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1. Inleiding 

Voor u ligt het TVC’28 Opleidingsplan, oftewel, het TOP. Met dit plan willen we ons als vereniging op 
voetbaltechnisch gebied blijven ontwikkelen en in de breedte versterken. We willen letterlijk en 
figuurlijk met de gehele jeugdafdeling naar de TOP. Voor de één betekent dat in een prestatieteam 
voetballen, voor een ander betekent dat met vrienden vooral plezier beleven. Er wordt ingegaan op 
de kernwaarden waar de jeugdopleiding van TVC’28 voor wil staan. Plezier, discipline, teambelang 
en initiatiefrijk zijn de waarden die leidend moeten zijn binnen de opleiding. Het doel van het TOP is 
om binnen TVC’28 een gerichte en structurele aanpak te creëren. Dit moet zich gaan uitten in een 
herkenbaar spelsysteem voor 7- en 11-tallen, de organisatie en inhoud binnen trainingen en de wijze 
van het begeleiden van spelers uit de verschillende leeftijdscategorieën. Aan deze onderwerpen 
wordt in het TOP veel aandacht besteed. Daarnaast staan de korte- en lange termijn doelstellingen 
voor de jeugdopleiding van TVC’28 uitgebreid beschreven.  

Als vereniging kiezen we met het invoeren van het TOP nadrukkelijk voor een vast spelsysteem. Deze 
moet de komende jaren als rode draad door de vereniging gaan lopen. Dit heeft als voordeel dat er 
binnen de vereniging duidelijkheid is over de manier van voetballen. Hier hebben spelers op de lange 
termijn het meeste voordeel van, want ongeacht de verschillende teams en trainers die ze hebben 
gehad, hebben ze dezelfde principes van het voetballen geleerd. Met het TOP proberen we als 
vereniging in te gaan op de behoeftes van de vele vrijwillige kaderleden binnen TVC’28. Het TOP is 
daarom op zodanige wijze geschreven dat het juist voor trainers/coaches en leiders interessant is om 
te lezen. Er wordt continu geprobeerd om de algemene uitgangspunten te verduidelijken met 
relevante praktische voorbeelden. Daarmee hopen we de vele vrijwillige kaderleden handreikingen 
te geven om kwalitatief nog betere trainingen te kunnen verzorgen. 

We willen middels het TOP ook de nadruk leggen op de visie van TVC’28 over het opleiden van 
jeugdvoetballers. Er staat voor de vereniging één begrip centraal voor het opleiden van 
jeugdvoetballers en dat is stimuleren, hetgeen wil zeggen dat jeugdige voetballers positief benaderd 
moeten worden. Ze moeten zich prettig voelen bij onze vereniging en zich daar op voetbalgebied, 
maar ook sociaal en maatschappelijk, kunnen ontplooien. Binnen het veld moet het zijn eigen keuzes 
leren maken en die mogelijkheid moeten wij ze geven. Daarnaast willen wij trainers helpen om 
probleemoplossend te werk te gaan. Er moet namelijk altijd gekeken worden naar de wijze waarop 
het gesignaleerde (voetbal)probleem opgelost kan worden voor en met de spelers. Dit zijn 
voorbeelden van de omgangswijze met spelers binnen TVC’28. Ook daaraan wordt in het 
opleidingsplan ruimschoots aandacht gegeven.      
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2. Doelstellingen 

Voorafgaand aan het bepalen van de doelstellingen is er een SWOT-analyse gemaakt. Deze analyse, 
waarin de krachten, zwaktes, kansen en bedreigingen voor TVC’28 worden beschreven, is door 
meerdere mensen ingevuld. Aan de hand daarvan zijn er korte- en lange termijn doelen opgesteld 
voor de vereniging. Korte termijn doelen zijn doelen die in 2011 uitgevoerd moeten zijn/worden. 
Onder lange termijn doelen verstaan we doelen die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. 

 
Doelstelling TVC’28 Opleidingsplan 
 
De vele vrijwillige kaderleden  van TVC’28 duidelijkheid en handreikingen geven over de wijze van 
trainen, spelen en opleiden binnen TVC’28, waarbij zowel de kwaliteit als het plezier van trainers en 
spelers omhoog gaat. 

 
Korte termijn doelstellingen 

1. Het opzetten en uitvoeren van circuittraining voor de F- en E-pupillen van TVC’28. 
Alle E-pupillen en alle 2e en 3e jaars F-pupillen met uitzondering van F1, E2 en E1 krijgen 
circuittraining. Één keer in de week van het eigen kader en de tweede keer in de week biedt 
TVC’28 een training aan waar 4 teams tegelijkertijd aan deelnemen. Voor de 1e jaars F-
spelers vindt er één keer in de maand een circuittraining plaats. Hiermee worden spelers 
opgeleid zoals TVC’28 dat graag ziet en krijgen de jongste spelers allemaal dezelfde 
voetbaltechnische basis mee, dat betekent gelijke kansen voor de ontwikkeling van de 
spelers. Daarnaast is het voor de scouting een uitgelezen mogelijkheid om de spelers met 
elkaar te vergelijken. Het laatste voordeel is dat jonge trainers in deze trainingen gecoacht en 
begeleid kunnen worden door ervaren trainers. Dus naast de ontwikkeling van de spelers, is 
ook de ontwikkeling van jonge trainers een belangrijke doelstelling. De kwaliteit neemt in de 
breedte van de vereniging toe. 

   
 
2. Het ontwikkelen en aanbieden van een interne trainerscursus, waarbij kaderleden worden 

opgeleid tot voetbaltrainer bij TVC’28. 
Eens in de twee jaar een interne cursus van, maximaal 5 bijeenkomsten, initiëren. De 
doelstelling is de trainers een handreiking te geven over de organisatie van een training, de 
begeleiding tijdens de trainingen en wedstrijden en de inhoud van de trainingen. TVC’28 zal 
jonge trainers op deze manier kunnen stimuleren als jeugdtrainer van TVC’28. Er zal in 
worden gegaan op de visie die TVC’28 heeft over het opleiden van voetballers en de wijze 
waarop een training georganiseerd moet worden. De interne trainerscursus zal een 
belangrijke peiler worden in het implementeren van het TOP. De missie zal zijn: Jeugdtrainers 
van TVC’28 ontwikkelen in hun functioneren, zonder ze in een (knellend) keurslijf te willen 
plaatsen. 
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3. Per leeftijdsgroep voetbaltechnische bijeenkomsten organiseren, waarbij trainers 

uitgenodigd worden om over voetbalproblemen te praten en discussiëren. 
Twee keer per jaar worden de trainers (leiders ook welkom) per leeftijdscategorie 
uitgenodigd voor een voetbaltechnische bijeenkomst. De F-, E-, D- en C-jeugd zullen 
afzonderlijke bijeenkomsten hebben. De A- en B-junioren trainers worden gezamenlijk 
uitgenodigd voor een bijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt er alleen over voetbal 
gesproken. Vanuit de Technische Commissie zal er iemand bij aanwezig zijn, maar ook voor 
de hoofd(jeugd)trainer van de leeftijdsgroep ligt er een bijzondere taak. Zij zullen deze avond 
inhoudelijk moeten gaan leiden en i.s.m. de TC inhoud geven. 

 

Lange termijn doelstellingen 

1. De prestatieve juniorenteams van TVC’28 spelen allen op divisie niveau. 
C1 3e divisie, B1 3e divisie en A1 3e divisie. 

 
2. De prestatieve pupillenteams van TVC’28 spelen allen in de hoofdklasse. 

 
3. De overige prestatieteams (E2, D2, C2 en B2) spelen op 2e klasse niveau. 

 
4. De lijn prestatievoetbal uitbreiden naar F1, F2, E3, E2, E1, D2, D1, C2, C1, B2, B1 en A1.  

Dit houdt in dat er t/m de B-jeugd doorgeselecteerd moet worden. Wanneer er getalsmatig  
een probleem optreedt (bijv. 3 C-teams), dan dienen de afvallers van het hoogste  
selectieteam normaliter in het tweede elftal te spelen. 

 
5. Alle jeugdteams spelen herkenbaar voetbal met de uitgangspunten vanuit het TOP. 

De visie van TVC’28 moet van hoog tot laag geïmplementeerd zijn in de verenigingen. Zie 
hiervoor het hoofdstuk Voetbalwijze TVC’28 jeugdopleiding. 

 
6. Voor tweedejaars E-pupillen 9 tegen 9 oefenwedstrijden initiëren. 

Om de overgang van het 7 tegen 7 voetbal naar het 11 tegen 11 voetbal te verkleinen op een 
aangepast veld 9 tegen 9 gaan spelen. 

 
7. De afdeling meisjes/vrouwen uitbreiden met 20% t.o.v. augustus 2010. 

In 2015 moet de vrouwen/meisjes afdeling binnen TVC’28 met 20% uitgebreid zijn. Hiervoor 
moet nog een concreet plan worden opgezet.  
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3. Kernwaarden TVC’28 
 
Voor TVC’28 is het belangrijk om de kernwaarden naar buiten uit te dragen. Er is nagegaan waar de 
vereniging voor staat en voor wil staan. Het zijn waarden die passen bij de vereniging en waar we ons 
in de toekomst ook aan vast willen blijven houden. Zij vormen de identiteit van de vereniging en 
trainers, leiders, spelers en ouders zijn er verantwoordelijk voor om deze waarden ook naar buiten 
toe uit te dragen. 

 

 

 

 

 

 

Plezier 
Een voor de hand liggend begrip. Toch denkt TVC’28 dat het er alles aan doet om het haar leden naar 
de zin te maken. Denk aan de fantastische accommodatie en de vele vrijwilligers die actief zijn voor 
de vereniging. Door als vereniging randvoorwaarden te scheppen, probeert men daarin een wens te 
kunnen vervullen voor de trainers, leiders, spelers en ouders. Het plezier komt terug in het feit dat 
men op zaterdag graag naar de vereniging komt om een wedstrijd te spelen of bezoeken. Voor 
TVC’28 staat deze kernwaarde bovenaan, want dit is waarvoor eenieder naar de vereniging komt! 

Discipline 

Regels naleven en sportief gedrag naar teamgenoten en tegenstanders. TVC’28 is een vereniging die 
zich op die manier presenteert. Hier ligt voor trainers, leiders en ouders een belangrijke 
voorbeeldfunctie. Geen negatieve houding aan de kant van het veld, scheidsrechters in hun waarde 
laten en tegenstanders – maar ook eigen teamleden – met respect behandelen. Discipline brengt ook 
duidelijkheid met zich mee en dat is waar iedereen baat bij heeft om zich te kunnen conformeren 
aan gedragsregels. 

Teambelang 

Om deze kernwaarde staat TVC’28 in de wijde omgeving bekend. (Jeugd)teams die voor elkaar door 
het vuur gaan om een goede teamprestatie neer te zetten. Dat maakt TVC’28 vaak een moeilijk te 
bespelen tegenstander. Deze eigenschap van TVC’28 is er één om te koesteren, de saamhorigheid 
binnen de vereniging uit zich ook binnen de teams.      

Initiatiefrijk 

Deze kernwaarde vindt TVC’28 heel erg belangrijk. In dit begrip schuilt namelijk de creativiteit van de 
voetballer en de vrijwilliger. TVC’28 wil haar spelers stimuleren om initiatief te nemen in het veld, dit 
wordt gefaciliteerd door een sterk kader voor elk team samen te stellen, het aanbieden van goede 

                 

                 Plezier 

Discipline Teambelang 
Initiatiefrijk 
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training (techniek- en circuittraining, trainersopleiding). De voetballer moet zich kunnen ontplooien 
binnen TVC’28 en initiatief moet worden aangemoedigd en gewaardeerd, binnen en buiten het veld.    

4. Visie over het opleiden van voetballers 

Waarom heeft TVC’28 een voetbalvisie over het opleiden van voetballers? 

Als TVC’28 willen we een visie uitdragen en structureel te werk gaan. Daarbij moet het belang van 
een spelend lid altijd voorop staan. Met deze visie is TVC’28 een weg ingeslagen om de technische 
structuur binnen de vereniging te waarborgen. De vereniging tracht hiermee alle leden en teams te 
voorzien van een duidelijke manier van werken, met ruimte voor eigen accenten. Want wij willen 
alleen hoofdlijnen aangeven, zodat voor eigen creativiteit van trainers en spelers altijd voldoende 
ruimte is. De visie van TVC’28 moet geen knellend keurslijf zijn.  

 
Opleiden van voetballers en de kernwaarden 

Bij TVC’28 staan vier kernwaarden centraal. In de visie over het opleiden van voetballers staan deze 
vier kernwaarden eveneens centraal. Boven alles staat het plezier van de voetballer, dit is 
waarschijnlijk de reden van de voetballer om zich aan te melden bij TVC’28. Daarnaast is het de basis 
om positief te kunnen functioneren en ontwikkelingen door te maken. Daarnaast staan de 
kernwaarden discipline, teambelang en initiatiefrijk centraal.  

Aan de hand van discipline trachtten we spelende leden duidelijkheid te geven over wat wel en niet 
wenselijk is binnen TVC’28. Welk gedrag richting medespelers, tegenstanders en scheidsrechters 
accepteren we? Wat gebeurt er bij het overtreden van gedragsregels? Binnen TVC’28 bestaat de 
overtuiging dat discipline bijdraagt aan de (sociale) ontwikkeling van de mens en de voetballer. 
Simpelweg gezegd: de trainer accepteert het niet wanneer iemand een tegenstander naschopt, 
TVC’28 accepteert het niet wanneer er spelers zijn die het spelplezier van andere spelers bederven. 
Wij willen voetballers opleiden die binnen de grenzen (zie bijlage: 3. Gedragsregels) acteren, 
waardoor zij het team of de club niet kunnen benadelen.  

Met het teambelang geven we een kracht van de vereniging weer. Binnen de opleiding van TVC’28 
moeten ook spelers deze kernwaarde meekrijgen. Het teambelang staat met name vanaf de  
C junioren voorop. Vanaf dat moment moet het individu zich ondergeschikt leren maken aan het 
teambelang. Bij de pupillen moet het bewustzijn over het samenwerken nog groeien, dus daar staat 
de ontwikkeling van de speler centraal. Dit moet echter wel gebeuren binnen de grenzen van een 
team, want voetbal is immers een teamsport.  

De laatste kernwaarde is initiatiefrijk. Wij willen voetballers opleiden die vanaf het begin op een 
positieve manier worden aangemoedigd om zelf keuzes te maken in het veld. Spelers die het aan 
durven om een man te passeren, spelers die het aan durven om vanuit de verdediging het 
middenveld in te schuiven en spelers die altijd vooruit durven te denken en risico in hun spel leggen. 
Vaak worden voetballers op jonge leeftijd al volgestopt met allerlei aanwijzingen en taken, maar 
TVC’28 wil dat het kind zijn eigen keuzes leert maken, goed of fout. Door ze in te laten zien dat er 
fouten gemaakt mogen worden krijgen ze ook het lef om initiatief te nemen, van fouten leer je 
immers. Door kinderen vanaf jonge leeftijd hiermee te stimuleren hopen we voetballers op te leiden 
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met flair, spelers die zichzelf zijn en in zichzelf geloven. Ook in de voetbalsport moet iedereen zich op 
zijn eigen manier kunnen ontplooien, geef hen daar ook de ruimte voor en stimuleer dat.   

5. Voetbaluitgangspunten TVC’28 

In de voetbalvisie van TVC’28 staat het volgende centraal 
TVC’28 hecht waarde aan het zo goed mogelijk opleiden van jeugdvoetballers. De individuele 
ontwikkeling van spelers moet voor het kader belangrijker zijn dan het winnen van de wedstrijd. 
Spelers verdienen daarom ook evenveel kansen en speeltijd. Het kader, maar ook ouders, moeten 
zich dat ten alle tijden blijven realiseren en vervullen daar een voorbeeld functie in.  
 
In de speelwijze van TVC’28 moeten de volgende aspecten terug komen 
TVC’28 wil verzorgd en herkenbaar voetbal spelen in een vaste formatie. Dat is herkenbaar voor 
spelers en handig voor kaderleden omdat men altijd over dezelfde formaties spreekt. Het betekent 
dat er vanaf de pupillen moet worden geleerd dat er van achteruit opgebouwd moet worden. Via 
positiespel, waarbij men elkaar in de voeten aanspeelt, moet er geprobeerd worden om te komen tot 
aanvallen en doelkansen. Bij het aanvallen moet één van de verdedigers ingeschakeld worden, deze 
moet opschuiven tot het middenveld of zelfs tot de aanval. Op het moment dat de tegenstander de 
bal heeft veroverd moet er actief druk worden gezet op de tegenpartij. De bal moet zo snel mogelijk 
weer voor TVC’28 zijn. 
 
 
Hieronder de algemene uitgangspunten voor alle jeugdteams van TVC’28 
 
7 tegen 7  

- 7-tallen spelen in de formatie 1 : 3 : 3; 
- 7-tallen, met name E pupillen, schuiven in balbezit door naar de formatie 1 : 2 : 1 : 2 : 1; 
- 7-tallen moeten op trainingen en wedstrijden continu proberen om in een ruit te spelen; 
- 7-tallen spelen zoveel mogelijk met 7 spelers. Weersomstandigheden kunnen echter een 

reden zijn om over te gaan tot 8 tegen 8 of zelfs 9 tegen 9; 
- Spelers bij de pupillen op meerdere posities laten spelen; 
- Vanaf de laatste jaar F pupillen moet er, waar mogelijk, van achteruit opgebouwd worden. 

De lange trap van de keeper moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
 
 
11 tegen 11 

- 11-tallen spelen in de formatie 1 : 4 : 3 : 3; 
- Op het middenveld wordt er gespeeld met de ‘punt naar voren’, de centrale middenvelder 

komt dicht bij de spits; 
- De centrale verdedigers spelen niet achter elkaar, maar naast elkaar; 
- Bij balbezit moet één van de vier verdedigers inschuiven op het middenveld en wordt er 

gespeeld in de formatie 1 : 3 : 4 : 3 of 1 : 3 : 3 : 4; 
- Bij balverlies moet het team de intentie hebben om de bal zo snel mogelijk weer te willen 

veroveren; 
- De opbouw begint achterin bij de keeper, in samenwerking met de verdedigers. 

 
In hoofdstuk 8: De speelwijze van TVC’28 worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. 
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6. Kenmerken van jeugdspelers 

Voor elke leeftijdscategorie hanteren we een wijze van sporten. Bij de F-pupillen zal dat spelend 
sporten zijn, en voor B-junioren is dat specialiserend sporten. Deze benamingen geven de kern van de 
ontwikkelingsfase van de leeftijdsgroep weer. Voor F-pupillen geldt dat er op een speelse manier 
moet worden gesport, dit sluit aan bij de belevingswereld van deze kinderen. Voor E- en D-pupillen 
geldt het leren sporten. Zij gaan kennismaken met het samenwerken en krijgen basisprincipes van 
voetbal (opbouwen, aanvallen en verdedigen) aangereikt. Men spreekt hier van de zogenaamde 
‘gouden jaren’ omdat deze kinderen heel erg leergierig zijn en gemakkelijk leren. De speler wordt in 
deze fase gevormd. Vanaf de C-junioren gaat het om specialiserend sporten. Welke positie past bij 
een speler en welke stijl heeft elk individu? T/m de A-junioren wordt er gespecialiseerd gesport. 

  
5-9 jarigen (F-pupillen) - Spelend sporten 

F-pupillen zijn erg snel afgeleid en heel erg speels. Ze kunnen zich niet lang concentreren. De F-
spelers zijn visueel ingericht (plaatjes, voorbeelden) en hebben heel erg veel moeite om dingen 
samen met teamgenoten te doen. De jongens en meisjes zijn individueel gericht, daarom is 
samenspel op deze leeftijd erg moeilijk. Aannemen, dribbelen, drijven en schieten zijn aspecten die 
zij moeten leren. De bal is de grootste voetbalweerstand en zal als eerst overwonnen moeten 
worden. Dit kan goed in trainingsvormen waarbij ze zoveel mogelijk balcontacten hebben en zo min 
mogelijk hoeven te wachten. Maak van de trainingsonderdelen een spel waarbij de kinderen hun 
energie kwijt kunnen en er voldaan wordt aan de belevingswereld van 5-9 jarigen. Geef aan deze 
spelertjes vooral plaatjes (voorbeelden) en probeer zo min mogelijk aan praatjes te doen. 

‘’Eric heeft de spelers van F6 zojuist uitgelegd hoe de oefening werkt en zet ze aan het werk. De 
spelertjes gaan aan de slag maar weten al snel niet meer wat ze moeten doen. Eric zet de oefening 
even stil en vraagt wie er weet hoe de oefening moest. Geen enkele speler kan hem dat vertellen. Hij 
besluit om de oefening voor te doen, een plaatje te geven, zodat de spelertjes zien hoe de oefening 
werkt. Na zijn voorbeeld zijn ze enthousiast over de oefening en snappen ze het direct. Eric denkt: ‘de 
volgende keer doe ik het direct voor want dat snappen ze beter’.  

 
9-11 jarigen (E-pupillen) - Lerend sporten  

E-pupillen kunnen het onderscheid maken wie er goed kan voetballen en wie er minder goed kan 
voetballen. Zij beginnen steeds beter te snappen wat er met samenwerken wordt bedoeld, het 
samenspel gaat steeds natuurlijker. Het vermogen om zich te concentreren wordt steeds groter. De 
jongens en meisjes zijn visueel gericht, maak bedoelingen duidelijk aan de hand van plaatjes 
(tekening) en voorbeelden (voordoen), maar houdt de praatjes nog steeds heel kort. Bij E pupillen 
spreekt men van de ‘gouden jaren’. Het is namelijk de ideale leeftijd om de basisvaardigheden aan te 
leren. Het schot en de pass wordt steeds vaker goed gemikt.  
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11-13 jarigen (D-pupillen) - Lerend sporten 

D-pupillen kenmerken zich door de toenemende prestatiedrang. Beter en sneller zijn dan anderen is 
erg belangrijk. De jongens en meisjes kunnen het aan om in teamverband te spelen en gezamenlijk 
een prestatie neer te zetten. Het aanleren van de technische basisvaardigheden is achter de rug. 
Spelers gaan zich nu vooral ontwikkelen in het vergroten van het voetbalinzicht. Ze moeten leren 
omgaan met de grootte van het veld, de grotere afstand tussen spelers onderling, nieuwe regels 
(buitenspel) en een nieuwe opstelling (1-4-3-3). Heel erg wennen dus! Belangrijk om te weten is dat 
D-pupillen er klaar voor zijn om de belangrijkste taken bij balbezit (veld groot, samenspelen) en 
balbezit tegenpartij (veld klein, samen verdedigen) aan te leren en uit te voeren.  

‘’Mandy, linkermiddenvelder van D3 wil gewisseld worden, ze kan niet meer. Vorig jaar bij E3 in de 
spits was ze niet kapot te krijgen en nu op het grote veld houdt ze nauwelijks een helft vol. Logisch 
zegt Herman, de trainer van D3. Ze weet niet goed wat ze als linkermiddenvelder moet doen, en het 
veld is een keer zo groot als vorig jaar. Daar moet ze gewoon even een jaartje aan wennen!’’  

BELANGRIJK! 
Tot en met de D-pupillen is het lichaam zo ontwikkeld dat conditietraining geen enkel nut heeft. 
Spelers herstellen heel erg snel na een actie, waardoor ze bijna niet vermoeid worden. Als ze moe 
zijn pakken zij zelf de rust door even stil te gaan staan omdat het lichaam op dat moment ‘oververhit’ 
raakt. De warmte kan op zo’n moment niet uit het lichaam. Let maar eens op: jongens en meisjes van 
5 t/m 12 jaar zweten niet of nauwelijks. Steek daarom geen tijd in rondjes lopen, maar laat ze die tijd 
liever benutten om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Blessures zijn zeldzaam en in de 
warming-up zijn loopvormen overbodig. Pak liever direct de bal erbij!   

 
13-15 jarigen (C-junioren) - Specialiserend sporten 

C-junioren kenmerken zich door het groeiend vermogen om zichzelf en anderen te beoordelen, 
waarbij ook de eigen mening zich ontwikkelt. De puberteit start in deze leeftijdscategorie.  
De puberteit gaat gepaard met groeispurten en ook de aandacht voor het andere geslacht neemt 
toe. Bij C-junioren kunnen er eisen worden gesteld aan taken en rollen binnen een team. De 
taakbewustheid die bij een positie hoort neemt dus toe. Ze zijn veel meer bezig met vrijlopen en 
samenspelen. Kopduels worden serieuzer en de duels worden steeds fysieker. Het gezichtsveld van 
de C-junior beperkt zich niet meer tot het in de gaten houden van de eigen tegenstander, maar ook 
andere tegenstanders worden in de gaten gehouden.  

‘’Gerard en Dion, trainers van C2 klagen over de fysieke gezondheid van een aantal spelers. Ze 
hebben soms in één keer last van hun knieën, terwijl ze vorige week nog nergens last van hadden. Die 
jongens moeten eens niet zo zeuren en gewoon door de pijn heen bijten zegt Dion. En zie Peter lopen, 
het lijkt wel alsof hij opnieuw moet leren lopen, hij komt amper vooruit.’’ 
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BELANGRIJK! 
Met name de groeispurt (de slungels) is een aspect dat trainers, leiders en ouders goed in de gaten 
moeten houden in deze leeftijdscategorie. Blessures worden veelal veroorzaakt door 
groeiproblemen, veel blessures herstellen zich door het nemen van rust. Een sprekend voorbeeld zijn 
de pijnlijke knieën die uit het niets ontstaan. Bij meisjes begint de puberteit gemiddeld genomen 
eerder, één van de effecten daarvan is dat zij ineens een stuk zwaarder kunnen worden. De C-
junioren worden onderling ook gekenmerkt door grote fysieke verschillen, dat kan het resultaat 
tijdelijk positief en negatief beïnvloeden. Snel groeiende spelers kunnen door de snelle groei ineens 
een stuk langzamer zijn en struikelen over eigen benen. Heb hier begrip voor en gun het lichaam tijd 
om te wennen aan de nieuwe verhoudingen.  

 
15-17 jarigen (B-junioren) - Specialiserend sporten 

De ingezette groeispurt zet zich door bij de B-junioren. Door de explosieve groei is de 
lichaamscoördinatie even zoek en dat uit zich in vreemde bewegingen. Meisjes zijn op deze leeftijd 
meestal al uitgegroeid. Kenmerken van de puberteit komen in deze leeftijdsgroep nadrukkelijk naar 
voren: lusteloosheid, onredelijkheid en humeurigheid komen bij jongens en meisjes voor. Het belang 
van voetbal wordt bij sommige spelers minder, dit komt door prikkels van buiten. Uitgaan, alcohol, 
werk en de andere sekse zijn soms veel interessanter. Echter, winnen is voor jongens belangrijker 
dan ooit, terwijl meisjes het willen winnen juist lijken te relativeren. Een soms te fanatieke houding 
heeft bij jongens te maken met het verkennen van de eigen grenzen. De B-junior kan steeds beter de 
wedstrijdsport beoefenen. Het tempo is hoger en er wordt korter gedekt. Spelers moeten leren om 
onder hogere druk te presteren en dat gaat niet iedereen even gemakkelijk af. De individuele 
mogelijkheden van een speler moeten nu meer rendement voor het team gaan opleveren, dit is een 
leerproces. De wil om zich te bewijzen resulteert regelmatig in acties die weinig tot geen rendement 
opleveren. B-junioren zijn tevens gebaat bij een conditionele prikkel op trainingen en wedstrijden.  

 
17-19 jarigen (A junioren) - Specialiserend sporten 

Lichamelijk en geestelijk komt de A-junior steeds meer in evenwicht. De puberteit verdwijnt meer op 
de achtergrond. Naast een fysieke groei in de breedte is de A-junior in staat om gebeurtenissen 
zakelijker te benaderen. Deze leeftijdsfase is dé fase waarin men de keuze maakt tussen prestatie- of 
recreatiesport. Waar de B-junior nog moeite had om in kleinere ruimtes te moeten spelen, is de  
A-junior hier behoorlijk bestand tegen geworden. Het onrustige gedrag wordt verruild voor een meer 
beheerst optreden in het veld. Dit is een kwestie van rijpen. Daarmee is nog niet gezegd dat een  
A-junior volleerd is. Spelers letten onderling ook heel erg op het spel van de ander, zo ontstaat er een 
zekere controle. Prestaties mogen en kunnen in deze leeftijdsgroep benoemd worden. Het winnen 
van de wedstrijd is voor A-junioren een doel.   
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Meisjes 

In de verschillende leeftijdsgroepen zijn de meisjes al benoemd. Belangrijk om te weten is dat tot 12 
jaar, jongens en meisjes lichamelijk en psychisch zich op dezelfde manier ontwikkelen. In de F-, E- en 
D-pupillen beleven meisjes het voetbal op dezelfde manier als jongens. Vanaf het 13e levensjaar 
worden verschillen zichtbaar. Meisjes komen eerder in de puberteit en dat vertaalt zich met name in 
een nonchalantere houding bij meisjes. Het meisje zet zich af tegen de regels van de volwassene, zij 
weet zelf het best wat wel/niet goed voor haar is.. denkt ze! Ze voelen meer verantwoordelijkheid en 
het kan helpen ze die ook te geven. Meisjesteams vanaf 13 jaar zijn heel erg gericht om samen iets te 
bereiken als team. Onderling wordt er minder naar de prestatie gekeken, maar het met elkaar 
presteren is van groot belang. Plaats getalenteerde meisjes dan ook niet in een uitzonderingspositie, 
daarin voelen zij zich niet prettig, met als gevolg een vermindering van de prestaties. Vanaf 17-18 
jaar heeft een meisje haar evenwicht gevonden. Op die leeftijd kan en wil ze zichzelf los zien van de 
rest van een team en kan er wel voor gekozen worden om haar in een uitzonderingspositie te zetten. 
Meisjes uit het gemengde voetbal beleven het voetbal niet wezenlijk anders dan de jongens uit haar 
team en dat is een groot verschil met meisjes van dezelfde leeftijd die in een meisjesteam uitkomen. 
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7. Voetbalkenmerken jeugdspelers 
Van F pupil naar A junior 

Hieronder wordt in het kort voor elke leeftijdscategorie voetbalkenmerken beschreven, waarbij een 
aantal voorbeelden de doelstellingen verduidelijken. 

F-pupillen – Spelend sporten 

Voor F pupillen staat het baas worden over de bal centraal. Voor hen is de bal de grootste 
weerstand. Zoveel mogelijk balcontacten helpt deze jongens en meisjes het best om zo snel mogelijk 
baas te worden over de bal. 

De training 

Kies op trainingen voor spelletjes waarbij ze zoveel mogelijk met een bal bezig zijn. Laat ze met name 
heel veel dribbelen en mikken om het balgevoel te vergroten. Ook zijn kleine partijtjes heel erg 
geschikt, denk met name aan 1 tegen 1 (in het vervolg 1v1) , 2v1, 3v1, 4v2 en 4v4. 

De wedstrijd 

De F-pupil is bijna niet in staat om samen te spelen met teamgenoten. Ze hebben bijna geen oog voor 
de medespelers, dus wordt er veel gedribbeld met de bal, ook op plekken waar dat voor de uitslag van 
de wedstrijd misschien niet zo verstandig is. Laat ze dit toch doen en stimuleer hen om acties te 
maken, want onthoudt: het zijn (nog) individualisten en moeten baas worden over de bal en dat gaat 
nog vaak fout! Laat ze eveneens kennis maken met de verschillende posities op het veld. 

E-pupillen – Spelend sporten 

Voor E-pupillen is de bal al een middel geworden. Ze zijn baas over de bal geworden en moeten nu 
leren om de bal te gebruiken als middel om bijvoorbeeld samen te spelen. De focus moet echter nog 
steeds liggen op het ontwikkelen van de technische vaardigheden van de spelertjes. Dus ook voor 
deze leeftijdscategorie geldt dat er zoveel mogelijk balcontacten moeten zijn om te leren. 

De training 

Speel veel kleine partijvormen (1v1, 2v1, 2v2, 3v2, 4v4, etc.) omdat dit het meest ‘’wedstrijdecht’’ is. 
In deze kleine partijtjes worden ze uitgedaagd (en gedwongen) om de technische vaardigheden toe te 
passen en om voorzichtig te leren samen spelen. In kleine – vereenvoudigde – partijtjes leren ze dat 
vele malen sneller dan in een passvorm waarbij ze bij een pion moeten staan en er geen verdediger in 
de buurt is. In de wedstrijd staan er toch ook geen pionnen?!  

De wedstrijd 

Er mag meer verwacht worden van het samenspelen, maar dit zal nog lang niet altijd goed gaan. 
Stimuleer ze in het maken van eigen keuzes en vertel vervolgens niet wat ze fout hebben gedaan, 
maar vraag hoe ze het de volgende keer misschien beter zouden kunnen doen. Ook moet er in de 
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wedstrijd aangeleerd worden wat het in houdt om linksachter of rechtsvoor te staan. Zet ze nog niet 
vast op één positie, want op die manier leren ze niet wat het verdedigen en/of aanvallen in houdt.  

 

D-pupillen – Lerend sporten 

De bal is bij de D-pupillen nog steeds een middel. De basisvaardigheden hebben ze nu bijna onder de 
knie. De technische vaardigheden blijven belangrijk, maar het vergroten van het inzicht is ook een 
doelstelling. In deze leeftijdsfase moeten de spelers leren wat er gedaan moet worden in balbezit en 
bij balbezit van de tegenstander. Door de overgang van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11 moeten spelers 
zich aanpassen aan het grotere veld, de grotere afstanden, meer spelers, meer complexe opties en 
nieuwe spelregels. 

De training 

Speel veel kleine partijtjes (1v1, 2v1, 2v2, 4v2, 3v2, 4v4, etc.) om ze zoveel mogelijk in echte 
wedstrijdsituaties te brengen. Coach op de veldbezetting en de organisatie. Ook positiespelletjes zijn 
hiervoor geschikt (5v2, 5v3, 6v4, etc.). Maak bijvoorbeeld duidelijk dat ze moeten proberen om in een 
ruit te blijven spelen (iemand achter, twee spelers aan de zijkanten om het veld breed te houden en 
een aanvaller die diepte in het spel moet brengen). 

De wedstrijd 

Door de overgang naar het grote veld moeten spelers eerst wennen, eis daarom in de beginfase niet 
teveel van de spelers. Door het grotere veld kun jij als trainer ook niet zo gemakkelijk alle spelers 
meer bereiken, houdt daarom de aanwijzingen kort maar concreet. Focus de coaching op de 
veldbezitting en let goed op de drie hoofdmomenten: opbouwen, aanvallen en verdedigen.  

 

C-Junioren – Specialiserend sporten 

Bij de C-junioren is de wedstrijd een middel geworden, geen doel. Een belangrijke doelstelling voor 
de C-junioren is het leren spelen vanuit een positie. Er moet meer gevoetbald worden zonder bal dan 
met bal en meer met het hoofd dan met de benen. Kortom, de keeper van het team moet leren 
meedenken terwijl de centrale middenvelder van de tegenstander de bal heeft. Ze moeten situaties 
in het spel gaan herkennen: wanneer moeten we gaan jagen, wanneer moeten we ze gaan vast 
zetten. 

De training 

Bij D-pupillen lag het accent nog op de taak van de gehele verdediging bij een aanval van de 
tegenstander. Bij de C-junioren komt het accent te liggen op de rol van de centrale verdediger of de 
rechtsback bij een aanval van de tegenstander. Breng C-junioren daarom op trainingen in complexere 
wedstrijdsituaties (6v4, 7v4, 7v5, 8v5, etc.) waarbij er steeds meer gelet moet worden op de taken 
van de spelers terwijl ze de bal (nog) niet hebben.  

De wedstrijd 
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Als trainer moet er in de wedstrijd goed gekeken worden naar de uitvoering van het positiespel, wie 
moet wat doen in balbezit. Dit geldt ook voor het momenten waarop de tegenpartij de bal heeft. Geef 
ze tijd en ruimte om zelf situaties te leren herkennen, hier leren ze meer van dan dat de trainer ze het 
voor zegt. 

B-junioren – Specialiserend sporten 

De wedstrijd is, net als bij de C-junioren, bij de B-junioren een middel en nog steeds geen doel op 
zich. Daar waar ze bijzonder competitief zijn ingesteld moeten de functies per linie en positie nog 
steeds verder worden ontwikkeld. Voor de B-junioren komt er een hoofdmoment bij. De 
omschakeling van balbezit naar balbezit tegenstander, of andersom. Ontwikkel bij de B-junior het 
talent van het individu en laat spelers doen waar ze goed in zijn. Naast het verbeteren van het inzicht 
komt het accent ook te liggen op de onderlinge communicatie.   

De training 

Het verschil met de C-junioren zit voornamelijk in de discipline van het uitvoeren. B-junioren weten 
wat er van hen verlangd wordt in situaties en dat mag je dan ook van hen eisen. Complexe partij- en 
positiespelen eisen maximale inzet en concentratie om rendement uit acties te halen. Bij de 
puberende B-junioren is het handig om gebruik te maken van de drang om zich te bewijzen. Partij- en 
positiespelen moeten dus altijd een doel hebben. Ook kan er voorzichtig een start worden gemaakt 
met conditionele training. Let echter goed op de verschillen in fysieke ontwikkeling.  

De wedstrijd 

Ze zijn er bijna klaar voor om de wedstrijd als doel te zien, het winnen van wedstrijden dus. Wat 
wordt er in bepaalde situaties gevraagd van elke speler om een teamprestatie neer te zetten? Er moet 
geleerd worden om rendement te halen uit acties. Ondanks de wil om te winnen bij de B-junioren is 
de coach nog steeds bezig met het verbeteren van de teamtaken en teamfuncties.  

 

A-junioren – Specialiserend sporten 

De wedstrijden winnen is nu wel de doelstelling. A-junioren zijn competitie-rijp. Ook worden A-
junioren een specialist op een positie. Ze weten precies wat er op een bepaalde positie van hen 
verlangd wordt en leren om in dienst van het team te spelen om op die manier een maximale 
teamprestatie neer te zetten. Ook moeten ze leren omgaan met andere spelsystemen. Het individu 
wordt ondergeschikt aan het teambelang. 

De training 

Bij A junioren wordt er ook conditioneel getraind, maar bovenal tactisch. Op trainingen moet de 
rechtsbuiten ook op die positie spelen. Zijn directe tegenstander, de linksback van het elftal, staat dan 
tegenover hem. Op deze manier train je beide spelers in hun specifieke positie en onder optimale 
weerstand.  

De wedstrijd 
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Bereid spelers voor op de eerstvolgende tegenpartij. Probeer door tactische aanwijzingen gebruik te 
maken van de tekortkomingen van de tegenpartij. Ga hierbij altijd uit van je eigen kwaliteiten. 
Beïnvloedt het spel met wissels en/of tactische aanpassingen om een optimaal resultaat te behalen, 
waarbij het belang van het individu ondergeschikt is aan het teambelang.    

 
8. Speelwijze jeugdteams TVC’28 

8. 1   7 tegen 7 

 
F- en E pupillen spelen 7 tegen 7 wedstrijden. Bij deze leeftijdsgroepen staat een aantal 
basisvaardigheden centraal: 

- Baas worden over de bal 
- Technische vaardigheden ontwikkelen 
- Beginselen samenwerken ontdekken 
 
In deze fase, op het halve veld, wordt de voetballer voor een belangrijk deel gevormd. Welke 
vaardigheden worden meegegeven en op welke manier leert hij samenwerken met andere spelers. 
Door de vele verschillende mogelijkheden van voetballen, heeft TVC’28 ervoor gekozen om een vaste 
formatie als uitgangspunt te nemen. Op die manier leren de alle spelers op dezelfde manier 
voetballen die voor TVC’28 herkenbaar moet worden. 

Hieronder wordt de uitgangspositie gevisualiseerd 

1 : 3 : 3 
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Hier wordt de uitgangspositie van de formatie 1 : 3 : 3 geschetst. Op deze manier wordt er aan de 
wedstrijd begonnen. Een aantal voordelen van deze formatie: 

1. De hoofdtaken voor pupillen, aanvallen en verdedigen, zijn heel erg duidelijk en 
overzichtelijk voor de spelers om te leren voetballen 

2. Er zijn 3 linies (keeper, verdediging en aanval), dat maakt het minder complex 
3. Overal op het veld ontstaan er nu 1 tegen 1 duels, waardoor spelers snel leren hoe ze hun 

tegenstander moeten verdedigen of passeren 
4. Ze leren en zien erg snel hoe ze elkaar moet helpen als een teamgenoot wordt uitgespeeld, 

want dan kom je direct een speler tekort bij het verdedigen 
5. Er liggen bij balbezit heel erg veel open ruimtes, dit nodigt spelers uit om daar op eigen 

initiatief gebruik van te maken. Daarmee wil TVC’28 de kernwaarde initiatiefrijk stimuleren 
 
Hieronder wordt gevisualiseerd hoe de ruimtes optimaal benut kunnen worden 

1 : 2 : 1 : 2 : 1 
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Vanuit de 1 : 3 : 3 formatie kan er in balbezit heel gemakkelijk worden over gegaan op de  
1 : 2 : 1 : 2 : 1 formatie. Ten opzichte van de 1 : 3 : 3 formatie moeten nu de keeper, centrale 
verdediger en de spits doorschuiven.  

Dit heeft de volgende voordelen: 

1. De keeper leert in deze formatie om mee te voetballen en mee te denken. Naast het tegen 
houden van ballen wordt de keeper geleerd hoe hij/zij als extra verdediger waarde kan 
hebben voor het team. Ballen onderscheppen op 20 meter voor het doel zal met deze 
speelwijze voor komen. In de voetbalvisie van TVC’28 wordt er namelijk gestreefd naar 
meevoetballende en actieve keepers 

2. De centrale verdediger leert wat het inhoud om ‘in te schuiven’ op het middenveld. Op die 
manier heeft de verdediger in aanvallend opzicht een extra rol 

3. De diepe spits is altijd een aanspeelpunt. Met de opkomende verdediger heb je in balbezit 
vier aanvallers 

4. De formatie is herkenbaar, want ze er ontstaan twee ‘ruiten’ op het veld 
 

De ruit: 
De ruit (‘spekje’) wordt bij de KNVB als uitgangspunt 
genomen om jonge kinderen te leren voetballen. 
Bij de ruit kun je namelijk heel gemakkelijk de belangrijkste 
teamtaken ontwikkelen. TVC’28 kiest ook voor de ruit 
als uitgangspunt bij trainingen en wedstrijden 
 
Balbezit: 
Maak het veld breed en diep (het veld groot maken) 
Je leert spelers dat er altijd iemand voor en achter jou 
aanspeelbaar moet zijn om aan te spelen 
 
Balbezit tegenpartij: 
Maak het veld kort en smal (het veld klein maken) 
Je leert spelers hoe ze elkaar kunnen helpen met verdedigen 
zonder dat ze zelf de bal hebben 
 
Herkenbaarheid: 
Door op trainingen ook in de ruit te spelen, gaan spelers heel snel de belangrijkste teamtaken 
herkennen. Deze teamtaken gaan ze ook in wedstrijden snel herkennen, waardoor datgene wat er in 
de training gedaan is, ook in wedstrijden terug kan komen.  
 
Voorbeeld: 
Vergelijk het eens met een wiskunde-examen. Je bent een periode getraind in een vaste manier van 
het oplossen van sommen. Als er vervolgens bij het examen een andere manier van oplossen 
gevraagd wordt, dan zijn dezelfde sommen ineens een stuk moeilijker. Train je op de training dus in 
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een ruit maar komt die in de wedstrijd niet terug, dan is het voor de spelers ineens veel moeilijker en 
onherkenbaar. 

 

8. 2      De opbouw van het spelen in een ruit 

Dan ben je de trainer van een F-pupillen team en moet je ze leren hoe ze in een ruit moeten gaan 
voetballen. Hieronder staat beschreven hoe het spelen in een ruit aangeleerd moet worden per 
leeftijdscategorie.  

 

1. Eerste jaar F-pupillen 

Bij deze jonge voetballertjes staat het spelplezier voorop. Kom bij deze leeftijdsgroep niet aan met 
formaties, maar laat ze juist lekker ongedwongen spelen in het veld. 

 

2. Tweede jaar F-pupillen 

Leer deze voetballertjes het verschil tussen aanvallen en verdedigen. Daarvoor is de formatie 1 : 3 : 3 
een perfect uitgangspunt. Op de training kun je voorzichtig beginnen met het formeren van een ruit: 
‘één speler achterin, twee spelers aan de zijkanten en één speler helemaal voorin’, maar stel hier 
geen eisen aan. 

 

3. Derde jaar F-pupillen 

De spelers hebben vorig jaar geleerd wat aanvallen en verdedigen is. Nu zijn ze er klaar voor om 
erachter te komen hoe ze in een ruit moeten gaan staan als de keeper de bal heeft. Het doel is 
bereikt als ze deze momenten uiteindelijk zelf gaan herkennen. 

 

4. Eerste jaar E-pupillen 

Vanaf dit moment mag er meer verwacht worden van de samenwerking. Ze weten wat een ruit is, ze 
zijn er nu klaar voor om bijgebracht te worden dat ze in balbezit het veld groot moeten maken en bij 
balbezit tegenstander het veld klein. Ga ook letten op het samenspel, laat ze vaak zien hoe je d.m.v. 
een loopactie vrij kunt komen te staan. 

 

5. Tweede jaar E-pupillen 

De basisprincipes van de ruit, het veld groot en klein maken, moeten ze nu herkennen. Dat wil niet 
zeggen dat ze dit altijd al goed kunnen, blijf hier veel tijd in steken. Leer ze in deze fase vooral wat ze 
moeten doen om vrij te lopen en dat ze altijd moeten proberen om in de ruit te blijven voetballen. 
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8. 3 Trainingstips voor F- en E-pupillen 

1. Kies voor elke training een thema 
In de bijlage: Voorbeeldtrainingen wordt dit uitgewerkt. 

2. Herhaal oefeningen, maar varieer in elk thema 
Ze leren het snelst als oefeningen herhaald worden. Bedenk dus verschillende oefeningen waarbij 
bijv. het mikken centraal staat, dat houdt het uitdagend voor de spelers. Zie bijlage 
voorbeeldtrainingen. 

3. Maak van oefeningen een spelletje waarbij er gewonnen en verloren kan worden 
Ze willen allemaal graag spelen, scoren en winnen. Maak daar gebruik van door altijd gebruik te 
maken van een puntentelling. 

4. Houdt rekening met de korte concentratie van de spelers 
Doe een oefening niet langer dan 10 minuten. Dan is de concentratie weg en heeft de oefening dus 
geen leereffect meer. 

 
5. Houdt het praatje kort, geef direct een plaatje (voorbeeld) 
Deze jonge kinderen onthouden niet goed wat je zegt, doe daarom de oefening zelf voor zodat ze 
kunnen zien hoe het werkt. Als het dan eenmaal loopt kun je altijd nog tips en aanwijzingen geven. 

6. Begin partijvormen in grote ruimtes 
In een grotere ruimte krijgen spelers meer tijd en ruimte om keuzes te maken en te handelen. Gaat 
het goed, dan kun je de ruimte steeds kleiner maken. 

7. Maak gebruik van het vraag en antwoord spel 
Als de spelers iets niet goed doen, zet het dan stil. Vraag waarom ze iets deden, of dat in het vervolg 
misschien ook op een andere manier kan en laat ze het vervolgens nog een keertje doen. Op die 
manier moeten zij over het spel nadenken en gaan ze snel snappen wat jij als trainer bedoelt. 

8. Doe als trainer zo min mogelijk mee met de oefeningen 
Het gaat erom dat de spelers leren voetballen. De trainer staat immers op de zaterdag ook aan de 
kant. 

 

Trainingsopbouw 
Hanteer een vaste opbouw van de training. Hierbij een voorbeeld waarbij er vanuit wordt gegaan dat 
er één uur getraind wordt.  
-5-0 min.  - Start de training op met een praatje. Vertel wat ze gaan doen op de training 
0-5 min.  - Beginspelletje om in de sfeer van de training te komen (‘warming-up’) 
5-15 min.  - Oefeningen balgevoel vergroten (zie hiervoor www.tvc28techniektraining.nl)  
15-25 min.   - Oefening 1 bij gekozen thema  
25-35 min.  - Kleine partijvorm (1v1 met scoren op 2 kleine doeltjes) 

http://www.tvc28techniektraining.nl/�
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35-45 min.  - Oefening 2 bij gekozen thema  
45-60 min.  - Eindpartij (4 tegen 4) 
60-65 min.  - Afsluiting. Sluit de training positief af en ruim gezamenlijk op 

8.4 9 tegen 9 

Inleiding 
Momenteel heeft de KNVB een nieuwe ontwikkeling in gang gezet. Het betreft het 9 tegen 9 voetbal 
op een aangepast speelveld. Om de overgang van een klein veld en 7 tegen 7 naar een groot veld en 
11 tegen 11 te vergemakkelijken is de pilot 9 tegen 9 voetbal gestart (KNVB West 1). IN Frankrijk 
wordt al jaren op deze manier gespeeld en ook de eerste bevindingen van de pilot in Nederland zijn 
heel erg positief. De verwachting is dat de KNVB deze ontwikkeling landelijk gaat doorvoeren. 
Doelgroep zijn (getalenteerde) tweedejaars E-pupillen en de D-pupillen. TVC’28 houdt deze 
ontwikkeling nauwlettend in de gaten en staat hier absoluut voor open. Samen met een aantal 
verenigingen in de omliggende plaatsen en steden is er reeds contact om gezamenlijk in te springen 
op deze nieuwe ontwikkeling. Hieronder volgt een overzicht van de reglementen, veldafmetingen en 
de gehanteerde formatie.  

Reglementen 
  1. Wedstrijdduur - 2 × 30 minuten 
  2. Teamgrootte  - 9 spelers per team (8 spelers + 1 keeper) 
  3. Wisselbeleid   -  Doorwisselen 
  4. Afmetingen doel  -  6 bij 2 meter (5 bij 2 meter ook toegestaan) 
  5. Buitenspel  - Niet van toepassing, echter wel mogelijk 
  6. Terugspeelbal  -  Mag niet in handen worden genomen door keeper 
  7. Achterbal  -  Intrappen op 10 meter van de goal (rand strafschopgebied) 
  8. Hoekschop   -  ‘Halve corner’. Op randen van het officiële 16 meter gebied 
  9. Overtreding   -  Altijd een directe vrije bal. Geen kaarten, wel tijdstraf.  
      Eventuele muur op minimaal 5 meter. 
  10. Strafschop   -  Bij 6×2 meter doel op 9 meter. Bij 5×2 meter doel op 8 meter 

Veldafmetingen 
Het speelveld wordt aan de hand van hoedjes afgebakend. De zij- en achterlijn worden gemarkeerd 
door oranje hoedjes. Plaats om de 10 meter een oranje hoedje. Het strafschopgebied word 
gemarkeerd door gele hoedjes. Gebruik voor de hoeken van het veld vier grote oranje pionnen ter 
verduidelijking. 
 
Lengte veld    - 90 meter 
Breedte veld    -   45 meter 
Lengte strafschopgebied  - 10 meter 
Breedte strafschopgebied -  24 meter  

Op de volgende pagina is een 9 tegen 9 speelveld gevisualiseerd.  

Formatie 
De KNVB heeft gekozen voor één vaste formatie die voor iedereen geldt. De formatie is 1 : 3 : 2 : 3.  
Door alle teams op deze wijze te laten spelen wordt er overal op het veld 1 tegen 1 gespeeld en dat 
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vind men erg belangrijk voor de ontwikkeling van de jonge voetballers. De keuze om 9 tegen 9 te 
gaan voetballen is gemaakt in het kader van beter leren voetballen: opleiden van jeugdspelers. 

 

Veldafmetingen en formatie 9 tegen 9 voetbal 
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8. 5  11 tegen 11 

Als er over 11 tegen 11 gepraat wordt, dan praat men in Nederland vrijwel altijd over de 1 : 4 : 3 : 3 
formatie. Bij TVC’28 is dit ook de basisformatie die gehanteerd wordt. Zoals bij de algemene 
aandachtspunten al is aangegeven, wil TVC’28 graag een aantal accenten leggen in deze formatie. 
Hieronder worden deze accenten benoemd en uitgelegd aan de hand van plaatjes en voorbeelden. 
Belangrijk is om de rode draad te volgen die vanaf de F-pupillen wordt ingezet en bij de A-junioren 
nog terug te vinden moet zijn. 

De basisformatie ziet er als volgt uit 

1 : 4 : 3 : 3 
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Algemene uitgangspunten van de basisformatie 

1. De centrale verdedigers staan naast elkaar 
In de opbouw heeft de keeper hierdoor twee afspeelmogelijkheden. De centrale verdedigers 
vormen met de keeper ook een driehoek. Bij het dekken van de spits kan de rechter centrale 
verdediger de spits laten lopen als deze naar de linker centrale verdediger loopt. Dit scheelt 
veel onnodig loopwerk, leren beide verdedigers een spits dekken en de verdedigers worden 
gedwongen om te communiceren 
 

2. De links- en rechtsback staan dieper dan de centrale verdedigers 
In de opbouw vormen ze een driehoekje met de centrale verdediger en de middenvelder. Door 
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dieper te gaan wordt er ruimte gecreëerd voor de centrale verdedigers en voorkom je een 
breedtepass van de centrale verdediger 
 

3. De rechts- en linkshalf staan niet strak aan de zijlijn, maar naar binnen 
Door je zo op te stellen maak je ruimte voor een opkomende vleugelverdediger. Ook open je 
de speellijn van de back naar de buitenspeler. Daarnaast vormen ze samen met de 
vleugelspeler en de buitenspeler een driehoekje 
 

4. De centrale middenvelder komt dichtbij de spits 
De middenvelders vormen een driehoek met elkaar. Daarnaast kan de centrale middenvelder 
de spits heel erg snel ondersteunen bij het aanvallen 

 
Wat opvalt is dat er in deze speelwijze overal op het veld driehoekjes ontstaan. Dit maakt het 
combinatievoetbal makkelijker omdat je op deze manier altijd twee kanten (voor- en achteruit) in 
kunt met de bal.  
 
Op de volgende pagina zijn de driehoekjes in de basisformatie gevisualiseerd.  
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In bovenstaande figuur is te zien welke driehoekjes er allemaal ontstaan door deze formatie 

 
Kijkt u goed naar deze basisformatie, dan ligt er met name één ruimte open. Dat is de ruimte vóór de 
twee centrale verdedigers. Door één van deze twee verdedigers door te schuiven naar het 
middenveld, ontstaat de formatie 1 : 3 : 4 : 3. Om duidelijk te maken hoe dat er uitziet, en welk effect 
dat heeft op de invulling van het veld, is er op de volgende pagina wederom een tekening gemaakt. 

Het voordeel van het doorschuiven van een verdediger is: 
1. Je creëert een ‘man-meer-situatie’ op het middenveld. Je hebt dus een extra afspeelmogelijkheid 
2. De tegenpartij moet deze extra middenvelder opvangen, daardoor moeten zij zich anders 
organiseren en dat biedt mogelijkheden voor de balbezittende partij 
3. Bij balverlies kun je heel snel druk zetten op de tegenpartij, omdat iedereen op dat moment een 
tegenstander dekt 
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Op deze pagina wordt geïllustreerd hoe de 1 : 4 : 3 : 3 speelwijze veranderd in een 1 : 3 : 4 : 3 
speelwijze door het inschuiven van een centrale verdediger.   
 
LET OP: Laat beide centrale verdedigers inschuiven. Maar laat ook een linker- of 
rechtervleugelverdediger aanvallend meedoen. Het belangrijkste is dat er 3 verdedigers in de 
achterhoede overblijven.  
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In de volgende illustratie wordt weergegeven welke ruiten er ontstaan na het inschuiven van een 
verdediger. Deze ruiten stonden bij de de F- en E-pupillen al centraal en komen ook in deze 
speelwijze weer terug. Herkenbaarheid in speelwijze en aangeleerde principes staan hier centraal.  
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Op de voorgaande pagina wordt de 1 : 3 : 4 : 3 situatie geschetst. Daarnaast staat weer een aantal 
verbindingslijnen getekend. In deze formatie komt de ruit, beschreven in het hoofdstuk 7 tegen 7, 
weer nadrukkelijk terug. Er zijn in deze formatie liefst drie ruiten terug te vinden. De reden dat 
TVC’28 voor deze formatie kiest, is omdat er een duidelijk en herkenbaar patroon in zit. Vanaf de  
F pupillen wordt de nadruk gelegd op het spelen in een ruit en in de 11 tegen 11 formatie vindt men 
dat weer terug in een complexere situatie. Dat is de rode draad die door de jeugdopleiding moet 
gaan lopen. In deze speelwijze vindt men de visie van TVC’28 duidelijk terug.  

 
Hieronder worden een aantal verschillen t.o.v. de 1 : 4 : 3 : 3 formatie in het kort uitgelegd: 

1. De drie verdedigers moeten dicht bij elkaar gaan staan 
Als de centrale verdediger doorschuift, dan moeten de twee backs naar binnen komen, en de 
overgebleven centrale verdediger centraal gaan staan. Op die manier sluiten ze met drie 
verdedigers in ieder geval het centrum af en ontstaan er geen gaten tussen bijv. de linksback 
en de centrale verdediger. 

2. De verdedigers komen één op één te staan 
De aanvallers van de tegenstander blijven staan, op deze manier leren de verdedigers het 
belang van het veroveren van de bal en hoe ze moeten verdedigen. 

3. De centrale middenvelder moet dieper gaan staan  
Om ruimte voor de inschuivende verdediger te gaan maken, moet ook de centrale 
middenvelder nog dieper gaan spelen. Anders wordt het simpelweg te druk op het 
middenveld. De centrale middenvelder kan daarnaast de spits gemakkelijk en snel 
ondersteunen.  
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8. 5 Trainingstips voor D-pupillen t/m A-junioren 

 

1. Formuleer voor elke training één doelstelling 
Wat wil je op de training gaan verbeteren? De opbouw, het aanvallen, het verdedigen, etc. 

2. Benoem de doelstelling richting spelers 
Maak spelers bewust van waar ze mee bezig zijn. Daardoor gaan ook zij gericht bezig met de 
doelstelling. Tevens is dit voor een trainer een handig middel om te voorkomen dat hij/zij op 
alles tegelijkertijd gaat coachen. 

3. Houdt één doelstelling een aantal weken vast 
Na één training zal de opbouw in de wedstrijd niet direct perfect gaan. Trek een aantal 
weken uit voor het verbeteren van de opbouw. Begin in makkelijke situaties (5v2) en breidt 
het uit naar steeds moeilijkere situaties (6v4). 

4. Kies naarmate de leeftijd vordert voor grotere partij- en positiespelen 
Oudere spelers kunnen complexere situaties aan. Laat dit ook in trainingen terugkomen en 
speel grotere partij- en positiespelen waarin alle wedstrijdelementen voorkomen. 

5. Maak gebruik van het competitie-element in trainingsvormen 
Sporters zijn gevoelig voor winst en verlies. Maak gebruik van deze eigenschap en koppel aan 
alle oefenvormen een competitie-element, daardoor doen spelers nog beter hun best. 

6. Maak gebruik van het vraag en antwoord spel 
Bij de pupillen zijn trainers hier al mee begonnen, ga hier verder mee. Als spelers een fout 
maken vertel dan niet zelf hoe het moet maar laat spelers er zelf over nadenken en met 
oplossingen komen. 

7. Visualiseer zoveel mogelijk 
Niet alleen kinderen van 6 t/m 10 vinden het fijn om plaatjes te zien, ook oudere jeugd en 
volwassenen hebben hier vaak baat bij. Laat op bijv. een bord zien wat jou bedoelingen zijn 
als trainer. Maar doe ook op trainingen nog steeds de oefenvormen voor 

Trainingsopbouw 

Hanteer een vaste opbouw van de training. Hierbij een voorbeeld waarbij er vanuit wordt gegaan dat 
er anderhalf uur getraind wordt. 
 
-5-0 min. - Start de training op met een praatje. Vertel wat ze gaan doen op de training 
0-10 min.  - Warming-up 
10-20 min. - Activiteit om in de sfeer van de training te komen 
20-40 min.  - Oriëntatiefase. Vorm (passen, afwerken) waarin de doelstelling centraal staat 
40-60 min.   - Leerfase. Partij- of positiespel (6v4, 8v5) waarin de doelstelling centraal staat 
60-90 min. - Eindpartij. Trainer let op het halen van de doelstelling 
90-95 min.  - Evalueren van de training. Gezamenlijk de materialen opruimen 
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9. Coaching 

In het boek: De voetbalmethode (Henk Mariman) wordt perfect weergegeven waarom de coaching, 
en dus beïnvloeding van jeugdspelers, zo moeilijk is. Hieronder een korte passage uit het boek ter 
illustratie: 

‘..Een grote invloed is het volwassenenvoetbal. Seniorenvoetbal krijgt heel erg veel aandacht in de 
media. Door deze aandacht sijpelen heel wat invloeden bewust of onbewust het jeugdvoetbal binnen. 
Een groot voordeel voor de sport, maar niet altijd voor het jeugdvoetbal.’ 

Met andere woorden, het jeugdvoetbal wordt vaak gespiegeld aan het seniorenvoetbal. Dit is 
natuurlijk oneerlijk want van D-pupillen kan onmogelijk hetzelfde worden verwacht als van de 
sterren van FC Barcelona of FC Twente terwijl dit wel de maatstaf lijkt voor velen. De centrale vraag 
is nu dan ook: op welke manier moeten we jeugdspelers dan wel coachen, benaderen en dus 
beïnvloeden? 

 
9.1.  De vier verschillende coachstijlen 

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen 4 coachstijlen. Alle coachstijlen komen in elke leeftijdsgroep 
voor, alleen is elke stijl meer afgestemd op een bepaalde leeftijd en zijn ontwikkelingsproces. 

1. Aangeven 
Spelers krijgen heel erg veel vrije ruimte van de trainer. De trainer geeft alleen de speelruimte en 
spelregels weer. De spelers kunnen op deze manier veel ontdekken en op zoek haan naar hun 
eigenheid en die ontplooien. Dit geldt vooral voor F-, E- en D-pupillen.  
  
2. Aanbieden 
De trainer gaat spelers verschillende mogelijkheden aanbieden. De speler wordt hierdoor niets 
opgelegd, maar kan alsnog kiezen uit een aantal mogelijkheden. Dit geldt vooral voor C-junioren.  
 
3. Corrigeren 
De trainer laat de speler zijn keuze maken. Is deze keuze niet goed, dan is het aan de trainer om de 
speler hierin te corrigeren. Dit geldt voor de B-junioren, want de speler is in zijn ontwikkeling zo ver 
dat hij weet wat wel en niet goed is.  
 
4. Opleggen 
De trainer geeft gerichte opdrachten mee aan de spelers. De taken die het team of de speler(s) 
meekrijgen. Deze taken staan ten dienste van het collectief. A-junioren moeten zich bewust worden 
van hun verantwoordelijkheden richting teamgenoten.  

 

 

 

 

 

 



TVC’28 Opleidingsplan 

 32 

Na de vier coachstijlen kort toe te hebben gelicht geven we een aantal voorbeelden over de coaching 
in een wedstrijd. Er worden een aantal voorbeelden gegeven over coachopmerkingen die we vaak 
langs de kant horen maar waarbij we onze vraagtekens moeten zetten over het effect en nut van die 
opmerkingen.  

1. ‘Speel de bal af’ – ‘Naar links spelen’ – ‘Speel die bal door het centrum’ 

Deze kreten horen in de categorie ‘voorcoachen’. De spelers worden door de trainer gebruikt als 
een ‘joystick’. De spelers moeten uitvoeren wat de trainer zegt. Op deze manier krijgen spelers 
geen enkele vrijheid om initiatief te nemen en zelf keuzes te maken. Deze manier van coachen 
komt vaak voor bij trainers die emotioneel te betrokken zijn bij de wedstrijd.  

2. ‘Hoe is het nu mogelijk dat je die kans laat liggen?’ – ‘Wat een dom balverlies’ – ‘Kom nou 
eens op’ 

Deze coachmomenten zijn vrij negatief. De uitspraken zijn niet echt een steun voor het 
zelfvertrouwen. Het wil niet zeggen dat deze kreten nooit kunnen, maar teveel van deze 
opmerkingen zijn dodelijk voor het zelfvertrouwen, plezier en initiatief van een speler. Deze 
uitspraken komen vaak voor bij trainers die jeugdvoetbal  zien als seniorenvoetbal.    

3. ‘Kom op’ – ‘Blijven voetballen’ – ‘Blijf erin geloven’ 

Deze coachopmerkingen hebben helemaal geen enkele inhoud. Ze behoren tot de categorie 
‘losse flodders’. Deze opmerkingen hoor je het vaakst langs het veld maar hebben het minst 
negatieve effect op de spelers. Deze opmerkingen zie je vaak bij trainers en leiders die even niet 
goed weten hoe het ontstane voetbalprobleem opgelost moet worden. 

4. ‘Speel die bal’ – ‘Loskomen Niek’ – ‘Ga iets naar binnen’ – ‘Kom op’ – ‘Keeper ga wat verder 
staan’ – ‘Schieten, schieten’ – ‘Erik, luister nou toch eens!’  

De laatste categorie trainers coacht de hele wedstrijd aan één stuk door. Elke actie wordt 
voorgekauwd door de trainer. Door deze wijze van coachen staan de spelers onder constante 
druk en dat komt niet ten goede van het zelfvertrouwen en plezier van de spelers. Daarnaast 
gaat de inhoud die de trainer in zijn opmerkingen aan de speler door wil geven verloren in de zee 
van aanwijzingen. Spelers herkennen niet meer wat belangrijk is en weten niet meer wat ze van 
de trainer moeten doen. Deze manier van coachen is absoluut te vermijden! 

Deze voorbeelden zijn heel erg herkenbaar en gebeuren wekelijks op alle niveaus. Veel van deze 
opmerkingen worden echter ook gemaakt door ouders die aan de kant staan. Daarom is het van 
essentieel belang dat de leiding richting de ouders duidelijk maakt dat de coaching van het team 
alleen door de trainers gebeurt.  
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De wedstrijd coachen, hoe doe je dat? 

Het coachen van jeugdspelers is een lastige taak. Je hebt als trainer zijnde te maken met 
verschillende karakters en belangen in een team. Die diversiteit schetst de complexe taak van de 
trainer. Wat bij TVC’28 in ieder geval de insteek moet zijn is het ontwikkelen van de kinderen en 
spelers. Zij moeten het voetballen nog leren en maken daarbij (gelukkig) fouten om van te leren. 

 
9.2.  F- en E-pupillen 

 
Voor de wedstrijd 

- Geef heel erg kort weer wie op welke positie speelt en wat hij/zij daar moet doen; 

- Visualiseer. Doe het bijv. in de kleedkamer met pionnen op de grond; 

- Vraag aan spelers wat hij/zij op een bepaalde positie moet doen; 

- Houdt het heel kort (5 min.), duidelijk en herkenbaar. 

 
Tijdens de wedstrijd 

- Neem een positie houding aan bij de jongste spelers aan, dit is belangrijk voor de sfeer en 
het vertrouwen van deze spelertjes; 

- Moedig voornamelijk aan en stimuleer om initiatief te nemen, fouten mogen gemaakt 
worden; 

- Geef in het veld weinig aanwijzingen, gebruik een wissel om een speler tips te geven (je deed 
het net goed, maar hoe zou je het straks misschien nóg beter kunnen doen?) 

- Coachopmerkingen moeten begrijpbaar zijn voor kinderen (kom dus niet ineens aan met 
zone-dekking) 

- Laat de scheidsrechter in zijn/haar waarde, de coach heeft een voorbeeldfunctie 

 
Tijdens de rust 

- De rust is het moment voor de spelers om even op adem te komen en water te drinken; 

- Vraag wat zij zelf van de eerste helft vonden; 

- Geef hooguit drie korte tips en aanwijzingen voor de tweede helft; 

- De rust is het enige echte moment van de trainer om spelers, en dus de wedstrijd, te 
beïnvloeden. 

 
Na afloop van de wedstrijd 

- Zorg voor een positieve noot (‘we hebben 5-1 verloren, maar jullie hebben de tweede helft 
echt heel goed jullie best gedaan’); 

- Beperk de nabespreking na de wedstrijd tot één (positieve) opmerking.  
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9.3.  D-pupillen en C-junioren 

 
Voor de wedstrijd 

- Houdt een korte bespreking waarbij je gebruik maakt van een bord om situaties te kunnen 
visualiseren; 

- Kom tijdens de bespreking terug op de inhoud van de training van de afgelopen week 
(herkenbaar voor spelers); 

- Laat spelers zelf aan het woord, vraag hoe ze een bepaalde situatie moeten oplossen 

 
Tijdens de wedstrijd 

- Neem een positieve houding, de spelers moeten een veilig gevoel hebben waardoor ze 
initiatief durven te nemen en fouten gemaakt mogen worden; 

- Moedig spelers aan om datgene wat ze hebben geleerd ook uit te voeren; 

- Door de omvang van het veld is het verstandig om spelers niet schreeuwend te bereiken 
(komt negatief over), maar benader de speler tijdens bijv. een blessurebehandeling rustig; 

- Laat de scheidsrechter in zijn/haar waarde, de coach is de voorbeeldfunctie 

 
Tijdens de rust 

- De rust is het moment voor de spelers om even op adem te komen en ranja/thee te drinken; 

- Vraag wat zij zelf van de eerste helft vonden; 

- Vraag bij een voetbalprobleem aan spelers hou zij dat zouden moeten oplossen; 

- Geef hooguit drie korte tips en aanwijzingen voor de tweede helft; 

- Gebruik ook hier een bord om bedoelingen te kunnen visualiseren; 

- De rust is het enige echte moment van de trainer om spelers, en dus de wedstrijd, te 
beïnvloeden. 

 
Na afloop van de wedstrijd 

- Zorg voor een positieve noot (‘in de tweede helft deden jullie precies wat er in de rust is 
aangegeven’); 

- Beperk de nabespreking na de wedstrijd tot hooguit één opmerking. Voorkom discussies 
gevoed door emoties; 

- Kom op de eerstvolgende training terug op de wedstrijd. Laat ook hierin de spelers veel aan 
het woord om de mening te kunnen geven. 
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9.4.  B- en A-junioren 

 
Voor de wedstrijd 

- Laat in de bespreking zien wat de trainer vandaag verlangt van zijn/haar spelers; 

- Geef taken en aanwijzingen mee voor individuele spelers, maar ook voor een bepaalde linie; 

- Betrek hen zoveel mogelijk in het verhaal, laat ze zelf nadenken over de taak en positie in het 
team; 

- Kom terug op de inhoud van de trainingen in de afgelopen week (herkenbaar voor spelers). 

 
Tijdens de wedstrijd 

- Laat het spel vooral over aan de spelers, zij maken bewust een eigen keuze; 

- Geef problemen aan, maar laat ze dit in het veld zelf oplossen; 

- Maak een aantal spelers verantwoordelijk voor de gang van zaken in het veld; 

- Wees kritisch op de spelersgroep, er mogen langzamerhand eisen worden gesteld aan het 
functioneren. 

 
Tijdens de rust 

- Bespreek de aandachtspunten van de wedstrijdbespreking; 

- Laat spelers hun mening geven, maar geef als trainer ook duidelijk jou visie; 

- Voorkom emotionele discussies; 

- Geef enkele duidelijke tips en aanwijzingen mee voor de tweede helft. 

 
Na afloop van de wedstrijd 

- Voorkom emotionele spanningen en discussie na de wedstrijd, geef daarom kort jou mening 
maar val spelers niet aan; 

- Tijdens het nazitten moet de trainer persoonlijke meningen vragen, ga individueel met 
spelers in overleg en kom erachter wat er leeft in de spelersgroep 

- De wedstrijdbespreking vormt een wezenlijk onderdeel van de training. Laat spelers 
nadenken over het verloop van de wedstrijd en met mogelijke oplossingen komen. 
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Gedragsregels 

TVC’28 kent een aantal gedragsregels waaraan eenieder zicht dient te houden. Hieronder kunt u ze 
concreet vinden: 

 
1. Voor aanvang van het seizoen moeten alle spelers een infobrief ontvangen met daarin het 
speelschema, trainingstijden, een rijschema, een wasschema en overige gegevens; 

2. Eenieder behoort op tijd te komen. Voor spelers geldt de regel: te laat (zonder acceptabele reden) 
is een wisselbeurt tijdens de eerstvolgende wedstrijd;  

3. Bij ziekte, blessure of andere omstandigheden dienen spelers zich tijdig af te melden. Geen 
afmelding betekent een wisselbeurt tijdens de eerstvolgende wedstrijd; 

4. Naschoppen, slaan, spugen of grof taalgebruik worden bestraft door het kader van desbetreffend 
team. De speler wordt direct van het veld gehaald door het kader. In overleg met het jeugdbestuur 
kan er worden overgegaan op verdere sancties; 

5. TVC’28 behoudt zich het recht om bij spelers tijdens het lopende seizoen uit teams te verwijderen 
op basis van disciplinaire redenen 

6. Trainers en spelers zijn verantwoordelijk voor de sponsorkleding dat eigendom is van TVC’28. Bij 
zoekgeraakte kleding zijn de kosten voor eigen rekening. 
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2. Checklist – Waar moet een voetbaltraining aan voldoen? 

 
1. Voetbal eigen bedoelingen 

Is de trainingsvorm een zinvolle 
vereenvoudiging van het eindspel 
(7v7 of 11v11)? 

 

Ja / Nee 

Wat zie je bij de spelers? Wat doet de trainer? 

  

 

 

 

 
 
2. Veel herhalingen 

                                                               Wat zie je bij de spelers? Wat doet de trainer? 

Zijn er voldoende leermomenten? 
(veel beurten, geen wachttijden) 
 
 

Ja / Nee 

  

Is er continuïteit in de training? 
(goede planning, organisatie, 
materialen) 
 
 

Ja / Nee 
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3. Rekening houden met de groep 

Is de training en coaching 
afgestemd op de leeftijd, 
vaardigheden en beleving van de 
groep? (leeftijd, vaardigheid, 
beleving) 

 

Ja / Nee 

Wat zie je bij de spelers? Wat doet de trainer? 

  

 
 
4. Juiste coaching 

 Wat zie je bij de spelers? Wat doet de trainer? 

Worden bedoelingen van de 
trainingsvorm duidelijk gemaakt? 
(in gang zetten van training, 
doelstelling duidelijk) 
 
 

Ja / Nee 

  

Vindt beïnvloeding van spelers 
plaats? (op gang houden training, 
voorbeeld geven, oplossingen 
laten geven, etc.) 

 

Ja /Nee 

  

 


