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Inleiding  

 

Beste trainers/leiders, 

Sinds jaar en dag zijn er welwillende ouders die bij een club in ons geval JSV 

Nieuwegein bereidwillig zijn om de club te ondersteuning en de verantwoording op 

zich nemen om een team te trainen. Vaak is dit het team van dochter of zoon, nu 

wordt de vereniging met enige regelmaat geconfronteerd met vragen omtrent het 

geven van trainingen en het coachen tijdens trainingen en wedstrijden. Zo langs de 

velden lopende en daarbij opgeteld mijn eigen ervaringen en observaties merk je dan 

dat er veel enthousiasme is onder de trainers maar dat kennis omtrent het geven 

van trainingen ontbreekt. Niets te nadelen van deze welwillende trainers/ouders 

want deze mensen, dus jullie doen het gewoon maar even en dat is 

bewonderenswaardig.  

Vanaf aankomend seizoen dus seizoen 2018 – 2019 wordt het een taak van de 

Technisch Manager om te zorgen dat er door elk pupillenteam op een 

gestructureerde wijze getraind wordt en conform het in de maak zijnde Technisch 

Jeugd Beleidsplan van JSV Nieuwegein. 

Om jullie te helpen en ondersteunen heb ik een opzet gemaakt, in dit document 

vindt je een trainingsplanning per week met daarbij de oefenvormen die je traint, 

tevens vindt je uitgebreide beschrijving en coachpunt per oefenvorm, kortom met dit 

document kun je direct op een gestructureerde wijze trainingen voor je team 

verzorgen. 

Moet je dat zelf opstarten, deels natuurlijk wordt er eigen initiatief van je gevraagd 

maar JSV Nieuwegein laat je niet zo maar zwemmen er volgt een infoavond met een 

deel theorie, een deel praktijk en aansluitend nog tijd en gelegenheid om vragen te 

stellen. Daarnaast heb je te allen tijde de mogelijkheid om mij op het complex of per 

mail te benaderen en aan te spreken om je vraag te stellen of tips door te geven. 

Zodat we de aanpak kunnen blijven verbeteren. 

 

Veel succes en niet te vergeten veel plezier bij het geven van trainingen en 

begeleiding van je team tijdens de wedstrijden! 

 

JSV Nieuwegein 
Technisch Manager  
Max Wimmers 
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Partijvormen van  4 tegen 4 
Om kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar beter te leren voetballen is een 

gestructureerde opbouw van weerstand en voetbalvormen een noodzaak. 

Dit geeft de spelers een aantal belevingservaringen die noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkeling van de eigen voetbalvaardigheden. 

Voetballen leer je door te voetballen en niet door rondjes te lopen of bezig zijn met 

voetbalhandelingen zonder bal. Zeker niet in deze leeftijdscategorie, kinderen 

hebben geen ruimtelijk inzicht en geen conditie, conditie in deze leeftijdsfase noemt 

men uithoudingsvermogen, je moet dat zien wanneer de tank van een auto is ge- 

vuld met 10 liter benzine dan blijft de auto rijden totdat de 10 liter benzine op is. Dat 

geldt ook voor de kinderen zij hebben energie opgebouwd dmv voeding drinken en 

zodra deze energie is verbruikt gaan kinderen uitrusten en gaan zodra zij wat 

gegeten/gedronken hebben weer verder. 

Goed dit even ter verduidelijking van de term “conditie”, dit laten we even voor wat 

is, we hadden het net al even over het aanleren van voetbalaardigheden gehad, hoe 

doe je dit nu eigenlijk aanleren van voetbalvaardigheden?  Het is gebleken dat een 

ideale leeromgeving/voorwaarden gebaseerd is op drie pijlers. 

Zie onderstaande ontwikkel driehoek. 

 

 

Succes(beleving), (zelf)Vertrouwen, Plezier, is beter worden! 

 

Wanneer je iets goed kunt groeit het zelfvertrouwen, met als gevolg dat je het leuk 

vindt of gaat vinden. Als je iets leuk vindt en er plezier aan beleeft wil je het vaker 

doen cq. uitvoeren op dat moment start er een ideale leersituatie!  Het plezier wordt 

vergroot en de hele cyclus start weer van vooraf aan. Kortom zorg dat de genoemde 

belevingservaringen in je training gewaarborgd is en dan wordt/ is dit een garantie 

tot succes, succes in de vorm dat spelers/teams maar zeker ook trainers beter 

worden. 
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Hoe dit nu realiseren? 

Zoals de kop al aangeeft “Op weg naar4 tegen 4”, je begint dus niet gelijk al met 

oefenvormen van 4 tegen 4 maar zeker in de leermomenten tijdens de training wordt 

de weerstand langzaam opgevoerd. Echter sluit je altijd af met een partijvorm van   

4 tegen 4 of maximaal 5 v 5 (twee keepers). Uit ervaring voor beginnende 

voetballers is gebleken dat het veel uitmaakt of er met 8 of 14 spelers in het veld 

wordt gevoetbald. Door het aantal spelers en de grootte van het veld zijn het aantal 

opties en keuzes TE GROOT. Er zijn te weinig spelers actief bij het spel betrokken en 

daarmee wordt de bedoeling van de voetbalvorm niet gerealiseerd. 

Vanuit de KNVB visie en nu ook vanuit JSV Nieuwegein is er gekozen om kleinere 

vormen aan spelers voor te schotelen die beter te begrijpen zijn en waarbij veel 

herhalingen voor komen dus geen lange wachtrijen. 

 

 

Kleine vormen(?), waar moet een Pupillentrainer dan aan denken? 

Trainers moeten dan denken aan oefenvormen startend van 1 tegen 0, ofwel ik 

tegen mezelf. Maar waarom 1 tegen 0 dan is er geen weerstand, klopt inderdaad niet 

in een fysieke zin echter wel in de vorm van de bal en de eigen vaardigheid in deze 

fase zijn spelers vaak hun eigen tegenstander er is nog geen goede beheersing van 

het eigen lichaam en ledematen. De 1 tegen 0 geeft in de basis voldoende uitdaging 

om de bal onder controle te (leren) houden. Vandaar de start van 1 tegen 0. Zodra 

dit goed gaat en wanneer de speler zijn interesse dreigt te verliezen wordt het tijd 

om de weerstand aan te passen. Een trainer kan dit bijvoorbeeld doen door deze aan 

te passen naar een zogenaamde passieve weerstand de tegenstander mag in deze 

situatie niet fel of vol verdedigen maar alleen “in de weg lopen” waardoor de speler 

leert omgaan met beperkte weerstand. De volgende stap is dan natuurlijk 1 tegen 1 

onder gematigde weerstand, je kunt dit realiseren door de te coachen speler een 

voorsprong te geven waarbij de tegenstander veel energie en inzet moet tonen om 

het de andere speler moeilijk te maken. Bij voorbeeld in een beperkte ruimte een bal 

afpakken of een tijdslimiet instellen dat een speler gescoord moet hebben of een bal 

veroverd moet hebben zo wordt de weerstand stapsgewijs verhoogd. Wanneer de 

ontwikkeling ook hier weer om een aanpassing vraagt dan kan de stap gemaakt 

worden tot een volwaardige 1 tegen 1 situatie waarbij beide spelers kunnen scoren 

of weerstand bieden tegen hun opponent. 
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In deze fase leren de jonge spelers de meeste voetbalhandelingen met en zonder bal 

eigen te maken en wordt er een basis gelegd voor verdere ontwikkeling naar een     

4 tegen 4 oefen-/ partijvorm. 

 

Waarom eigenlijk maar 4 tegen 4? 

 

Tijdens een wedstrijd speel je toch 7 v 7 en niet 4 v 4, klopt natuurlijk als een bus, 
echter als je spelers beter wilt maken en positief wil beïnvloeden is een 4 v 4 
oefenvorm de meest ideale partijgrootte. Bijkomende factoren, een trainer van een 
O9 of O11 team heeft doorgaans maximaal 8 a 10 spelers in zijn team en dan is het 
vaak al noodzaak om 4 v 4 te spelen, ander belangrijke factor is dat 4 v 4 vormen 
voor spelers in deze leeftijdscategorie overzichtelijk blijft en leerdoelen beter 
aangeleerd worden. Hoe overzichtelijker de oefenvorm is des sneller zal de speler 
voetbalhandelingen met en zonder bal eigen maken.  
Waarom hoor ik u zeggen, omdat het aantal handelingen/herhalingen per speler 

aanzienlijker hoger is dan wanneer je 6 v6 /7 v 7 speelt. Kortom kleine vormen geeft 

een speler in deze leeftijd meer kans en ruimte om beter te leren voetballen.. 

Het is niet voor niets dat de KNVB kleine wedstrijdvormen bij de clubs heeft 

geïntroduceerd, meer balcontacten is sneller een vaardigheid aanleren. 

 

Welke stappen (oefenvormen) doorloopt een speler naar 4 tegen 4? 

Stel jezelf ongeacht leeftijd en niveau van je team altijd de volgende vragen om te 

checken of je oefenvorm afgestemd is aan het niveau/mogelijkheden van je groep. 

 
Lukt het? Is mijn groep in staat om handelingen met en zonder bal uit te voeren? 
Loopt het? Is de spelbedoeling duidelijk? 
Leert het? Worden mijn spelers beter? 
Leeft het? Is er voldoende beleving en Plezier? 

 

 

Alleen wanneer je alle vragen met ja kunt beantwoorden voldoet je training aan alle 

eisen/voorwaarden van een training die afgestemd is op de beginsituatie/ 

mogelijkheden van je team. 

De opbouw/weerstand vindt plaats van weinig spelers uitbouwend naar steeds meer 

spelers, neem de tijd, maar blijf wel alert dat er voldoende uitdaging in je training / 

oefenvormen aanwezig is.  
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Middels de onderstaande opbouw kun je op een effectieve en gestructureerde wijze 

jouw spelers leren voetballen: 

      1 v 0 

1 v 1 

2 v 1 

2 v 2 

  3 v 2 * 

3 v 3 

   4 v 2 ** 

4 v 3 

4 v 4 

Voor elke vorm kan lijnvoetbal, een vorm met vier doeltjes, maar zeker ook een 

oefenvorm waarbij 2 pupillendoeltjes gebruikt worden, scoren en voetbaleigen 

oefenvormen zijn een vereiste om spelers beter te maken. 

 Wordt in het kopje partijvorm als voorbeeld genomen voor de uitleg, maar je kunt dit vertalen naar bijv. 2v1 vorm. 

**    Is een tussenvorm waardoor je de opbouw naar 4v4 soepeler kunt laten verlopen,  het kan zo maar zijn dat je 

        vrij snel van deze vorm door kunt stappen naar   4 v 3. 

 

 

Duur van een training of oefening? 

Voor elke training geldt dat er een goede tijdsplanning/indeling gemaakt moet 
worden. Stel dat je geen idee hebt hoe je de training qua tijd moet plannen kun je 
onderstaande verdeling als richtlijn hanteren. 
Om het voor iedereen makkelijk te houden is de volgende indeling ook qua 
spanningsboog van deze leeftijdscategorie het best passend: 
 

1. Warming Up met de bal       10 minuten 
2. Oefenvorm gericht op Aanvallen/Verdedigen   12 minuten 
3. Partijvorm 4 v 4 controle moment/ variatie punt 2.   12 minuten 
4. Andere oefenvorm gericht op Aanvallen/Verdedigen   12 minuten 
5. Partijvorm 4 v 4 controle moment/ variatie punt 2.   12 minuten 
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6. Training nabespreken  > vraag en antwoord spel     5 minuten 
 
 
 
 
 
 
 
Een trainer van JSV plant zijn trainingen altijd! 
 
Trainen doe je nooit nav de wedstrijd van afgelopen zaterdag, maar altijd op een 
gestructureerde wijze. Een trainer van JSV heeft altijd een plan, en weet wat 
zijn/haar spelers aan het einde van het seizoen goed moeten kunnen uitvoeren.  
Een goed middel om een seizoensplanning te maken is met een mooi woord 
periodiseren. 
 
 
 
Periodiseren mooie term maar wat is dit nu eigenlijk? 
 
Als trainer beïnvloed je jouw spelers systematisch met als doel je spelers dmv een 
vooropgesteld plan beter te maken. Geen uitgewerkt dik boek, maar een soort van 
jaarplanning/schets di als leidraad is voor je trainingen die je het komende jaar aan 
je groep gaat geven. Een plan dat ervoor zorgt dat je een voetbalfacet/moment 3 
weken traint alvorens je een nieuw trainingsdoel trainbaar maakt. Trainingen volgen 
elkaar dus op een logische wijze en moeilijkheid op.    
 
 
Waarom? Je zult die opmerking al eens gehoord hebben, ze kunnen niet eens 
fatsoenlijk een bal……… Nou dit willen wij bij JSV te allen tijde voorkomen. 
 
 
Een trainer van JSV maakt zijn training nooit op basis van de wedstrijd van afgelopen 
zaterdag, maar maakt zijn training altijd volgens een jaarplan. 
Een eenvoudige jaarplanning tbv aanvallen kan zijn: 
 
 
Het verbeteren van aanvallen (de opbouw en scoren) 

1. Het verbeteren van het positiespel in de opbouw 
2. Het verbeteren van het op het juiste moment diepspelen in de opbouw. 
3. Het verbeteren van het uitspelen van de één tegen één situatie. 
4. Het verbeteren van het scoren, het benutten van kansen. 

 
 
 
Het verbeteren van het verdedigen (storen en voorkomen van doelpunten) 

1. Het verbeteren van het verstoren van de opbouw van de tegenpartij en het op 
het juiste moment veroveren van de bal. 
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2. Het verbeteren van het voorkomen van dieptespel in de opbouw van de 
tegenpartij en het verbeteren van het beter verdedigen na ene diepe bal van 
de tegenstander. 

3. Het verbeteren van het verdedigen in de één tegen één situatie en op het 
juiste moment veroveren van de bal 

4. Het verbeteren van het voorkomen van doelpunten. 
 
 
Een team traint daarmee elk facet  van zowel aanvallen als verdedigen minimaal 2x 2 
weken. 
 
 
Kortom jij kunt ervoor zorgen dat de jeugdopleiding van JSV vloeiend verloopt 
zonder dat je collegatrainer weer terug moet pakken op een vaardigheid die je speler 
al blindelings had moeten kunnen uitvoeren. 
Kortom de trainer van komend seizoen weet waar hij op voort kan borduren en de 
JSV jeugdopleiding mee helpt vorm te geven.  
 
 
Let wel op dat je nog op moet ruimen, je praatje kan na de training ook langs de lijn 
of in de kleedkamer! Ouders mogen daar natuurlijk bij zijn maar hebben nooit een 
actieve rol.. 
 
 
 
Tip  Laat de spelers na elke oefenvorm gelijk opruimen scheelt veel tijd en ook hier 

kun je een wedstrijd element in aanbrengen, speler die minimaal 2x de snelste 
of meest materialen heeft opgeruimd krijgt/mag een… (vul maar in). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                

C:\Users\theov\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1MR12H26\Trainen en coachen van JSV Nieuwegein (O9) pupillen 
v2.docx   Pagina 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie 
Om de training vloeiend en zonder al te veel oponthoud te laten verlopen is een 
goede veldindeling van groot belang, probeer daar met het inrichten /klaarzetten van 
je training rekening mee te houden. Zo kun je de groep beter onder controle houden 
en belangrijker nog geeft veel rust en je kunt rustig de volgende oefenvorm 
uitleggen en voordoen dus Praatje – Plaatje - Daadje!! 
 
Tip! 
Start met de kleinste vorm binnen de ruimte van je eindvorm te positioneren zodat je 
van binnen naar buiten kunt werken en enkel pylonen weg hoeft te halen en gelijk in 
de volgende oefenvorm staat. Om gelijk weer te starten met je uitleg en de kinderen 
hebben geen tijd om te vervelen en in deze leeftijdsfase bedoelen we met vervelen 
aan elkaar zitten en ballen weg schieten etc.  
 

Wat is een goede pedagogische wijze van kennisoverdracht naar de specifieke 
leeftijdscategorieën? Daar is een handig tool voor die je tijdens je training kunt 
gebruiken namelijk Praatje – Plaatje –Daadje. 
 
 
Praatje – Plaatje –Daadje wat is dat? 
 
Praatje 
Leg in het kort uit wat de bedoeling van de oefening is en wat de taak van elke 
deelnemer is. 
 
Plaatje 
Maak visueel zichtbaar hoe iedereen moet staan en wat de bedoeling is. 
 
Daadje 
Doe het een keer bij voorkeur stap voor stap voor. 
 
Als je deze handvatten gebruikt is dat een garantie voor een goede leerzame 
training, vraag jezelf na iedere training af “is mijn doelstelling gerealiseerd” en zijn 
mijn spelers beter geworden, zo niet?  
Evalueer dan je eigen handelen en de gegeven oefenstof, kijk en constateer wat de 
reden is/kan zijn waarom je doelstelling wel/niet is behaald en pas dat weer toe in de 
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volgende training. Ook jij als trainer zal dan ontwikkelen en een betere trainer 
worden. 
 
Na elke training stel jij jezelf de volgende vragen: 

- Waren de oefenvormen voetbalecht, kwamen er vereenvoudigde 

wedstrijdsituaties terug die je wilde verbeteren? 

- Is er veel actie oftewel veel herhalingen, verbeteren lukt alleen door veel te 

herhalen. 

- Was de oefenstof afgestemd op de leeftijd/ mogelijkheden van je team? 

- Was de coaching afgestemd op (leeftijd) van je team? 

Rest mij om jou veel succes te wensen en vooral samen veel plezier te hebben!  

 

VIJFTIEN DO’S IN EEN TRAINING VOOR PUPILLEN 
 

1. Hou een korte inleiding over de doelstelling training en begin zo snel mogelijk 

2. Breng je spelers met warming up met bal in de sfeer van de training 

3. Leg de bedoeling uit van elke oefenvorm 

4. Praatje – Plaatje – Daadje 

5. Eerst vereenvoudigde vorm, dan toepassen in een partijtje 

6. Controleer of spelers de bedoeling begrijpen 

7. Controleer op te veel prikkels tijdens de leermomenten 

8. Controleer of het lukt of (soms) mislukt 

9. Maak het eventueel makkelijker of moeilijker 

10. Maak eventueel ruimtes groter of kleiner 

11. Zorg dat elke speler voldoende positieve aandacht krijgt 

12. Laat spelers leren door ingrijpen, stopzetten, vragen stellen. Oplossingen laten 

aandragen, aanwijzingen geven, voorbeeld geven, voor laten doen, maar 

coach niet te veel. Controleer tijdens partijtje of het geleerde wordt toegepast. 

13. Coach begeleidend, concentreer je op dat wat je belangrijk wilde maken en 

niet teveel op ander dingen. 
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14. Evalueer: is de doelstelling bereikt? Wat ging er goed en wat kan nog beter? 

 

 

 

 

 

Doelstelling 

Uiteindelijk moet de training leiden naar het doelgericht kunnen samenspelen in een  

6 v 6 / 7v7 wedstrijd, waarin het leerdoel van je speler ligt bij het spelen in de 

functie van: 

 

De balbezitter: 

• De bal in de buurt van het doel op doel schieten of dribbelen in het 

scoorvak/doel 

• De bal afschermen en de vrije ruimte in dribbelen waarbij de bal binnen 

speelbereik wordt gehouden ( Pingelen) 

• De bal buiten bereik van een tegenstander naar een vrijstaande 

medespeler(samen)spelen 

• In een vrije positie de bal aannemen en binnen speelbereik houden. 

 

De medespeler: 

• Bij herhaling vrijlopen van tegenstander en aanspeelbaar voor de balbezitter 

opstellen 

• Weglopen (ruimte maken) als een medespeler jouw kant op dribbelt 

• Jezelf aanbieden in scoringspositie 

 

De verdediger: 

• Tussen het doel en de tegenstander blijven en het afsluiten van de scoorlijn 

• De doorgang van een balbezitter afsluiten en de bal afpakken met name als de 

balbezitter die niet binnen speelbereik heeft. 

• Afspeellijn sluiten 

Te leren voetbalhandelingen zijn: 
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Aanvallen     Verdedigen 
Opbouwen     Storen 
1. Dribbelen en drijven   1.   Drukzetten op de Balbezitter 

2. Aannemen en meenemen   2.   Duel om de bal 

3. Passen     3.   Scherp dekken in omgeving v/d bal 

4. Positie kiezen en aanspeelbaar zijn  4.   Rugdekking, ruimtedekking, knijpen, nuttig blijven  

Scoren            Voorkomen van doelpunten 

5. Schieten     5.   Tegenhouden van de bal 

Zorg  dat je coaching afgestemd is op bevattingsvermogen van je spelers.. 

 

 

Coachen van je team tijdens de wedstrijd? 

Om een wedstrijd goed te kunnen coachen is het lezen van de voetbalhandelingen  
met/zonder bal een noodzaak. Hoe kun je een wedstrijd lezen, Beter gezegd wat is 
het lezen van een wedstrijd?  
 
Het lezen van een wedstrijd is zien en kunnen vertalen van voetbalhandelingen met 
en zonder bal naar aanwijzingen dusdanig dat het team beter gaat voetballen.  
 
Eigenlijk heel simpel door te weten wat de hoofdmomenten van de wedstrijd zijn, 
vandaar uit ga je op basis van de teamtaken/functies je team coachen of liever 
gezegd positief beïnvloeden. 
 
 
Het coachen van een wedstrijd. 
Elke trainer en speler verheugt zich op de wedstrijd van zaterdag jij als trainer/coach 
waarschijnlijk ook, want dan kun je voor jezelf meten of je spelers zich hebben 
ontwikkeld doormiddel van de trainingen van de afgelopen weken. 
Maar nu het volgt de wedstrijddag en waar bestaat die eigenlijk uit, hoe ga jij je 

team coachen of juist helemaal niet coachen tijdens de wedstrijd. Bedenk dat je in 

een glazen huis staat en dat iedereen wel iets van jouw als coach vindt positief of 

negatief.  

 

Hier een korte opsomming waar je als coach op zaterdag mee van doen krijgt: 

- Teamafspraken maken 
- Heb ik voldoende spelers aanstaande zaterdag? 
- Communicatie omtrent verzamelen en rijden van en naar tegenstander. 
- Wie wel / niet in de kleedkamer? 
- Wat doe ik met een wedstrijdbespreking? 
- Hoe en waar coach ik op tijdens de wedstrijd. 
- Wat zeg ik in de rust? 
- Nabespreken in de kleedkamer. 
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Kortom te veel om onbesproken te laten en het ieder op zijn eigen manier te laten 

doen zonder daarbij een rode draad door de wedstrijddag te laten lopen. 

Inhoudelijk vul je het natuurlijk zelf in mits conform normale gedrag en 

omgangsvormen, realiseer je, jij bent met je team het uithangbord van JSV . 

Dus zorg dat we trots en vol overtuiging kunnen zeggen dit is JSV en ik ben reclame 

voor de club. 

 

 

 

Teamafspraken maken zeker doen! 

Organiseer voorafgaand aan het seizoen een informatieavond met de ouders, tijdens 

deze bijeenkomst kun je uitleggen wat en hoe je het komend seizoen wilt gaan doen 

en welke afspraken er gemaakt worden omtrent, aanwezig, coachen, te laat, 

douchen, wisselen speelstijl etc.  Zie voorbeeld bijlage 2 

 

Heb ik aanstaande zaterdag voldoende spelers? 

Misschien ben je in de gelukkige situatie dat je geen aanvulling van spelers nodig 

hebt, maar stel dat het wel nodig is is het toch handig om te weten wat en wie je 

kunt benaderen als je niet voldoende spelers kunt beschikken. 

In dat geval kun je contact opnemen met de leeftijd-coördinator, hij/zij kan je het  

telefoonnummer geven van collega trainer/zodat je onderling iets kunt te regelen. 

Maar bedenk dat je altijd een speler vraagt die op een gelijkwaardig niveau speelt.  

Stel dat je met een collega trainer/coach niet tot een oplossing kunt komen neem 

dan weer contact op met de leeftijd-coördinator. 

 
 

Maar wat zijn nu hoofdmomenten en wat zijn teamtaken en functies? 

Wat doen wij bij deze 4 hoofdmomenten? 
Voor Pupillen in de leeftijd van de Onder-9 teams wordt voornamelijk het accent op 

het aanvallen gelegd. 

Bij Onder-11 teams spreken we enkel over aanvallen en verdedigen 

Pas vanaf de Onder-13 teams spreken we over omschakelen.  

 

4 hoofdmomenten in een wedstrijd:  1. Aanvallen 
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      2. Verdedigen 

      3. Wisselen van verdedigen > aanvallen 

      4. Wisselen van aanvallen > verdedigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZO DOEN WE DAT ! 

 

Hoofdmoment 1  Verdedigen 
 
Bedoeling  :  -  bal terugveroveren 
     -  opbouw verstoren 
     -  tegendoelpunten voorkomen 
 
Wat doen we dan? :  -  druk op balbezittende tegenpartij 
     -  kort dekken in de buurt van de bal 
     -  speelruimte klein maken 
     -  iedereen blijft nuttig 
 
 
 
Hoofdmoment 2  Aanvallen 
 
Bedoeling  :  -  opbouwen om tot kansen te komen 
     -  doelpunten maken 
 
Hoe doen we dat? :  -  speelveld groot maken 
     -  diep denken, als het kan diep spelen “diep voor 
      breed” 
     -  breedtespel is voorbereiding op diep 
     -  goede veld bezetting 
     -  bal in bezit houden 
 
 
 
Hoofdmoment 3 Wisseling van verdedigen naar aanvallen (we veroveren de bal) 
 
Bedoeling  :  -  snel omschakelen/ samen aanvallen 
 
Wat doen wij?  :  -  speler die in balbezit komt zoekt diepte 
     -  speelveld groot maken 
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     -  spelers die verder van de bal zijn: vragen 
     -  zelf gaan (buitenspelval ontlopen) 
 
 
 
Hoofdmoment 4 Wisseling van aanvallen naar verdedigen(we verliezen de bal) 
 
Bedoeling  :  -  snel omschakelen / samen de pak afpakken 
 
Wat doen wij  :  -  speler die het dichts bij de bal is probeert gelijk 
      om de diepe bal er uit halen 
     -  knijpen (ruimte naar binnen kleiner maken) 
     -  direct druk op de bal 
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Basistaken binnen Teamfunctie 

Aanvallen 
Keeper 1 
• positie kiezen tov de verdedigers  
• voortzetting dmv. rollen, werpen, 

passen of trappen  
• fungeren als centrale opbouwen  

 
Vleugelverdediger 2 en 4 
• positie kiezen (uit elkaar, veld   

verdedigers groot maken) 2 4  
• aanspelen van de aanvallers  
• wanneer er ruimte is, zelf de bal naar 

voren dribbelen /drijven  
• meedoen met de aanval  
 
Centrale Verdediger 3 
• positie kiezen (tussen verdediger 

aanvallers en vleugelverdedigers in)  
• aanspelen van de aanvallers/ 

verdedigers die meedoen in de aanval 
• wanneer er ruimte is, zelf met de bal 

naar voren dribbelen/ drijven 
• meedoen met de aanval 
• doelpogingen, indien de gelegenheid 

zich voordoet 
• veld lang maken  

 
Vleugel middenvelder/aanvaller 5 -7 
• met de bal zo snel mogelijk aanvallers 

richting doel: alleen 5-7 (individuele 
actie) of maatje aanspelen die vrij baan 
heeft richting doel 

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

• doelpoging  
 

Centrale middenvelder/Aanvaller 6 
• zo diep mogelijk positie aanvaller kiezen 

('veld ze lang maken, 6 dat je nog net 
met een pass bereikbaar bent') 

• doelpogingen (individuele acties of via 
combinaties met maatjes) 

• doelgericht zijn 

 

 

 
Basistaken binnen Teamfunctie 

Verdedigen 
Keeper 1 
• doelpunten voorkomen 
• positie kiezen tov. de bal,  

tegenstanders) en medespelers)  
 
 
Vleugelverdediger 2 en 4 
• 'NIET LATEN UITSPELEN' 
• dekken van de aanvallers van de 

tegenpartij  
• Teammaatjes helpen (rugdekking) 

• bal afpakken  
 
 

Centrale Verdediger 3 
• 'NIET LATEN UITSPELEN', verdediger 
     voorkomen van doelpunten 
• dekken centrum aanvaller 
• teammaatjes helpen (rugdekking) 
• veld klein maken  

• bal afpakken  
 
 

 

 

 
Vleugel middenvelder/aanvaller 5 -7 
• 'storen' van de opbouw van de 

tegenstanders) 
• bal afpakken 
• teammaatjes helpen (rugdekking)  
• eld klein maken  

• 'NIET LATEN UITSPELEN'  
 
 
 
Centrale middenvelder/Aanvaller 6 
• dekken van de centrale aanvaller 

verdediger van de tegenpartij 
•  'storen' van de opbouw van de 

tegenstanders), voorkomen dieptepass 
•  bal afpakken 
• teammaatjes helpen (rugdekking) .veld 

klein maken 
• 'NIET LATEN UITSPELEN' 
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Aanvallen Verdedigen 

Tegenstander 

Wij 

Algemeen: 

Bij Verdedigen :  Veld klein, hoe dichter tegenstander/bal bij de goal des te feller verdedig je,  
                 Binnenkant  afdekken. 
 
Bij Aanvallen    :  Veld Groot maken, zo lang en breed mogelijk, iedereen doet mee en is   
                              aanspeelbaar. 
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Conclusie 

Voetballen leer je door te voetballen en onder een weerstand die passend is bij de 

mogelijkheden en niveau van je team/ speler(s), is de weerstand te hoog is er geen 

succesbeleving, dus ook geen zelfvertrouwen, en geen plezier > geen zin om de 

oefenvorm uit te voeren of te herhalen. 

Is er wel succesbeleving dan wordt het zelfvertrouwen vergroot en daarmee ook het 

spelplezier en de wil om vaker te voetballen met als resultaat betere 

voetballers/teams.  

Je ziet dat ik nog geen woord heb gesproken over resultaat, want winnen is niet 

altijd het gevolg van goed voetballen tenminste voor nu. 

Kampioen worden is prachtig maar nooit ten koste van de ontwikkeling van je 

team/spelers.  Kampioen worden zegt niet altijd of je spelers beter zijn dan je 

tegenstander of dat je team verder in zijn ontwikkeling is, het zegt vaker iets over 

jou als trainer en je doelstelling (> dat prioriteit misschien) bij het kampioen worden 

ligt ipv je spelers beter maken. Laten we er samen naar toe werken dat we spelers 

opleiden waarvan jij (later) kunt zeggen dat heb ik hem/haar geleerd. 

Prioriteit en Doelstelling van jou als trainer moet altijd het beter maken en positief 

beïnvloeden van je speler(s) en je team zijn. Het resultaat volgt dan vanzelf. 

Veel succes en maak er een prachtig en leerzaam seizoen van.  

 
 

SUCCES! 
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PARTIJVORMEN 
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Partijvormen 
 
Voor de partijvormen heb ik enkel de 3 tegen 2 en de 4 tegen 4 uitgelegd, voor alles geldt eigenlijk 
dat dit één op één terug te vertalen is naar bijvoorbeeld een 1 tegen 1 of een 2 tegen 1 vorm. 

 

De kleine vormen zijn voor de trainer makkelijker te coachen, voor de speler geldt dat deze vormen 
enkel in een kleinere ruimte en spelers wordt uitgevoerd, echter de specifieke leerdoelstellingen zijn 

gelijk aan de 3 tegen 2 vorm. 
Dit is de reden waarom er voor gekozen is om de wat grotere vorm nader te verklaren en te 

omschrijven in plaats van het kleinere vormen. 

Mocht er toch behoefte zijn aan uitleg zal dit tijdens de informatieavond nadere uitleg over gegeven 
worden. 

 
 

Specifiek voor de kleine vorm kan er gecoacht worden op het gebruik maken van de ruimte die 
ontstaat en ruimte maken voor jezelf om de bal te krijgen in een overtal situatie. 

 

Voor de 1 tegen 1 vorm vooral dreigen naar een deel van het veld om vervolgens de ontstane ruimte 
te betreden/benutten om tot een vervolg te komen. Het vervolg kan zijn een voorzet, een één 

tweetje, een schot op goal etc. 
 

Maar zeker tijdens deze vormen, je spelers blijven EREN: 

 
 

 
 

 
Wanneer je merkt dat de Scoor-, Mik-, Pingel- vormen je spelers vervelen omdat er geen uitdagingen 

meer zijn daar ze het al goed kunnen, zou je ervoor kunnen kiezen om spelers veel partijvormen te 

laten spelen en dan in het bijzonder opbouwend van 1 v 1, naar 2 v 2 naar ….4 v 4 en zo vloeiend de 
eindpartij in rollen. 

Geen probleem maar dit zal waarschijnlijk als het zich voordoet zo rond maart/april kunnen voordoen. 
Schroom dan ook niet dit dan aan te passen, maar blijf kritisch en zorg dat je spelers goed voorbereid 

zijn op de volgende stap > overgang hoger team of hogere leeftijdscategorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimuleren – Complimenteren – Enthousiasmeren – Motiveren - Corrigeren 
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4 tegen 4 

 

 
Doelstelling 

Voor de balbezitter:  
• De bal in de buurt van het doel, dan op doel schieten (scoren) 

• De bal afschermen en de vrije ruimte in dribbelen, waarbij de bal binnen speelbereik wordt 

gehouden (pingelen) 

• De bal buiten bereik van een tegenspeler naar een vrijstaande medespeler spelen 

(samenspelen) 

• In een vrije positie de bal aannemen en binnen speelbereik houden. 
 
 

Voor de medespeler van de balbezitter: 
• Zich bij herhaling vrij van tegenspelers en aanspeelbaar voor de balbezitter opstellen 

• Weglopen (ruimte maken) als een medespeler jouw kant op dribbelt 

• Zich aanbieden in scorings positie. 
 

 
Voor de niet balbezitter/verdediger. 
• Tussen het doel en de tegenstander blijven en scoren voorkomen door het afsluiten van de 

scoorlijn 

• De doorgang van een balbezitter afsluiten en de bal afpakken, vooral als de balbezitter die 

niet binnen speel- bereik heeft 

• Een afspeellijn sluiten. 

 
Organisatie 

• Veld van 40 x 20 meter. 

• 6x markeringshoedjes 

• 4x pylonen (of twee 4 tegen 4-doelen) 

• 8x hesjes (twee verschillende kleuren) 

• 5x ballen (minimaal) 



                                                                                                                                

C:\Users\theov\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1MR12H26\Trainen en coachen van JSV Nieuwegein (O9) pupillen 
v2.docx   Pagina 26 

 

• 8-10 spelers. 

• Op beide doellijnen staan twee doelen of 2x (1x1mtr.) of vormen pylonen een doeltjes, 

het heeft natuurlijk de voorkeur om een echt doel van drie meter breed te gebruiken. 

• In het veld liggen vier hesjes en een bal klaar; naast elk doel liggen twee reserveballen  

• Bij tien spelers kan worden gespeeld met twee partijen van vijf spelers, of vier tegen vier met 

elke partij een wissel. dit heeft voorkeur > doorwisselen.  
 

  
 

Spelverloop 

Twee partijen van vier spelers spelen tegen elkaar. Beide ploegen proberen te scoren in het doel van 
hun tegenstanders en te voorkomen dat er in hun eigen doel gescoord. Er wordt zonder keeper 

gespeeld. 
 

Voorbeeld 

Laat acht voetbalveld het spel spelen en bespreek aan de hand van wat zich voordoet de belangrijkste 
regels. 

 
Regels en regelingen  

• De aftrap is vanuit het midden; na elke score de bal bij het doel uitnemen 

• Als de bal over de zijlijn rolt, wordt de bal vanaf die plaats weer ingetrapt. Er kan niet direct 

worden gescoord 

• Vanaf de doellijn mag zowel worden ingetrapt als in dribbelen. 

• Hoekschoppen worden genomen vanaf het hoekpunt. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventueel kun je met twee keepers werken wanneer je de beschikking hebt over 
10 spelers, zo niet dan 1 x keeper en bijv. voor de tegenpartij 2x klein doeltje 

waarin gescoord kan worden. 
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Bijlage 1.   Training Jaarplanning (O8-O10)Pupillen 
  Aanvallen Opbouw   Afgerond 

training Warming up  / Voorfase Oefenfase Toepassingsfase 

 1 Dubbel Doelschietspel met 2 kleine doeltjes 1 tegen 1 met 4 (1x1 mtr.) doeltjes 3 (+k) tegen 3 (+k) op twee pupillen doeltjes 

 2 Pionschietspel met variabele afstand 2 (+k) tegen 1 (+k) met 2  pupillen doeltjes  4 (+k) tegen 4 (+k) op twee pupillen doeltjes 

 3 Pionschietspel met vaste afstand 2 tegen 1 met 4 (1x1 mtr. ) doeltjes 4 tegen 4 basisvorm 

 4 Poortenschietspel met variabele  afstand 2 (+k) tegen 2 (+k) op 2 pupilen doeltjesdoeltjes 4 tegen 4 met vier 1x1 mtr doeltjes 

 5 Poortenschietspel met keeper 2 tegen 2 op 4- kleine (1x1 mtr) doeltjes  Zelf partijvorm  4 v 4 kiezen 

 6 Poortenschietspel met vaste afstand 3 (+k) tegen 2 (+k) met 2  pupillen doeltjes   “           ”         ”        ”    

 7  3 (+k) tegen 2 (+k) met 2  1x1 mtr. doeltjes   “           ”         ”        ”    

 8  3 tegen 2 met 4 doeletjes 1x1 mtr.  “           ”         ”        ”    

  Aanvallen Uitspelen 1 v 1   

training Warming up  / Voorfase Oefenfase Toepassingsfase Afgerond 
 9 Dribbeltikspel 1 tegen 1 (+k) pupillendoelen -  tegenstander van achteren 4 tegen 4 lijnvoetbal 

 10 Dribbelkampioen 1 tegen 1 (+k) pupillendoelen -  tegenstander van de zijkant 4 tegen 4 basisvorm 

 11 Oversteekspel met 1 verdediger 1 tegen 1 (+k) pupillendoelen -  tegenstander van voren 4 tegen 4 met pionnen 

 12 Oversteekspel met 1 verdediger & doeltjes 1 tegen 1 met 2x  (1x1mtr) doeltjes  Zelf partijvorm  4 v 4 kiezen 

 13 Oversteekspel met 2 verdedigers & doeltjes 1  tegen 1 (+k) pupillendoel - 1x1 mtr doeltjes    “            “        “         “ 

 14 Oversteekspel met 2 verdedigers 1 tegen 1 met 4 (1x1mtr.) doeltjes    “            “        “         “ 

 15 Dribbeltikspel 1 tegen 1 grote pionnen    “            “        “         “ 

 16 Dribbelkampioen 1 tegen 1 lijnvoetbal    “            “        “         “ 

 17 Oversteekspel met 1 verdediger 2 tegen 2 met 4 (1x1mtr.) doeltjes    “            “        “         “ 

 18 Oversteekspel met 1 verdediger & doeltjes 2 tegen 2 met grote pionnen    “            “        “         “ 

 19 Oversteekspel met 2 verdedigers & doeltjes 2 tegen 2 lijnvoetbal    “            “        “         “ 

 20 Oversteekspel met 2 verdedigers 2 (+k) tegen 2 (+k) op 2 pupillen doelen    “            “        “         “ 

  Aanvallen Scoren   
 training Warming up  / Voorfase Oefenfase Toepassingsfase Afgerond 

 21 Dubbel doelschietspel met 2x >  3x1 doeltjes 1 tegen 1 (+k) pupillendoelen -  tegenstander van achteren 3 (+k) tegen 3 (+k) 2 pupillen doeltjes 

 22 Dubbel doelschietspel met 2x >  1x1 doeltjes 1 tegen 1 (+k) pupillendoelen -  tegenstander van de zijkant 4 (+k) tegen 4 (+k) 2 pupillen doeltjes 

 23 Poortschietspel met keeper 1 tegen 1 (+k) pupillendoelen -  tegenstander van voren  Zelf partijvorm  4 v 4 kiezen 

 24 Doelschietspelen met pionnen 1 tegen 1 (+k) pupillendoel - 1x1 mtr doeltjes    “            “        “         “ 

 25 Doelschietspelen hoog - laag 1 (+k) tegen 1 (+k) op pupillendoeltjes    “            “        “         “ 

 26 Doelschietspelen met keeper 2 (+k) tegen 1 (+k) op pupillendoeltjes    “            “        “         “ 

 27 Doelschietspelen hoog - laag 2 (+k) tegen 2 (+k) op pupillendoeltjes    “            “        “         “ 

28 Doelschietspelen met keeper 3 (+k) tegen 2 (+k) op pupillendoeltjes    “            “        “         “ 
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Bijlage 2. 

Team Afspraken O…-…. team Seizoen 2017/2018 

Doelstelling: 

▪ Spelers met veel plezier laten voetballen. 

▪ Indivuduele ontwikkeling. 

▪ Beter positiespel / samenspel. 

▪ Het spelen als team. 

Team afspraken: 

▪ Elke selectiespeler is verplicht 2 keer, speler overige teams min. 1x per week te trainen. 

▪ Ook tijdens “slechte” weersomstandigheden wordt er gewoon getraind. 

▪ Spelers die 2 keer hebben getraind verdienen een basisplaats boven de spelers die niet 2 keer hebben 

getraind. 

▪ Er is altijd een uitzondering van de regel als de trainer dit belangrijk acht voor het team of individu. 

▪ Indien er niet kan worden getraind is afmelden verplicht, uiterlijk 2 uur van te voren. Vermeld daarbij ook 

de reden dat je niet kan. Afbericht per e-mail naar {e-mailadres trainer} of bellen / sms-en / whatsapp-en 

naar {Telefoonnummer trainer}. 

▪ Iedere speler zorgt ervoor 10 minuten voor tijd op het trainingsveld of in de kleedkamer aanwezig te zijn, 

om op tijd te kunnen starten. 

▪ De training/wedstrijd is pas klaar als de trainer dit aangeeft. 

▪ Niet op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijd heeft als consequentie het niet starten in de wedstrijd. 

▪ Van elke (selectie)speler wordt verwacht dat hij er alles aan doet om op de wedstrijddag 100% fit te zijn. 

▪ Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden en trainingen is verplicht. 

▪ Douchen na een training / wedstrijd / toernooi is verplicht. 

▪ Na de training/wedstrijd wordt de kleedkamer na gebruik netjes achtergelaten. 

▪ Toon respect voor elkaar, scheidsrechter, tegenstanders, trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers. 

▪ Ouders zijn er om aan te moedigen, trainers en leiders zijn er om gericht te coachen, tenzij anders 

afgesproken. 

▪ Studie, werk en andere hobbies zodanig plannen, dat je aan je voetbalverplichtingen kunt voldoen. 

▪ Blessures/ beschikbaarheid zo spoedig mogelijk melden aan de trainer, zodat de behandeling daarvan zo 

snel mogelijk kan beginnen en de trainer en het team niet te laat voor een verrassing komt te staan. 

▪ Verzamelen doen we altijd bij JSV Nieuwegein, tenzij anders besproken. 

▪ Elkaar vertrouwen, goed samenwerken en altijd denken en handelen vanuit team belang. 

▪ Als je iets dwars zit, maak het bespreekbaar en probeer met de trainer(s) / leider(s) / Coordinator / 

Technisch Manager / Bestuur een passende oplossing te zoeken. Maar altijd in de deze volgorde! 

Niet nakomen van de afspraken: 

▪ In eerste instantie volgt een gesprek met de desbetreffende speler/ouder(s). 

▪ Kan tot minder speeltijd voor de speler lijden.  

▪ Bij herhaling vind gesprek plaats met de Coordinator / Technisch Manager wat kan leiden tot sancties. 
 

Wij hebben deze regels opgesteld om discipline, teamgevoel en duidelijkheid te creëren bij de spelers en ouders. 

Mochten er spelers zijn die bij voorbaat al zeggen niet aan de regels te willen voldoen, willen deze dan contact 

opnemen met de trainer. 

 

Max Wimmers 

Technisch Manager JSV 

 


