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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? 

Deze vragen kunnen en hoeven NIET aan een D-E-F-pupil gesteld te 

worden. Die wil alleen maar spelen. Uitzondering is vraag 4 voor de D 

& E pupillen. Daarmee kunnen ze zelfs een Wat is Voetbal certificaat 

halen..... 

Vragen aan de jeugdtrainer/coach van een D-E-F-pupillen team:

• Waarom begeleid je het team? 

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

• Wat vind je leuk aan wedstrijden? 

• En aan de trainingen? 

• Wat vind je het moeilijkst aan coachen? 

• Hoe ervaar je de betrokkenheid van de (a) ouders (b) de collega 

trainers/coaches (c) de vereniging zoals de TC (d) de andere 

teams direct om je heen (e) de tegenstanders? 

• 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. Wat is die visie eigenlijk? 
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Visie Lerend Voetballen: (in het kort)

 basis = zelfmotivatie 

ervaren succesbeleving 

versterkt  resultaten merkbaar 

wordt fundament 
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Visie Lerend Voetballen: (in het kort)

basis = zelfmotivatie  doel bepalen  doen trainen & spelen 

ervaren succesbeleving communicatie terugkoppelen 

resultaten merkbaar plezier aanhoudend 
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doen trainen & spelen 

communicatie terugkoppelen motivatie 

plezier aanhoudend  basis 
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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.> 
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<hier komt de verdere uitleg (sleutelvraag voor trainer/coach) 

Wat wil je bereiken met het team?> 

ALLEEN VOOR 2de jaars D-pupillen:

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 

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 tegen
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 
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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 
Communicatie (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
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van mijzelf. Dit als 

jeugdvoetbaldingen 

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

slag - nog twee 
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 

Gordon-methode). 
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ALLEEN D-PUPILLEN, beetje 2de jaars E-pupillen kan ook. 

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 effectieve pupillentraining:

• voorbereiding & organisatie = herkenbaar 

• materiaal = tip top vanaf het begin 

• opbouw = een duidelijk begin – een duidelijk eind; in 60 of 75 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.  
• D-pupillen = op weg naar zelflerende teams = spelers worden meer bevraagd dan 

geïnstrueerd (nadenken!). 

• huiswerk meegeven –speels met plaatjes  

Toetsing ieder trainingsonderdeel = zelfreflectie trainer: 

(A) Loopt het? 

(B) Lukt 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 (5) beloning = wie is de winnaar  
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Voorkeur voor circuitmodel.  

3 kern categorieën om te trainen zijn 

(1) MIKKEN & SCOREN, (2) DRIBBELEN & PINGELEN en (3) PARTIJVORMEN. 

Op de volgende pagina een voorbeeld een 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? 
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TRAININGEN. 

De 13 elementen:



Aanpak-LerendVoetballen-Pupillen-RecreatiefenPrestatief-voorDOSCteam-versie1 pagina 11 van 19 

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

TRAININGEN – OEFENSTOF

Op de volgende 4 pagina’s, 4 vormen. 

1. Warming – up (?) 

2. spelvorm: slootspel  

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 

chaosvierkant  

chaosdribbel met allemaal in het vierkant. Varianten doen met “TERUG”; “STOP”; “WISSEL” en 

daarbinnen alleen met links, alleen rechts, tot de 3 punten hardop tellen. Korte rustmomenten met 

bal hooghouden. 
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TRAININGEN. – ad 2. SPELvorm = SLOOTSPEL 
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TRAININGEN. – ad 2. Vervolg = SPELvorm = SLOOTSPEL 
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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” 

Dit is een belangrijk punt. Er is een apart overzicht van coachtermen en van 

aanmoedingswoorden. 

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 pupillenspeler?

o ga felle duels aan 
o je beste spel proberen te spelen 

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) 

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

 D-pupillen = Hoe zoek je de ideale samenstelling / opstelling? 
 D-pupillen = 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) JO12-JO13 jarige (v/h D-pupillen)

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

stelt hoge eisen aan zichzelf en aan 
de andere spelers 

kritiek op eigen prestatie en de 
prestatie van de medespelers (en 
tegenstander) neemt toe 

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) 

kan zich in hoge mate spiegelen aan 
idolen 

bezitten veelal een “onbedorven” 
rechtvaardigheidsgevoel (bal over de 
lijn ja of nee, ect.) 

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)  

1ste jaars D-pup: de meest ideale 
lichaamsverhouding met een 
probleemloze coördinatie 

2de jaars D-pup: kunnen al een 
groeispurt hebben 

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 

stimuleren in de rol van begeleider, 
hulp, of spelleider bij de F-pupillen is 
al mogelijk 

zonder de andere kun je geen 
teamprestatie leveren, wel zelf 
proberen je beste spel te spelen. 

besef, concentratie geldingsdrang neemt toe meer individuele aandacht van de t/c 
vindt de D-pupil prettig. 

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) JO12-JO13 jarige (v/h D-pupillen)

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.  

Wat kunnen we constateren over de E-pupillen? 

(tussen 8 en 11 jaar) 

Grote Speldrang 

Willen graag nabootsen 

Bezitten een Groot Uithoudingsvermogen 

Benoemen wat Niet Leuk en LEUK is om te 

doen (spel) (achteraf!) = beleving 

Zijn al flink DOELgericht.  

Zijn al bereid om SAMEN te werken 


