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Vragen aan de A/B/C-junior speler: (=O19 t/m O14)

1. Wat vind je leuk aan voetballen?

2. Waarom speel je (beker/competitie-) wedstrijden?

3. Wil je 1 of 2 keer in de week trainen, of helemaal niet?

4. (sleutelvraag) Wat is voetbal?

5. Wat verwacht je van de trainer/coach?

Vragen aan de trainer/coach van deze leeftijdsgroep:

 Waarom begeleid je het team?

 (sleutelvraag) Wat wil je bereiken met het team? (voetbalvisie)

 Wat vind je leuk aan wedstrijden?

 En aan de training?

 Wat vind je het moeilijkst aan coachen?

 Hoe ervaar je de betrokkenheid van de ouders / de collega

trainers/coaches / de vereniging?

 Is alles georganiseerd en geregeld?

Op de volgende pagina’s informatie – per pagina – die hulp bieden bij

het beantwoorden van al deze vragen. En altijd oorsprong vinden in

visie Lerend Voetballen.

Visie Lerend Voetballen: (in het kort)

 basis = zelfmotivatie doel bepalen doen trainen & spelen

ervaren succesbelevingcommunicatie terugkoppelenmotivatie

versterkt resultaten merkbaarplezier aanhoudend basis

wordt fundament
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<hier komt de uitleg (sleutelvraag aan spelers) Wat is voetbal?>

Inleiding:

Voetbal = één van de moeilijkste balsporten ter wereld. Het is onvoorspelbaar wat er gaat

gebeuren. Dat heeft met de spelregels te maken: 22 spelers, 1 bal los, 2 doelen, groot veld.

weinig lijnen en weinig basisspelregels. Nog moeilijker omdat er hier iets gebeurt (hoofd), en

daar moet je meestal wat doen (benen).

Uitwerking:

<eerst praktijktraining met het team. Voor D.O.S.C. JO16-1 is dat voor

11 spelers geweest op donderdag 9 maart 2017>
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<hier komt de verdere uitleg (sleutelvraag voor trainer/coach) Wat

wil je bereiken met het team?>

Inleiding:

Wat willen we bereiken als team?

Dit willen we gezamenlijk bereiken: ......................................................................

Dat doel halen, dat gaat niet vanzelf.

Daar moet je wat voor doen. Wat? (A) Spelen (B) Trainen en (C) Afspraken.

Uitwerking:

ad (C) Afspraken met elkaar biedt houvast, geeft structuur en zijn noodzakelijk om doel te

bereiken: voetbalafspraken en teamafspraken/regels.

 voetbalafspraken = positietaken, linietaken en teamtaken.

 teamafspraken/regels = 7 stuks

Voorbeeld van een voetbalafspraak, een teamtaak is: wat doe je als team als wij de bal

bezitten?

Wat wij doen als trainers/coach:

 handhaven, evalueren en eventueel aanpassen alle regels
 alles gericht om nog beter worden
 trainingen geven waarin alles te maken heeft met wedstrijden
 leren om de speler zelf voetbalbeslissingen te laten nemen – dus de keuzes te maken

in het veld tijdens het spel

Conclusie:

Wat blijkt? Sterkste en leukste teams: kiezen een doel, maken afspraken, houden aan

afspraken/regels. Accepteren verschillen. Hebben vertrouwen in elkaar. Gevolg: resultaten.

Gevolg plezier. Kortom: zelflerende teams presteren met plezier. Het kan!
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Deze pagina bevat de persoonlijke

voorbeeld en wellicht inspiratie:

Aanvullend heb ik op basis van mijn praktijkervaring geleerd om al mijn jeugdvoetbaldingen

te doen vanuit deze 5 plus 2 basisprincipes:

1. Geef spelers de ruimte om te laten spelen
ze te voorkomen)
2. Complimenten maken (alleen als het waar is, benader in positieve woorden)
3. Bijsturen (in plaats van voortdurend instrueren)
4. Vragen stellen aan spelers (wees oprecht nieuwsgierig)
5. Ken u zelf als coach (en trainer)

Ik zelf heb daar – onbewust en geleerd in tijden van zowel voorspoed als tegenslag
principes aan toegevoegd: Altijd & Alles voorbereiden (om te kunnen improviseren) en
Communicatie (met ouders geregeld en helder). Overigens had ik daarbij ook de hulp van de
inzichten van Dr. Thomas Gordon (bekend van

Jeugd-RecreatiefenPrestatief-voorDOSCJO16-1-versie3
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Deze pagina bevat de persoonlijke voetbalvisie als trainer/coach van mijzelf. Dit als

voorbeeld en wellicht inspiratie:

Aanvullend heb ik op basis van mijn praktijkervaring geleerd om al mijn jeugdvoetbaldingen

te doen vanuit deze 5 plus 2 basisprincipes:

Geef spelers de ruimte om te laten spelen (fouten maken mag, probeer er wel alles aan te doen

(alleen als het waar is, benader in positieve woorden)
(in plaats van voortdurend instrueren)

(wees oprecht nieuwsgierig)
Ken u zelf als coach (en trainer) – dit principe telt voor twee…

onbewust en geleerd in tijden van zowel voorspoed als tegenslag
principes aan toegevoegd: Altijd & Alles voorbereiden (om te kunnen improviseren) en

catie (met ouders geregeld en helder). Overigens had ik daarbij ook de hulp van de
inzichten van Dr. Thomas Gordon (bekend van Luisteren naar Kinderen en de Gordon

versie3 pagina 4 van 18
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van mijzelf. Dit als

Aanvullend heb ik op basis van mijn praktijkervaring geleerd om al mijn jeugdvoetbaldingen

(fouten maken mag, probeer er wel alles aan te doen

onbewust en geleerd in tijden van zowel voorspoed als tegenslag - nog twee
principes aan toegevoegd: Altijd & Alles voorbereiden (om te kunnen improviseren) en

catie (met ouders geregeld en helder). Overigens had ik daarbij ook de hulp van de
Gordon-methode).
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Primaire voetbaluitgangspunten1. Te gebruiken voor wedstrijdanalyses en daarmee de

Inhoudelijke trainingsdoelen. Overzicht van de 4 grootheden en subonderdelen. Iets willen

verbeteren? Altijd maar 1 onderwerp kiezen en dat betrainen & coachen.

V. VERDEDIGEN (BB-T)

VERSTOREN OPBOUW TEGENSTANDER

VOORKOMEN KANS CREËREN TEGENSTANDER

VOORKOMEN SCOREN TEGENSTANDER

Vertalen naar oefenvormen en coaching op 5 aspecten. V1. Speelruimte + V2. Druk +

V3. Scherp + V4. Rug & Ruimte + V5. Nuttig, plus die ene bijzondere, en die is.........

A. AANVALLEN (BB)

OPBOUWEN

KANSEN CREËREN

KANSEN BENUTTEN (=scoren)

Vertalen naar oefenvormen en coaching op 5 aspecten: A1. Speelruimte + A2. Diepte +

A3.Bal behouden + A4. Breedtespel + A5. Veldbezetting, plus ook hier deze ene bijzondere.....

S. SPELHERVATTINGEN (15 situaties “maar”)

O.a. doelschop van ons, ingooi van ons, hoekschap van hen...

T. TEAMAFSPRAKEN – The Seven Magic

O.a. wees erbij

V.A.S.T. = Om vastigheid te bieden. Om structuur te hebben. Voor trainer/coach en speler.

1
bron KNVB Academie 2008-2010 en invulling Basjan
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Analyse (“het lezen”) van een jeugdvoetbalwedstrijd2

DOSC – tegenstander op 1ste helft (minuut) 2de helft (minuut)

1. Wat (gaat er mis?)

2. Waar (op het veld?)

3. Wie (welke spelers/posities
bijbetrokken)

4. Wanneer (het moment zelf,
de voetbalhandeling)

5. Welke (handeling bv. druk
zetten)

2
bron: KNVB Academie Opleiding Juniorentrainer 2008-2009
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TRAININGEN

Kenmerk iedere effectieve juniorentraining:

 voorbereiding & organisatie = herkenbaar

 materiaal = tip top vanaf het begin

 opbouw = een duidelijk begin – een duidelijk eind; in 60 of 90 minuten van klein (1:1

met de bal) naar grote vormen (7:7)

 tempo = veel spel, gerelateerd aan wedstrijdelement(en)

 veel individueel balcontact = kleine oefenvormen verschillende tegelijkertijd

 thema = accent leggen op iets

 tactiek = scholing in denken en doen, per team, per linie, per speler. Bijzonder: Wat
doe je als jouw team de balt heeft, maar jijzelf niet?

 overbrengen = Praatje, plaatje, daadje.

 zelflerende teams = spelers worden meer bevraagd dan geïnstrueerd (nadenken!).

 huiswerk meegeven (Nordic Curl en hoekzit muur, omvang bovenbenen)

Toetsing ieder trainingsonderdeel = zelfreflectie trainer:

(A) Loopt het?

(B) Leeft het?

(C) Lukt het?

en ten slotte direct na trainingsinterventies in een oefenvorm:

(D) Leert het?

Zoniet, dan aanpassen. Variëren met: (1) veldafmeting, (2) doelen, (3) aantal spelers (4)

speldoel / spelregels

Op de volgende pagina 1 A-4 met de opbouw van een training.

Tot slot: enkele overdenkingen voor de trainer bij iets te trainen:

 Het nut of onzin van loopoefeningen zonder bal.
 Wanneer kun je conditie trainen? En wanneer niet?
 Heeft aparte individuele techniektraining zin?
 Welke aandacht krijgt traptechniek?



Aanpak-LerendVoetballen-Jeugd-RecreatiefenPrestatief-voorDOSCJO16-1-versie3 pagina 8 van 18

2002 – 2017 - samensteller & deels auteur Basjan Mol – 06 520 55 333 – BMoVOETBAL@kpnmail.nl

TRAININGEN.

Structuur en opbouw van de 1ste en de 2de training in een week naar de

wedstrijd op zaterdag.

De 11 elementen:

1. Thuis: voorbereiding met o.a. afmeldingen verwerken, de tweetallen weekverdeling en de 2

of 3 spelvormen in circuit.

2. Op sportcomplex voor T/C = Materiaal klaarzetten/bijeenbrengen: o.a. 2 soorten + hesjes16

ballen, min 10 ballen op juiste gewicht, en op juiste spanning. Op veld de doeltjes, pilonnen

en hoedjes uitzetten.

3. Op sportcomplex voor spelers = tijdig kleedkamer, iedereen verzameld, materiaal meenemen

en gezamenlijk naar veld lopen als gesloten groep. Aankomst trainingsveld op starttijd

training.

4. WARMING-UP zb = FIFA11Plus zonder bal + T/C eigen variant(en) speedladder +

spelersinbreng – 7 tot 10 min

5. WARMING-UP mb = Tweetallen met bal (T/C individuele terugkoppelingen) – op training 2

minuten KaatsRecord spel groepjes van 4 – bij wedstrijden de kano in 2 keer 6 dv apart.-

max. 10min

6. GROEP BIJELKBAAR brengen = Kort Teampraatje – afgelopen wedstrijd (op 1ste training) of

komende wedstrijd (op 2de training) – max 5 minuten – trainingsdoel vertellen en

motiveren. Huiswerk bevragen.

7. CIRCUIT = Organisatie Uitzetten. Praatje, Plaatje, daadje, max. 3 minuten = 2 of 3 groepen

van 4,5 of 6 spelers = 2 of 3 oefenvormen rouleren na max. 12 minuten

8. GROEP BIJELKBAAR brengen. Opruimen 2 of 3 organisaties. Slot teampraatje.

9. EINDSPEL – half veld, alle spelers, 1 organisatie, balans verdeling. min. (!) 10min. Op 3

minuten einde: terugkoppeling in groep. Altijd = trainen op druk: laatste kans.

10. Eventuele huiswerk meegeven. Organisatie - materiaal verzamelen gezamenlijk als groep

naar kleedkamer. Uitzwaaien.

11. Thuis: bijzonderheden verwerken. Communiceren. Nadenken. Geniet even van de lerende

zichtbare momenten / spelers.
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TRAININGEN – OEFENSTOF

Op de volgende 4 pagina’s, 4 vormen.

1. Warming – up – 7

ONDERDELEN in een SERIE

2. spelvorm: de Kano. =

Veelzijdig

3. spelvorm: 4 tegen 4

kleine doeltjes = BASIS van

alles

4. spelvorm: het TRECHTER

schietspel grote doel.
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TRAININGEN. – ad 1. Warming – up vormen. OPBOUW



Aanpak-LerendVoetballen-Jeugd-RecreatiefenPrestatief-voorDOSCJO16-1-versie3 pagina 11 van 18

2002 – 2017 - samensteller & deels auteur Basjan Mol – 06 520 55 333 – BMoVOETBAL@kpnmail.nl

TRAININGEN. – ad 1.Warming – up vormen. ORGANISATIE
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TRAININGEN. – ad 1. Warming – up vormen. UITWERKING

ad onderdeel 1 en deel 2 en deel 3. Onderstaande opbouw van de warming-up zonder bal is

gebaseerd op de senioren FIFA 11+ Warming Up methode. Omgeschreven naar Juniorenbelasting en

beleving.

warming-up
zonder bal

- deel 1

loopoefeningen
in twee rijtjes

met tweetallen

1.1 (H) dribbelpasje (T) toe-nemende snelheid
terug [*2]

1.2. (H) heup- rechterbeen naar buiten draaien -
(T)links [*1]

1.3. (H) heup rechterbeen naar binnen draaien (T)
links [*1]

1.4. (H) cirkelen gehurkt om elkaar heen (T)
dribbelpasje [*1]

1.5. (H) springen tegen elkaars schouders (T)
dribbelpasje [*1]

1.6. (H) korte pasjes voorwaarts + achterwaarts (T)
dribbelpasje [*1]

warming-up
zonder bal

- deel 2

verdelen
tweetallen

over hoedjes
tegenoverelkaar

2.1 squats L 5 keer en R 5 keer

2.2. strekken bovenbeen en hamstrings door
elkaar vast te houden aan schouders L 2 keer en R
2 keer

2.3. hurken + hielen op grond houden op grond
houden en dan omhoog springen - 3 keer
EVENTUEEL EXTRA: The Nordic Curl.

warming-up
zonder bal

- deel 3

loopoefeningen
in rij & rond

3.1 (H & T) rij naast elkaar - meter uitelkaar -
toenemend lopen [*1]

3.2. (H) zijwaarts op teken AV

3.3. (T) hakken billen

3.4. carrousel om de trainer heen -Xplosion en
koppen [*2] met onspannigsoefening
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TRAININGEN. – ad 2. SPELvorm = de Kano.

Organisatie: 4 oranje hesjes, 2 gele, 4 ballen, 4 hoedjes of pilonnen, 6 spelers, afmeting rechthoek 16

bij 4 of 6. Locatie kan naast de 16 en de zijlijn / hoekvlag. Kan met reservespeler, dus 7 in organisatie.

Doel: aanvallers tegen de verdedigers. Aanvallers bewegen zijwaarts op hun lijn een hun zijde.

Verdedigers zijn vrij om te bal te veroveren.

Opm. Is een warming-up spel, maar kan ook gebruikt worden voor de dieptepass te oefenen.

Spelregels: aanvallers scoren punten als de bal de korte zijde spelers bereikt en binnen het vak blijft.

De verdedigers scoren door de bal te veroveren en naar het midden te dribbelen. De eerste bal is vrij.

De wedstrijd loopt tot de 5. Of op speelminuten. Daarna doorwisselen: korte zijde naar verdedigers,

lange naar korte zijde, verdedigers naar lange zijde. Dat 3 keer, zodat iedereen aan bod is gekomen.

Het beeld is als volgt:
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TRAININGEN. – ad 3. SPELvorm 4 tegen 4 kleine doeltjes.

Dit is een partijvorm in 4 tegen 4. Is in veel verschillende vormen te geven: 0, 2, of 4 doelen; kleine,

E/F doelen, grote doelen en geen doelen (lijnvoetbal). Aantal spelers 3 tegen 4. Zonder

doelverdediger. Linie tegen linie. De aparte beschrijving komt van de KNVB Academie. Beproefde

beschrijvingen in beeld en woord. Maar er zijn ook instructievideobeelden van.

Verzwaring zoeken in aantal spelers, veldafmeting, doelkeuzes.
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TRAININGEN. – ad 4. SPELvorm het TRECHTER schietspel

op grote doel.

Organisatie: geen hesjes, 4 ballen, 2 witte, 2 oranje, 2 blauwe hoedjes, 4 grote pilonnen, 4 spelers en

een DV, afmeting rechthoek 20 bij 10 in deel strafschopgebied en groot vast doel. Gebruik de

belijning van de “16”.

Doel: geen partijvorm. Op tempo scoren in de “16”. Voor de DV. Op tempo bij schotpogingen het

voorkomen van een doelpunt. Individuele oefenvorm in een groepje van 4.

Spelregels: de onderlinge wedstrijd is om 3 keer 3 pogingen te doen en dan de meeste doelpunten.

Bij gelijke stand, telt de hoedjeslijn veraf van het doel dubbel. Voor de trechter een schijnbeweging,

de zgn. “over”. De bal wordt aangespeeld door de dribbelaar in de voeten. En schuift door. Dus het

rouleert en kan op hoog tempo. De speler haalt zijn eigen bal als de ver over of naast gaat.

Het beeld is als volgt:
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COACHING tijdens WEDSTRIJDEN.

1. Relatie leggen met trainingen. Hoe doe je dat?

2. Keuze maken wat te coachen. Welke keuzes?

3. Gebruik van woorden luistert nauw. Meet het effect. “Goed Gewerkt”

4. Er is één (1) coach die coacht. Alle andere moedigen aan.

5. Hoe kun je het team inspireren?

6. Wat kun je vragen van het team? Dat is iets vragen van een individuele

speler.

ad 6. Wat kun je als t/c vragen van een team, een individuele juniorenspeler?

 ga felle duels aan

 toon 100% inzet

 wees fit

 fair play (= ook je teamgenoten positief benaderen)

 je beste spel proberen te spelen

 maak gebruik van sterke punten van je teamgenoten

 accepteer de keuze van je medespeler

 je kunt meer dan je zelf denkt !

Hebben we gescoord?
Kom allemaal samen, vier het, als we een doelpunt hebben gescoord.

Waarom? Je hebt er moeite voor gedaan. Je medespelers ook. Je

hebt sterke punten gebruikt. Het doelpunt is de beloning voor

iedereen! (en onmiddellijk DRUK zetten na de aftrap)

Tor slot. Enkele overdenkingen voor de coach bij wat te coachen en de organisatie/teamafspraken:

 Hoe zoek je de ideale samenstelling / opstelling?
 Heeft een jeugdspeler 1, 2 of 4 verschillende posities?
 Doe je aan doorwisselen of speel je altijd met dezelfde startopstelling?
 Wie is de aanvoerder en wat doet die? Andere aanvoerders?
 Wat zeg je in de rust van een wedstrijd?
 Pingelen: belonen of straffen?
 Heeft douchen zin?
 Pesten. Oogje toe of er bovenop?
 Wat is de rol & betrokkenheid van de (groot-)ouders?
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LEEFTIJDSSPECIFIEKE GEDRAGSKENMERKEN3

TABEL

aspect jeugdvoetbal JO14 – JO15 (v/h C-junioren) JO16-JO17 jarige (v/h B-junioren)

beleving van het voetballen het vermogen tot het beoordelen
groeit en een eigen mening
ontwikkelt zich

Winnen wordt belangrijker dan ooit.

Hij is nog meer in staat om de
wedstrijdsport te beoefenen

gedrag in het algemeen de drang om zichzelf te vergelijken
met anderen neemt toe

er ontstaat meer
verantwoordelijkheidsgevoel en ze
houden meer rekening met
anderen (geremdheid mogelijk)

Als een soms te fanatieke houding
zichtbaar is dat heeft dat te maken
met het zoeken naar de eigen
grenzen;

Hij houdt zich constant bezig met ..
zichzelf, over zijn veranderende
lichaam… en is daar lang niet altijd
tevreden mee;

Ze kunnen wisselen van interesse,
ook naar het feit dat ze zich
kunnen/willen meer inzetten voor
een prestatie. De trainers/coaches
kunnen in dit laatste geval ook meer
vragen en verlangen.

lichamelijke kenmerken er kan zich een groeispurt
voordoen en het begin van de
puberteit (testosteron aanmaak)
kondigt zich aan

er ontstaat meer verwarring,
lichamelijk en geestelijk, de
verhoudingen veranderen en de
geslachtskenmerken worden meer
zichtbaar (stem, snor bij de
jongens)

Lichamelijke groei in de lengte zet
door en het accent komt verder te
liggen op groei in de breedte;

Minder controle over ledematen lijkt
daarvan het gevolg;

Nu komen vrijwel alle negatieve
kenmerken van de puberteit voor:
lusteloosheid, onredelijkheid,
humeurigheid. Er zijn uiteraard ook
positieve kenmerken van deze
puberteitfase: zoals humor!

3 bron KNVB Academie – syllabus II bij opleiding Juniorentrainer 2009, eerste uitgave – achterin,

auteurs Bert van Lingen, Raymond Verheijen, Tino Stoop en Wim van Zwam, aangevuld met

pedagogische observaties door Jos Remmers KNVB Docent, tevens docent Voortgezet Onderwijs 25

jaar ervaring, en ten slotte getoetst en aangescherpt met de veldervaring van Basjan na 3.100 uur in

het jeugdvoetbal
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LEEFTIJDSSPECIFIEKE GEDRAGSKENMERKEN3

TABEL

aspect jeugdvoetbal JO14 – JO15 (v/h C-junioren) JO16-JO17 jarige (v/h B-junioren)

samenwerking bij het verdedigen is er
verbetering zichtbaar, het komt nl.
minder vaak voor dat meerdere
spelers uit positie lopen en zich
met 1 tegenstander bezig houden

er kunnen “eisen” worden gesteld
aan team mbt het verdelen van de
voetbaltaken

de taken die bij een positie horen
worden steeds meer zichtbaar

Zijn individuele mogelijkheden
moeten meer rendement voor het
team gaan opleveren;

Ook waagt hij zich aan acties die voor
het team weinig rendement hebben.

besef, concentratie geldingsdrang neemt toe Er komt tijdens het voetballen steeds
meer het besef van teamtaken, taken
per linie en de positietaken
ontwikkelen zich;

Opvallende, gedurfde en
onverwachte voetbalacties met maar
ook zonder bal (bv. een pass met
buitenkant voet, een “Zidane”, en te
laat ingezette sliding), hebben meer
te maken met zichzelf willen
bewijzen.

fair play
( bron Bert van Lingen, “het
jeugdvoetballeerproces”,
uitgave 2008 pagina 300)

vanaf 12tot16 jarigen mag worden verwacht dat ze spelen volgens “fair
play”. Dat wil zeggen niet mopperen, 100% inzet, je beste spel proberen te
spelen. Het is niet leuk als een andere speler er met de pet naar gooit.
Voor de t/c ligt de uitdaging daar om gelijke kansen te bieden aan deze
jeugdvoetballers om het ook allemaal te kunnen tonen.


