwen en scoren, 

om storen en doelpunten voorkomen. Er wordt gedribbeld, geschoten en vrijgelopen. Dit alles met maar één doel, 

namelijk meer doelpunten maken dan de tegenpartij! 

Dit gegeven geldt voor iedereen en op elk spelniveau. 

Wat niet beschreven staat is hoe de elf spelers van een team verdeeld zijn over het veld (teamorganisatie) en wat 

exact van elke individuele speler wordt verwacht (basistaak). Dat is waar het nu om draait. Daar komt het 

vakmanschap van de trainer-coach om de hoek kijken en de voetbalvisie van een voetbalvereniging. Daarom is voetbal 

ook het leukste spelletje ter wereld! 

In een voetbalteam is een zekere mate van onderlinge taakverdeling, en dus een bepaalde teamorganisatie, 

onontkoombaar. We maken hierbij in eerste instantie onderscheid tussen een doelverdediger en veldspelers. 

Vervolgens kunnen we nog een onderscheid maken tussen aanvallers, middenvelders en verdedigers. Er zijn meerdere 

teamorganisaties te bedenken. 

Binnen RKsv Wittenhorst kiezen we voor de basisorganisatievorm 1:4:3:3. Het waarom van een bepaalde 

teamorganisatie moet vanaf de B-junioren (O16/O17) zeker aan de orde komen (ontwikkeling teamtactisch inzicht = 

TEAMTACTICS). Het inzicht in de voor- en nadelen van het spelen in een 1:4:3:3 formatie en variaties daarbinnen (met 

de punt naar voren, met de punt naar achteren, of ‘op lijn’ achterin, en andere afgeleide teamorganisaties moet verder 

tot ontwikkeling worden gebracht. Niet zoals al eerder vermeldt, door het klakkeloos aan spelers op te dragen, maar 

door ze te laten meedenken in wat het nut is en op welke wijze ze hun rol dienen te spelen. 

In onderstaande plaatjes zijn twee voorbeelden weergegeven die we als basisformaties mogen beschouwen binnen 

Wittenhorst. De variatie is met name terug te zien op het middenveld. 
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1-4-3-3 PNA op middenveld    1-4-3-3 PNV op middenveld 

Vanaf de O17 leeftijd kan rekening worden gehouden met de teamorganisatie van de tegenstander. Met de 

veldbezetting 1-4-3-3 kunnen zowel offensieve als defensieve accenten gelegd worden. 

Bij de mini-pupillen (O6/O7) (2v2 naar 4v4) zijn teamorganisaties nog niet van toepassing gezien de 

leeftijdsdoelstellingen voor deze kinderen. Toch kunnen we in de trainingen deze spelertjes al laten wennen aan 

formatie spelen door de bekende driehoek of ruit-formatie uit te zetten. Zie beide formaties in het volgende plaatje. 

 

 

In het seizoen 2017-2018 spelen de O10/O11 en O12 nog andere pupillenvormen namelijk 7v7 respectievelijk 9v9. Vanaf 

het seizoen 2018-2019 wil de KNVB voor deze leeftijdsgroepen naar 6v6 respectievelijk 8v8. 

Schenk niet te veel aandacht aan de opstelling voor pupillen tot de leeftijd van 11 jaar. Houd de wedstrijdbespreking 

kort, de concentratie bij deze kinderen is nog beperkt. Op andere momenten kun je ze er meer bij betrekken én hun 
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mening vragen. Zo krijg je gaande het seizoen een opstelling waar iedereen zich prettig bij voelt. Vraag de speler of 

deze weet welke taak bij zijn plek hoort. 

Vanaf de 12 jaar (11v11) spelen we in de veldbezetting 1-4-3-3. Deze formatie sluit het meeste aan bij de speelstijl die 

we nastreven. We willen namelijk het spel zoveel mogelijk zelf maken gebruikmakend van de flankspelers. Durf, 

dominant zijn, zelfvertrouwen, creativiteit en teamtactische rijpheid zijn de pijlers van onze voetbalvisie die leiden tot 

een aanvallend spelsysteem. Daarnaast worden spelers gedwongen om in deze veldbezetting driehoeken te creëren 

waardoor de balbezitter altijd twee afspeelmogelijkheden heeft. Verder ontstaat in driehoeken altijd ruimte voor 

medespelers. 

3.4 BASISTAKEN 

Vanuit een teamorganisatie kan aan alle spelers een bepaalde individuele taak – ook wel basistaak genoemd – worden 

toegekend. Deze taak heeft betrekking op hoe een bepaalde speelpositie concreet – in handelingstaal – ingevuld dient 

te worden. Een basistaak kan dus worden omschreven als een verzameling voetbalhandelingen, uitgevoerd door een 

individuele speler op een bepaalde positie.  

3.5 TECHNIEK, INZICHT, COMMUNICATIE EN VOETBALCONDITIE 

Wanneer we de partijvormen of positiespelen vereenvoudigen vanuit het 11:11 naar 9:9, 8:8, 7:7, 4:4 worden spelers 

automatisch “gedwongen” tot meer voetbalhandelingen, zoals “druk zetten op de bal”, “het afschermen van een bal”. 

Uiteraard zijn de afmetingen van het veld hierop aangepast. De vele herhalingen bevorderen de voetbalontwikkeling 

van de speler. Zij ontwikkelen hun variabele techniek (ook wel functionele techniek genoemd) in plaats van een 

geïsoleerde techniek (b.v. 100 keer de bal hooghouden). Deze laatste techniek kan wel als huiswerk worden uitgevoerd, 

dus buiten de normale trainingen om of als hersteloefeningen tussen de thema trainingen. 

Het spelinzicht zegt iets over het handelen van de individuele voetballer. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de 

hiervoor genoemde teamfuncties of teamtaken, dient de individuele voetballer spelsituaties te onderkennen en te 

doorzien. Welke handeling is op welk moment en in welke situatie noodzakelijk of gewenst? Wanneer moet een speler 

zich aanbieden en wanneer juist wegblijven? Kortom, als speler moet je niet alleen kunnen passen, koppen, schieten, 

vrijlopen of druk zetten, maar vooral voetbalsituaties kunnen waarnemen, herkennen en interpreteren. Dit wordt ook 

wel het lezen van spelsituaties genoemd. Waarnemen (het zien van) en bewegen zijn dus met elkaar verbonden en dus 

ligt waarnemen aan de basis van spelinzicht. 

Tijdens het opbouwen moet in een bepaalde spelsituatie de ene speler goed kunnen vrijlopen en de andere speler 

vervolgens goed kunnen passen het daarvoor het juiste moment herkennen. Zij maken daarbij gebruik van hun 

individuele spelinzicht. Hoe kunnen deze 2 spelers het vrijlopen en passen nu zo goed mogelijk op elkaar afstemmen? 

Daarvoor dienen zij goed met elkaar te communiceren! Het begrip communicatie zegt iets over wat er tussen – twee of 

meer – spelers gebeurt. Je zou ook kunnen zeggen dat communicatie neerkomt op spelinzicht op teamniveau. Spelers 

moeten elkaar leren begrijpen, het handelen van anderen correct interpreteren en het eigen handelen daarop 

afstemmen. Als spelers veel met elkaar gespeeld en getraind hebben, kunnen communicatieve handelingen vaak 

zodanig verborgen worden, dat ze niet of nauwelijks meer herkenbaar zijn voor een buitenstaander. Zo kan het hard 

inspelen van een bal over korte afstand een waarschuwing zijn dat de tegenstander dicht in de buurt is. Met behulp van 

kreten als ‘rug’, ‘nu’, ‘diep’, ‘kaats’ en ‘tijd’, kan men een medespeler verbaal helpen tijdens het uitvoeren van een 

voetbalhandeling. Ook op non-verbale wijze kunnen voetballers proberen hun voetbalacties op elkaar af te stemmen. 

In plaats van iets te roepen, kan men ook door middel van bepaalde gebaren met elkaar communiceren. Deze verbale 

en non-verbale communicatie wordt ook wel het coachen van een medespeler genoemd. Bij de onderlinge 

communicatie speelt ook de teamorganisatie een belangrijke rol. Duidelijke afspraken over de teambezetting tijdens 

het aanvallen, verdedigen en omschakelen zorgen voor een herkenbaar referentiekader (basisnorm) waardoor spelers 

goed met elkaar kunnen communiceren. Voetballen is dus niet uitsluitend een kwestie van bewegen. Toch kan een 
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team desondanks niet anders dan door te bewegen meer doelpunten maken dan de tegenpartij. Hoe hoger het 

spelniveau hoe meer eisen gesteld worden aan het bewegen. 

Voetbal is dus een bewegingsspel. Als we streven naar het beter maken van spelers zullen dus hogere eisen worden 

gesteld aan alle handelingen binnen het voetballen en dus zeker ook aan de uitvoering van bewegingshandelingen. Dit 

laatste vraagt om een betere voetbalconditie. De voetbalconditie kunnen we het beste omschrijven als de fysieke 

voorwaarde om gedurende de volledige wedstrijd de verschillende technische en tactische voetbalkwaliteiten te 

benutten, zonder dat de inspanning aan waarde verliest. Dit wordt bepaald door het al dan niet (vroegtijdig) optreden 

van vermoeidheid. Daarvoor dienen dus de 'CLUSK'- eigenschappen getraind te worden. Precies hierin schuilt de 

succesfactor in voetbal: snel herstellen is belangrijker dan veel lopen! Maar wat verstaat men eigenlijk onder 

voetbalconditie? De 'CLUSK'- eigenschappen worden daarbij vaak gebruikt. Dit zijn echter begrippen die ook in andere 

sporten worden gebruikt. Wanneer we echter de voetbaltaal als vertrekpunt nemen, kunnen we duidelijk worden 

welke voetbal conditionele eisen aan voetballers worden gesteld. Het voetbalspel (met zijn bewegingshandelingen) 

staat dus steeds centraal en vanuit dat vertrekpunt worden steeds de vragen gesteld. We trainen dus het specifieke 

uithoudingsvermogen van voetballers waardoor ze gedurende lange tijd het interval-karakter van lopen, sprinten, 

draaien, springen, schieten, duelleren en slidings maken, volhouden.  
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BIJLAGE 4: ·HET COACHEN VAN VOETBALLEN, WAT IS DAT? 

Coachen is een ander woord voor beïnvloeden en dat is wat een voetbalcoach doet binnen zijn verschillende 

werkvelden. De training is zo’n werkveld, maar ook rondom een wedstrijd vindt een beïnvloedingsproces plaats. Buiten 

trainingen en wedstrijden ligt eveneens een werkveld waar de coach zijn spelers kan en moet beïnvloeden. Kortom, het 

coachen van voetballen is de overkoepelende term en trainen maakt daar ook onderdeel van uit. Het wordt pas zinvol 

om het concreet te hebben over het coachen van voetballen op het moment dat duidelijk is wat er binnen het 

voetballen precies gecoacht dient te worden. Oftewel, het coachen van voetballen, wat is dat? 

Voetballen doe je met een team. Spelers hebben in een team een specifieke positie en verschillende taken. Om in een 

wedstrijd goed te kunnen presteren, dient het team afspraken te maken over hoe zij aanvallen, verdedigen en 

omschakelen. Het voetbal is echter complex. Niet alles is van tevoren te plannen, omdat de tegenstander ervoor zorgt 

dat de situaties telkens veranderen. Gelukkig maar, juist dit maakt voetbal mooi en steeds weer anders. Het betekent 

echter wel dat spelers zelf keuzes moeten maken en moeten kunnen samenwerken.  

Dit is precies waar coaching over gaat: het begeleiden van spelers zodat zij zelf in staat zijn (de juiste) keuzes te maken, 

verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen en goed samenwerken.  

Coaching is in werkelijkheid het beïnvloeden van gedrag. Iedere coach doet dit volgens een eigen visie, die gebaseerd is 

op het eigen karakter, levenservaring, theorieën en het persoonlijk gevoel. Met als doel het maximale resultaat te 

behalen, zowel per individu als per team. De praktijk leert ons, dat coaches vooral aan het instrueren zijn. De coach 

geeft aan en de voetballer voert uit. Tegelijkertijd willen wij in de voetballerij spelers zien, die ‘initiatief’ tonen en zelf 

oplossingen bedenken. En dat kan alleen, als spelers aangezet worden om na te denken over het voetbal. 

Waar we jaren achtereen dachten de jeugd goed te begeleiden blijkt dat het op een andere manier beter kan. Door 

spelers vrijheid en verantwoordelijkheid te geven in het maken van hun keuzes worden ze onafhankelijker van de 

begeleiders en leren ze zelf de juiste keuzes te maken. Natuurlijk wordt er bijgestuurd, maar de ‘voorzegcultuur’ 

verdwijnt. En niet onbelangrijk; de spelers voelen zich er prettig bij.  

Wij willen graag iedere speler een zodanig persoonlijk ontwikkelingsplan aanbieden, waarbij de randvoorwaarden 

optimaal ingevuld zijn en de kans op succes (=volledige ontwikkeling) gemaximaliseerd wordt. De trainer-coaches 

spelen daarin een essentiële rol, want elk mens is uniek. Elk talent heeft zijn specifieke kenmerken en daarom is 
1coaching op maat in onze optiek van essentiële importantie. Onze trainer-coaches moeten dit belang onderkennen.  

Het opleiden van spelers is winnen op lange termijn. Het afleveren van goede spelers, dat is een echte doelstelling. Dit 

hoeft een doelstelling op korte termijn niet te bijten: als er wordt gewonnen volgens een van tevoren opgezet plan, 

waar men niet van afwijkt als het even niet lukt, is dat alleen maar prachtig. Het winnen van wedstrijden (korte termijn) 

moet, zeker bij de jongste categorieën, niet de hoofddoelstelling zijn.  

De coach/trainer is voor een groep kinderen ontzettend belangrijk. Hij leert ze voetballen en met z’n allen een doel na 

te streven. Het gedrag van de coach/trainer bepaalt mede het zelfbeeld van de kinderen. Een coach/trainer die reële 

doelstellingen heeft, verliest nooit. In topvoetbal gaat het om het resultaat en om het team. In jeugdvoetbal is dat 

anders. Het belangrijkste is de individuele speler en zijn ontwikkeling. Succes is niet hetzelfde als het winnen van een 

wedstrijd. Negatief coachen wordt niet geaccepteerd. Bij fouten heeft een kind juist ondersteuning nodig, en 

aanwijzingen hoe het beter kan. Bestraffende of sarcastische opmerkingen zijn dodelijk voor hun zelfbeeld. 

                                                                 
1
 Standaardisatie van vaardigheden: alle hoofdjeugdtrainers zijn gediplomeerd. Pedagogische en didactische principes 

worden door deze trainers toegepast. 
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4.1 TEAMBUILDING, OFTEWEL HET COACHEN VAN VOETBALLEN 

Voetballen is en blijft in eerste instantie een teamsport. De voetbalhandelingen met en zonder bal zijn de middelen 

waarover de spelers beschikken om als team te kunnen aanvallen, verdedigen en omschakelen. De uitvoering van 

dergelijke voetbalhandelingen is voor een deel afhankelijk van de afspraken die het team maakt over de manier 

waarop men wil gaan aanvallen, verdedigen en omschakelen. Wat streeft men als team na en wie voert welke 

voetbalhandeling waar, wanneer en hoe uit? Het ontwikkelen van een dergelijk teamtactisch raamwerk is een 

belangrijke fase tijdens het bouwen van een team. De Engelse term voor dit proces is teambuilding.  Kortom het 

ontwikkelen van een voetbalteam. 

4.1.1  DE PLAATS VAN TEAMBUILDING BINNEN HET COACHEN VAN VOETBALLEN 

Het ontwikkelen van een voetbalteam (binnen elke leeftijdscategorie) verloopt in een aantal stappen. Om te beginnen 

maakt men een aantal teamtactische afspraken. Hoe gaan we aanvallen? Voor welke teamorganisatie kiezen we en 

wat is daarbinnen de invulling van de basistaak per speelpositie? Welke voetbalhandelingen moet een bepaalde speler 

kunnen uitvoeren om deze afspraken te kunnen realiseren? Op dezelfde manier maken we afspraken voor de 

teamfuncties verdedigen en omschakelen. De exacte invulling is uiteraard voor een groot deel afhankelijk van de 

kwaliteit van de spelers en de voorkeur van de coach, daarbij rekening houdende met de visie van de club. Binnen dit 

(ontwikkelings)proces wordt de lat steeds hoger gelegd. De afspraken ontwikkelen zich van eenvoudig naar complex en 

van globaal naar specifiek. Hoewel het uiteindelijke doel van de coach is het smeden van een voetbalteam, betekent 

het coachen van voetballen in de praktijk het coachen van individuen, oftewel het coachen van voetballers.  

4.1.2  TEAM EN INDIVIDU 

Zoals al aangehaald, is voetballen in eerste instantie een teamsport. Alleen als team kan men immers de spelbedoeling 

realiseren en zo de wedstrijd winnen. Daarom kiezen we bij de beschrijving van de structuur van het voetballen als 

vertrekpunt de handelingen die op teamniveau moeten worden uitgevoerd. Een team kan echter niet bestaan zonder 

de inbreng van individuen. Het doel van het coachen van voetballen is daarom weliswaar het ontwikkelen van de 

teamfuncties en teamtaken, maar in de praktijk komt dit neer op het coachen van individuele spelers met als doel hen 

beter te leren samenspelen. Daarom zullen de hogere eisen in het voetbalspel (de ontwikkeling van de individuele 

speler) uiteindelijk niet op teamniveau maar op het niveau van de individuele speler worden beschreven.  

 

VOETBAL IS SIMPEL, … MAAR HET IS ALLEEN MOEILIJK OM SIMPEL TE VOETBALLEN 
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BIJLAGE 5: DOELSTELLINGEN EN BOUWSTENEN VAN HET JEUGDVOETBALLEERPROCES 

In dit hoofdstuk gaat het om het daadwerkelijk formuleren van doelstellingen. Zowel voor het gehele 

jeugdvoetballeerproces en per leeftijdsfase. Binnen de doelstellingen per leeftijdsfase vindt een formulering van 

leerdoelen plaats. Dit is opgesplitst in doelen voor het ontwikkelen van het aanvallen, verdedigen en omschakelen. 

Deze leerdoelstellingen worden weer ondersteund door: 

• Algemene uitgangspunten 

• Relevante voetbalhandelingen 

• Spelregels 

5.1  WAAR GAAT HET OM IN HET JEUGDVOETBALLEERPROCES? 

Wanneer kinderen op 5-jarige leeftijd lid worden van onze voetbalclub is er voor het totale leer- en ontwikkelingstraject 

ruim 12 jaar beschikbaar. Het spel is vereenvoudigd van 11v11 / 8v8 / 6v6 / 4v4 tot 2v2 als ze op jonge leeftijd bij de 

club lid worden (wordt het spel gespeeld?). Trainingsinhoud (oefenvormen en methodiek) dienen te worden afgestemd 

op deze vereenvoudigde wedstrijdvormen en naar de uiteindelijke vorm 11 tegen 11 (wordt het spel geleerd?). Het spel 

wordt gespeeld en geleerd doordat jeugdspelers gemotiveerd zijn (wordt er plezier aan beleefd?). 

De centrale doelstelling voor dit gehele, veelal over vele jaren uitgesmeerde, voetballeerproces luidt dan ook: 

‘Leren voetballen’, is het ontwikkelen van voetbalhandelingen binnen het kader van de teamfuncties aanvallen, 

verdedigen en omschakelen. 

5.2  DOELSTELLINGEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE 

Om richting en inhoud te geven aan de invulling van het genoemde onder paragraaf 5.1, zal de hierboven genoemde 

doelstelling vertaald dienen te worden naar doelstellingen voor de verschillende leeftijdsfases. Deze doelstellingen 

moeten natuurlijk wel recht doen aan de kenmerken van ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdsfase als 

voorwaarde om het spelen van het voetbalspel met de daarbij behorende voetbalhandelingen te bevorderen. Dit zijn 

geen absolute voorwaardes. Deze doelstellingen hebben altijd een relatief karakter, hiermee willen we zeggen dat het 

niveau van de speler(s) altijd als vertrekpunt geldt. Het gaat dus steeds om het ontwikkelen van voetbalhandelingen 

van dát kind binnen dát team dat op dát bepaald niveau speelt. De biologische leeftijd staat centraal. Dit vraagt zoals 

al eerder gememoreerd ‘maatwerk’ van de coach. Om alle elementen aan bod te laten komen binnen de doelstellingen 

per leeftijdsfase hanteren we de volgende systematiek: 

a. (Biologische) leeftijd 

b. Voetbalcategorie (fase) 

c. Doelstelling  

d. Wedstrijdvorm 

e. Accenten en karakteristieken van de voetbalhandelingen 

 

Vervolgens komen per leeftijdsfase de doelstellingen van de 3 teamfuncties aan de orde te weten: 

 

f. Doelstelling aanvallen 

g. Doelstelling verdedigen 

h. Doelstelling omschakelen 
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Binnen de doelstellingen van de 3 teamfuncties zijn terugkerende aandachtspunten: 

i. Algemene uitgangspunten 

j. Relevante en dominante voetbalhandelingen 

k. Spelregels 

 

Dit zijn de ‘instrumenten’ waarmee de coach aanvallen, verdedigen en omschakelen kan beïnvloeden. Uiteindelijk moet 

dit alles resulteren in het handelen van spelers in een voetbalsituatie. Uiteraard is de steeds terugkerende wedstrijd 

een belangrijke activiteit in het leerproces voor iedere speler, ongeacht de leeftijd. Voor de coach het ultieme 

testmoment. Andere meer voor leren, oefenen en instrueren geschikte situaties zijn uiteraard de trainingen. De inhoud 

van de trainingen wordt voor het belangrijkste deel gevormd door: 

 

l. Periodisering (juiste trainingsvormen op het juiste moment aanbieden) 

m. Accenten in de wedstrijd, teamorganisatie en basistaken 

 

Binnen de trainingen kenmerken de oefenvormen zich door een directe relatie met de doelstelling per leeftijdsfase en 

de te ontwikkelen voetbalhandelingen. De opeenvolging en de onderlinge samenhang van de verschillende 

oefenvormen, waarbij zeer veel herhalingen in de vorm opgesloten liggen, worden de basisvormen (BASICS) genoemd. 

Bijvoorbeeld 4 tegen 4 met grote doelen is een basisvorm waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van het schieten. 

Ook 1 tegen 1 in verschillende organisaties is aan te merken als een basisvorm. De basisvormen kennen een 

methodische opbouw. Van makkelijk naar moeilijk. De invloed van de coach is hierin enorm belangrijk. Zijn handelen in 

de wedstrijd- en trainingspraktijk is bepalend voor de vorming van de speler. Er bestaat geen pasklaar antwoord of 

recept hoe dit te doen. Ook hiervoor geldt, net als bij de speler, al doende leert men. Onder de volgende noemers krijgt 

het handelen van de coach betekenis: 

 

n. Methodiek, trainingsinhoud en coachhandelingen (wat ziet de coach, wat doet de coach, wat zegt de 

coach) 

 

De doelstellingen per leeftijdsfase en de speelwijze binnen de teamfuncties zijn verder uitgewerkt in bijlagen middels 

een werkmodel. Daarmee voorkomen we dat we met enige regelmaat dit opleidingsplan dienen te wijzigen. 

Ontwikkeling gaat altijd door. Het jeugdvoetballeerproces is altijd in beweging. Door het volgen van de volgorde a t/m n 

wordt in ieder geval recht gedaan aan de randvoorwaarden voor een optimaal leerproces. 
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5.3  RECREATIEVE EN PRESTATIEVE TEAMS (VOETBALLERS). 

 

5.3.1   SPELVREUGDE 

Zonder plezier in het voetbal verdwijnt de jeugd van het veld. Zorg als coach dus altijd voor spelvreugde en bezieling 

zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Tot de leeftijd van veertien jaar druipt het enthousiasme van de leergierige 

spelers af. Vanaf de C/B-junioren (O15/O16/O17) zal dat veranderen. Bij sommige spelers is de spelvreugde minder en 

komen er minder emoties los. Op de een of andere manier gebeurt er rond het vijftiende jaar iets in het binnenste van 

een jonge voetballer. Wees als coach daarvoor op je hoede en leg juist dan nog meer nadruk op de positieve aspecten 

van de sport. Daarom moet op de training de bal, waar het tenslotte allemaal om draait, centraal staan en moet er stap 

voor stap een gevoel bij jongens en meisjes worden gekweekt dat ze met elkaar een doel nastreven. Juist in de zo 

cruciale overgangsfase van ‘leuk voetballen’ naar ‘prestatievoetbal’, zoals dat vanaf de B-junioren (O16/O17) vaak het 

geval is. Daarbij gelden geen vaste regels omdat eventuele problemen die zich voordoen op individueel niveau 

aangepakt dienen te worden. 

DE LEKKERSTE BAL IS NOG ALTIJD DE BAL DIE JE ALS SPELER DE BAAS BENT! 

Meestal betekent de overgang van de O15- naar de O17-junioren het begin van een echte nieuwe periode. Vaak wil de 

coach dan verder met datgene waar men bij de O15 mee geëindigd is, maar blijkt dit in de praktijk niet altijd te werken. 

Ga in dat geval terug naar de basis en leg weer extra accent op het plezier in de sport. 

 

Tijdens het laatste station van de opleiding (de O19/O21 leeftijd) worden spelers voor het eerst als volwassenen 

behandeld en benaderd. Hier volgt de daadwerkelijke schifting van prestatie- en recreatievoetballers. Voor de laatste 

groep dient de spelvreugde voorop te staan en de omstandigheden om te trainen en te voetballen dienen goed 

ingevuld te worden. Voor de voetballer die meer wil dient de club optimale omstandigheden te creëren. Geef de 

prestatieve teams een goede kwaliteit ballen, en dat ze altijd trainen onder goede omstandigheden. Essentieel is dat de 

prestatieve voetballer merkt dat bij het bereiken van een bepaald doel hij er ook iets voor terug krijgt! Hij heeft er meer 

voor moeten doen, zorg dan dat daar iets voor tegenover staat. In het belang van de speler én de club. Tijdens de 

opleiding dienen de beste talenten altijd te spelen. Zijn er bijvoorbeeld twee talentvolle spitsen in één team laat er dan 

een als spits spelen en de ander op een andere positie. 

Prestatief sportbedrijven vraagt al op jeugdige leeftijd om intensieve begeleiding (vanaf de E-pupil = O10/O11). Om de 

talenten binnen de vereniging hierop voor te bereiden worden er door de vereniging extra trainingsmogelijkheden 

aangeboden (meer trainingsuren). En op maat gekwalificeerd kader. Bij prestatief sporten hoort selecteren en dat wil 

zeggen "de een wel, de ander niet". Dit zal jaloezie opwekken en onrust geven. Dit hoort bij prestatief sporten. Selecties 

zijn echter nooit definitief. Jeugdleden kunnen hierin een plaats verdienen. 

HOE HOOG OF LAAG JE OOK SPEELT, DOE MINIMAAL JE BEST. NIET ALLEEN VOOR JEZELF MAAR 

OOK VOOR DE ANDEREN! 

Het uitgangspunt voor het jeugdbeleid binnen Wittenhorst moet altijd zijn, een goed aanbod voor alle jeugdleden van 

de vereniging. Aan de ene kant is dat getalenteerde jeugd. Aan de andere kant is dat de wat minder getalenteerde 

jeugd of de jeugd die ervoor kiest om de sport louter voor de gezelligheid te beoefenen. Het gevaar bij deze laatste 

groep is vaak dat de spelers die net buiten de prestatieve teams vallen of de zogeheten laatbloeiers vaak vergeten 

worden in de begeleiding om de aansluiting met de prestatieve teams te houden of alsnog te bewerkstelligen; daarom 

is binnen Wittenhorst mede een selectieprocedure opgesteld en wordt aan talentherkenning gedaan middels jaarlijkse 

beoordelingen!  
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5.3.2   COACHING EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BIJ DE RECREATIEVE TEAMS 

Zoals al aangegeven staat de spelvreugde voorop. Daarnaast zal de coaching altijd in het teken moeten staan van 

teambuilding . Binnen het ontwikkelingsproces wordt de lat minder hoog gelegd dan bij de prestatieve teams. De 

afspraken ontwikkelen zich hier niet van eenvoudig naar complex maar blijven ergens op “uitdagend” hangen en blijven 

globaal van aard. Samen met elkaar een leuke voetbaltraining ondergaan en op zaterdag een gezellig ‘potje’ voetbal 

spelen is het belangrijkste uitgangspunt. Om daarbij toch enigszins een structuur voor de betrokken coach aan te reiken 

kan men de navolgende uitgangspunten aanhouden: 

- Speel altijd in een 1:4:3:3 teamorganisatie; 

- Schenk aandacht aan de basistaken van elke speler en aan de algemene uitgangspunten binnen de 

3 verschillende teamfuncties; 

- Speel veel voetbalvormen (positiespelen, partijvormen en spelvormen die de teamgeest bevorderen); 

- Wissel de voetbalvormen af met pass- en trapvormen. Hiermee ontwikkel je achtereenvolgens het 

passen/trappen, aan- en meenemen (= controleren) van de bal; 

- Coach altijd positief, ook als jezelf een mindere dag hebt; 

- Periodisering; aandacht vanaf 13-16 jaar voor de belasting/belastbaarheid.  

 

KWALITEIT VRAAGT CONTINUITEIT, JE WORDT SPECIALIST INDIEN JE MEERDERE JAREN 

DEZELFDE CATEGORIE TRAINT! 
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BIJLAGE 6. TESTEN, MONITOREN EN RETRAINING 

Jeugd opleiden vraagt een lange termijnplanning. Een visie hebben, betekent ook weten waar we naar toe willen. Wat 

zijn bijvoorbeeld de fysieke kwaliteiten van de spelers? Door het gericht testen en monitoren, moet het mogelijk zijn 

om tot een efficiëntere talentdetectie en talentscouting te komen. 

De uiteindelijke criteria voor het ‘eruit pikken van dat talentje’ zullen hierbij altijd afhankelijk zijn van de positie op het 

veld, van het persoonlijkheidsprofiel van de speler en van de clubvisie en speelwijze binnen de club. 

Binnen onze opleiding stellen we vóór elk nieuw seizoen met elkaar vast WANNEER we testen, en WELKE testen we 

voor de jeugd uitvoeren. In samenspraak met specialisten (fysiotherapie/looptrainers etc.) wordt ook afgestemd HOE 

we testen. De testplannen en planning worden door de verantwoordelijke selectietrainers in samenspraak met de 

Technisch Coördinator Senioren Selectie + Hoofd Jeugdopleiding en het team specialisten opgesteld. De TCSS + HJO 

bewaken de voortgang en status van de plannen & planning. 

 

ER ZIJN GEEN BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN of TRAININGEN, ER ZIJN ALLEEN  

BELANGRIJKE KINDEREN! 

 


