
 

    vzw. Juventus Schoonaarde 
Campus Moleneinde – 9200 Schoonaarde 

      K.B.V.B. stamnummer 8102 – BTW 0463.391.692 – Tel: 052/42 66 44 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Opleidingsvisie 
& 

Opleidingsplan 
 



    vzw.  Juventus Schoonaarde 

      Campus Moleneinde – 9200 Schoonaarde 
      K.B.V.B. stamnummer 8102 – BTW 0463.391.692 – Tel: 052/42 66 44 

 
 

Jeugdwerking KFCJ Schoonaarde  P a g e  | 1 
 

Beste ouders, 
beste speler, 
 
 
Bij de inschrijving van uw zoon of dochter bij een voetbalclub spreekt de 
jeugdverantwoordelijke en de jeugdtrainers meestal over een “jeugdplan”. Verschillende 
clubs schermen met het feit dat een jeugdplan zeer belangrijk is, maar wanneer er concrete 
vragen gesteld worden over dit plan zijn de antwoorden ver te zoeken, laat staan dat u, als 
ouder, inzicht krijgt in het fameuze jeugdplan. 
 
Wij willen daar verandering in brengen. Omdat dit plan de fundamenten zijn van het 
leerproces, is het belangrijk dat iedereen weet waarop wij kunnen terug vallen en volgens 
welke principes gewerkt wordt. Dit jeugdplan is een aaneenschakeling van leermomenten 
per leeftijdscategorieën.  
Het geeft ook duidelijk weer wat men per leeftijdscategorie verwacht van de speler en hoe hij 
op de best mogelijke manier zijn voetbalkwaliteiten kan bijschaven. 
 
Wij volgen dan ook de opleidingsvisie van de KBVB en garanderen dan onze 
jeugdspelers t.e.m U13 op maandbasis ZEKER 50 % speelgelegenheid verkrijgen 
tijdens de competitiematchen t.e.m U13. 
 
Ons jeugdplan moet de speler de mogelijkheden aanreiken om een zo breed mogelijke 
waaier van voetbalkwaliteiten aan te leren. Hij moet dit kunnen doen volgens zijn 
leeftijdscategorie en volgens zijn mogelijkheden. Herhaling is daarin de beste leerschool. 
 
Het is een must voor de jeugdtrainers van Juventus Schoonaarde dat het jeugdplan 
nauwgezet gevolgd wordt, ZONDER echter de CREATIVITEIT van de speler te beknotten. 
Het is daarom ook enorm belangrijk de speler zelf oplossingen te laten zoeken voor gestelde 
problemen. Daarom is het zo belangrijk op training echte wedstrijdsituaties te creëren en al 
dan niet gestuurd oplossingen te geven, waarbij de eigen inbreng een grote rol speelt. 
 
Op lange termijn moet het jeugdbeleidsplan verankert zijn in de clubstructuur. Het moet een 
degelijk instrument zijn om mee te werken en zeker geen kastgarnituur. Het is daarom van 
groot belang dat dit jeugdplan bewaakt, bijgestuurd en vooral toegepast wordt. 
 
Dit boekje is de leidraad van onze jeugdwerking. Door dit jeugdplan te verspreiden en ter 
beschikking te stellen, willen we op een open manier communiceren over onze 
jeugdopleiding. Indien jullie zich vragen stellen over bepaalde dingen, wil ik jullie gerust te 
woord staan om nader toelichting te geven. 
 
Bij vele jongeren leeft de voetbalpassie om door te stoten naar een eerste elftal. Wij willen 
samen met deze spelers werken aan hun passie, om te groeien tot een volleerd voetballer 
met de nodige creativiteit en enthousiasme. 
 
 
De sportieve cel & de jeugdcoördinator(s). 
 
 

Update 2022 : Davy Smetryns  
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KFC Juventus Schoonaarde “Missie en visie” - Jeugdopleiding 

Missie jeugdopleiding. 
Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding brengen o.l.v. een TVJO of een jeugdcoördinator. In alle 

categorieën werken met gemotiveerde en/of gediplomeerde jeugdtrainers die spelers via een 

jeugdplan willen opleiden die inzetbaar zijn in ons A-elftal. Wij willen ook onze sociale en 

opvoedende rol niet vergeten en een degelijke opleiding geven aan jongens en meisjes met 

minder talent, in een plezante sfeer en met respect. 

We garanderen ook dat iedere speler voldoende speelkansen krijgt en dat dit ZEKER een 

minimum van 50% bedraagt (op maandbasis t.e.m U13). Verder staan we garant voor een 

jeugdwerking waar opvoeding hoog in het vaandel staat. Dit alles willen wij verwezenlijken 

binnen een vooraf bepaald budget. 

Visie jeugdopleiding 
Onze jeugdopleiding is gebaseerd op de KBVB-opleidingsvisie, dus per categorie is een 

jeugdplan of jaarplan uitgewerkt, waar we de leerdoelen 2x2, 3x3, 5x5, 8x8 en 11x11 

stimuleren. 

Om onze missie te verwezenlijken werken we aan de volgende punten: 

Gemotiveerde en/of gediplomeerde jeugdtrainers. 

Via ons eerste elftal dat continuïteit verzekert in 2e provinciale & 4de provenciale (zie 

clubmissie) is het de bedoeling vanaf U6 tot en met U17 met één ploeg per categorie uit te 

komen in de gewestelijke reeksen. Voor deze categorieën willen we gemotiveerde en/of 

gediplomeerde jeugdtrainers die bij voorkeur een diploma behaald hebben op de federale 

trainersschool van de KBVB of een equivalent bij een andere sportfederatie met specialiteit 

voetbal (bv BLOSO). 

Wij stimuleren onze trainers om een diploma te behalen. Voetbalervaring is een must en een 

pedagogisch diploma is een pluspunt. Wij proberen ook zelf om opleidingen te organiseren in 

samenwerking met Voetbal Vlaanderen.  

De TVJO of jeugdcoördinator heeft de verantwoordelijkheid over aanwerving – opvolging en 

jaarlijkse evaluatie van deze jeugdtrainers. 

Jeugdtrainer doelmannen 

Voor onze doelmannen willen we een jeugdtrainer die jarenlange ervaring heeft op het vlak 

van doelverdediger. Actief bezig zijn als doelman in een club is een pluspunt. Bij voorkeur 

heeft deze jeugdtrainer een diploma jeugdkeeperstrainer niv. 1 Indien niet stimuleren wij 

deze trainer om te starten voor het behalen van dit trainersdiploma aan de federale 

trainersschool van de KBVB. De TVJO of jeugdcoördinator heeft de verantwoordelijkheid 

over aanwerving – opvolging en jaarlijkse evaluatie van deze jeugdtrainer. 
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Algemeen 

De TVJO en/of jeugdcoördinator zal er voor zorgen dat zijn jeugdtrainers in de best 

mogelijke omstandigheden kunnen werken. Hij zal ze motiveren, stimuleren en aanmoedigen 

in hun werk. Dit zal gebeuren door een maximale ondersteuning, met interne en externe 

opleidingen die passen binnen een bepaald budget. Om de jeugdwerking te garanderen zal 

er minimum vierwekelijks – maximaal zes wekelijks een vergadering met de jeugdtrainers 

doorgaan. Deze vergaderingen behandelen louter het sportieve en organisatorische vlak van 

de verschillende leeftijdscategorieën en worden voorgezeten door de TVJO en/of 

jeugdcoördinator.   

Tevens voorziet de TVJO aparte trainingen voor (groepjes) spelers op technisch en tactisch 

niveau. Dit afhankelijk van de noden aangegeven door de jeugdtrainers. 

Een jeugdplan 

Per categorie wordt een jeugdplan opgesteld door de TVJO. Het jeugdplan is doordacht, 

volg- en uitvoerbaar, herkenbaar en specifiek voor iedere categorie. 

Dit jeugdplan is gebaseerd op de KBVB-opleidingsvisie en onze jeugdtrainers worden over 

deze werkwijze bij de aanvang van het seizoen gebriefd. 

Tijdens de trainingsvergaderingen wordt dit plan steeds getoetst aan de werkelijkheid en 

bijgewerkt indien nodig. Dit plan is GEEN kastgarnituur en wordt duidelijk vertaald in training 

stonden. 

Sociale en opvoedende rol 

We zijn er ons van bewust dat er voor ons een sociale en opvoedende rol weggelegd is. Via 

een intern reglement willen wij duidelijke afspraken maken met onze jeugdspelers.  Ook 

onze ouders en afgevaardigden willen wij via dit intern reglement mobiliseren en laten 

meewerken aan de uitbouw van onze jeugdwerking. Via scholen, andere sportclubs e.d. 

willen we spelers aantrekken en aanmoedigen om de voetbalsport te beoefenen bij onze 

club. Dit willen we verwezenlijken met tornooien – jeugdstage en andere nevenactiviteiten. 

Bepaald budget 

Via het jeugdbudget, opgesteld en besproken door de TVJO en/of jeugdcoördinator samen 

met de financieel verantwoordelijke en goedgekeurd door het dagelijks bestuur willen wij de 

jeugdwerking garanderen en streven we naar een nul-operatie. Via tussentijdse 

budgetcontroles kunnen we bijsturen, indien nodig. 

 

Update jan 2022 
Davy Smetryns  
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KFC Juventus Schoonaarde: Opleidingsvisie en -plan 

Algemene doelstellingen 
 Aanvallend voetbal stimuleren. 

 Stimuleren van de creativiteit en de persoonlijkheid. 

 Laten uitvoetballen van achter uit. 

 Het spelletje zo eenvoudig mogelijk houden → voetbal is simpel 

 Sportieve en sociale ervaringen delen met respect voor elkaar, de tegenstander (fair 

play), scheidsrechters en begeleiders. 

 Regelmatige spelersevaluaties houden in samenspraak met de TVJO. 

 Maximale ontwikkelingskansen creëren door een pedagogische benadering centraal 

te stellen en een onderscheid te maken tussen recreatiegericht en 

doorstromingsgericht voetbal. 

 Zoveel mogelijk kinderen uit de streek de kans bieden om voetbal te beoefenen. 

 Een goed gestructureerde jeugdopleiding aanbieden aan alle leeftijden, startend 

vanaf 5 jaar. 

 Kinderen en jongeren door aan sport te doen, zich zowel mentaal als fysiek verder te 

laten ontwikkelen. 

 Studie en sport hand in hand laten gaan. 

 Zich gewaardeerd en betrokken voelen tot de voetbalclub KFCJ Schoonaarde, zodat 

voetbal tot op een latere leeftijd een plaats blijft behouden als speler, coach, 

medewerker, scheidsrechter of supporter. 

 Iedere jeugdtrainer geeft aan alle geselecteerde jeugdspelers die op het 

wedstrijdblad staan 50% speelgelegenheid (gemiddelde over 4 wedstrijden). 

 Samenwerking en communicaties tussen verschillende diensten optimaliseren: 

bestuur – coördinatoren - trainersstaf. 

 Een gezonde en stabiele vereniging opbouwen. 

 Iedereen moet fier (kunnen) zijn om tot de Juve-familie te behoren. 

Het jeugdvoetbal is opleidingsgericht. 
Waar we zeker niet aan meedoen: “Jeugdvoetbal = volwassenenvoetbal”. 

“Kampioenenkoorts”: de must om kampioen te spelen is een belediging voor ieder kind. Er is 

geen enkel bewijs dat dit bijdraagt tot het ontwikkelen van de “winnaarsmentaliteit”. Het is 

echter een feit dat door het niet kunnen “kampioen” spelen, sommige kinderen 

getraumatiseerd raken en hun geliefde sport de rug toekeren. 
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Het kind staat centraal. 
Een goede jeugdwerking is gestoeld op 2 pijlers. Ten eerste hebben we het ludieke aspect 

“FUN” en als tweede de voetbalopleiding die we als “FORMATION” beschrijven (KBVB). 

Het FUN aspect. 
“Trainer, wanneer spelen we een matchke?” Deze vraag kennen alle jeugdtrainers wel. Het 

geeft aan hoe plezierig een kind het spelen van een wedstrijdje wel vindt. Deze vraag 

betekent echter ook dat we veel aandacht gaan besteden aan het inlassen van 

wedstrijdvormen, met de bijhorende coaching. Het kind wil natuurlijk altijd wel winnen, maar 

een uitslag van een wedstrijdje vergeten ze snel. Of een match gewonnen of verloren wordt, 

maakt eigenlijk niets uit, als ze maar plezier gehad hebben. Om deze reden zijn er ook geen 

klassementen of uitslagen bij de jongste categorieën. 

Het FORMATION aspect. 
Iedere jeugdspeler heeft het recht op een doelgerichte opleiding. Dit betekent dat de 

leerdoelstellingen aangepast zijn aan de ontwikkelingsfasen van de jeugdspeler. 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het aanleren van de basistechnieken en –tactieken 

(=Basics) en het functioneren in teamverband (=Teamtactics), volgens “de opleidingsvisie 

van de KBVB”. 

Het doelgerichte leerproces start vanaf 7 à 8 jaar. Vanaf deze leeftijd moet men veel 

aandacht besteden aan het aanleren, verbeteren en automatiseren van basistechnieken en –

tactieken in wedstrijdechte omstandigheden. Dit los van spelsystemen en collectieve 

opdrachten. Vanaf 12 jaar denkt de jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve 

opdrachten tot een goed einde brengen. Vanaf deze leeftijd moet men aandacht besteden 

aan hoe een speler zich individueel kan ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept. 

Zonevoetbal als opleidingsfilosofie 
Zonevoetbal staat tegenover individuele mandekking, het is een spelconcept en geen 

spelsysteem. Het omvat bepaalde principes in balbezit en in balverlies. 

Zoneprincipes zijn spelprincipes die tijdens 11 tegen 11 worden toegepast. Hieruit worden 

Teamtactics afgeleid, waarvan een paar in 5-5 en 8-8 aangeleerd worden. Het 

opleidingsplan bevat teamtactics die in 5-5, 8-8 en 11-11 aangeboden worden. 

Zonevoetbal is collectief positiespel bij balverlies en balbezit, met als doel de tegenstrever te 

beheersen in de ZONE, namelijk in de zone tussen de bal en het doel en in de volledige 

waarheidszone.  Hierin benadrukken we ook nog eens een onderscheid tussen lage, 

medium en hoge pressing. 

1-4-3-3 in zone bij de jeugd 
Zie “opleidingsvisie van de KBVB” voor principes in balverlies en balbezit en het waarom van 

de 1-4-3-3 in zone bij de jeugd. 

Dames (meisjesvoetbal) 
De meisjes genieten dezelfde jeugdopleiding als de jongens tot 16 jaar (U17). We kunnen de 

speelsters daarna een alternatief bieden, waarbij ze bij het damesteam van KFCJ verder 

kunnen voetballen. 
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FUN Ontwikkelfase: SPEELFASE = spelplezier ontwikkelen 
 

Laat ze voetbal “spelen” 

SPELEND LEREN VOETBALLEN  

 Is leuk voor de spelers 

 Is uitdagend en haalbaar 

Laat debutantjes en duiveltjes creatief en vrij bezig zijn 

Meer wedstrijdvormen dan tussenvormen  

Veel reactiesnelheidsspelen 

Beperkt technisch-tactische bijsturing 

Explosiviteitsscholing vanaf 6 jaar! 

Luister naar de kinderen 

 Emotioneel ondersteunend 

FUN Ontwikkelfase: COÖRDINATIE + PUBERTEITSFASE = 

trainingsplezier ontwikkelen 
 

Hou het speels, leg de kinderen niet te veel DRUK op 

Laat de kinderen nog creatief spelen en leren 

Succesbeleving: kinderen leren graag nieuwe bewegingen 

Nabootsen van hun idolen 

 Joy to learn fase 

 Voorbeeldfunctie is zeer belangrijk 

Veel kleine partijtjes 

Winnen en verliezen, creëer veel win-momenten 

Bepaal de trainingsdoelen, werk een planning uit en evalueer. 

Meeste opwarmingen zijn technisch-fysiek coördinatief 

Train voetbal specifiek = echte wedstrijden 
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Opleidingsplan 

 

Inleiding 
 

Binnen Juventus proberen we alle jeugdploegen met dezelfde spelopvatting = Zonevoetbal 

op te leiden. Dit in een 1-4-3-3 systeem waarbij het kind, FUN en FORMATION centraal 

staan. 

Het doel van een opleidingsplan is te komen tot een zo veel mogelijk uniforme aanpak op het 

gebied van trainingen, zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak. Hierin worden 

vooral de grote lijnen aangegeven, zodat iedere trainer/begeleider toch zijn persoonlijke 

voorkeuren in de trainingen kan leggen. 

De bedoeling is wel dat de rode draad vanaf de duiveltjes t.e.m. het eerste elftal gevolgd 

wordt. Het werken in blokken is hierbij van groot belang. Het is doelgericht en het waarborgt 

variatie. Er is een vooropgesteld trainingsschema en zo komen alle voornaamste facetten 

van het voetbalspel aan bod. 

Onze trainers en begeleiders zijn op de hoogte van het leerplan en zorgen voor feedback.  

Het leerplan kan indien nodig worden aangepast. Hiervoor is een nauwe samenwerking 

tussen de sportief verantwoordelijke en de jeugdtrainers. Wij hopen dan ook dat de rode 

draad die wij hiermee in onze trainingen willen bekomen, zal leiden tot een constructieve 

opleiding van onze jeugdspelers. 
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1. Spelsystemen bij FCJ Schoonaarde 

U6 
 Duivels 2 <> 2 (Dribbelvoetbal) 

 Leeftijd: jonger dan 6 jaar 

 

 

U7 

 Duivels 3 <> 3  

 Leeftijd: jonger dan 7 jaar 
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U8, U9 
 Duivels 5 <> 5 

 Leeftijd: 7 tot 8 jaar 

 4 x 15 minuten 

 Enkele ruit met meevoetballende doelman. De doelman trapt nooit uit, er wordt 

gevoetbald van achter uit. 

 

U10, U11,U12,U13 
 Preminiemen 8<>8 

 Leeftijd 9 tot 12 jaar 

 4x15 minuten 

 Dubbele ruit met meevoetballende doelman. De doelman trapt nooit uit, er wordt gevoetbald 

van achter uit. 
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Vanaf U15 
 12 tot 16 jaar (4x20 min) 

 Vanaf Juniores t.e.m. 1e elftal: 16 tot 21 jaar (2x45min) 

 Steeds zonevoetbal in 1-4-3-3 

  

 

 



   

Jeugdwerking KFCJ Schoonaarde Opleidingsvisie en -plan P a g e  | 8 

2. De verschillende posities op een voetbalveld. 

2.1. De doelverdediger (positie 1) 
De keeper is een belangrijk sluitstuk in de ploeg. Hij kan in zijn eentje wedstrijden winnen of verliezen. 

De belangrijkste taak van een doelman is ballen pakken en tegendoelpunten vermijden. De manier 

waaróp speelt eigenlijk geen rol, als hij maar efficiënt is. 

Eisen en specifieke kwaliteiten 

 Dropkick/volley, werp en traptechniek. 

 Inzicht in spelsituaties zowel in balbezit als in balverlies. 

 Coaching van medespelers zowel in balbezit als in balverlies. 

 Uitgangshouding. 

 Opstelling. 

 Vangen en verwerken van de bal. 

 Reflex, lef, concentratie, behendigheid, meevoetballen, anticiperen 

Balbezit 

 Terugspeelbal vragen om het spel te verleggen, meedoen in het positiespel. 

 Diep kijken, denken en spelen indien mogelijk. 

 Goede voortzetting zonder risico d.m.v. pass, inworp, doeltrap of uittrap. 

 Goede samenwerking met eigen spelers, coachen van achterste linie m.b.t. de opbouw. 

Balverlies 

 Doelkansen voorkomen door goede coaching en positiespel ver voor doel (organisatie) 

 Opstelling bij schoten, voorzet en duel 1 tegen 1. Enkel in de voeten gaan als hij bij de bal 

kan, anders remmend wijken. 

 Verwerken van de bal. 

 Bij spelhervattingen, voetenwerk, luchtduel, vangen, vallen. 
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2.2. De flankverdediger of vleugelverdediger (posities 2 en 5) 
De vleugelverdediger is een belangrijke pion in zowel de verdediging als de aanval. Zij beschikken 

zowel over aanvallende als verdedigende kwaliteiten en vormen een belangrijk element in de opbouw 

van een aanval. 

Eisen en specifieke kwaliteiten  

 Goede traptechniek (kort, lang) 

 Goed in de luchtduels (corner, vrije trap). 

 Inzicht: spel zien (diepte, vrije medespeler) 

 Coachen van medespelers zowel in balbezit als in balverlies 

 Goede sliding 

 Sterk in duel 1<>1 

 Winnaarsmentaliteit 

 Loopvermogen, flair, creativiteit, verre inworp, versnelling met en zonder bal 

Balbezit 

 Speelveld zo breed mogelijk maken door zich tegen de zijlijn vrij te lopen. 

 Op het juiste moment inschuiven langs de flank. 

 Steunen van de flankaanvallers (overlappen). 

 Sluiten indien andere flankaanvaller diep gaat. 

 Zorgen voor een man extra op het middenveld. 

 Bij uittrap keeper, aansluiten.  Niet blijven hangen. 

 Leiding geven aan medespelers. 

 Geen risico’s nemen in de opbouw. 

Balverlies 

 Zone op de flank verdedigen. Niet kruisen met centrale verdedigers. 

 Agressief verdedigen maar niet laten uitschakelen. Slechts tackle wanneer 100% zekerheid. 

 Hoe dichter bij eigen doel, hoe strikter de dekking op directe tegenspeller zonder bal. 

 Rugdekking verzorgen op centrale verdediger. 

 Schoten op doel afblokken. 
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2.3. De centrale verdediger (posities 3 en 4) 
 

Het is ongelofelijk om te zien dat sommige centrale verdedigers met redelijk zwakke eigenschappen 

zich toch kunnen redden op het hoogste niveau omdat zij groot, sterk en krachtig zijn.  De snelheid 

van de centrale verdedigers is belangrijk bij het tactische gedeelte. Waar zet men druk (hoog, laag, 

middel) en hoeveel ruimte ligt er achter de verdediging. Door goed positie te kiezen en door te ageren 

i.p.v. te reageren kan me het tekort aan snelheid compenseren. Zo kan een verdediger die trager is 

toch sneller op de bal zijn dan een snelle spits. 

Eisen en specifieke kwaliteiten. 

 Goede traptechniek (kort, lang) 

 Goed in de luchtduels (corner, vrije trap) 

 Spelsituaties lezen en herkennen. 

 Coachen van medespelers zowel in balbezit als in balverlies. 

 Sterk in duel 1<>1 

 Winnaarsmentaliteit 

 Balvast 

 Aanspeelbaarheid, lef, concentratie, inzet, anticiperen 

Balbezit 

 Positie kiezen (vrijlopen, aanbieden) 

 Op het juiste moment inschuiven op het middenveld. 

 Steunen van de flankverdedigers en keeper. 

 Verplaatsen van het spel. 

 Terugpass mogelijk maken. 

 Bij uittrap keeper, aansluiten. Niet blijven hangen. 

 Leiding geven aan de medespelers. 

 Geen risico’s nemen in de opbouw. 

 Snel en juist de bal aannemen. 

 Eerst proberen de bal vooruit te spelen, dan lateraal en dan achteruit. 

 Uitzakken (speelveld langer maken) 

Balverlies 

 Directe tegenstander dekken. 

 Hoe dichter bij eigen doel, hoe strikter de dekking op de directe tegenspeler zonder bal. 

 Rugdekking verzorgen op flankverdediger en andere centrale verdediger. 

 Schoten op doel afblokken. 

 Overname van diepe spits. 

 Niet kruisen met andere centrale verdediger of flankverdediger. 

 Op dezelfde hoogte van de andere centrale verdediger als de bal op de andere flank zit. 
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2.4. De controlerende of verdedigende middenvelder (posities 6 en 8) 
De controlerende middenvelder is de motor, de regelaar, de buffer op het middenveld. Hij mag over 

wat minder technische bagage beschikken indien hij dit kan compenseren met zijn mentale 

eigenschappen zoals inzet, winnaarsmentaliteit, over mijn lijk mentaliteit, lef, anticipatie.  

Er zijn 2 types controlerende middenvelders. Naast de hiervoor genoemde is er ook de meer 

technisch aangelegde speler die balvast en creatief is.  Deze kan wat dieper gaan spelen in de 

verdedigende positie. 

Eisen en specifieke kwaliteiten 

 Aannemen en vrijmaken van de bal 

 Passen, trappen, dribbelen, afschermen, balvast zijn. 

 Infiltratie, afwerken (schieten, koppen) 

 Coachen van medespelers zowel in balbezit als in balverlies. 

 Balrecuperatie, inzet, positiespel, teamwerk, anticipatie, zelfbeheersing. 

 Winnaarsmentaliteit. 

 Voorkomen dieptepas. Sliding, duel. 

 Loopvermogen. 

 

Balbezit 

 Zorgen voor de restverdediging, controlerende taak. 

 Geen onnodig balverlies. 

 Bij aanval aan de ander kant opduiken in het strafschopgebied. 

 Aanspeelbaar zijn en juist ingedraaid staan bij balontvangst. 

 Eerst trachten vooruit te spelen, dan lateraal en dan achteruit. 

 Leiding geven aan medespelers. 

 Taakovername. 

 

Balverlies 

 Goed in eigen zone spelen. Optimale veldbezetting. 

 Hoe dichter bij eigen doel, hoe strikter de dekking op directe tegenspeler zonder bal. 

 Druk op balbezittende speler. 

 Niet laten uitspelen. 

 Ruimte-, rugdekking geven. 

 Dieptepass voorkomen door passlijnen af te sluiten. 

 Goed verdedigend positiespel. 

 Meeschuiven bij pressing: vooral wanneer de tegenstander op de flank in de problemen zit. 

 Coachen van medespelers. 
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2.5. De flankmiddenvelder (posities 6 en 8) 
Er zijn verschillende types flankmiddenvelders. 

 De spelmakende flankmiddenvelder: Meestal heeft dit type speler veel techniek en is hij sterk 

aan de bal. Zijn mindere kwaliteiten zijn kracht en snelheid. 

 De snelle flankmiddenvelder: compenseert tekort aan kracht en/of techniek door snelheid. 

 De aanvallende flankmiddenvelder: meestal heeft deze speler dezelfde eigenschappen als 

een flankaanvaller maar speelt hij wat minder diep. 

 De verdedigende flankmiddenvelder: dit is meestal een flankverdediger die is omgevormd tot 

flankmiddenvelder.  Hij heeft meestal de taak tegen een creatieve spelmakende middenvelder 

te spelen met als belangrijkste taak het verdedigen van de ruimte op die flank.  Dit is een 

flankmiddenvelder met goede verdedigende kwaliteiten. 

 

Eisen en specifieke kwaliteiten. 

 Goede traptechniek (kort, lang, voorzet) 

 Inzicht: spel zien (diepte, vrije medespeler) 

 Coachen van medespelers zowel in balbezit als in balverlies. 

 Sterk in duel 1<>1 

 Winnaarsmentaliteit 

 Loopvermogen, snelheid, flair, creativiteit, afwerken, balvast. 

 Man kunnen uitschakelen (dribbelvaardig). 

 Scorend vermogen vanuit de 2e lijn (trap). 

 

Balbezit 

 Speelveld zo breed mogelijk maken door zich tegen de zijlijn vrij te lopen. 

 Op het juiste moment inschuiven langs de flank. 

 Steunen van de flankaanvallers. 

 Aanspeelbaar zijn. 

 Leiding geven aan medespelers. 

 Afhaken of diepte zoeken in de ruimte. 

 Op het gepast moment voor doel komen. 

 

Balverlies 

 Zone op de flank verdedigen.  Niet kruisen met andere middenvelders. 

 Agressief verdedigen maar niet laten uitschakelen. Slechts tackle wanneer 100% zekerheid. 

 Hoe dichter bij eigen doel, hoe strikter de dekking op directe tegenstander zonder bal. 

 Druk op de balbezittende tegenstander. 

 Dieptepass voorkomen, dwingen tot breedtepass. 

 Opvangen vrije opkomende speler. 

 Taakovername. 
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2.6. De aanvallende middenvelder (positie 10) 
Ook hier bestaan er verschillende types aanvallende middenvelders. De klassieke n° 10 (in 4-3-3 

opstelling), die technisch heel sterk is, steeds aanspeelbaar en moeilijk af te stoppen is. Daarbij komt 

nog dat hij zeer doelgericht is en makkelijk scoort. Een speler die elk team in zijn rangen wil!  

Een ander type is meer de speler met kracht, gestalte en een goed afstandsschot. De meeste spelen 

wat dieper in een 4-4-2 formatie en duiken constant op in de 16 meter. 

Eisen en specifieke kwaliteiten. 

 Aannemen, vrijmaken van de bal, pass, dribbel, afwerken, balvast. 

 Inzicht: spel zien (diepte & vrije medespeler). 

 Coachen van medespelers zowel in balbezit als in balverlies. 

 Lezen en herkennen van spelsituaties. 

 Scorend vermogen vanuit de 2e lijn (trap). 

 Infiltratie. 

 Aanspeelbaar op het juiste moment. 

 Creatief, flair, balaanname. 

Balbezit 

 Kiezen van de juiste positie. Niet te diep spelen. 

 Aanspeelbaar zijn. 

 In scoringspositie komen. 

 Steunen van de spitsen. 

 Leiding geven aan medespeler. 

Balverlies 

 Niet te ver naar voor spelen. Evenwicht. 

 Agressief verdedigen maar niet laten uitschakelen. Slechts tackle wanneer 100% zekerheid. 

 Druk op de balbezitter. 

 Niet laten uitspelen. 

 Dieptepass voorkomen. 

 Ruimtedekking, rugdekking. 

 Opvangen vrije, opkomende spelers. 
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2.7. De flankaanvaller (posities 7 en 11) 
Dit zijn de spelers die op de flank voor de acties zorgen, kansen creëren en de ballen voorbrengen 

voor de diepe spits (men spreekt hier over de 7 en de 11 in een 4-3-3 opstelling). Zij zijn zeer sterk in 

de 1 tegen 1 situatie op de flank en kunnen gemakkelijk een man uitschakelen. Als ze tweevoetig zijn 

kunnen ze via de actie buitenom voor de voorzet zorgen of kunnen ze naar binnen komen om te 

trappen op doel. Ook hier hebben we 2 types. De technisch sterke flank aanvaller en de snelle 

flankaanvaller. 

Eisen en specifieke kwaliteiten. 

 Verdedigende taken: niet laten uitspelen, druk zetten op de balbezitter. 

 Dieptepass verhinderen. 

 De bedoelingen van de tegenpartij kunnen lezen. 

 Contact houden met andere spelers. 

 Aannemen en vrijmaken van de bal. 

 Schijn- en passeerbewegingen. 

 Kaatsen, trappen, afwerken. 

 Lezen en herkennen spelsituaties. 

 2-voetig. 

 Juiste keuzes maken: 1-2 combinatie, individuele actie, diep of afhakend. 

 Coachen van medespelers. 

Balbezit 

 Positie kiezen, ruimte creëren. 

 Vrijlopen, aanbieden breed en diep. 

 Individuele acties, tegenstrever opzoeken in een 1 tegen 1 situatie. 

 Voorzetten geven. 

 Bij voorzetten vanop de andere flank in de 16 meter opduiken. 

Balverlies 

 Naar binnen knijpen in balverlies. 

 Niet alleen verantwoordelijk voor directe tegenstander. 

 Dieptepass voorkomen. 

 Overname. 

 Bal veroveren door druk te zetten of door positioneel goed te staan. 
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2.8. De diepe spits (centrumspits – positie 9) 
De belangrijkste kwaliteit van een diepe spits is scoren. Hij is steeds de diepste speler centraal en is 

altijd voor doel wanneer de bal in de 16 meter komt.  Is meestal groot, sterk met het hoofd en moeilijk 

van de bal te zetten. Is ook de moeilijkste positie in een elftal omdat men meestal met de rug naar 

doel speelt, omringd door meerdere spelers van de tegenstander.  Hij houdt ballen bij als hij alleen 

staat, zodat het elftal in steun kan komen. In een 4-3-3 opstelling is hij degene die in de 16 meter moet 

opduiken, en zich aanspeelbaar opstellen centraal voor de opkomende middenvelders en via de 

flankaanvallers tot een doelkans komen. In een 4-4-2 met hangende spits is het de diepe spits die 

lange ballen verlengd voor de infiltrerende spelers of kaatst met hangende spits of middenvelders. 

Eisen en specifieke kwaliteiten. 

 Verdedigende taken: niet laten uitspelen, druk op de balbezitter. 

 Dieptepass verhinderen. 

 De bedoelingen van de tegenpartij kunnen lezen. 

 Contact houden met andere spelers. 

 Aannemen en vrijmaken van de bal. 

 Schijnacties, passeren, bal vasthouden, kaatsen. 

 Afwerken. 

 Ruimtes niet dichtlopen, aanbieden. 

 2 benig. 

 Juiste moment van afhaken of diepte. 

Balbezit 

 Scoren 

 Centraal opstellen en aanspeelbaar zijn door te bewegen 

 Ruimte creëren voor opkomende spelers. 

 Alert zijn voor de dieptepass. 

 Bal goed afschermen en terugleggen op middenvelder of op de flank voor de vleugelspitsen. 

 Bij voorzet op het juiste moment bewegen en volgens de afspraken voor doel komen. 

 Fouten uitlokken rond de 16 meter. 

 Trappen op doel wanneer de kans zich voordoet. 

Balverlies 

 Zich tussen beide flankaanvallers opstellen (4-3-3) 

 Speelhoeken naar centrum afsluiten. 

 Actief meeschuiven bij pressing. 

 Negatieve pressing. 

 Opvangen van opkomende verdedigers. 

Bron: http://www.homeware.be/posities.php 
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3. Doelstellingen onderbouw 

Speelwijzetraining 
7-8 jaar:  

Meester worden over de bal. 

Het aanbieden van voorbereidende inzichtelijke vormen. 

9-10 jaar: 

Het aanleren van eenvoudige inzichtelijke situaties. 

Het aanbieden van inzichtelijke situaties binnen opbouwen, aanvallen en verdedigen. 

Technisch-inzichtelijk 

Inzichtelijk-technisch 

Ontwikkeling gericht naar de posities. 

Functionele techniektraining. 
Het aanbieden van algemene en voorbereidende bewegingsvaardigheden. 

De spelers krijgen algemene vormen zoals tikspelen, balspelen, reactiespelen, duw- en trekpelen, … 

3.1. Basics 
 

Definitie:  Het geheel van technische en tactische basisvaardigheden (BASIS-COMPETENTIES) die 

een speler nodig heeft om binnen de 11 tegen 11 goed te kunnen functioneren, ongeacht het 

spelsysteem en het spelconcept. 

7-13 jaar = GOUDEN LEEFTIJD 

Dit is de ideale leeftijd om de psychomotorische capaciteit te ontwikkelen. 

3.2. Overzicht Basics onderbouw 

B+ : Vrijlopen – steunen 
1. Speler kan zich aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie, op het ogenblik dat de speler 

die aan de bal is kan passen. 

2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt, op het 

ogenblik dat de speler die aan de bal is kan passen. 

B+ : Passing 
3. Speler kan met de juiste voet een korte pass op de juiste voet, met de juiste balsnelheid en op het 

juiste moment naar een medespeler geven die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en 

dichtbij staat. 

4. Speler kan met de juiste voet de korte pass op een zodanige manier trappen dat de 

passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (rollende bal, in de loop 

of in de voet). 

B+: Balcontrole 
5. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een lage pass komen. 

6. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een lage pass uitvoeren zodat in de 

meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden. 
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B+ : Leiden en dribbelen 
7. Speler weet wanneer hij moet leiden (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen werkelijke 

doelkans). 

8. Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden. 

9. Speler kan zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken bij het leiden. 

10. Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden bij het leiden. 

11. Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige omstandigheden 

kan verderzetten. 

12. Speler weet wanneer hij moet dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar, geen 

werkelijke doelkans en als er bij balverlies geen direct doelgevaar is). 

13. Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen. 

14. Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen. 

15. Speler kan bij het dribbelen zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken. 

B+ : Afwerken 
16. Speler weet wanneer naar doel te trappen (bij werkelijke doelkans). 

17. Speler kan van dichtbij een doelpunt maken (tot 10m). 

B- : Interceptie en afweren 
18. Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te onderscheppen en kan zich daarvoor 

op de juiste wijze verplaatsen. 

19. Speler kan na de interceptie in het bezit van de bal blijven indien mogelijk. 

20. Speler kan een pass of doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats. 

21. Speler kan een mogelijke doelkans of doelpunt afweren. 

B- 1-1: druk/tackle/remmen 
22. Speler kan tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn zone komt 

(indien mogelijk voor balaanname) 

23. Speler weet dat hij tegenstander aan de bal tot op 2 m moet aanvallen. 
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4. Doelstellingen bovenbouw 

4.1. Basics 
 

Van 13 tot 16 jaar 

Speelwijzetraining 
Het aanleren van 11 <> 11 

“Het omgaan met de wedstrijdweerstanden” 

Technisch – inzichtelijk 

Inzichtelijk – technisch 

“Ontwikkeling gericht naar de posities en 2 linies” 

De spelers leren binnen opbouwen, aanvallen en verdedigen de basisprincipes van 11<>11. 

Functionele techniektraining 
Het aanleren van technische situaties binnen 11<>11 

Binnen opbouwen van achteruit, aanvallen via flank, aanvallen via het centrum en verdedigen zijn er 

specifieke functionele technieken.  Alle spelers krijgen deze verschillende technieken op het 

programma. 

We trainen volgende technische wedstrijdsituaties: 

Opbouwen 

 Het wisselen van speelkant 

 1<>1 met de tegenstander in de rug 

 Aanvallen via de flank 

 1<>1 schuin frontaal ( het al dan niet maken van de actie door de buitenspeler). 

 1<>1 met tegenstander naast je (terugdraaien) 

Aanvallen via het centrum 

 Duel 1<>1 met de tegenstander in de rug. 

 Duel 1<>1 met de tegenstander naast je (een dieptebal richting doel met een verdediger naast je) 

 Duel 1<>1 frontaal voor doel 

Verdedigen 

 Duel 1<>1 met de tegenstander voor je 

 Duel 1<>1 frontaal 

 Duel 1<> met de tegenstander naast je 

 

Van 16 tot 21 jaar 

Speelwijzetraining 
Het perfectioneren van 11<>11 

“Het neerzetten van een wedstrijdresultaat zonder de filosofie te verloochenen” 

Technisch – inzichtelijk. 

Inzichtelijk – technisch. 
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“Ontwikkeling gericht van de posities, 2 linies en 3 linies” 

De spelers in deze leeftijdsgroep hebben 11<>11 onder de knie. De spelers dienen de specifieke 

eisen ten aanzien van hun positie verder uit te diepen. Daarbij leren ze om te gaan met de speelwijze 

van de tegenstander, dit zonder de eigen manier van spelen te verloochenen. 

Functionele techniektraining 
Het aanleren van de specifiek technische vaardigheden, gericht naar de positie van de speler. 

De eigenheid van de spelers is in deze leeftijdsgroep duidelijk. Ook de positie waarin de speler het 

best functioneert is duidelijk. Elke speler heeft sterke punten en werkpunten binnen zijn positie.  Het 

zijn deze specifieke technische vaardigheden die we trainen. De spelers krijgen individuele training 

aangeboden, gericht naar de positie. Naast het trainen van de werkpunten, gaan we vooral met de 

sterke punten van de speler aan de slag. 

Long term physical training 
Het ontwikkelen van specifieke bewegingsvaardigheden gericht naar de eigen positie.  Het 

ontwikkelen van specifieke physical training. 

FORMATION = procesgericht leren 

Uitgangspunten van een doelgericht opleidingsproces: 

Gerichtheid naar het einddoel 
- Wat moet de jeugdspeler “kunnen” op het einde van de opleiding (17 jaar)? 

- Einddoelstellingen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak 

Wedstrijdgerichtheid 
- De speler dient na zijn opleiding klaar te zijn om in de wedstrijd te presteren. 

- Wet van de transfer: wedstrijdvormen als het kan, tussenvormen als het moet. 

Methodische opbouw 
- Geleidelijkheid en herhaling 

- Planning en evaluatie van de doelstellingen 

Leeftijdskarakteristieken en vaardigheidsniveau 
- Typische leeftijdskenmerken op motorisch en psychologisch vlak, afhankelijk van de 

groeiontwikkeling en de rijpheid. 

- Doelstellingen per ontwikkelingsfase bepalen 

4.2. Basics overzicht bovenbouw 

B+ : Vrijlopen – Steunen 
1. Speler kan zich aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie op het ogenblik dat de speler 

aan de bal kan passen. 

2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het 

ogenblik dat de speler die aan de bal is, kan passen. 

3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere (3e) 

speler gunstig in het spel te betrekken. 

4. Speler kan een medespeler steunen (=door juist en snel naar de bal te bewegen) als de 

medespeler aan de bal in moeilijkheden zit (=als deze onder druk wordt gezet). 
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B+ : Passing  
5. Speler kan met de juiste voet een korte pass geven op de juiste voet, met de juiste balsnelheid en 

op het juiste moment naar een medespeler geven, die in de meest gunstige positie aanspeelbaar 

is en dichtbij staat. 

6. Speler kan met de juiste voet de korte pass op een zodanige manier trappen / koppen dat de 

passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (rollende bal, in de loop 

of in de voet). 

7. Speler kan een halflange pass met de juiste voet en met de juiste balsnelheid geven, naar een 

speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte 

pass. 

8. Speler kan de halflange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen, dat de 

passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop). 

9. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een speler 

die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte of 

halflange pass. 

10. Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen, dat de 

passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop). 

11. Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen tussen doel 

en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en binnen het bereik 

van inlopende medespeler. 

B+ : Balcontrole 
12. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een lange pass komen. 

13. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een lange pass uitvoeren zodat in de 

meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden. 

14. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een halfhoge pass komen. 

15. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een halfhoge pass uitvoeren zodat in de 

meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (bij voorkeur van op de grond). 

16. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen. 

17. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass uitvoeren 

zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (bij voorkeur van op de 

grond) 

B+ : Leiden en dribbelen 
18. Speler weet wanneer hij moet leiden (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen werkelijke 

doelkans). 

19. Speler kan zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken bij het leiden. 

20. Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst richting boeken bij het leiden. 

21. Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden bij het leiden. 

22. Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige omstandigheden 

kan verderzetten. 

23. Speler weet wanneer hij moet dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar, geen 

werkelijke doelkans en indien er bij balverlies geen direct doelgevaar is). 

24. Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen. 

25. Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen. 
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26. Speler kan bij het dribbelen zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken. 

B+ : Afwerken 
27. Speler weet wanneer naar doel te trappen (bij werkelijke doelkans). 

28. Speler kan van dichtbij een doelpunt maken (tot 10 m) 

29. Speler weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen (bij werkelijke 

doelkans, rekening houdend met eigen mogelijkheden en de positie van de doelman en als er 

geen medespelers in meer gunstige omstandigheden aanspeelbaar zijn). 

30. Speler kan van op halfverre afstand een doelpunt maken (10 à 20 m) 

31. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20m en meer) 

B- : Interceptie en afweren 
32. Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te intercepteren en kan zich daarvoor op 

juiste wijze verplaatsen. 

33. Speler kan na de interceptie in het bezit van de bal blijven, als dat mogelijk is. 

34. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats. 

35. Speler kan een mogelijke doelkans of doelpunt afweren. 

B- 1<>1 : Druk / tackle / remmen 
36. Speler kan tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn zone komt 

(bij voorkeur voor balaanname). 

37. Speler weet dat hij tegenstander aan de bal tot op 2m moet aanvallen. 

38. Speler kan beletten dat de bal voor doel wordt gebracht. 

39. Speler kan beletten dat er een gevaarlijke dieptepass gegeven wordt. 

40. Speler kan een juiste verdedigende lichaamshouding aannemen waardoor hij in gunstige 

omstandigheden het duel kan aanvatten. 

41. Speler kan het duel winnen door goede tackle/sliding/charge/kopbalduel. 

42. Speler kan als dat mogelijk is, na duelwinst ook in het bezit van de bal komen. 

43. Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan. 

44. Speler weet wanneer hij remmend wijken moet toepassen (als hij de bal niet kan afnemen). 

45. Speler kan de snelheid uit de actie van de tegenspeler halen waardoor speler(s) kunnen 

terugkeren en druk kunnen zetten. 

46. Speler kan de tegenstander bij het remmend wijken naar de buitenkant duwen. 

B- : Speelhoek afsluiten, strikte dekking en rugdekking. 
47. Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk afsluiten 

waardoor die zeker niet in zijn rug kan aangespeeld worden. 

48. Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse tegenstander ofwel 

aangespeeld wordt ofwel in gunstige omstandigheden de bal ontvangt. 

49. Speler kan zich op de juiste afstand ten opzichte van de dichtstbijzijnde medespeler opstellen 

waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler 

uitgeschakeld is. 
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B+ → B- na balverlies 
50. Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende positie 

innemen. Hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij de 

rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de speelhoek 

naar gevaarlijk opgestelde tegenspelers af te sluiten. 

51. Speler kan na persoonlijk balverlies onmiddellijk het duel met de balafnemer aangaan of 

onmiddellijk de positie overnemen van de medespeler die de balbezitter aanvalt. 

B- → B+ na balrecuperatie 
52. Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige 

positie. 

53. Speler kan onmiddellijk na de balrecuperatie bij werkelijke doelkans naar doel trappen of zoveel 

mogelijk terreinwinst boeken richting doel, via een individuele actie of via een pass. 

Stilstaande fases. 
54. Speler kan een strafschop nauwkeurig trappen. 

55. Speler kan een vrije trap (direct of indirect) nauwkeurig trappen. 

56. Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen. 

57. Speler kan nauwkeurig inwerpen. 

58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. 

59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. 

60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (direct of indirect) voor. 

61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (direct of indirect) tegen. 

 

5. Teamtactics 
Definitie: Het geheel van handelingen om als individu binnen een team zo goed mogelijk te 

functioneren, ongeacht het spelsysteem of spelconcept, gebruik makend van de basics, de fysieke en 

mentale vaardigheden. 

B+ Opbouwzone beheersen 
 

Aanspeelbaarheid 

1. Openen: BREED 

2. Openen: DIEP 

3. Driehoekspel met evenredige onderlinge afstanden. 

4. Ruimte creëren voor zichzelf. 

5. Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan. 

Balcirculatie 

6. Geen “dom” balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt. 

7. Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen. 

8. Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen. 

9. Diagonale IN & OUT passing naar de zwakke zone van de tegenpartij. 
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10. Een speler of lijn overslaan. 

B + : infiltratie naar waarheidszone 
11. Wanneer infiltreren: RUIMTE + OP HET JUISTE MOMENT 

12. Infiltratie zonder bal: GIVE & GO 

13. Infiltratie met bal: geen kans op onmiddellijke en/of gevaarlijk balverlies. 

14. infiltratie met bal: leiden of dribbel: CHALLENGE 

B+ : Waarheidszone beheersen 
15. Een doelkans creëren via een individuele actie. 

16. Een voorzet trappen die bruikbaar is voor een speler voor doel. 

17. Subtiele eindpass in de diepte 

18. Efficiënte bezetting: 1e – 2e paal en 11 m. 

19. Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen! 

20. Diepte induiken maar rekening houden met off-side. 

21. Zo snel mogelijk afwerken bij werkelijke doelkans. 

B+ : Gevaarlijke tegenaanval opzetten. 
22. De verste spelers lopen zich vrij (loshaken / uit blok) 

23. Balrecuperatie: 1e actie is diep. 

24. DIEP blijven spelen. 

25. In blok spelers: enkelen infiltreren (=sprint) 

B- : Zone bal – doel beheersen (blokvorming) 
26. Speelruimte verkleinen: 35 op 35m (=sluiten). 

27. Evenredige onderlinge afstanden (compact blok). 

28. Medium blok: middenvelders bevinden zich t.h.v. de middellijn. 

29. Centrale verdediger die zich het dichtst bij het duel bevindt, bepaalt de off-side lijn. 

B- : Gevaarlijke dieptepass verhinderen 
30. Positieve pressing op de baldrager 

31. Negatieve pressing op de baldrager 

32. De dekking door de dichtste medespeler(s) 

33. Geen kruisbeweging met naburige spelers maken 

34. Het schuiven en kantelen van het blok 

35. Een meeschuivende doelman 

B- : Recuperatie van de bal 
36. Het duel proberen winnen maar NOOIT verliezen. 

37. Het duel proberen winnen bij 100% zekerheid 

38. De bal recupereren door interceptie 

39. Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie 
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B- : Waarheidszone beheersen 
40. Niet laten uitschakelen door een individuele actie 

41. Een voorzet beletten 

42. Een eindpass in de diepte beletten: centrum afsluiten 

43. Efficiënte bezetting: 1ste -2e paal en 11m 

44. Kortere dekking: split – vision (bal + tegenspeler) 

45. Geen systematisch off-side door stap te zetten 

46. Doelpoging afblokken 

B- : Gevaarlijke tegenaanval beletten. 
47. Een hoge compacte T-vorm: restverdeling van minstens 4 spelers + keeper. 

48. Drukzetten en dieptepass verhinderen 

49. “T-vorm”: de tegenaanval afremmen 

50. “niet T-vorm” spelers: zo snel mogelijk in het blok terugkomen 
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6. Leerplan volgens leeftijd 

6.1.     U6 
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6.2.     U7/U8/U9 
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6.3.     U10/U11/U12/U13 
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6.4.     U15-U21 
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7. Technische Vaardigheden per leeftijd 

7.1. Basis 

U6 U7 U8 U9 

Trappen/Schieten/ 
Passen 

Trappen/Schieten/ 
Passen 

Trappen/Schieten/ 
Passen 

Trappen/Schieten/ 
Passen 

Leiden en dribbelen Leiden en dribbelen Leiden en dribbelen Leiden en dribbelen 

Balcontrole/Aanname Balcontrole/Aanname Balcontrole/Aanname Balcontrole/Aanname 

 

U10/U11 U12/U13 Vanaf U15 

Trappen/Schieten/ Passen Trappen/Schieten/ Passen Trappen/Schieten/ Passen 

Leiden en dribbelen Leiden en dribbelen Leiden en dribbelen 

Balcontrole/Aanname Balcontrole/Aanname Balcontrole/Aanname 

 

De basis is voor elke leeftijd hetzelfde, de intensiteit verhoogt naarmate de leeftijd vordert. 
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7.2. Richtingsverandering 

U6 U7 U8 U9 U10/U11 U12/U13 Vanaf U15 

Kappen / 
Draaien 

Kappen / 
Draaien 

Kappen / 
Draaien 

Kappen / 
Draaien 

Kappen / 
Draaien 

Kappen / 
Draaien 

Kappen / 
Draaien 

Kappen 
binnenkant 

voet 

Kappen 
binnenkant 

voet 

Kappen 
binnenkant 

voet 

Kappen 
binnenkant 

voet 

Kappen 
binnenkant 

voet 

Kappen 
binnenkant 

voet 

Kappen 
binnenkant 

voet 

Kappen 
buitenkant 

voet 

Kappen 
buitenkant 

voet 

Kappen 
buitenkant 

voet 

Kappen 
buitenkant 

voet 

Kappen 
buitenkant voet 

Kappen 
buitenkant voet 

Kappen 
buitenkant 

voet 

 

Kappen 
binnenkant / 
buitenkant 

variatie 

Kappen 
binnenkant / 
buitenkant 

variatie 

Kappen 
binnenkant / 
buitenkant 

variatie 

Kappen 
binnenkant / 
buitenkant 

variatie 

Kappen 
binnenkant / 
buitenkant 

variatie 

Kappen 
binnenkant / 
buitenkant 

variatie 

  Afrollend 
kappen 

Afrollend 
kappen 

Afrollend 
kappen 

Afrollend 
kappen 

Afrollend 
kappen 

   
Kappen 

achter het 
steunbeen 

Kappen achter 
het steunbeen 

Kappen achter 
het steunbeen 

Kappen 
achter het 
steunbeen 

 

7.3. Basisbewegingen 

U7 U8 U9 U10/U11 U12/U13 Vanaf U15 

Overstap Overstap Overstap Overstap Overstap Overstap 

Schaar-
beweging 

Schaar-
beweging 

Schaar-
beweging 

Schaar-
beweging 

Schaar-
beweging 

Schaar-
beweging 

Overstap 
halve draai 

Overstap 
halve draai 

Overstap 
halve draai 

Overstap halve 
draai 

Overstap halve 
draai 

Overstap 
halve draai 

Stop en draai Stop en draai Stop en draai Stop en draai Stop en draai Stop en draai 

  Locomotief-
beweging 

Locomotief-
beweging 

Locomotief-
beweging 

Locomotief-
beweging 

  Terughalen Terughalen Terughalen Terughalen 

  Uitvalsstap Uitvalsstap Uitvalsstap Uitvalsstap 

  Voorlangs 
slepen 

Voorlangs 
slepen 

Voorlangs 
slepen 

Voorlangs 
slepen 

   Zidane Zidane Zidane 

   Afdraaien- 
wegdraaien 

Afdraaien- 
wegdraaien 

Afdraaien- 
wegdraaien 
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8. De speler staat centraal 

8.1. Positief 
 

Laat de speler zelf :   

 zijn/haar beslissingen nemen 

 ondervinden (eigen ervaring) 

Steun, wees geduldig en geef vertrouwen. 

Help hem/haar: 

 de goede beslissing te nemen 

 een oplossing te vinden 

 met een positieve coaching 

8.2. Negatief 
 Trainen zoals bij volwassenen, met een uitgesproken “championitis” gedrag. 

 Niet iedereen evenveel speelgelenheid geven. 

 Vanaf het begin tot het einde richtlijnen geven zonder de jeugdspeler de kans krijgt tussen te 

komen. 

 Een minder begaafde jeugdspeler voortdurende verwijten 

 Een jeugdspeler vervangen wanneer hij op het terrein een actie verkeerd uitvoert 

 Een jeugdspeler beletten dat hij zelf een beslissing neemt door onafgebroken vooraf te roepen 

wat hij moet doen. 

9. Evaluaties 
 

Om het opleidingsplan voortdurend te kunnen evalueren en bijsturen zullen er tussentijdse evaluaties 

gebeuren van zowel de trainers als de spelers. 

Trainers en TVJO hebben wekelijks contact voor en/of na de trainingen, bovendien wordt er jaarlijks 

ook en schriftelijke evaluatie voorzien. 

 

Ook voor de spelers wordt een schriftelijke evaluatie voorzien. Deze evaluatie wordt met de speler 

besproken waarbij de sterke punten en werkpunten van de speler aan bod komen. 

Vanaf U11 wordt een grondige evaluatie georganiseerd, voor jongere leeftijdsgroepen is er een 

vragenlijst om het spelplezier te toetsen. 

Bijlagen 2 tem 4: Evaluatiedocument U6-U9, Evaluatiedocument U10-U21, Trainersevaluatie. 

10. Jaarplan volgens leeftijdscategorie + voorbeeldtrainingen 
De TVJO stelt per leeftijdscategorie een jaarplan op. Hierin worden per maand een aantal thema’s 

vooropgesteld, waarrond wordt gewerkt. 

De trainers hebben de vrijheid de trainingen zelf op te stellen, maar kunnen ook gebruik maken van 

een aantal voorbeeldtrainingen.  De trainingen worden steeds te worden opgemaakt volgens de visie 

van de bond. (opwarming, wedstrijdvorm, tussenvorm, wedstrijdvorm, cooling down). 

Verder wordt er ook een trainingslogboek bijgehouden van interessante trainingen die werden 

gegeven door de trainersstaf van KFCJ Schoonaarde. 

Bijlagen: Gedetailleerde Jaarplannen voor volgende leeftijdscategorieën. 
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 U7-U8-U9 

 U10-U11 

 U12-U13 

 U15 

 U17-U21 

 

  



   

Jeugdwerking KFCJ Schoonaarde Opleidingsvisie en -plan P a g e  | 33 

11. Bijlagen 
 

1. Evaluatiedocumenten 

2. Jaarplan per leeftijdscategorie. 

3. Blanco Trainingsvoorbereiding 

4. Voorbeeldtrainingen per leeftijdscategorie. 

 

 

Update 2022 : Davy Smetryns  

Bron: https://www.voetbalvlaanderen.be  

http://www.belgianfootball.be/nl/homepage 

 



       TRAININGSVOORBEREIDING 

 

 

  
Naam: 
 

Thema:  
 

 

 

Aantal: 
 

Categorie/niveau: 
  

Materiaal:  

Richtlijnen en coachingswoorden: 
 

 

 

OPWARMING    

  
Beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmetingen:  

 

 
Coaching:  

 

 

 

Fun:  

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDVORM 1  
 
…………………………………………………………………………………………  
Beschrijving: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Afmetingen:  

 

 

Coaching:  

 

 

 

Fun:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUSSENVORM 1  



       TRAININGSVOORBEREIDING 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………  
Beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

Afmetingen:  

 

 
Coaching:  

 

 

 

Fun:  
 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDVORM 2  

…………………………………………………………………………  
Beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

Afmetingen:  

 

 
Coaching:  

 

 

 

Fun:  
 

 

 

 

 

 

 

COOLING DOWN  Huiswerk 

 

 

 

 

Beschrijving: 
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U7 U8 U9 
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ORGANISATIE 

 Een of twee trainingen per week. 

WERKPRINCIPE 

 Trainingsopbouw in modulevorm 

 Alle modules laten aanbod komen 

 Trainingsschema verwerken in maandprogramma met duidelijke aanwijsbare oefeningen 

MAAND AUGUSTUS 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Leiden en dribbelen 

Basics B- Druk zetten – duel – remmend wijken 

Teamtactics B+ Openen breed 

Teamtactics B- Positieve pressing op de balbezitter 

 
 Oog- hand- en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 1<>1 / 1<>2 / 2<>2  
 Voetbaltricks 

MAAND SEPTEMBER 

Herhaling Maand augustus 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Korte passing 

Basics B- Opstellen tussen tegenspeler en doel 

Teamtactics B+ Openen diep 

Teamtactics B- Meester blijven in het duel 

 
 · Oog- hand- en voetcoördinatie 
 · Spelvorm 
 · Wedstrijdvorm 1<>1 / 1<>2 / 2<>2 
 · Voetbaltricks 
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MAAND OKTOBER 

Herhaling maand september 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Controle op lage bal 

Basics B- Korte dekking op korte pas 

Teamtactics B+ Infiltratie met de bal: leiden 

Teamtactics B- Duel proberen te winnen bij 100% zekerheid 

 
 Oog- hand- en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 1<>1 / 1<>2 / 2<>2 
 Voetbaltricks 

MAAND NOVEMBER 

Herhaling maand oktober 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging op 10m 

Basics B- Interceptie of afweren op korte pas 

Teamtactics B+ Infiltratie met de bal: dribbelen 

Teamtactics B- Niet laten uitschakelen door een individuele 
actie in de waarheidszone. 

 
 Oog- hand- en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 2 <>2 / 2 <> 3 / 3 <>3 
 Voetbaltricks 

MAAND DECEMBER 

 Globale herhaling van de maanden augustus, september, oktober, november. 
 Oog- hand- en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 2 <>2 / 2 <> 3 / 3 <>3 
 Voetbaltricks 
 Zaaltraining:  Kap-, draai-, schijn- en passeerbeweging 

MAAND JANUARI 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging op lage voorzet 

Basics B- Druk zetten op de balbezitter 

Teamtactics B+ Zo snel mogelijk afwerken bij werkelijke 
doelkans 

Teamtactics B- Doelpoging afblokken 

 
 Oog- hand en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 3 <> 4 / 4 <> 4 / 2 <> 4 
 Voetbaltricks 
 Zaaltraining: 
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 Kap-, draai-, schijn- en passeerbeweging 
 technieken Cock Van Dijck 

MAAND FEBRUARI 

Herhaling maand januari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Vrij staan en ingedraaid staan 

Basics B- Duel 1 tegen 1 

Teamtactics B+ Wanneer openen breed, wanneer diep 

Teamtactics B- Hoog spelen (high pressing) 

 
 Oog- hand en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 3 <> 4 / 4 <> 4 / 2 <> 4 
 Voetbaltricks 

MAAND MAART 

Herhaling maand februari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Aanspeelbaar zijn door de vrije ruimte te 

zoeken 

Basics B- Remmend wijken bij aanval in meertal 

Teamtactics B+ Dribbelen met daarna doelpoging 

Teamtactics B- Onder druk spelen (low pressing) 

 
 Oog- hand en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 3 <> 4 / 4 <> 4 / 2 <> 4 
 Voetbaltricks 

MAAND APRIL 

Herhaling maand maart 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Inworp - hoekschop 

Basics B- Opstelling tussen tegenspeler en doel 

Teamtactics B+ Doelman mee betrekken in het spel 

Teamtactics B- Het duel nooit verliezen 

 
 Oog- hand en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 3 <> 4 / 4 <> 4 / 2 <> 4 
 Wedstrijdvormen 
 Voetbaltricks 
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MAAND MEI 

Herhaling maand april 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Vrije trap - spelhervattingen 

Basics B- Coerveroefeningen 

Teamtactics B+ Dubbele ruitvorm aanleren in functie van 
preminiemen (duivels U8) 
Individuele actie uitvoeren om doelkansen te 
creëren (duivels U7) 

Teamtactics B- Positieve pressing op de balbezitter 

 
 Oog- hand en voetcoördinatie 
 Spelvorm 
 Wedstrijdvorm 3 <> 4 / 4 <> 4 / 2 <> 4 
 Voetbaltricks 

 
 

Naam: 
 

Seizoen: 

Datum: Handtekening: 
 
 

Dit jaarplan werd gelezen en goedgekeurd door de persoon die het moet verwerken in 
trainingen 

 

 
 

 



    JAARPLAN Juventus Schoonaarde 

U10 U11 

 
 
 

Jeugdwerking FCJ Schoonaarde  P a g e  | 1 
 

ORGANISATIE 

 Twee trainingen per week. 

WERKPRINCIPE 

 Opleidingsvisie van de KBVB 

MAAND AUGUSTUS 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Halflange passing 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Ruimte creëren en benutten 

Teamtactics B- Negatieve pressing op de baldrager 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Voetbaltricks 

MAAND SEPTEMBER 

Herhaling Maand augustus 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Controle op half hoge bal 

Basics B- Korte dekking op half lange pas 

Teamtactics B+ Geen “dom” balverlies, waardoor de 
tegenpartij een doelkans krijgt. 

Teamtactics B- Dekking door dichtste medespeler 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Voetbaltricks 

MAAND OKTOBER 

Herhaling maand september 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging van op 15 à 20 meter 

Basics B- Interceptie of afweren half lange pas 

Teamtactics B+ Een lijn overslaan bij diepe passing 

Teamtactics B- Een meeschuivende doelman 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
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 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Voetbaltricks 

MAAND NOVEMBER 

Herhaling maand oktober 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging op half hoge voorzet 

Basics B- Corner + indirecte vrije trap op eigen helft 

Teamtactics B+ Infiltratie op het juiste moment 

Teamtactics B- Een bal recupereren door interceptie 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Wedstrijdvorm 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 (dubbele ruitvorm) 
 Voetbaltricks 

MAAND DECEMBER 

 Globale herhaling van de maanden augustus, september, oktober, november. 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Wedstrijdvorm 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 (dubbele ruitvorm) 
 Voetbaltricks 
 Zaaltraining (Bij slecht weer of onbespeelbare terreinen) 

 Kap-, draai-, schijn- en passeerbeweging 
 Technieken Cock Van Dijck 

MAAND JANUARI 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn 

Basics B- Corner + Indirecte vrije trap helft tegenstander 

Teamtactics B+ Infiltratie zonder bal give and go  

Teamtactics B- Positieve pressing op de baldrager (herh. 
Duivels) 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Wedstrijdvorm 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 (dubbele ruitvorm) 
 Voetbaltricks 
 Zaaltraining (Bij slecht weer of onbespeelbare terreinen) 

 Kap-, draai-, schijn- en passeerbeweging 
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MAAND FEBRUARI 

Herhaling maand januari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Steunen 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Infiltratie met bal geen kans op gevaarlijk 
balverlies 

Teamtactics B- Negatieve pressing op de baldrager 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Wedstrijdvorm 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 (dubbele ruitvorm) 
 Voetbaltricks 

MAAND MAART 

Herhaling maand februari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Inworp 

Basics B- Inworp 

Teamtactics B+ Ruimte Creëren voor zichzelf en het benutten 
ervan 

Teamtactics B- Dekking door dichtste medespeler 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Wedstrijdvorm 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 (dubbele ruitvorm) 
 Voetbaltricks 

MAAND APRIL 

Herhaling maand maart 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Halflange passing 

Basics B- Korte dekking op half lange passing 

Teamtactics B+ Spel naar andere kant verleggen 

Teamtactics B- Het duel proberen te winnen bij 100 % 
zekerheid 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Wedstrijdvorm 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 (dubbele ruitvorm) 
 Voetbaltricks 
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MAAND MEI 

Herhaling maand april 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Aanleren lange passing 

Basics B- Remmend wijken 

Teamtactics B+ Meerderheidssituatie uitspelen 

Teamtactics B- Niet laten uitschakelen bij een individuele actie 
in de waarheidszone 

 
 Loop- en coördinatietraining 
 Spel- en estafettevorm 
 Wedstrijdvorm 1 tegen 1 tot 4 tegen 4 
 Wedstrijdvorm 4 tegen 4 tot 8 tegen 8 (dubbele ruitvorm) 
 Voetbaltricks 

 
 

Naam: 
 

Seizoen: 

Datum: Handtekening: 
 
 

Dit jaarplan werd gelezen en goedgekeurd door de persoon die het moet verwerken in 
trainingen 
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ORGANISATIE 

 Twee trainingen per week. 

WERKPRINCIPE 

 Opleidingsvisie van de KBVB 

 Toepassing: Opbouw van 2/2 – 3/3 – 5/5 – 8/8 – 11/11 

MAAND AUGUSTUS 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Lange passing 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Driehoekspel 

Teamtactics B- Speelruimte verkleinen: sluiten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND SEPTEMBER 

Herhaling Maand augustus 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Controle op hoge bal 

Basics B- Korte dekking op lange pass 

Teamtactics B+ Ruimte creëren voor medespeler en benutten 

Teamtactics B- Evenredige onderlinge afstand 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 
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MAAND OKTOBER 

Herhaling maand september 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging vanop 20m (ver) 

Basics B- Interceptie of afweren van lange pass 

Teamtactics B+ Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig 
doorspelen 

Teamtactics B- Medium blok 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND NOVEMBER 

Herhaling maand oktober 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging op hoge voorzet 

Basics B- Onderlinge dekking 

Teamtactics B+ Een zo hoog mogelijke balsnelheid 
ontwikkelen 

Teamtactics B- Centrale verdediger het dichtst bij het duel 
bepaalt off-sidelijn 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND DECEMBER 

 Globale herhaling van de maanden augustus, september, oktober, november. 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Zaaltrainingen 
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MAAND JANUARI 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te 

maken 

Basics B- Directe vrije trap 

Teamtactics B+ Subtiele eindpass in de diepte trappen 

Teamtactics B- GEEN kruisbeweging met naburige speler 
maken 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

 Zaaltraining: 
 Kap-, draai-, schijn- en passeerbeweging 

MAAND FEBRUARI 

Herhaling maand januari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Directe vrije trap 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Diepte gecontroleerd induiken 

Teamtactics B- Het schuiven en kantelen van het blok 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND MAART 

Herhaling maand februari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Vrijlopen door diep in de ruimte te lopen 

Basics B- Korte dekking op lange pass 

Teamtactics B+ Balrecuperatie 1ste actie is diep-gericht 

Teamtactics B- Een voorzet beletten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 
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 Voetbaltricks 

MAAND APRIL 

Herhaling maand maart 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Lange passing 

Basics B- Interceptie of afweren van lange pass 

Teamtactics B+ Diep blijven spelen 

Teamtactics B- Een eindpass in de diepte beletten: centrum 
afsluiten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND MEI 

Herhaling maand april 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Controle op hoge bal 

Basics B- Onderlinge dekking 

Teamtactics B+ Driehoekspel met juiste onderlinge afstanden 

Teamtactics B- Onmiddellijk na balverlies druk zetten en 
diepte 
pass verhinderen 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

 
 

Naam: 
 

Seizoen: 

Datum: Handtekening: 
 
 

Dit jaarplan werd gelezen en goedgekeurd door de persoon die het moet verwerken in 
trainingen 

 



    JAARPLAN Juventus Schoonaarde 

U15 
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ORGANISATIE 

 Twee trainingen per week. 

WERKPRINCIPE 

 Opleidingsvisie van de KBVB 

 Toepassing: Uitbreiden naar lang spel 

MAAND AUGUSTUS 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Lange passing 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Driehoekspel 

Teamtactics B- Speelruimte verkleinen: sluiten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND SEPTEMBER 

Herhaling maand augustus 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Controle op hoge bal 

Basics B- Korte dekking op lange pass 

Teamtactics B+ Ruimte creëren voor medespeler en benutten 

Teamtactics B- Evenredige onderlinge afstand 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 
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MAAND OKTOBER 

Herhaling maand september 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging vanop 20m (ver) 

Basics B- Interceptie of afweren van lange pass 

Teamtactics B+ Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig 
doorspelen 

Teamtactics B- Medium blok 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND NOVEMBER 

Herhaling maand oktober 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Doelpoging op hoge voorzet 

Basics B- Onderlinge dekking 

Teamtactics B+ Een zo hoog mogelijke balsnelheid 
ontwikkelen 

Teamtactics B- Centrale verdediger het dichtst bij het duel 
bepaalt off-sidelijn 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND DECEMBER 

 Globale herhaling van de maanden augustus, september, oktober, november. 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Zaaltrainingen 
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MAAND JANUARI 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te 

maken 

Basics B- Directe vrije trap 

Teamtactics B+ Subtiele eindpass in de diepte trappen 

Teamtactics B- GEEN kruisbeweging met naburige speler 
maken 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

 Zaaltraining: 
 Kap-, draai-, schijn- en passeerbeweging 
 technieken Cock Van Dijck 

MAAND FEBRUARI 

Herhaling maand januari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Directe vrije trap 

Basics B- Speelhoeken afsluiten 

Teamtactics B+ Diepte gecontroleerd induiken 

Teamtactics B- Het schuiven en kantelen van het blok 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND MAART 

Herhaling maand februari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Vrijlopen door diep in de ruimte te lopen 

Basics B- Korte dekking op lange pass 

Teamtactics B+ Balrecuperatie: 1ste actie is diep-gericht 

Teamtactics B- Een voorzet beletten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 
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 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND APRIL 

Herhaling maand maart 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Lange passing 

Basics B- Interceptie of afweren van lange pass 

Teamtactics B+ Diep blijven spelen 

Teamtactics B- Een eindpass in de diepte beletten: centrum 
afsluiten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND MEI 

Herhaling maand april 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ Controle op hoge bal 

Basics B- Onderlinge dekking 

Teamtactics B+ Driehoekspel met juiste onderlinge afstanden  

Teamtactics B- Onmiddellijk na balverlies druk zetten en 
diepte beletten: centrum afsluiten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

 

Naam: 
 

Seizoen: 

Datum: Handtekening: 
 
 

Dit jaarplan werd gelezen en goedgekeurd door de persoon die het moet verwerken in 
trainingen 
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ORGANISATIE 

 Twee trainingen per week. 

WERKPRINCIPE 

 Opleidingsvisie van de KBVB 

 Toepassing: vervolmaken en perfectioneren 

MAAND AUGUSTUS 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ Diagonale in & out passing naar de zwakke 
zone 

Teamtactics B- Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND SEPTEMBER 

Herhaling maand augustus 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel 

Teamtactics B- Efficiënte bezetting: 1ste, 2de paal en 11m 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 
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MAAND OKTOBER 

Herhaling maand september 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ Efficiënte bezetting: 1ste, 2de paal en 11m 

Teamtactics B- Kortere dekking in de waarheidszone (split 
vision) 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND NOVEMBER 

Herhaling maand oktober 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen 

Teamtactics B- Geen systematisch off-side door stap te zetten 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND DECEMBER 

 Globale herhaling van de maanden augustus, september, oktober, november. 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Zaaltrainingen 
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MAAND JANUARI 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ De verste spelers lopen zich vrij net voor 
balrecuperatie 

Teamtactics B- Een hoge compacte T-vorm 

 
 · Loop- en coördinatietraining 

 · Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 · Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 · Techniektraining 

 · Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

 Zaaltraining: 
 Kap-, draai-, schijn- en passeerbeweging 

MAAND FEBRUARI 

Herhaling maand januari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ In blok spelers: enkelen infiltreren 

Teamtactics B- tegenaanval afremmen 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND MAART 

Herhaling maand februari 
 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ Diagonale in & out passing naar de zwakke 
zone 

Teamtactics B- Niet T-vorm: zo snel mogelijk terug 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 
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 Voetbaltricks 

MAAND APRIL 

Herhaling maand maart 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel 

Teamtactics B- Efficiënte bezetting: 1ste, 2de paal en 11m 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

MAAND MEI 

Herhaling maand april 

 

Basics / Teamtactics B+ / B- Beschrijving 
Basics B+ 

Vervolmaking via individuele training 
Basics B- 

Teamtactics B+ Efficiënte bezetting: 1ste, 2de paal en 11m 

Teamtactics B- Kortere dekking in de waarheidszone (split-
vision) 

 
 Loop- en coördinatietraining 

 Ideale wedstrijdvormen voor de gestelde problemen 

 Reactie- en startsnelheid in spelvorm 

 Techniektraining 

 Basistechnieken herhalen 

 Voetbaltricks 

 

Naam: 
 

Seizoen: 

Datum: Handtekening: 
 
 

Dit jaarplan werd gelezen en goedgekeurd door de persoon die het moet verwerken in 
trainingen 

 

 
 

 


