
F-jeugd

De VoetbalTrainer
www.devoetbaltrainer.nl

Baas worden over de bal

http://www.devoetbaltrainer.nl
http://www.devoetbaltrainer.nl


De Voetbaltrainer

Onder 9
De kinderen hebben een grote 
speldrang. Ze doen de dingen 
om het plezier van het doen. 
Anders gezegd: voor hen zijn 
bewegen en spelen hetzelfde. 
Spelen is het doel. 
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Algemene beschrijving

• De spelers begrijpen nu dat het doel van de wedstrijd is winnen door het scoren 
van meer doelpunten dan de tegenpartij

• Nog altijd veel individueel spel maar de spelers begrijpen dat doelbewuste 
handelingen met de bal noodzakelijk zijn om succesvol te zijn. 

• We spelen nu 7:7 op een half veld, ‘gevoel’ voor teamspel, richting en 
tegenstander gaan nu een rol spelen

• Voorkeur en talent voor een specifieke positie komt nu naar voren ( maar 
stimuleer iedereen om regelmatig op verschillende posities te spelen!)

• Grotere doelen met keepers stimuleren het doelgericht schieten

UITGANGSPUNTEN

•	Bewust handelen met de bal

•	Partijspel 7:7

•	1-3-3 formatie 

•	 Iedereen speelt op alle posities

•	Basis tactische instructies

Leren  spelen vanuit de basistaken en de posities
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• Balcontrole (tijdens de warming up).

• Dribbelen met de bal, 1 tegen 1, schieten, passen en 
balaanname, direct spel in verschillende kleine spelvormen.

• Variaties van 4 tegen 4 en 7 tegen 7.

• Geen ‘wachtrij’ oefeningen

• Geen stretching, maar balspellen als warming up

• Aantal trainingen per week: 2-3 (+ 1 wedstrijd).

• Maximale duur van een training: 1 uur

O/8 - O/9

Trainingsinhoud

3



De kinderen hebben een grote speldrang. Ze doen de dingen om het plezier van 
het doen. Anders gezegd: voor hen zijn bewegen en spelen hetzelfde. Spelen is 
het doel. De doelstelling van de trainer is anders. Voor hem is spelen een middel 
om tot ontwikkeling te komen. De kinderen hebben eendrang tot nabootsen. Elke 
nieuwe beweging/voetbalhandeling ontstaat uit een (goed) voorbeeld van de 
trainer of wat ze van hun idolen hebben gezien. De kinderen hebben een groot 
uithoudingsvermogen. Ze kunnen veel in een relatief kort tijdsbestek. Geef veel 
beurten, zodat ze al herhalend leren. Rustmomenten moeten wel tijdig worden 
ingelast.

De kinderen zijn snel afgeleid. Het voorbeeld van de luchtballon is exemplarisch. 
De bal is dan voor even helemaal niet interessant meer. Het enige dat de trainer 
kan doen, is erbij gaan liggen en meegenieten met de kinderen. Een redmiddel is 
om de link te leggen tussen de vorm van de ballon en een voetbal, in de hoop dat 
de kinderen snel de draad weer willen oppakken.

De kinderen kunnen zich maar een korte tijd richten op eenzelfde (uitdagende) 
activiteit. Hun zogenaamde spanningsboog bedraagt maximaal vijftien tot twintig 
minuten.

De kinderen zijn gericht op zichzelf. De jongste spelers zijn hun kleutertijd nog niet 
helemaal ontgroeid en hebben in zich om alles op zichzelf te betrekken. Dit 

O/8 - O/9

SAMENVATTING

1. Grote speldrang

2. Snel afgeleid

3. Korte spanningsboog

Leeftijdskenmerken
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egocentrisme (“ik en de bal”, en “ik en de wereld” etc.) is een 
natuurlijk ontwikkelingsproces en gaat vanzelf over. (Dit is 
overigens niet te verwarren met egoïsme dat in een later stadium 
de kop op kan steken).

De kinderen hebben nog weinig gevoel om dingen samen te 
doen. Op het eerste gezicht lijken ze wel samen te werken, maar 
de schijn bedriegt. Wanneer - over een langere periode - hun 
spelgedrag nauwkeuriger wordt bekeken, dan wordt duidelijk dat 
ze naast elkaar tegelijkertijd, onafhankelijk van elkaar, dezelfde 
dingen doen.

De kinderen zijn nog niet in staat om aanwijzingen, gericht ‘op 
hun lijf’, om te zetten in daden. Tips, zoals ‘standbeen naast de 
bal’, ‘opendraaien na een balaanname’ snijden (nog) geen hout en 
moeten dan ook voorlopig worden vermeden.

Wanneer een bal in het spel is, leidt dit tot een gevecht om het 
kleinood. En een maal in balbezit, blijkt het toch heel lastig om die 
bij je te houden. Het motto is: “Ik en de bal”. De eerstgenoemde 
kenmerken komen hierin tot uiting.

Na de eerste periode van gewenning en ontdekking van wat de 
bal is, doet en welke richting die uit moet, volgt een periode 
waarin kinderen wat meer besef krijgen van de structuur van het 
spel, de betekenis van in dezelfde kleur shirt met anderen te 
spelen en wat de tegenpartij van plan is. Het gevoel voor de bal 

ontwikkelt zich meer en meer. Niet dat er al bewust een 
tegenstander met een schijnbeweging gepasseerd kan worden of 
dat er iemand ‘de diepte’ in kan worden gestuurd, maar er 
ontwikkelt zich iets van het beheersen van de bal -een bal 
aannemen, passen, dribbelen, schieten- doelgericht toepassen 
van deze handelingen (techniek) is nog niet aan de orde. De bal 
blijft de belangrijkste te overwinnen weerstand. Het gevoel om 
situaties samen te moeten oplossen ontwikkelt zich langzaam, 
maar de toepassing binnen het spel vindt nog slechts sporadisch 
plaats. Kinderen zijn ook in deze fase nog snel afgeleid door 
allerlei dingen die gebeuren, een overkomend vliegtuig, de sirene 
van een politieauto en de vele andere afleidingen. Kinderen op die 
leeftijd ‘zien weinig van heel veel’. Het leren voetballen moet 
binnen dat groeien naar een situatie waar de volwassen 
(‘top’-)speler ‘veel ziet van weinig’. 

Van een kleuter in een fantasiewereld ontwikkelt het kind zich tot 
een ‘begrijpend’ en ‘Ierend’ kind. De perceptie van lichaam, tijd 
en ruimte neemt toe. Het egocentrisme wordt doorbroken en de 
kinderen leren samenspelen en opdrachten uitvoeren. De fysieke 
kwaliteiten nemen sterk toe en de kinderen krijgen ook meer 
inzicht bij het verwerven van technische en tactische 
vaardigheden. 

De spelertjes worden al wat leergieriger en minder speels. Ook 
hun concentratie en hun bereidheid tot samenspel nemen toe. 
Profiteer van hun leergierigheid om hen zoveel mogelijk 
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vooruitgang te laten boeken op technisch vlak. Het spelen blijft 
centraal staan bij deze leeftijdsgroep Spelend leren in 
overeenstemming moet nog steeds het motto zijn van elke 
opleider. In de praktijk blijft het belangrijk om veel te variëren 
binnen dezelfde organisatie. Het concentratievermogen van de 
jongetjes is al fel verbeterd maar kan individueel sterk verschillen 
(differentiatie). Kinderen komen naar de training om ‘voetbal’ te 
spelen. Vandaar de introductie van veel kleine wedstrijdvormen, 
afgewisseld met leuke, speelse tussenvormen. Wie wint? Wie 
scoort? Wie is eerst? Wie kan dit? 
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De trainingen vinden over het algemeen op een of twee doordeweekse 
namiddagen plaats. Het spelplezier als doel op zich staat voorop bij de trainingen 
en wedstrijden. De jongere jeugdspelers moeten daarnaast vooral aan de 
technische vaardigheden kunnen werken. De trainer moet dus vooral gebruik 
maken van trainingsvormen in beperkte ruimtes en met kleine aantallen spelers. 
Het aantal balcontacten en herhalingen gaat daardoor omhoog. De 
trainingsvormen moeten dichtbij de wedstrijd blijven. Dus niet te snel overstappen 
naar tweetallen tegenover elkaar, die naar elkaar gaan passen, om vervolgens als 
trainer iets te zeggen over de technische uitvoering. We moeten jonge voetballers 
niet langdurig lastigvallen met geïsoleerde trainingsvormen die niet tot hun 
verbeelding spreken. De tweebenigheid is dan een belangrijk accent bij deze 
leeftijdsgroep en daarvoor heb je herhalingen en veel balcontacten nodig! Als de 
spelers straks ouder zijn, plukken zij daarvan de vruchten. Het is niet onmogelijk, 
maar wel moeilijker om tweebenigheid in een latere fase goed te ontwikkelen. 
Tweebenigheid kun je op de training stimuleren door linksom én rechtsom te 
werken en door een veilige omgeving te creëren voor spelers die fouten durven 
maken (met hun zwakke been). De coaching van de trainer is daarbij dus cruciaal. 
De trainer moet de momenten herkennen dat een speler beter zijn zwakke been 
kan gebruiken, ook al is er een oplossing met het sterke been. Dit heeft ook te 
maken met de manier waarop een medespeler jou een bal aanspeelt. Krijg je de 
bal op je verste been, omdat je ook die kant op moet, dan moet je niet de 

O/8 - O/9

SAMENVATTING

1. Beleving staat centraal

2. Herkenbare vormen

3. Voetbalechte vormen

4. Veel herhalingen

5. Verschillende vaardigheden aanbieden

Training/coaching
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buitenkant van je andere voet gaan gebruiken. Nee, dan is het 
logisch om je zwakke been te gebruiken. Dat moet eigenlijk 
gewoonte worden. Veel herhalen dus!

De ideale trainingsvorm vorm bij 8/9-jarigen is 4 tegen 4 of 5 
tegen 5 met passafstanden tot ongeveer 10 meter. In balbezit 
wordt veel aandacht geschonken aan het dribbelen, de korte 
passing, de controle op lage ballen, de doelpoging tot 10 meter 
(dichtbij), de doelpoging op lage voorzet, het vrij en ingedraaid 
staan en het vrijlopen en aanspeelbaar zijn. Leerdoelen bij 
balverlies zoals druk, duel, korte dekking kunnen situatief 
aangereikt worden. De pupillen maken ook al kennis met de 
eerste principes van het spelen in zone, tactische instructies bij 
balbezit (open, breed, ...) en bij balverlies (druk zetten, duel niet 
verliezen, ...) . Het kind evolueert naar het ‘echte’ voetbalspel, 
zowel naar het baas zijn over de bal (individuele vaardigheden) als 
naar het leren samenspelen met anderen in ploegverband. Ook 
de vaardigheden (zoals basisbewegingen, kappen en draaien, 
schijn- en passeerbewegingen) worden stap voor stap 
aangeleerd. 

Spelertjes voetballen naast de clubactiviteiten ook nog op talrijke 
andere plaatsen en momenten. Ook thuis, op het trapveldje, op 
het pleintje met een garagedeur als doel of op het schoolplein 
liggen belangrijke ontwikkelmomenten. Inhakend op de 
natuurlijke bewegings- en dadendrang van deze kinderen ligt er 
een kans om in het verlengde van wat bij de clubtraining gebeurt 

een vervolg te geven in een soort huiswerkopdracht. Bijvoorbeeld 
'wie kan de volgende keer de bal 10x zonder te stoppen/
controleren tegen een muurtje aanspelen?' of 'gooi de bal 
omhoog en breng hem zo snel mogelijk aan de grond met zo min 
mogelijk stuiten of aanrakingen'. Zo zijn er talrijke prikkelende 
'opdrachtjes' te verzinnen om individueel of met een vriendje 
urenlang zoet mee te zijn. Langs methodische weg ontwikkelen 
van alle dominante en relevante voetbalhandelingen met de bal. 
Dit onderverdeeld in handelingen binnen de teamtaak 
'opbouwen': dribbelen, aannemen en passen. En handelingen die 
betrekking hebben op 'scoren': schieten. 

Herkenbare vormen

De vormen dienen makkelijk te begrijpen en uit te voeren zijn. Een 
coach die zich te veel moet bezighouden met de randorganisatie 
binnen de training komt niet aan gerichte coaching toe.

- Geen belemmering voor inhoud. Het doorschuiven mag geen 
obstakel zijn.

- Vormen die makkelijk te coachen zijn: niet te groot of te veraf.

- Ruimteafbakening!

- Simpele, eenvoudige vormen
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Voetbalechte vormen

Het is van belang alles heel ‘herkenbaar’ te brengen. Er dient een 
duidelijke relatie te zijn met de wedstrijd.

- Goede verhoudingen ten aanzien van de veldgrootte

- Aanvallen en ook verdedigen in elke vorm.

- De organisatie zoals in de wedstrijd: dus heel herkenbaar voor 
de spelers

- Doelgerichtheid

- Plaats de organisatie op exact dezelfde plaats als in de 
wedstrijd

- Voetbalecht betekent niet dat je altijd met bijvoorbeeld een vast 
doel dient te werken. 

- Pass- en trapvormen zijn positiegericht en functioneel!

- Scoren en scoren beletten!

Veel herhalingen

Kinderen sporten heel wat minder uren dan vroeger. Het 
rendement van de trainingsuren is dan ook heel belangrijk. Een 

strakke organisatie zorgt ervoor dat de trainingstijd optimaal 
wordt benut.

- Geen wachtrijen

- Veel ballen in de buurt

- Spelers vaak aan de bal

- Goede en snelle overgang naar de volgende organisatie

- Alles binnen één organisatie

- Veel herhalingen voor alle spelers

- Goede arbeid-/rustverhouding voor alle spelers

Verschillende vaardigheden aanbieden

De training dient doordrenkt te zijn van allerlei technische 
vaardigheden. De motorische mogelijkheden geven aan dat de 
spelers heel vatbaar zijn voor deze ontwikkelingen. Vooral het 
koppelingsvermogen tussen verschillende vaardigheden kan 
intens geprikkeld worden (dribbelen, draaien, schieten).

- In elke vorm mogelijkheden om te scoren

- Heel veel aandacht voor het duel 1:1
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- Hoe minder trainingstijd, hoe minder tijd voor vormen zonder 
tegenstander

- Vormen met een tegenstander hebben in elke voetbaltraining de 
bovenhand!

- Het gaat om functionele techniek!

Beleving staat centraal

Kinderen willen zo snel mogelijk aan de slag en het zou jammer 
zijn dat te beknotten. Winnen speelt als prestatiemotivatie een 
belangrijke factor.

- Zo weinig mogelijk dode momenten

- ‘Doen, doen, doen’ is de basis van de beleving

- Winmomenten in elke vorm

- Winnen als mentaal accent en niet als doel

- De organisatie moet het plezier in het spelletje stimuleren

- Scoren brengt meer plezier
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De wedstrijd is 7 tegen 7 op een half speelveld waarop in de breedte wordt 
gespeeld met 2 aangepaste doelen. Opmerkingen van de coach of leider voor 
deze categorie liggen in de trant van: ‘kijk waar je naartoe speelt, ‘niet voorin 
blijven hangen’, ‘allemaal meedoen om de bal terug te krijgen’, ‘hou de bal eens bij 
je’, ‘blijf kijken naar de bal’, etc. In de trainingssituatie krijgen kinderen veel 
herhalingen voorgeschoteld van situaties die zich veelvuldig en dominant 
voordoen in hun wedstrijd (7 tegen 7). Géén sjablonen instuderen maar wel zeer 
vaak geconfronteerd worden met het steeds maar weer oplossen van bepaalde 
situaties. De coach reikt mogelijke oplossingen via voorbeelden aan. Hoé passen, 
dribbelen, schieten, bal afpakken, en dergelijke. 

Wedstrijden worden gespeeld tegen leeftijdsgenoten van andere clubs uit de 
directe omgeving. Gezien het grillige beeld van de kwaliteiten van de verschillende 
spelers en teams wordt er vanuit een (voetbal-)pedagogisch oogpunt en de vraag 
'wordt het spel nog gespeeld?' een herindeling van de teams gemaakt halverwege 
het seizoen (rond de Kerst). Dit grillig en van tevoren moeilijk in te schatten beeld 
van beschikbare 'voetbalkwaliteit' heeft te maken met het feit dat er nog geen of 
een beperkt beeld is van de voetbalkwaliteiten van de spelers. In deze zin kan het 
herindelen naar niveau als een middel gezien worden om meer gelijkwaardige 
wedstrijden te realiseren. De tweede helft van het seizoen geeft over het algemeen 
een wat evenwichtiger beeld te zien zander grote verschillen in scores. 

O/8 - O/9

SAMENVATTING

1. De wedstrijd is 7 tegen 7 op een half 
speelveld

2. Aangepaste coaching

3. Formatie en Speelwijze 7:7

Wedstrijd 7 tegen 7
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Aangepaste coaching

Een goede samenhang tussen aanwijzingen, beïnvloeden en 
ruimte laten voor de eigenheid van de speler is van groot belang!

- Voordoen en uitleggen samen

- Goede mix tussen stopzetten (situatief coachen) en 
aanwijzingen geven (begeleidend coachen)

- Ook gewoon eens laten doen: ruimte laten voor eigen initiatief

- Vragen stellen aan de spelers: tips geven, helpen, stimuleren om 
zelf met oplossingen te komen.

- Begeleidende rol, maar soms ook heel consequent.

- Vragend maar ook eisend!

- Individueel gerichte coaching.

Formatie en Speelwijze 7:7

• Het systeem bestaat uit zeven spelers (inclusief keeper) ofwel 
1:3:3.

• Vanuit de formatie wordt de speelwijze (het systeem) bepaald. 
In het systeem is het belangrijk dat iedere speler zijn 

verantwoordelijkheden kent en neemt. Hij heeft in elke linie een 
verdedigende, opbouwende en een aanvallende taak. 

• De uitvoering van deze kerntaken is sterk afhankelijk van de 
hoofdmomenten van het voetbalspel namelijk balbezit, balverlies 
en omschakeling. Bij Onder-7/Onder-9 praten we nog niet over de 
omschakeling! Aanvallen en verdedigen en alles wat daar bij komt 
kijken, is al moeilijk genoeg en heeft de prioriteit.

• Bij balbezit (aanvallen) moet elke speler aanspeelbaar zijn, 
waarbij door middel van een gedegen opbouw kan worden 
aangevallen.

• Bij balverlies (verdedigen) heeft elke speler een verdedigende 
taak. Voor de aanvallers (spitsen) betekent dit het storen van de 
balbezittende verdedigers van de tegenpartij. De individuele 
weerstand van de spelers is hierbij zeer belangrijk en zal dus 
ontwikkeld moeten worden.

• Door het tijdig en duidelijk coachen zal de trainer duidelijk 
moeten maken hoe te handelen bij balbezit, balverlies en 
uiteraard de omschakeling.

• De omschakeling van het ene naar het andere moment is erg 
bepalend voor een positieve uitvoering van de wedstrijd. Toch 
moeten we vooral over aanvallen en verdedigen praten bij spelers 
onder-9.
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• Het is belangrijk, dat juiste bij deze leeftijdsgroep de 3 spitsen 
(en vooral de buitenspelers) optimaal gemotiveerd worden om 
individuele acties te maken.

Aanvallen

Na het terugveroveren van de bal dienen alle spelers direct en in 
een hoog tempo in de eigen formatie (1:3:3) te komen. Met een 
moeilijk woord heet dit ‘omschakeling’, maar dat begrip 
gebruiken we nog niet bij de jongste leeftijdsgroep. Een goede 
veldbezetting (‘verspreid staan over het veld’) moet zorgen voor 
grote speelruimte om goede passing te kunnen verzorgen en 
individuele actie te kunnen maken.

Opbouwen

De keeper moet opbouwen van achteruit. Op die manier leert het 
team verzorgd te voetballen. Zeg nooit nooit, maar we zien liever 
niet de onverzorgde lange bal naar voren, waaruit vaak balverlies 
wordt geleden. Bij balbezit speelveld optimaal benutten. Dit 
betekent dat de spelers aan de buitenkant de zijlijn opzoeken. Let 
op dat ze niet helemáál op de zijlijn staan, want dan beperken ze 
zich in hun mogelijkheden. Beter is het om iets van de zijlijn op te 
stellen, zodat je altijd binnendoor en buitenom kunt. Bij balbezit 
van de eigen doelverdediger lopen de vleugelverdedigers zo 

breed mogelijk weg. Centrale verdediger speelt in de daar tussen 
liggende ruimte. Keeper speelt bij voorkeur 1 van de 
vleugelverdedigers aan.

Verdedigen

Uitgaande van 1:3:3 systeem bij tegenpartij. Het uitgangspunt is 
om de bal zo snel mogelijk terug zien te veroveren en dan het 
liefst zo ver mogelijk van het eigen doel af. De voorwaarden 
hiervoor zijn een goede organisatie, begrip en inzicht bij alle 
spelers en concentratie. Bij balverlies moeten alle spelers direct 
omschakelen. Gebruik niet de term omschakelen, maar ‘klein 
maken’ of verdedigen. Een goede veldbezetting moet zorgen dat 
de speelruimte voor de tegenstander klein wordt gemaakt en dat 
er voldoende rugdekking kan worden gegeven.

Bal bij doelverdediger tegenpartij 

De vleugelspitsen moeten naar binnen komen. Probeer de bal 
naar de zijkant te dwingen. Voorkom dat centrale verdediger met 
de bal aan de voet het middenveld kan oplopen. 

Taken spelers per positie

In de speelwijze staan enkele belangrijke taken van spelers 
opgenomen. In onderstaand overzicht een volledige opsomming 
van de taken voor Onder-9 spelers.
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Doelverdediger

• voorkomen van doelpunten

• zeer actief blijven, concentratie

• goed meelezen van de spelsituaties en meedoen in het 
positiespel

• positie kiezen t.o.v. de bal, tegenstanders en medespelers

• naar voren denken bij dieptepass tegenpartij 

• fungeren als centrale opbouwer (“vliegende keep”)

• leiding geven aan de verdedigers

• goede communicatie met eigen spelers

• goede voortzetting d.m.v. rollen, werpen, passen of trappen

Centrale verdediger / controlerende middenvelder

• voorkomen van doelpunten

• leiding geven / overzicht houden door vrije rol

• rugdekking geven (knijpen)

• diepte wegnemen op het juiste moment bij lange pass

• controlerende taak, dus steeds zoveel mogelijk evenwicht 
houden (niet te diep spelen)

• vrije opkomende tegenstander (centrum aanvaller) oppikken

• verplaatsen van het spel, naar voren denken en doen

• belangrijke rol bij balcirculatie

• altijd mogelijkheid creëren voor bal terug

• goed positiespel vooral in relatie tot vleugelspitsen, mandekkers 
en vrije man

• bij aanval andere kant opduiken in het strafschopgebied 
(scoringspositie)

• goed schakelen vanuit centrum naar vleugels, geen risicovolle 
breedtepasses

• niet te veel lopen met de bal

Linker en rechter verdediger

• voorkomen van doelpunten

• hoe dichter bij eigen doel hoe scherper er gedekt moet worden

• dekken aan de binnenkant

• knijpen / rugdekking geven
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• zeer attent op 1 tegen 1 situaties (niet laten uitspelen)

• agressie (felheid) noodzakelijk, maar geen overtredingen	

• uitwaaieren bij balbezit om de opbouw goed te laten verlopen

• in achterhoofd houden, wat te doen bij balverlies

• positie kiezen (uit elkaar, veld groot maken)

• aanspelen van de aanvallers

• wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/
drijven

• meedoen met de aanval

• positie kiezen (tussen aanvallers en vleugelverdedigers in)

• doelpogingen, indien de gelegenheid zich voordoet

 

 Linker en rechter middenvelders / hangende buitenspelers

• eerst verdedigend denken, goed in je eigen zone spelen

• dienende taak

• “storen” van de opbouw van de tegenstander

• goed meedoen wanneer op de bal gejaagd wordt, geen 
ontsnapping mogelijkheid bieden

• niet alleen verantwoordelijk voor de eigen man, maar ook de 
ruimte op middenveld verdedigen, knijpen naar binnen en 
eventueel terug met eigen man

• aan de kant van de opbouw geen dieptepass toestaan

• knijpen bij opbouw over de andere kant

• als andere speler gevaarlijker is dan eigen tegenstander dan die 
oppakken en overnemen

• voorzet van tegenstander weghalen 

• bij voorzetten van tegenstander aan de andere kant erbij zitten 
in strafschopgebied

• positie kiezen t.o.v. verdedigers (veld breed maken)

• met de bal zo snel mogelijk richting doel: alleen (individuele 
actie) of medespeler aanspelen die vrij baan heeft richting doel

• rendement eigen voorzetten belangrijk

• goede communicatie, vooral in eindfase wanneer de voorzet 
komt

• zelf voor het doel positie kiezen (aanspeelbaar zijn om te 
kunnen scoren)

• doelpogingen

• scoren
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Centrumspits

• opbouw tegenstander verstoren (voorkomen dieptepass)

• dekken van de centrale verdediger van de tegenpartij

• moment kiezen voor aanval op de bal (niet alleen storen)

• opbouw ophouden zodat iedereen kan organiseren (niet laten 
uitspelen)

• zo diep mogelijk positie kiezen (“veld zó lang maken, dat je nog 
met een pass bereikbaar bent”)

• steeds werken om dieptepass gespeeld te krijgen

• meelezen van de opbouw

• ruimte creëren voor opkomende middenvelders (hangende 
buitenspelers)

• doelpogingen (individuele acties of via combinaties met 
medespelers)

• doelgericht zijn (komen in scoringspositie)

• scoren
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 Duel 1 tegen 1 op grote doelen Regels: 

• beide teams kunnen scoren op een groot doel

• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

Organisatie

• lengte: 32 meter

• breedte: 10 - 15 meter

Materiaal: 

• 8 ballen

• 14 pionnen

• 8 hesjes (4 om 4)

• 2 grote doelen

O/8 - O/9

Trainingsvormen
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Aantal spelers: 

• 8 spelers (doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Inhoud 

Aanvallen

• scoren op groot doel met keeper

Verdedigen

• positioneel zeer goed verdedigen

• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van 
fouten

• bal afpakken

Eisen aan het spel

Aanvallen

• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)

• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment en 
de richting van de passeeractie / kappen

• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het 
afschermen van de bal

Verdedigen

• bal blijven zien

• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten

• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een 
aanval op de bal te doen

Methodiek

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken

• veld smaller maken

• verdediger korter op de situatie laten starten (spelen met de 
afstanden tussen de pionnen)

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken

• veld breder maken

• verdediger verder van de situatie laten starten (spelen met de 
afstanden tussen de pionnen) Regels: 

18



1 tegen 1 lijnvoetbal Regels

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de 
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren (voet 
op de bal)

• als de bal uit is indribbelen

• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen 
doellijn starten

Organisatie:

• lengte: 20 meter

• breedte: 10 meter

• (scoorvak 3-5 meter)

Aantal spelers: 

• 2-4 spelers

(eventueel doorwisselen na elk doelpunt / corner / achterbal)

Materiaal: 

• 8 ballen

• 8 pionnen

• 4 hesjes (2 om 2)
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Inhoud

Aanvallen

• scoren door over de doellijn te dribbelen

Verdedigen

• positioneel zeer goed verdedigen

• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van 
fouten

• bal afpakken

Eisen aan het spel

Aanvallen

• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment en 
de richting van de passeeractie, het afsnijden van de pass van de 
tegenstander en het afschermen van de bal

Verdedigen

• bal blijven zien

• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten

• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een 
aanval op de bal te doen

Methodiek

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken

• veld smaller maken

• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken 
(afzetten met extra pionnen)

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken

• veld breder maken
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Duel 1 tegen 1 met 4 doeltjes

Regels: 

• beide teams kunnen scoren op twee kleine doeltjes

• als de bal uit is indribbelen

• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen 
doellijn starten / of de trainer-coach speelt de bal in vanaf de 
zijkant

Organisatie

• lengte: 20 meter

• breedte: 15 meter

• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e 
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en 
vervolgens dribbelen)

Aantal spelers: 

• 4-8 spelers (doorwisselen na elk doelpunt / corner / achterbal))

Materiaal: 

• 8 ballen

• 8 pionnen

• 6 hesjes (3 om 3)

• 4 kleine doeltjes
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Inhoud 

Aanvallen

• scoren op een van de twee doeltjes

• (snel) wisselen van richting in het dribbelen / kappen

Verdedigen

• positioneel zeer goed verdedigen

• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van 
fouten

• bal afpakken

Eisen aan het spel

Aanvallen

• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment en 
de richting van de passeeractie / het kappen van de bal

• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het 
afschermen van de bal

Verdedigen

• bal blijven zien, druk op de bal zien te krijgen / zien te houden

• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten

• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een 
aanval op de bal te doen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken

• veld smaller maken

• verdediger verder van de eigen doeltjes laten starten

- eerder druk op de bal

• doeltjes naar binnen verplaatsen

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken

• veld breder maken

• doeltjes verder uit elkaar zetten
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Duel 2 tegen 2 op grote doelen

Regels: 

• beide teams kunnen scoren op een groot doel

• als de bal uit is indribbelen of inpassen

• bij een achterbal / hoekschop starten bij de keeper van het 
eigen team

Organisatie:

• lengte: 30 - 35 meter

• breedte: 12-18 meter

Materiaal: 

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (3 om 3)

Inhoud 

Aanvallen

• scoren

• goed vrij maken met en zonder bal

• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen

• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk

Verdedigen

• positioneel zeer goed verdedigen
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• tegenpartij dwingen naar een zijkant

• bal afpakken

• doelpogingen voorkomen

• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel

Aanvallen

• doelgericht

• zeer goed verzorgd positiespel

• zodra bal vrij is en je bent op schotafstand, schieten

• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)

• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen van de 
doelverdediger

Verdedigen

• scherp op balbezittende tegenstander dekken

• zonder overtredingen het scoren van de tegenpartij beletten

• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren

• niet terugwijken naar eigen doel

• schot blokkeren

• verwerken van schoten op het doel

• rugdekking, overzicht houden meer zien als directe 
tegenstander

Methodiek

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken

• veld smaller maken

• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel 
tegenpartij)

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken

• veld breder maken

• aanvallers en verdedigers spelen naast elkaar i.p.v. achter 
elkaar
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Duel 2 tegen 2/lijnvoetbal

Regels: 

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de 
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren (voet 
op de bal)

• als de bal uit is indribbelen of inpassen

• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen 
doellijn starten

Organisatie: 

• lengte: 20 meter

• breedte: 15 meter

Aantal spelers: 

• 4-8 spelers (eventueel doorwisselen na elk doelpunt / corner / 
achterbal)

Materiaal: 

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (4 om 4)
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Inhoud

Aanvallen

• scoren door over de doellijn te dribbelen

• via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen

Verdedigen

• positioneel zeer goed verdedigen

• tegenpartij dwingen tot breedtespel

• bal afpakken

Eisen aan het spel

Aanvallen

• direct starten met dribbelen

• balbehandeling in het positiespel

• snel handelen, direct kunnen passen

• overzicht in de situaties voor het verplaatsen van het spel en het 
kiezen van het moment en de richting van de passeeractie, het 
afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen 
van de bal

Verdedigen

• bal blijven zien

• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten

• overzicht houden, meer zien dan directe tegenstander 
(rugdekking)

• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te 
houden

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken

• veld smaller maken

• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken

(afzetten met extra pionnen)

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken

• veld breder maken
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Partijspel 4 tegen 4

Stap voor stap wordt het besef ontwikkeld dat een team uit vier 
spelers bestaat. Belangrijk is dat spelers nog niet op een vaste 
positie worden geplaatst. De bedoeling van het spel is:

Aanvallen

• Optimale veldbezetting

• Speelruimte zo groot mogelijk maken - breedte - diepte

• Diep denken en zo mogelijk diep spelen

• Principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding voor 
dieptespel/dieptepass

Omschakelen na balverlies:

• Snel het doel afschermen

• Kans tegen voorkomen door direct druk te zetten op de speler 
met bal en/of anticiperen op een mogelijke dieptepass

• Rest van de spelers komt snel in positie

Na balverovering kijken of:

• Je direct kunt scoren

• Je een kans kunt creëren door de bal snel diep te spelen op een 
medespeler

• Balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Verdedigen

• Doel goed afschermen

• Speelruimte zo klein mogelijk maken’- dicht bij elkaar (compact)

• Druk op de balbezittende tegenstander houden

• Scherp dekken in de omgeving van de bal

• Rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af

• Geen overtredingen maken
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De achterste speler

Aanvallen

• Met de juiste snelheid inspelen van medespelers (diep denken/
diep spelen)

• Op het moment dat de bal naar de voorste speler wordt 
gespeeld aansluiten

• Positie kiezen (vrijlopen, aanbieden)

• Verplaatsen van het spel

• Coachen van medespelers

Omschakelen na balverlies

• Snel in positie komen, doel afschermen en directe tegenstander 
dekken

• Anticiperen op bal die direct diep gespeeld wordt

Omschakelen na balverovering

• Kijken of directe dieptepass mogelijk is

• Goede voortzetting door het geven van een dieptepass of 
indribbelen

Verdedigen

• Doel afschermen (niet teveel uit centrum laten trekken)

• Directe tegenstander dekken (binnenkant - tussen tegenstander 
en doel)

• Dicht bij eigen doel kort dekken

• Scherp (juiste moment) en sterk (juiste manier) in de duels

• Schoten op doel blokkeren

• Gevaarlijkste tegenstander overnemen

• Organiseren van de verdediging(coachen)

 

De middelste speler

Aanvallen

• Ruimte creëren om tot goed positiespel te komen 

• Positie kiezen (vrijlopen, aanbieden) 

• Met de juiste snelheid inspelen van medespelers (diep denken/
diep spelen) 

• Op het moment dat de bal naar de voorste speler wordt 
gespeeld aansluiten 
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• Verplaatsen van het spel 

• Doelpunten maken 

• Coachen van voorste speler 

Omschakelen na balverlies

• Zo snel mogelijk omschakelen 

• Dicht bij de bal dieptepass voorkomen, druk op de bal 

• Niet uitgespeeld worden 

• Snel in positie komen en directe tegenstander dekken 

• Snel rugdekking geven en ruimte wegnemen 

Omschakelen na balverovering 

• Kijken of je direct kunt scoren 

• Kijken of directe dieptepass mogelijk is 

• Eventueel zelf loopactie in de diepte uitvoeren 

• Uitwaaien, positiespel spelen 

Verdedigen

• Positie kiezen tussen tegenstander en eigen doel 

• Kort dekken in de omgeving van de bal 

• Druk op de balbezittende tegenstander 

• Scherp en sterk in de duels 

• Rugdekking geven en ruimte wegnemen 

• Gevaarlijkste tegenstander overnemen 

• Anticiperen op de verdedigende actie van de voorste speler 

 

De voorste speler

Aanvallen

• Ruimte creëren om tot goed positie- spel te komen (‘ruimte’ 
groot maken)

• Vrijlopen, aanbieden (‘lezen van de opbouw’) - alert zijn op de 
dieptepass 

• Afschermen van de bal zodat medespelers kunnen aansluiten

• Ruimte creëren voor opkomende medespelers

• Doelpunten maken
29



Omschakelen na balverlies:

• Zo snel mogelijk omschakelen

• Dicht bij de bal dieptepass voorkomen, druk op de bal

• Niet uitgespeeld worden

• Snel in positie komen en directe tegenstander dekken

Omschakelen na balverovering:

• Kijken of je direct kunt scoren

• Kijken of dat je een medespeler kunt laten scoren

• De ruimte zo snel mogelijk groot maken - loopacties in de 
diepte

Verdedigen

• Positie kiezen tussen tegenstander en eigen doel       

• Veld klein maken en in samenwerking met de andere spelers 
opbouw van de tegenpartij storen/afschermen

• Dwingen tot breedtepass, dieptepass wegnemen

• Niet uitgespeeld worden

• Druk op balbezitter, juiste moment aanval op de bal

• Opvangen van achterste man tegenpartij

Een trainer zal steeds aan zijn spelers vragen om bepaalde 
voetbalhandelingen uit te voeren. De trainer dient er voor te 
zorgen dat spelers vaak in die situaties terecht komen die de 
voetbalhandeling(en) het best tot uiting laten komen. Om dit na te 
streven is het uiterst belangrijk dat de trainer de juiste keuze 
maakt voor één van de variaties van 4 tegen 4 of een 
vereenvoudiging ervan. Hieronder worden de variaties op de 
basisvorm weergegeven in functie van de drie voetbalhandelingen 
voor opbouwen (dribbelen, passen en aannemen), en de twee 
voetbalhandelingen voor scoren (schieten en koppen). Vervolgens 
geven we voor de verschillende variaties de spelregels, 
karakteristieken en eisen weer die aan het spel verbonden zijn.

Variaties op de basisvorm 4 tegen 4

• 4 tegen 4 zonder doelen

• 4 tegen 4 met 4 kleine doeltjes

• 4 tegen 4 lang smal veld met 2 kleine doeltjes

• 4 tegen 4 op 2 grote doelen	
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Partijspel 4 tegen 4 /basisvorm

Inhoud/methodiek

- partijspel 4:4 met kleine doeltjes

- zo snel mogelijk diep passen om een doelpunt te maken.

Organisatie

• lengte: 40 meter

• breedte: 30-35 meter

Aanwijzingen

Centraal staat:

- keuze maken zelf de oplossing te vinden of hulp te zoeken bij 
een medespeler

- meer oog hebben voor spelers in de buurt van de bal

- ruimte met elkaar groot maken (lengte en breedte)

- breedtespel en terugspelen als voorwaarde om weer diep te 
spelen

- bal houden

- veldbezetting, niet allemaal dicht bij elkaar staan

Regels: 

• beide teams kunnen scoren op een klein doeltje 

• als de bal uit is inpassen

• in eerste instantie zonder buitenspel 
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Partijspel 4 tegen 4 zonder doelen

Regels: 

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de 
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren (voet 
op de bal)

• als de bal uit is indribbelen of inpassen

• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen 
doellijn starten

Organisatie

• lengte: 20 meter

• breedte: 40 meter (scoorvak is 3 - 5 meter)

Aantal spelers: 

• 8 spelers

Materiaal: 

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (4 om 4)

Inhoud 

Aanvallen

• scoren door over de doellijn te dribbelen

• via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen

Verdedigen

• positioneel zeer goed verdedigen

• tegenpartij dwingen tot breedtespel

• bal afpakken
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Partijspel 4 tegen 4 met 4 kleine doeltjes

Regels: 

• beide teams kunnen scoren op twee kleine doeltjes

• als de bal uit is indribbelen of inpassen

• bij een achterbal/hoekschop in het midden tussen de twee 
eigen doeltjes starten

Organisatie: 

• lengte: 20 meter

• breedte: 40 meter (afstand doeltjes vanaf zijlijn 3-10 meter)

Aantal spelers: 

• 8 spelers

Materiaal: 

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (4 om 4)

• 4 doeltjes (3 bij 1 meter)

Inhoud 

Aanvallen

• door snelle wisselingen speelveldgedeelte kunnen 
scoringskansen worden gecreëerd

Verdedigen

• positioneel zeer goed verdedigen

• tegenpartij dwingen tot breedtespel
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Partijspel 4 tegen 4 lang smal veld met 2 
kleine doeltjes

Regels

• beide teams kunnen scoren door te passen/schieten in 1 klein 
doeltje

• als de bal uit is indribbelen of inpassen

• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

• lengte: 40 meter

• breedte: 15 - 18 meter

Aantal spelers: 

• 8 spelers

Materiaal: 

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes 

• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Inhoud 

Aanvallen

• in de opbouw de tegenpartij ‘lokken’ om de ruimte in de

diepte te creëren

• na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass

spelen

Verdedigen

• eerst zorgen dat de organisatie goed staat, dan druk zetten

• direct druk geven op de opbouw van de tegenpartij
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Partijspel 4 tegen 4 met 2 grote doelen

Regels: 

• beide teams kunnen scoren op een groot doel

• als de bal uit is inpassen

• bij een hoekschop starten bij de eigen keeper

• in eerste instantie zonder buitenspel

Organisatie

• lengte: 30 - 35 meter

• breedte: 40 meter

Aantal spelers: 

• 10 spelers

Materiaal: 

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes 

• 2 grote doelen

Inhoud 

Aanvallen

• doelgericht

• zeer goed verzorgd positiespel

• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)

• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen door de 
doelverdediger

Verdedigen

• scherp op balbezittende tegenstander dekken

• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren

• niet terugwijken naar eigen doel
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De Nederlandse voetbalschool
Set 4 delen ! 55,- 

Boeken

Serie 
Voetbaltraining 

Set 4 delen 

! 42,-

Zone
voetbal
! 22,50

Serie Aanvallen 
en Verdedigend 

Voetbal
Set 2 delen

! 40,-

Eisma Businessmedia
Leeuwarden

‘De coach en zijn keeper’ is méér dan een
standaardboek over keepers en het trainen
van keepers. Maarten Arts geeft in dit boek
ook de hoofdtrainer handvaten om gericht
met zijn keepers aan de slag te gaan. Na het
lezen van dit boek zullen trainers meer
inzicht hebben in de belangrijkste aspecten
van het keepersvak. 
De rol van de keeperstrainer binnen de

technische staf wordt tevens uitgebreid be-
licht. De keeperstrainers kunnen hun voor-
deel doen met de praktijkgerichte inform a-
tie en de uitgebreide oefenstof die in dit
boek is verzameld.
Voor de keepers bevat dit boek een groot

aantal praktische tips op het gebied van trai-
ning, wedstrijd en materiaal. Elke keeper,
ongeacht zijn leeftijd of niveau, kan hier
zijn voordeel mee doen.
In het hedendaagse voetbal zijn de spel-

hervattingen vaak beslissend voor het wed-
strijdresultaat. Aan de verdedigende aspec-
ten hiervan wijdt de schrijver een compleet
hoofdstuk. Ook de mentale aspecten van
het keepen komen uitgebreid aan bod, even-
als de rol die de trainers in dit proces spelen.
Met behulp van een groot aantal inter-

views met trainers, keepers en keeperstrai-
ners worden bovendien andere denkbeelden
en werkwijzen in dit boek gepresenteerd.
Alle gesprekspartners hebben hun sporen in
de topsport ruimschoots verdiend en geven
door hun bijdrage dit boek een extra dimen-
sie.
Het centrale thema van de werkwijze

van Maarten Arts is het ‘aanvallen van de
bal’. Zijn methodiek is erop gericht om zo
snel mogelijk in balbezit te komen. Door
middel van een aantal ‘totaaltrainingen’, on-
dersteund door illustraties en foto’s, toont
hij hoe hij zijn succesvolle filosofie in de
praktijk brengt.

Maarten Arts laat zien hoe hij zich als
trainer heeft ontwikkeld sinds zijn vorige
boek ‘Handboek keeperstraining’ en geeft
blijk van zijn grote liefde én passie voor het
mooiste vak ter wereld: het keepersvak!

De coach en 
zijn keeper

! 22,50

Handboek 
Voetbalconditie  

! 32,-

Teambuilding 
als route naar 

succes 
Rinus Michels 

! 27,50

DVD’s

Topcoaches@work 
deel 1 t/m 5  ! 81,25

Keeperstraining Compleet 
Maarten Arts  ! 29,50

Trainersmaterialen

Serie Voetbal-
opleidingsplan: 

Speelstijl en 
Trainingsvormen 

Set ! 42,- 
2 delen  

! 5,95

Coach-
boekjes
vanaf

! 18,-

Trainers
mappen

vanaf

De             TrainerDeVoetbal Trainer

Nieuwe eBooks - uniek materiaal - niet eerder gepubliceerd

eBooks -  deze boeken zijn nu ook als eBook verkrijgbaar

devoetbaltrainer.nl/winkel

Nieuwe eBooks - uniek materiaal - niet eerder gepubliceerd

Voetbaltraining 4 
! 11,50 

(ca. 200 pag.)

Voetbaltraining 5 
! 11,50 

(ca. 200 pag.)

De Voetbalmethode 1 
Voetbalhandboek 

!6,75 (ca. 128 pag.)

De Voetbalmethode 2 
Opbouwen 

! 6,75 (ca. 149 pag.)

De Voetbalmethode 3 
Aanvallen via de 

fl ank ! 6,75 
(ca. 161 pag.)

De Voetbalmethode 4 
Aanvallen via het 
centrum ! 6,75 
(ca. 158 pag.)

Voetbaltraining 4 

De Voetbalmethode 3 De Voetbalmethode 4 De Voetbalmethode 5 
Verdedigen ! 6,75 

(ca. 140 pag.)

� goedkoop, al vanaf ! 2,50

��� direct te downloaden (na online betaling) 

��� praktijk staat centraal

��� altijd bij de hand op uw thuiscomputer/

 smartphone en/of tablet 

��� abonnees ontvangen 7,5% korting 

� online te bestellen via devoetbaltrainer.nl/winkel

Voordelen van onze eBooks

NIEUW!  NIEUW!  NIEUW!  

A-jeugd ! 10,-
(ca. 150 pag.)

B-jeugd ! 10,- 
(ca. 150 pag.)

C-jeugd ! 10,-  
(ca. 150 pag.)

D-jeugd ! 6,- 
(ca. 95 pag.)

E-jeugd ! 6,- 
(ca. 95 pag.)

F-jeugd ! 2,50,- 
(ca. 35 pag.)

Jeugdkeeper  ! 4,- 
(ca. 55 pag.)

Jeugdkeeper  !

NIEUW!  NIEUW!  

Mini pupil ! 2,50,-
(ca. 35 pag.)

Mini pupil 

NIEUW!  

NIEUW!  

NIEUW!  

eBooks -  deze boeken zijn nu ook als eBook verkrijgbaar
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De 5 voordelen van
De VoetbalTrainer

Nog geen abonnee? Ga naar 
www.devoetbaltrainer.nl/abonneren

Gratis toegang tot Talento, 
hét online spelervolgsysteem.

Inclusief katern 
‘De Jeugdvoetbal-
trainer’

Altijd 7,5% korting op alle producten 
uit de Voetbaltrainer webshop.

Onbeperkt toegang tot de online 
mediatheek voor slechts 
! 35,- per jaar 

Als abonnee van De Voetbaltrainer 
profiteert u direct van vele voordelen.

De Voetbaltrainer, 
het vakblad voor 
en door coaches 8x 
per jaar op de mat. 

"
#

$

%

Inclusief nieuw 
‘KNVB katern’
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De wedstrijdvorm 9:9

Logische tussenstap

De visie van de KNVB

A-jeugd

Sander Bosch

B-jeugd

Eric Boorsma

C-jeugd

Rik Klement

D-jeugd

Robin Veldman

Misha Salden
Trainer FC Lisse

Ruud Wielart
Belastbaarheid jeugdspelers

Dossier
Individuele periodisering

1:4:2:3:1
Hoe speel je dat?

Wetenschap
Trainer als vertaler

Middenkatern:
De JeugdVoetbalTrainer

Effectief leiderschap
Peter Bosz

www.devoetbaltrainer.nl

B - J E U G D

Pieter Jongmans: “Naast het geven van isolatievormen reik ik tijdens mijn trainingen
ook oefenvormen aan met betrekking tot behendigheid. Dit omdat bij B-junioren de
CLUKS (Coördinatie, Lenigheid, Uithoudingsvermogen en Snelheid) erg toenemen. Wan-
neer de spelers uit de C1 komen, zijn zij vaak nog niet in staat om een pass over veertig
meter met het verkeerde been te geven. Alle oefeningen die ik hun aanreik, worden 
zowel met links als met rechts uitgevoerd. Tijdens de trainingen moeten de spelers met
zowel links als rechts een voorzet kunnen geven, afronden en openen. Om structuur
voor de spelers te bieden en rekening te houden met de belasting, zorg ik ervoor dat
mijn trainingsweek er in grote lijnen hetzelfde uitziet: Op maandagen is er (geïsoleerde)
techniektraining en vindt er een terugkoppeling van de wedstrijd plaats. Op dinsdagen
wordt er met de bal conditioneel getraind. Op donderdag trainen we tactisch, gericht op
de wedstrijd die komen gaat.”

Pieter Jongmans: “In de trainingen bepaal ik waar het accent op ligt en waarin verbe-
terd moet worden. Binnen mijn trainingen maak ik voor het grootste gedeelte gebruik
van de Zeister Visie, met daarnaast aspecten van de Coerver-methode. Ook ben ik een
voorstander van het isoleren van posities. Ik vind dat isoleren belangrijk omdat je dan
specifiek kunt trainen op de technische uitgangspunten van die posities. Hierdoor
raakt de speler vertrouwd met de handelingen die bij een positie horen. We spelen in
een 1:4:3:3-formatie, waardoor ik tijdens de techniektraining zoveel mogelijk specifieke
isolatievormen laat terugkomen. Zo oefent bijvoorbeeld mijn centrale duo alleen maar
op het openen naar de links- en de rechtsbuiten. Na een voorzet van de buitenspelers
moet deze worden afgerond door de spits en moet één van mijn aanvallende midden-
velders constant achter mijn spits komen. De variatie hierop is dat mijn links- of
rechtsback via de vleugels opkomen en na een opening een voorzet kunnen geven met
dezelfde afronding (zie trainingsvorm). Het voordeel hiervan is, in vergelijking met een
andere pass- en trapvorm, dat de spelers vijftig keer achter elkaar kunnen openen met
zowel het goede als verkeerde been in plaats van een pass- en trapvorm waarin wordt
doorgedraaid. Hierin kan ik voortdurend coachen op verbetering van deze voetbalhan-
delingen, zodat elke speler vertrouwd raakt met zijn positie.”

Pieter Jongmans deed CIOS
Overveen, stagewerkzaamheden
als medewerker Voetbal
Technische Zaken voor de KNVB
en rondde vervolgens de
opleiding Sport, Management &
Marketing in Tilburg af. Hij heeft
drie maanden training gegeven in
Californië, waar hij onder meer
een kamp draaide voor Ajax USA.
Hij is in het bezit van het diploma
TC2. In het dagelijks leven is hij
werkzaam als docent op de
opleiding Sport en Bewegen in
Delft. Jongmans is B1!trainer van
Quick uit Den Haag en
promoveerde vorig seizoen naar
de tweede divisie landelijk. 

Trainingsindel ing

Isoleren

Pieter Jongmans: “Tijdens de feestdagen zijn de spelers altijd vrij. In de winterstop
plan ik de evaluatiegesprekken. We praten dan over de eerste seizoenshelft. Deze ge-
sprekken duren twintig tot dertig minuten en vinden plaats in een andere omgeving
dan het veld. Het eerste gedeelte van het gesprek is heel informeel en ik stel vooral
vragen die betrekking hebben op het dagelijks leven (school, werk, etc.). Heerst er bui-
ten het voetbal een goede sfeer, dan is dit ook terug te zien in de prestaties van de spe-
ler op het veld. Na het informele deel bespreken we een formulier dat ze in de voorbe-
reiding op het seizoen hebben ingevuld. Op dit Swot-formulier (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) beschreven ze hun voorkeurpositie(s), sterke punten en verbe-
terpunten, verwachtingen op zowel individueel als groepsvlak. In het gesprek kijken
we samen naar wat we tot nu toe hebben bereikt en of de punten die toen zijn inge-
vuld op het formulier bijgesteld moeten worden. Zo’n gesprek is voor zowel speler als
trainer bedoeld om feedback te geven en te krijgen.”

Evaluatiegesprekken

De VoetbalTrainerVOLG

Pieter Jongmans: “Drie jaar gele-
den ben ik gestart met het inzet-
ten van positief coachen tijdens
mijn trainingen en wedstrijden.
Hiervoor heb ik verschillende boe-
ken gelezen en een seminar over
positief coachen gevolgd. Het po-
sitief coachen heeft geresulteerd
in harmonie binnen de groep, iets
wat ik erg belangrijk vind. Als B1-
trainer heb ik te maken met spe-
lers die ik bewust probeer te ma-
ken van hun intrinsieke motiva-
tie. Dit doe ik onder andere door
ze te laten reflecteren op hun ei-
gen presteren. Als een speler en ik
verschillen van mening, bespre-
ken we dat.” 

Coachen

De JeugdVoetbalTrainer

Trainingsvorm

D e  V o e t b a l t r a i n e r  1 8 2 2 0 1 1

Doel
• verbeteren van de voetbalhandelingen vanuit de posities

gerelateerd aan een 1:4:3:3 systeem, bij het openen van de
centrale verdedigers naar de vleugelspelers

Organisat ie
• het veld is 65 meter lang en 50 meter breed

• 16 ballen bij de centrale verdedigers 3 en 4

• 10 pylonen

• een groot vast doel, waarin twee keepers steeds rouleren

Inhoud
• de oefening start bij een centrale verdediger (3)

• na het inspelen op de middenvelder wordt de bal gekaatst op de
andere centrale verdediger (4) en deze opent de bal cross op de
linksbuiten (11) 

• 11 geeft een voorzet, die wordt afgerond 

• de oefening wordt continu afgewisseld over links en rechts

• het accent ligt op het openen van de bal van de centrale
verdedigers en het vervolg van positiegebonden handelingen

Coaching
Centrale verdedigers
- ‘Na het ontvangen van de kaats van de middenvelder, de bal

cross spelen door de lucht.’ 
- ‘Probeer de pass 3 tot 5 meter voor de buitenspeler te passen.’ 
- ‘Pass altijd met de wreef gespeeld en geef een strakke bal.’ 

Middenvelders
- ‘8 en 10, maak een vooractie.’
- ‘Beweeg na het kaatsen direct door zonder bal richting de

zestienmeter.’
- ‘Kom bij de voorzet schuin achter de spits, om af te ronden.’

Vleugelspelers
- ‘7 en 11, maak een vooractie om ruimte te creëren achter de

verdediging van de tegenstander.’
- ‘Zorg dat je eerste aanname perfect is, zodat de voorzet direct

kan worden gegeven.’
- ‘Nadat je een voorzet hebt gegeven, beweeg door naar de punt

van de zestien.’
- ‘Bij een voorzet van de andere kant inlopen en afronden bij de

tweede paal.’

Spitsen
- ‘Creëer ruimte door in de breedte weg te bewegen.’
- ‘Loop bij de voorzet altijd op snelheid naar de eerste paal.’  

Methodiek
• openen op de opkomende backs in plaats van de

vleugelspelers

• zet een extra centrale verdediger tegenover de spits

• zet een extra verdedigende middenvelder tegenover de
opkomende aanvallende middenvelder

3
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Op de website van De Voetbaltrainer
leest u meer over de vakantie!afspraken
en trainingsdag na de jaarwisseling van
Pieter Jongmans.

Inclusief katern De JeugdVoetbalTrainer
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Gratis 

proberen?
Ga naar

devoetbaltrainer.nl/

mediatheek

Ga voor een online abonnement 
op de mediatheek naar 

devoetbaltrainer.nl/mediatheek

De Voetbaltrainer mediatheek,
de online bibliotheek voor trainers die het beste uit

hun team willen halen

Voordelen van de
online mediatheek

! Onbeperkt en overal toegang tot 

de mediatheek

! Handige en snelle zoekfunctie 

(per categorie, thema of leeftijdsgroep)

! Snel te printen pdf.files van oefenstof

! Inloggen via computer, smartphones

en tabloids

! Speciaal voor abonnees geldt een 

korting van € 20,-. U betaalt dan geen

€ 55,- maar € 35,- per jaar


