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        Voorwoord 
 
Het jeugdopleidingsplan van SMS Lubbeek heeft als doel, binnen de club, de jeugdopleider een 
hulpmiddel aan te bieden voor het opleiden van de jeugdspeler. 
 
Om op een sociale en pedagogische verantwoorde manier het voetbal met al zijn aspecten aan te 
leren en te plezieren. 
 
De sportieve doelstelling is een zo hoog mogelijk aantal eigen jeugdspelers naar het eerste elftal 
te laten doorstromen. 
 
De jeugdspeler bij het voetbal betrokken te houden voor elk mogelijke functie die hem/haar het 
meest toekomt na de sportieve carrière. 
 
De jeugdspeler staat centraal binnen de werking van SMS. Op de eerste plaats komt de 
jeugdopleider als “de” belangrijke persoon voor de jeugdspeler tijdens zijn voetbalopleiding. 
 
Het sportief beleid zal er voor zorgen de jeugdopleider optimaal te begeleiden en te 
ondersteunen in zijn taken. 
 
In dit kader wordt er aan de jeugdopleider gevraagd om dit plan te lezen en al dan niet 
opmerkingen te noteren. 
 
In de volgende maanden worden er dan weer momenten georganiseerd om het 
jeugdopleidingsplan tot een volledig werkingsmiddel te brengen. 
 
Ik ben  er van overtuigd, door goede communicatie en met in overleg te gaan met alle 
betrokkenen van de club, een hoog aantal jeugddoorstroming kan bereikt worden in de toekomst. 
 
Als TVJO ben ik en met mij alle bestuursleden,  en medewerkers van SMS Lubbeek  zeer 
tevreden als wij een enthousiaste trainer met zijn breed lachende spelersgroep naar het 
trainingsveld zie trekken en ze na de training met dezelfde “smile” en enthousiasme terug 
richting kleedkamer gaan. 
 
Aan allen succes en veel leesgenot.          
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Missie en Visie 
 
De missie van de voetbalclub m.b.t. de jeugdopleiding en jeugdwerking.  
De missie van de jeugdwerking van SMS Lubbeek is om jeugdspelers beter te leren voetballen in 
een sportief gezonde en plezierige sfeer. 
 
Er wordt aandacht besteed aan recreatief en competitief jeugdvoetbal, zowel voetbalinhoudelijke 
als begeleiding van de jeugdspelers tijden de trainingen en de wedstrijden. Buiten de technische, 
fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in: 
  Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij “eervol spelen” belangrijker is dan winnen.   Leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn.   Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders.   Leren verliezen en relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten.   Leren leven met discipline.   Plezier hebben in wat je doet.  
 
Concreet betekent dit: 
 
Jeugdspeler staat centraal in de opleiding en het wedstrijdresultaat is in eerste instantie 
ondergeschikt aan de ontwikkeling van de speler. 
Alle jeugdspelers verdienen een gelijke kans, ongeacht de individuele kwaliteit. 
  Leren voetballen waarbij de ontplooiing van de speler belangrijker is dan het resultaat.  De “Teamgeest” belangrijker is dan het individualisme.  Er respect wordt getoond voor alles en iedereen.  Discipline stimuleert de sfeer en het plezier.  Een positieve aanpak voor een positief resultaat.  Een goede, pedagogisch verantwoorde voetbalopleiding aanreiken.  De functie van SMS Lubbeek moet gezien wordt als een opleiding van eigen spelers die 

op termijn een meerwaarde betekenen voor de senior elftallen.  Sportieve en sociale ervaringen met elkaar delen.  Zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij de voetbalvereniging SMS Lubbeek, 
zodat voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden als speler, coach, 
scheidsrechter, supporter en/of bestuurslid.  Zo veel mogelijk kinderen van de eigen gemeente aan het voetballen te krijgen.  Het moet in de directe omgeving een referentie worden wat betreft jeugdopleiding.  

 
Dit allemaal zijn essentiële waarden die hun ‘roots’ vinden in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding 
waar de basis wordt gelegd voor langdurig lidmaatschap. 
 
Hierbij is het niet onbelangrijk dat de gemeentelijke instanties dit project ondersteunen, en zich 
verantwoordelijk stellen voor een accommodatie die voldoet aan de hedendaagse normen. 
         



11  

 Versie 2.0 SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | augustus 2015     

Visie van de voetbalclub m.b.t de jeugdbegeleiding en jeugdopleiding.  
De visie om deze missie te bereiken:  Een jeugdwerking die ondersteund wordt door de ganse clubwerking.   Een verzorgde infrastructuur die toelaat om optimaal de sport te beoefenen.   Jeugdopleiders en jeugdspelers het nodige materiaal aanreiken.   Een open en vlotte communicatie naar ouders, spelers en jeugdwerking.   Goede jeugdopleiders aantrekken, die een positieve aanpak gebruiken.   Jeugdopleiders en jeugdmedewerkers stimuleren op vervolmakingcursussen te volgen of 

deze zelf aan te reiken.   Evaluatie en bijscholing van jeugdspelers.   De positieve jeugdwerking aanwenden om goede jeugdspelers aan te trekken, die een 
positieve sportieve meerwaarde kunnen zijn voor onze jeugdspelers.   Samenwerken met de Gemeentelijke sportraad, andere Lubbeekse verenigingen en met de 
Lubbeekse schoolverenigingen om het jeugdvoetbal in de gemeente te promoten.   Aanwenden van externe mogelijkheden die de club een meerwaarde brengen op alle 
sportieve aspecten (KBVB/VFV, FootPass, projecten, …).  

 
Externe doelstellingen:  Met goed voetbal de aantrekkingspool zijn voor de jeugd in de regio.   De relaties met de plaatselijke onderwijsinstellingen optimaliseren  Nauw samenwerken met andere sportverenigingen   Het inrichten van jaarlijkse opendeurdagen waarop iedereen welkom is en aan de 

trainingen kan deelnemen 
 
Interne doelstellingen: Trachten jaarlijks een paar jeugdspelers te kunnen brengen tot in de A- kern, alsook de B-kern 
ruim met de jeugd kunnen bevolken. 
Een complete opleiding trachten te geven door:  Verbetering van individuele technische en tactische kwaliteiten met aangepaste 

trainingen.   Verbetering van groep tactisch denken en handelen via trainingen en coaching in 
wedstrijden en tornooien op niveau van 2ste Provinciale.  Een verzorgde begeleiding van de spelers voor, tijdens, na trainingen, wedstrijden en 
tornooien.  Tijdens alle trainingen en wedstrijden de naam en kleuren van de club waardig 
vertegenwoordigen door: o Een correcte houding tegenover scheidsrechter.  o Een correcte houding tegenover afgevaardigden, medespelers, tegenspelers, 

bestuursleden, vrijwilligers, supporters en ouders.  
Spelvisie: Aanvallend voetbal 
Creativiteit op alle posities 
Opbouw van achteruit 
Inschuivende spelers 
Zonevoetbal 
 
Iedere jeugdtrainer geeft aan iedere geselecteerde jeugdspeler die op het scheidsrechter blad 
staat,  50% speelgelegenheid per wedstrijd. 
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Jeugdopleidingsplan  Er wordt binnen de voetbalclub SMS Lubbeek van iedereen, die met jeugdvoetbal begaan is, een 
engagement verwacht om de jeugdopleiding te optimaliseren. 
De voorgestelde opleidingsvisie blijft een theoretisch model dat permanente bijsturing vraagt. De 
toepassing van deze opleidingsvisie in de praktijk blijft het uiteindelijke doel. 
 
I. DOELSTELLINGEN ONDERBOUW  
 
1. U6 1) FYSISCH:  

- Spelend actief zijn.  
- Natuurlijke lenigheid behouden en aanwakkeren.  

2) PSYCHOMOTORISCH:  
- Lichaamsperceptie: voor / achter, links / rechts, onder / boven  
- Reactiesnelheid: auditief, visueel  
- Oog-hand-voetcoördinatie  
- Evenwichtsbesef en evenwichtscontrole 

3) COGNITIEF  
- Fantasiebeleving  
- Eenvoudige spelregels leren begrijpen en ze ook onthouden 

4) SOCIAAL:  
-     Spelvreugde  
- Leren omgaan met andere kinderen  
- Zelfvertrouwen: initiatief  nemen  
- Aandacht  hebben voor eigen kunnen en falen 
- Fair Play  

5) TECHNISCH  
- Dribbelen tussen hindernissen 
- Ervaren wat een bal is, hoe hij rolt  
- Controle voet  
- Balbeheersing 

6) TACTISCH 
- Duel 1/1  
- Aanleren van het voetbalspel.  
- Elkaar helpen 

7) POSITIONEEL: 2 tegen 2 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

6 meter 6 meter 6 meter 

K K 
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2. U7  1) FYSISCH:  
- Spelend actief zijn.  
- Natuurlijke lenigheid behouden en aanwakkeren.  

2) PSYCHOMOTORISCH:  
- Lichaamsperceptie: voor / achter, links / rechts, onder / boven  
- Reactiesnelheid: auditief, visueel  
- Oog-hand-voetcoördinatie  
- Leren ontspannen  

3) COGNITIEF  
- Fantasiebeleving en emotioneel goed aanvoelen  

4) SOCIAAL:  
-     Spelvreugde  
- Leren omgaan met andere kinderen  
- Doorzettingsvermogen (niet opgeven)  
- Zelfvertrouwen: initiatief nemen  
- Fair Play  

6) TECHNISCH  
- Dribbelen tussen hindernissen  
- Controle voet  
- Passeer en schijnbewegingen  

8) TACTISCH 
- Duel 1/1  
- Hoekschop  
- Balbezit (B+)  

o Snel scoren  
- Balverlies (B-)  

o Doel afschermen  
o Elkaar helpen  

9) POSITIONEEL: 5 tegen 5: ruitvorm met mee voetballende doelmannen 
 

9 Cockpit   
 

11 Linker Vleugel 7 Rechter Vleugel   
 

3 Staart   
 

1 Stuurstaart 
 

positie 1: 
 meevoetballende doelmannen 
 aanspeelbaar maken 
 niet uit de hand uittrappen 

 
 



14  

 Versie 2.0 SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | augustus 2015     

positie 7 en 11:  
 bij B+ openspelen, tegen de zijlijn 
 aanspeelbaar zijn actie durven maken 
 voor doel komen bij voorzet van de andere flank 

positie 3:  
 aanspeelbaar zijn bij balbezit 
 doelman in steun komen bij balbezit 
 medespeler  uitvoetballen (bal niet wegtrappen) 

positie 9: 
 diep blijven 
 ruimte maken voor de medespeler 
 aanspeelbaar zijn voor doel 

 
3. U8 – U9  
 1) FYSISCH:  

- Spelend actief zijn.  
- Natuurlijke lenigheid behouden en aanwakkeren.  
- Streven naar correcte lichaamshouding.  

2) PSYCHOMOTORISCH:  
- Lichaamsperceptie: voor / achter, links / rechts, onder / boven  
- Evenwichtsbesef  
- Reactiesnelheid: auditief, visueel  
- Oog-hand-voetcoördinatie  
- Leren ontspannen  
- Ruimteperceptie  
- Inschatten van afstanden  
- Tijdsperceptie  
- Aanvoelen van ritme en tempo  
- Leren bewegen in tijd en ruimte (met en zonder bal, voetbalspecifiek)  

3) COGNITIEF  
- Eenvoudige spelregels begrijpen en onthouden  
- Begrippen aanleren vanuit de motoriek (coachingswoorden)  
- Fantasiebeleving en emotioneel goed aanvoelen  

4) SOCIAAL:  
-   Spelvreugde  
- Leren omgaan met andere kinderen  
- Aandacht hebben voor eigen kunnen en falen  
- Doorzettingsvermogen (niet opgeven)  
- Spelregels en afspraken kunnen toepassen (opruimen trainingsmateriaal..)  
- Zelfvertrouwen: initiatief nemen  
- Verantwoordelijkheidsgevoel kweken: taken toevertrouwen  
- Fair Play  
- Orde en netheid  
- Hygiëne  

5) TECHNISCH:  
- Baas zijn over de bal  
- Leiden en dribbelen met alle voetdelen  
- Dribbelen tussen hindernissen  
- Controle voet en dij  
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- Jongleren  
- Passeer en schijnbewegingen  
- Tweevoetigheid, passing binnenkant voet  
- Wreeftrap met voorkeursvoet  
- Gerichte doeltrap  
- Initiatie inworp  
- Zoolwerk  

TACTISCH:  
- Duel 1/1  
- Aanleren van de beginselen van het positiespel (vanaf U8)  
- Hoekschop  
- Balbezit (BB)  

o    Ruimte maken 
o De bal in de ploeg houden door dribbelen, passing, kaatsen  
o Snel scoren  

 
- Balverlies (BV)  

o Ruimte klein maken  
o    Tegenstander met de bal voor je houden o Doel afschermen 
o Elkaar helpen  

 
7) POSITIONEEL: 5 tegen 5: ruitvorm met meevoetballende doelmannen  

(B+ grote vlieger / B- kleine vlieger) 
 9 Cockpit   
 

11 Linker Vleugel 7 Rechter Vleugel 
 

3 Staart   
 

 
1 Stuurstaart 

 
positie 1:  
 meevoetballende doelmannen  
 aanspeelbaar maken 
 niet uit de hand uittrappen 

positie 7 en 11:  
 bij B+ openspelen, tegen de zijlijn, aanspeelbaar zijn vooractie maken 
 actie durven maken 
 voor doel komen bij voorzet van de andere flank 

positie 3:  
 aanspeelbaar zijn bij balbezit doelman 
 in steun komen bij balbezit medespeler 
  uitvoetballen (bal niet wegtrappen) 
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positie 9:  
 diep blijven, ruimte maken voor de medespeler vooractie maken 
 aanspeelbaar zijn voor doel 
 aannemen, actie maken, kaatsen of bal bijhouden  4 .U10 – U11  1) FYSISCH:  
- Spelend actief zijn  
- Natuurlijke lenigheid behouden en aanwakkeren  
- Correcte lichaamshouding behouden  
- Uithoudingsvermogen verhogen  
- Buikspieren en rugspieren aangepast verstevigen  
- Behendigheid  

2) PSYCHOMOTORISCH:  
- Correcte loophouding  
- Dynamische evenwichtsregeling  
- Afremmen of ombuigen van een bepaalde beweging in een andere  
- Reactie snelheid: auditief, visueel  
- Oog-hand-voetcoördinatie  
- Ademhaling onder controle houden – ontspannen  
- Ruimteperceptie  
- Gezichtsveld vergroten  
- Afstanden inschatten (ver - dichtbij, diepte, hoogte)  
- Tijdsperceptie (snel - traag)  
- Aanvoelen van ritme en tempo  
- Wendbaarheid  

3)  COGNITIEF:  
- Coachingswoorden aanleren  
- Emotioneel goed zitten  
- Taakomschrijving per positie kiezen  
- Spelregels kennen  
- Mening hebben en leren uitdrukken  
- Eigen prestatie leren beoordelen, ook tegenover medespelers  

4) SOCIAAL:  
- Spelvreugde  
- Leren omgaan met andere kunnen en falen  
- Spelregels en afspraken kunnen toepassen  
- Doorzettingsvermogen (niet opgeven)  
- Zelfvertrouwen: initiatief nemen  
- Concentratievermogen oefenen  
- Verantwoordelijkheidsgevoel kweken: taken toevertrouwen  
- Samen opdrachten uitvoeren  
- Fair Play  
- Orde en netheid  
- Hygiëne  
- Prestatiedrang positief benaderen  
- Zin voor nauwkeurigheid in de uitvoering van bewegingen  
- Verbeteren van het individueel kunnen: door zich te meten met zichzelf  
- Milieubewust  
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 5) TECHNISCH:  
- Baas zijn over de bal (snelheid en ruimte)  
- Leiden en dribbelen met alle voetdelen, met afgeschermde bal en passieve tegenstander  
- Leiden met richtingverandering  
- Dribbelen tussen hindernissen met afgeschermde bal  
- Van balcontrole met de voetzool en met binnenkant voet naar controle buitenkant voet, controle 

hoge bal en versnelling  
- Tweevoetigheid, passing, binnenkant voet, 1-2 beweging  
- Wreeftrap met beide voeten, na controle, op rollende bal  
- Halve volley binnenkant voet en wreef  
- Correcte inworp en vrijkomen bij een inworp  
- Gerichte doeltrap, tweevoetig  
- Afwisselend jongleren  
- Kappen en draaien  
- Ritmeverandering na dribbel  
- Vervolmaking zoolwerk  
- Initiatie koppen  

6) TACTISCH:  
- Aanleren van de beginselen van het positiespel via normen 4/1, 3/1 en 5/2 
- Korte hoekschop met 2 met beweging achterom 
- Inworp na switchbeweging 
- Balbezit (B+) o zo snel mogelijk aan het doel van de tegenpartij geraken (niet wegtrappen)  o ruimte groot maken o de bal in de ploeg houden door dribbelen, passing, kaatsen o numeriek meerderheid creëren  o vrijkomen van je tegenstrever  

 
- Balverlies (B-)  

o tegenstander met de bal voor je houden  
o    tegenstander verplichten actie te maken naar achter of in de breedte 
o doel afschermen 
o    de formatie compact houden 
o    het principe van een schuine rugdekking toepassen 

7) POSITIONEEL: 8 tegen 8: dubbele ruitvorm met meevoetballende doelman 
 

 U10    U11       
11 7   11 7 

     10 
8 10 6    
    8 6 

5 2     
    5 2 
 1    1 
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positie 1:  
 meevoetballende doelman 
  startpunt voor opbouw spel 
 het spel kunnen verplaatsen van links naar rechts en omgekeerd  
 niet uittrappen positie 2 en 5:  
 bij B+ openspelen, tegen de zijlijn, aanspeelbaar zijn vooractie maken voet of diep 
 actie maken mee opschuiven 
 verdedigende taak niet uit het oog verliezen 7 positie 3: aanspeelbaar zijn bij balbezit doelman 
 in steun komen bij balbezit medespeler 2,5 en 10 uitvoetballen (bal niet wegtrappen) 
 actie durven maken aansporen tot opschuiven Breedtespel positie 10:  
 in steun komen bij balbezit 7,9 en 11 
 Positiekeuze en speloverzicht aanspeelbaar zijn 
 bij balbezit 2,3 en 5 Inschuiven 
 spel verleggen van links naar rechts en andersom  Positie 7,11: 
 open spelen, tegen de zijlijn, aanspeelbaar zijn 
 vooractie maken actie durven maken 
 voor doel komen bij voorzet van de andere flank vrij lopen en bal vragen 
 voorzet op doel is belangrijk 1-2 actie met centrale spelers Positie 9:  
 diep blijven,  
 ruimte maken voor medemaats 
 bal in de voet en in de diepte vragen 
 vooractie maken 
 aanspeelbaar zijn voor doel 
 aannemen, actie maken, kaatsen of bal bijhouden 
 doelgericht zijn   
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8)  OPLEIDINGSPLAN BALBEZIT (B+)     
 

       
 

 T+ Basisprincipes zonevoetbal BALBEZIT U10 U11   
 

        

 1 Openen breed     
 

        

 2 Openen diep     
 

        

 3 Driehoekspel met evenredige onderlinge afstand x x   
 

        

 4 Ruimte creëren voor zichzelf en benutten ervan x x   
 

        

 5 Ruimte creëren voor medespeler en benutten ervan x x   
 

        

 6 Geen dom balverlies leiden     
 

        

 7 Zo snel mogelijk de bal doorspelen x x   
 

        

 8 Zo hoog mogelijke balsnelheid x x   
 

        

 9 Diagonale in en out passing naar zwakke zone     
 

        

 10 Een speler of linie overslaan x x   
 

        

 11 Infiltratie in de ruimte op het juiste moment x x   
 

        

 12 Give & go x x   
 

        

 13 Infiltratie met de bal met balzekerheid x x   
 

        

 14 Tegenstander opzoeken – challenge     
 

        

 15 Doelkans creëren d.m.v. individuele actie     
 

        

 16 Een bruikbare voorzet trappen x x   
 

        

 17 Subtiele eindpass in de diepte x x   
 

        

 18 Efficiënte bezetting voor doel     
 

        

 19 Snel dekking ontvluchten door snel te bewegen x x  
 

       

 20 Diepte induiken in de rug van de verdediging     

     
 

        

 21 Zo snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans     
 

        

 22 De verste spelers lopen zich vrij (loshaken/uit blok)     
 

        

 23 Na balrecuperatie is de eerste actie diepte gericht x x   
 

        

 24 Diep blijven spelen x x   
 

        

 25 Enkele spelers infiltreren uit blok (=sprint)     
 

         Formulier ingevuld volgens de gegevens van de cursus instructeur B voorjaar 2015 te Butsel. 
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9)  OPLEIDNGSPLAN BALVERLIES (B-)     
 

       
 

 T- Basisprincipes zonevoetbal BALVERLIES U10 U11   
 

        

 1 Een blok van 35 op 35m zetten (speelruimte verkleinen)     
 

        

 2 Evenredige onderlinge afstanden     
 

        

 3 Het verdediging t.h.v. de middenlijn (HIGH PRESS) x x   
 

        

 4 CV dichtst bij de bal bepaalt off-side lijn x x   
 

        

 5 Positieve druk op de balbezitter x x   
 

        

 6 Negatieve druk op de balbezitter     
 

        

 7 Dekking door de dichtste medespeler x x   
 

        

 8 Geen kruisbewegingen met naburige spelers maken x x   
 

        

 9 Van binnen naar buiten verdedigen     
 

        

 10 Een schuivend en kantelend blok x x   
 

        

 11 Een meeschuivende doelman x x   
 

        

 12 Het duel nooit verliezen x x   
 

        

 13 Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid x x   
 

        

 14 Recuperatie door interceptie     
 

        

 15 Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie     
 

        

 16 Zich niet laten uitschakelen door individuele actie x x   
 

        

 17 Een voorzet beletten x x   
 

        

 18 Centrale as afschermen     
 

        

 19 Efficiënte bezetting voor doel x x  
 

       

 20 Kortere dekking met zicht op tegenstander en bal     

     
 

        

 21 Geen systematisch buitenspel     
 

        

 22 Doelpoging afblokken     
 

        

 23 Een hoge compacte T-vorm van 4+K x x   
 

        

 24 T-vorm remt tegenaanval af x x   
 

        

 25 Niet T-vorm spelers zo snel mogelijk terugkomen     
 

         Formulier ingevuld volgens de gegevens van de cursus instructeur B voorjaar 2015 te Butsel.       
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5. COERVERTECHNIEKEN – BAAS WORDEN OVER DE BAL   
Wat houdt de Wiel Coerver methode in? 
  
Het eigen maken van talloze functionele bewegingen en oefeningen doormiddel van individuele 
en specifieke techniektrainingen.  
Om te kunnen voetballen moet je zoveel mogelijk controleren, domineren en over de 
tegenstander heen gaan en je moet je kunnen handhaven aan de bal in alle situaties om een 
complete voetballer te worden.  
We oefenen om in 1 minuut zoveel mogelijk balcontact te hebben, waarbij de basistechniek 
natuurlijk functioneel moet zijn.  
Door veel te herhalen de oefeningen perfectioneren. Om te herhalen de juiste mentaliteit nodig. 
Speler coachen om ook thuis te oefenen, iedere dag een kwartiertje oefenen. De trainingen heeft 
er baat bij. Of zoals Wiel Coerver altijd zegt: “Voetballen doe je 20% met je hoofd, 20% met je 
benen en 60% met je hart. Dus speel met je hart.  
Fouten maken mag, sterker nog fouten durven maken, dit is goed voor de persoonlijke 
ontwikkeling. De speler wordt rustiger en krijgt daardoor meer vertrouwen. Door mentaal 
sterker te worden wordt de speler weerbaarder”.  
We leren stapsgewijs de volgende zaken:  
 Baas over de bal worden  
 Snel voetenwerk (souplesse)  
 Basis techniek (functioneel) 
 Dribbelen en drijven (start en sprintsnelheid (accelereren) Passen en trappen + aanname 
 Kappen en draaien, controleren en domineren Koppen 
 Schijnbewegingen 
 Passeerbewegingen (frontaal passeren) Partij- en wedstrijdvormen 
 Afwerken op de goal 

 
TRAININGSMODULES  
 
OPWARMING   
MODULE 1: BALVAARDIGHEID   
 Item 1: Coervertechnieken – leerstof Joost Desender 
 Item 2: leiden, stoppen en draaien  
 Item 3: dribbel  
 Item 4 : georiënteerde controle en pas  
 Item 5: 2-voetigheid  
 Item6: jongleren   

MODULE 2: COORDINATIE   
 Item 1: looptechniek 
 Item 2: snel voetenwerk  
 Item 3: oog-hand-voetcoördinatie  
 Item 4: wendbaarheid  

 
MODULE 3: SOCCERPAL   
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KERN   
MODULE 1: WEDSTRIJDVORMEN  
 Item 1: 5><5 posities aanleren  
 Item 2: 8><8 posities aanleren  
 Item 3: varianten met kaatsers  
 Item 4: varianten met dwingende opdracht 

  
MODULE 2 : BALBEZIT EN BALVERLIESVARIANTEN   
 B+  o Item 1: vrijlopen/bal in de ploeg houden  o Item 2: open gaan (groot maken)  o item 3: aanspeelbaar zijn (vooractie maken)  o Item 4: scoren  
 B-  o Item 1: onderscheppen van de bal  o Item 2: blokvorming (klein maken)  o Item 3: positioneel storen  o Item 4: scoren beletten 

  
MODULE 3: DUEL 
  Item 1: 1><1 met scoren 
 Item 2: 2><2 met scoren 
 Item 3: varianten 
 Item 4 bal afschermen / lichaam gebruiken 

 
MODULE 4: AFWERKEN OP DOEL  
 Item1: doelpoging dichtbij 
 Item 2: doelpoging op lage voorzet 
 Item 3: doelpoging op afstand 

 
MODULE 5: CONDITIETRAINING  
 Item 1: balbezitvarianten (module 2 B+) 
 Item 2: balverliesvarianten (module 2 B-) 

 
MODULE 6: SNELHEIDSTRAINING  
 Item 1: reactiespelen 
 Item 2: tikspelen 
 Item 3: snelheid met bal 
 Item 4: snelheid zonder bal 
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MODULE 7: BALVAARDIGHEID  
 Item 1: dribbel 
 Item 2: georiënteerde controle en pas 
 Item 3: jongleren 
 Item 4: leiden en stoppen van de bal 
 Item 5: Coervertechnieken 
 Item 6: 2-voetigheid 

 
MODULE 8: COORDINATIE  
 Item 1: looptechniek 
 Item 2: snel voetenwerk 
 Item 3: oog-hand-voetcoördinatie 
 Item 4: wendbaarheid 

 
MODULE 9: SOCCERPAL  
COOLING DOWN   
MODULE 1: BALVAARDIGHEID   
 Item 1: jongleren 
 Item 2: traptechniek   
 Item 3: Coervertechnieken (huiswerk) 

 
MODULE 2: SOCCERPAL (huiswerk)  
MODULE 3: RESPECT EN ZORG VOOR HET MATERIAAL  
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B)  JAARSCHEMA COERVER   
Hieronder een voorbeeld van een jaarschema volgens Coerver, die we kunnen integreren in onze 
trainingen. Elke training wordt op dezelfde manier opgebouwd. 
Het trainingsschema bestaat telkens uit een vast maandelijks thema.   
MAAND OPWARMING KERN   

      
 Module 1  Module 1   
Augustus Module 2  Module 1,2,3 en 4   

 Module 3  Module 7,8 en 9   
      
 Module 1 Item 1 Module 2 B+   
September Module 2  Module 3   

 Module 3  Module 5   
      
 Module 1 Item 4    
Oktober Module 2  Module 3   

 Module 3     
      
 Module 1 item 3 

Module 3 
  

November Module 2 
   
 

Module 4 
  

 
Module 3 

   
     
     
 

Module 1 Item 2 Module 2 B- 
 

   
December - Januari Module 2  Module 3   

 Module 3  Module 5   
      
 Module 1 Item 5 

Module 3 
  

Februari Module 2 
   
 

Module 6 
  

 
Module 3 

   
     
      
 Module 1 Item 1 en 5    
Maart Module 2  Module 1   

 Module 3     
      
 Module 1 item 2 en 3    
April Module 2  Module 1   

 Module 3     
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5. TRAININGSINDELING VOOR ONDERBOUW   1) Volgens de progressieve methode              Er wordt met de meest vereenvoudigde manier wedstrijdvorm gestart om nadien progressief meer complexe vormen aan te bieden en te eindigen met de meest complexe wedstrijdvorm.  2) Doorschuiftraining volgens jaarplanning   a) Voorstelling   Er worden door de coördinator groepen samengesteld, aan de hand van leeftijd en 
vaardigheden van de spelers  Elke opleider werkt één oefening uit met eventuele variante, die hij zal geven aan elk van de drie  
groepen, aangepast aan leeftijd en vaardigheden van de spelers.  
De groepen schuiven door naar de volgende oefening op een bepaalde tijd, aangegeven door de  
coördinator.  

b) Doelstelling  
Alle spelers komen in aanmerking om met evenwaardige medespelers te trainen.  
De spelers leren elkaar beter kennen waardoor de kennis niet alleen in hun ploeg blijft.  
De spelers kennen alle opleiders uit hun categorie.  
De stap naar een andere groep (ploeg) wordt minimaal.  
De discipline onder elkaar en tegenover andere wordt versterkt.  

c) Organisatie  
10 minuten voor aanvang verzamelen de spelers in de kleedkamer  
10’ gezamenlijke opwarming – Coördinator in samenwerking met opleiders.  
15’ oefening 1 – Opleider  
15’ oefening 2 – Opleider  
15’ oefening 3 – Opleider  
5’ Colling Down – Coördinator  

 Opleiders ruimen op  
Spelers gaan met coördinator naar de kleedkamers  

d) Thema / tijdstip  Thema wordt bepaald door de coördinator in samenspraak met de jeugdopleiders. Met een frequentie van 1x/ maand       
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II. DOELSTELLINGEN MIDDENBOUW   
1. U12 – U13 – U15   1)  BASICS  
Individuele technische, tactische en fysieke basisvaardigheden die een speler nodig heeft om in hetcollectieve spel de teamtactics principes in de zonefilosofie goed te kunnen toepassen en uitvoeren. 
    
 BALBEZIT BALVERLIES     
 Passing Intercepties     
 Controles Druk zetten     
 Leiden - dribbelen Duel     
 Afwerken Afweren     
 Vrijlopen, steunen, loshaken Korte dekking – Onderlinge dekking     
 a)  BASICS TECHNISCH – COORDINATIE 
    
 BALBEHEERSING   
    
 Basisbewegingen  Smart-First-Touch     
 Kappen en draaien  Jongleren     
 Schijn en passeerbewegingen  Soccerpal       b)  BELANG      
 
Het is belangrijker dat de jeugdopleider inziet dat technische, tactische en fysieke elementen met 
elkaar verbonden zijn en dit resulteert in de handelingssnelheid   
 
Gekoppeld aan een gezonde dosis creativiteit impliceert het een technische, tactische en fysieke   
bekwaamheid om spelproblemen op te lossen.     
        
  

ZIEN DENKEN DOEN 
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2) BASISVAARDIGHEDEN IN DETAIL  
 
a) BALBEZIT: POSITIESPEL 
Vrijlopen:  o Speler kan zich aanspeelbaar opstellen op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen 

(anticiperen)  o Speler kan zich in de vrije ruimte opstellen wanneer hij niet aanspeelbaar is. Vrijlopende 
spelers houden steeds oogcontact met balbezitter.  o Speler kan als hij vrij staat dit laten merken door te spreken (=speel)  o Speler blijft nooit staan na het geven van een pas (steun, infiltreer of neem positie in) 
Speler maakt een vooractie indien hij van kort gedekt wordt  o Speler kan zich juist ingedraaid opstellen  o Speler kan zich aanspeelbaar maken door af te haken Vrijlopen in de diepte (buitenspel 
omzeilen)  o Speler kan zich vrijlopen door achter de verdediger door te gaan 

Steunen: o Speler kan een medespeler steunen (= door snel en juist naar de bal te bewegen) als 
medespeler aan de bal in moeilijkheden zit (= als hij onder druk wordt gezet)  

Loshaken: o Speler kan zich vrijlopen door los te haken (contraloop/tussen linies lopen)  
 

b) BALBEZIT: PASSING  
Korte passing: o Speler kan een korte pass binnenkant voet naar een medespeler geven die dichtbij staat. o Speler kan een korte pass aan de juiste snelheid geven dat de passontvanger in de in de 

meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (= op de verste voet/in de loop)  o Speler kan met de juiste speelvoet inspelen (=verste voet) zodat hij in gunstige 
omstandigheden het spel kan verder zetten (kaatsvoet - loopvoet)  o Speler kan een bal kaatsen op een steunende speler  o Speler zorgt er voor dat medespeler de bal in de loop kan meenemen zonder dat hij/zij 
beweging niet dient af te remmen  o Speler kan met een give & go een tegenspeler uitschakelen bij ruimte in de rug van de 
tegenstander  

Halflange passing: o Speler kan de wreeftrap met de juiste voet en met de juiste balsnelheid geven naar een 
speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en met een korte pass  o Speler kan de wreefpass op een zodanige manier trappen met de juiste voet dat de 
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop, op de 
verste voet)  o Speler kan de halflange voorzet zo snel en zo hard mogelijk trappen met de wreef  
(voorzetten, hoekschoppen, indirecte vrije trap)  

Lange passing:  o Speler kan de wreeftrap met de juist voet en met de juiste balsnelheid geven naar een speler 
die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte pass  o Speler kan de wreeftrap op een zodanige manier trappen met de juiste voet dat de 
passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop, in de 
verste voet)  
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c) BALBEZIT: BALCONTROLE  
Lage bal: o Speler kan een correcte balcontrole op een lage pass uitvoeren (in beweging, speelklaar, 

verste voet)  o Speler kan voor of tijdens de controle kijken wie er vrij staat Speler kijkt zo weinig 
mogelijk naar de bal tijdens de controle Speler wacht nooit de bal af  o Speler richt de voeten steeds voor of tijdens de controle richting doel tegenstander (= 
ingedraaid)  o Speler kan de bal slim controleren wanneer een verdediger hem onder druk zet (weg van de 
verdediger, tegenvoets, naar de vrije ruimte) (= smart first touch)  o Speler kan met verschillende delen van de voet de bal controleren  

Halfhoge bal: o Speler kan de halfhoge bal met alle delen van het lichaam zodanig controleren dat hij geen 
balverlies lijdt en dat de bal zo dicht mogelijk bij hem blijft (= remmend stoppen  o Speler kan met de voet een correcte balcontrole op een halfhoge pass uitvoeren waarbij 
indien mogelijk van op de grond kan verder gespeeld worden   d) BALBEZIT: LEIDEN EN DRIBBELEN Leiden: o Speler kijkt zo weinig mogelijk naar de bal  o Speler weet wanneer hij moet leiden (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen kans 
op gevaarlijk balverlies)  o Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden richting doel  o Speler kan de bal met de wreef van de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden en 
leiden  o Speler leidt de bal met de voet die zich het verst van de tegenstander bevindt  o Speler houdt het lichaam bij het wegdraaien steeds tussen de tegenstander en de bal o  Speler kan zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige 
omstandigheden kan verder zetten  

Dribbelen: o   Speler dribbelt door een verandering van richting, door een verandering van snelheid of 
ritme en/of door middel van een schijnbeweging o Speler weet wanneer te dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen 
werkelijke doelkans)  o Speler zorgt ervoor dat je bij een dribbel de bal dicht bij de voet houdt Speler kijkt zo 
weinig mogelijk naar de bal bij het dribbelen  o Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen Speler kan een tegenspeler langs 
beide kanten dribbelen  o Speler kan bij het dribbelen zo veel mogelijk terreinwinst richting doel boeken  o Speler kan de tegenstrever dribbelen langs de kant waar de meeste ruimte is  
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e) BALBEZIT: AFWERKEN 
 Dichtbij: o Speler weet wanneer naar doel trappen (bij werkelijke doelkans) Speler kan van dichtbij 

een doelpunt maken door te plaatsen  o Speler volgt de bal na het uitvoeren van het doelschot  o Speler trapt de voorzet in 1 tijd naar doel als er een verdediger dicht bij hem staat. Als in 
1 tijd afwerken moeilijk is of als er een verdediger dicht bij opgesteld staat, controleert hij 
eerst de bal.  o Speler werkt voorzet af met verste voet Speler kan een halfhoge voorzet afwerken  o Speler kan een hoge voorzet binnenkoppen  

Halfver: o Speler weet wanneer er van op welke afstand hij van halfver naar doel kan trappen (bij 
werkelijke doelkans en als er geen medespelers in meer gunstige omstandigheden 
aanspeelbaar zijn).  o Speler kan van op halfverre afstand een doelpunt maken (10à20m) Speler kan een vrije trap 
rechtstreeks op doel geven  o Speler trapt met de voet het dichts bij de bal  
 

f) BALVERLIES I.F.V. DE BAL  
Intercepties: o Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te intercepteren Speler kan  na de 

interceptie in het bezit van de bal blijven indien  o Speler kan een korte pass, een mogelijke doelkans of een doelpunt afweren  
 
g) BALVERLIES I.F.V. TEGENSPELER AAN DE BAL 
Jagen naar: o Speler kan tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk zetten als die in de bal zijn 

zone komt  o Speler weet dat hij de tegenstander aan de bal tot op 2m. moet aanvallen Speler kan 
beletten dat de bal voor doel wordt gebracht  o Speler blijft tussen tegenspeler aan de bal en doel opgesteld staan bij het jagen naar de bal 
(=naar buiten)  o Speler kan zich opstellen in de schiethoek als zijn tegenstrever naar doel trapt 

Duel/sportief/agressief:  o Speler kan een goede verdedigende houding aannemen waardoor hij in gunstige 
omstandigheden het duel kan aanvatten  o Het duel nooit verliezen  o Speler kan het duel aangaan op het juiste moment (=in controle)  o Speler kan indien mogelijk na duelwinst ook in het bezit van de bal komen Speler kijkt 
naar de bal! Laat zich niet uitschakelen door schijnbewegingen  o Speler zet negatieve druk wanneer uitgeschakeld of neemt positie andere speler in  o Speler blijft zo lang mogelijk recht. Probeer de bal af te nemen als hij te ver van zijn voet is 
(m.a.w. als je eerder dan de speler in balbezit bij de bal kan).  

Remmend/wijken: o   Speler weet wanneer hij remmend wijken moet toepassen (als hij de bal niet kan afnemen, 
ondertal) o   Speler kan snelheid uit actie van de tegenspeler halen waardoor tegenspeler(s) kunnen 
terugkeren en druk kunnen zetten o Speler kan de tegenstander bij remmend wijken naar buiten duwen  
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h) BALVERLIES I.F.V. TEGENSPELER ZONDER BAL  
Spelhoek afsluiten: o Speler belet dat zijn rechtstreekse tegenspeler in de rug diep kan aangespeeld worden (= 

van binnen naar buiten)  o Speler belet dat zijn rechtstreekse tegenspeler aanspeelbaar is  
Korte dekking: o Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse tegenstander ofwel 

aangespeeld wordt ofwel in gunstige omstandigheden de ontvangt. Niet laten draaien.  o Speler kan in de kortere dekking zich juist opstellen (= split vision)  
 
i) BALVERLIES I.F.V. MEDESPELER DICHTER BIJ DE BAL  
Rugdekking: o Speler kan zich op juiste afstand ten opzichte van dichtstbijzijnde medespeler opstellen 

waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler 
uitgeschakeld is  o Dichtst bijzijnde speler(s) geeft rugdekking Doelman speelt attent mee  

 
j) OMSCHAKELING B+ > B-: o Speler kan na persoonlijk balverlies het duel met de balafnemer aangaan  o Speler kan onmiddellijk na de balrecuperatie bij werkelijke doelkans naar doel trappen of 

zoveel mogelijk terreinwinst richting doel via een individuele actie of via een pass  o Speler kan wanneer er geen mogelijkheid tot terreinwinst is het balbezit behouden  
 
2. LICHAAMSBEHEERSING?   
Baas zijn over “het lichaam” fysiek – coördinatie vermogen 
 
Voetbalspecifiek kunnen “bewegen” in tijd en ruimte, voetbalhandelingen gepast en juist te kunnen 
uitvoeren. 
 
Een goed loopvermogen, maar ook kunnen remmen, springen, vallen, opstaan, stabiliteit, ... 
 
Een goede lichaamsbeheersing als fundament voor een betere balbeheersing en basis voor een 
betere explosiviteit.  

Doelstellingen:  
 o Neuro-musculair: prikkelsterkte – prikkelfrequentie o Intra- en intermusculaire coördinatie  o Wendbaarheid, beweeglijkheid  o Evenwicht, gewrichtsstabiliteit, proprioceptie  o Richtingsveranderingen  o Correcte looptechniek, loopritme  o Lichtvoetig bewegen, sneller handelen en anticiperen in spelsituaties  o Visueel en auditief reactievermogen  o De basis leggen voor een betere explosiviteit  
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3. TEAMTACTICS?  
 
De teamtactics zijn het geheel van handelingen die de verschillende spelers dienen uit te voeren om 
als team zo goed mogelijk te functioneren ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de 
spelers gebruik maken van de basics, de fysieke en mentale vaardigheden. 
 

Balbezit Balverlies 
Opbouwzone beheersen Blokvorming 
Infiltratie naar de waarheidszone Balrecuperatie 
Waarheidszone beheersen Waarheidszone beheersen 
Gevaarlijke tegenaanval opzetten Gevaarlijke tegenaanval beletten 

 
1)  TEAMTACTICS IN DETAIL - BALBEZIT  
 
a)  OPBOUWZONE BEHEERSEN  
Bij het spelen van een 4-3-3 met een aanvallende driehoek (alsook roterende driehoek) kan de  
balcirculatie in de meest gunstige omstandigheden plaatsvinden aangezien een dergelijke 
veldbezetting de meeste driehoeken voorziet. Om de opbouwende kwaliteiten van de keeper en 
verdedigers te verbeteren dient de jeugdopleider te kiezen voor een “gerichte” opbouw vanachter 
uit. M.a.w. de doelman wordt afgeraden om bij een doeltrap of een uittrap vanuit de hand de bal zo 
ver mogelijk uit te trappen, gericht houd hier in dat de doelman steeds kiest om de bal naar een 
medespeler te spelen die niet gedekt staat, maar duidelijk aanspeelbaar is. Dit kan zowel d.m.v. een 
korte, halflange als lange opbouwpass gebeuren. Afhankelijk van de spelsituatie, door de 
tegenstanders en medespelers bepaald wordt, neemt de keeper hier de juiste beslissing. De 
verdedigingslijn sluit eerst aan waarbij 2 en 5 open spurten tot de zijlijn ter hoogte van de 16. De 
centrale verdedigers bieden zich links en rechtsvan het halve maantje ingedraaid aan, om de opbouw 
voorwaarts in te kunnen zetten.  
Tijdens de opbouw van vanachter uit is er voor de verdedigende middenvelder een belangrijke taak 
als lage spelverdeler weggelegd. Door alleen voor de verdediging te spelen, heeft hij meer ruimte 
om aanspeelbaar te zijn. Aangewezen is dat hij niet te vaak in de bal komt, maar eerder weg van zijn 
rechtstreekse tegenstander beweegt (=contrabeweging) waardoor hij bij balbezit gemakkelijker kan  
open draaien om het spel te verleggen. Hij creëert op deze manier ruimte om de aanvallende  
middenvelders of spits in te spelen.  
Door met een aanvallend blok van vijf man te spelen, is de ruimte om aanspeelbaar te zijn klein. 
Zowel de flankaanvallers als de aanvallende middenvelders zullen ruimte moeten creëren voor 
zichzelf. Aangezien bij het ontvangen van een diagonale pass de speler beter ingedraaid kan staan, 
zal de jeugdopleider de diagonale ‘inside’ run bij zijn buitenspelers moeten aanleren. 
Deze inside beweging is moeilijk verdedigbaar. Indien de flankverdediger van de tegenpartij beslist 
om diagonaal door te dekken, ligt de flank voor de infiltrerende flankverdediger open. 
Indien de flankverdediger zijn flank niet wenst open te leggen en daarom zijn tegenstander niet 
volgt, is deze echter makkelijk aanspeelbaar. 
De aanvallende middenvelders worden vaak van kortbij gedekt en zullen over een uitstekende 
balaanname moeten beschikken (=Smart First Touch) om zich onder druk vrij te draaien, weg van 
de tegenstander en richting andere flank, Waardoor zij het spel kunnen verleggen. Hij zal zich niet 
alleen richting bal aanspeelbaar moeten maken. Indien er bij de tegenpartij ruimte tussen de 
verdedigingslijn en het middenveld is, tracht hij deze optimaal te benutten door op het juiste 
moment in het defensief vierkant te komen. Indien hij daar aangespeeld wordt of een individuele 
actie een doelkans te creëren. De samenwerking tussen de twee aanvallende middenvelders is 
eveneens een waardevol opleidingselement. Als de ene in de bal komt en kort gedekt wordt, kan de 
andere de ruimte in de rug van deze tegenstander benutten om daar aanspeelbaar te zijn. 
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 1. Openen: breed(b+1) o Er wordt zoveel mogelijk ruimte in de breedte gecreëerd wanneer 2/5 en 7/11 opengaan tot 
tegen de zijlijn o De tegenpartij is verplicht om breder te verdedigen waardoor er ook centraal meer ruimte 
komt 

 
2. Openen: diep (b+2) o De ruimte wordt in de diepte zo groot mogelijk gehouden doordat 7/9/11 initieel op de 

buitenspellijn staan en de verdedigers 2/3/4/5 uitzakken om de werkelijke speelruimte zo 
groot mogelijk te houden.  o Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de aanvallers om los te haken, voor de middenvelders 
om in het middenveld te combineren en voor de flankverdedigers om in te schuiven.  

 
3.  Driehoekspel met evenredige onderlinge afstanden (b+3) o Het driehoekspel is de basis voor combinatievoetbal want de speler aan de bal heeft steeds 2 

afspeelmogelijkheden (regel van drie)  o Alle onderlinge afstanden zijn ongeveer evenredig aan elkaar en bevragen 15m à 20 m wat 
de ideale passafstand is voor een nauwkeurige balcirculatie  o De verdediging staat in een boogvorm zodat de diagonale passing tussen de centrale 
verdedigers en flankverdedigers mogelijk is  

 
Na het toepassen van bovenvermelde principes bestaat de kans dat de speler toch niet aanspeelbaar 
is wegens de verdedigende organisatie van de tegenpartij. De spelers dienen zich dan te verplaatsen 
i.f.v. de bal, medespelers en tegenspelers om toch tijdens de balcirculatie aanspeelbaar te zijn.  
 
4.  Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan (b+4) o Om uit de dekking van de tegenpartij te komen en aldus aanspeelbaar te zijn, beweegt de 

speler waardoor hij zijn rechtstreekse tegenspeler verplicht om te kiezen tussen volgen 
(=doordekken) of positie houden (=blijven). Als de tegenspeler niet volgt, wordt de speler 
aanspeelbaar. Volgt de tegenspeler wel, dan voert de speler zo snel mogelijk een beweging 
uit in tegenovergestelde richting, nl. loshaken en daarna diep gaan of diep gaan en daarna 
loshaken. Dit betekent dat de speler eerst van de bal weggaat en nadien naar de bal toekomt 
of omgekeerd. De tegenspeler reageert op de eerste beweging en wordt nadien tegenvoets 
genomen door de 2de beweging die in tegenovergestelde richting uitgevoerd wordt. Op dit 
moment wordt de speler eveneens aanspeelbaar. De speler maakt dus een vooractie om los te 
komen van zijn rechtstreekse tegenspeler en aanspeelbaar te zijn.  o Deze beweging is belangrijk voor 7,9,10 en 11 want zij staan hoog opgesteld en worden 
meestal kort gedekt door de tegenpartij.  o De beweging naar de bal toe gebeurt niet recht naar de bal maar diagonaal zodat bij de 
balaanname het indraaien naar het doel van de tegenpartij gemakkelijker verloopt.  

 
5.  Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan (b+5) o De 7,9,10 en 11 bewegen niet alleen om zelf aanspeelbaar te worden maar ook om ruimte te 

creëren voor een medespeler. Ruimte voor een medespeler moet gecreëerd worden in de 
zone die beheerst wordt door de tegenpartij (=sterke zone). Door de beweging van de speler 
en de reactie daarop van een tegenspeler ontstaat toch ruimte waar een medespeler gebruik 
kan van maken.  
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b)  BALCIRCULATIE 
 
Een vlotte balcirculatie is geen doel maar een middel om te komen tot dieptespel en tot kansen 
creëren. 
 
6.  Geen “dom” balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt (b+6) o Een verantwoorde balcirculatie is één waarbij geen balverlies geleden wordt in bepaalde 

zones (eigen helft 2 aanrakingen) waardoor de tegenpartij plots gevaarlijk wordt  o Passes naar een medespeler die onder druk staat en zeer korte passes (5m) dienen vermeden 
te worden want de kans op balverlies is te groot  o Passes die gegevens worden van het centrum naar de flank zijn minder gevaarlijk dan van de 
flank naar het centrum. De tegenpartij kan immers gevaarlijker de tegenaanval inzetten bij 
balrecuperatie centraal dan op de flank  o Diagonaal vooruit is minder gevaarlijk en bovendien efficiënter ten gevolge de terreinwinst 
dan laterale passes want bij een interceptie van een laterale pass zijn beide spelers 
uitgeschakeld  o Een verticale pass van 3 naar 6 of van 4 naar 8 is ook gevaarlijk omdat 6/8 met de rug naar 
de jagende speler de bal moet aannemen  o Bij te veel risico op balverlies (=te veel druk op speler aan de bal) dient de bal ontzet te 
worden naar een zone waar er geen direct doelgevaar mogelijk is, nl de verdedigende 
flankzones van de tegenpartij. Bv 2/5 trapt een lange bal diep langs de lijn i.p.v. naar de 6:8 
te spelen, 3 en 4 speelt diagonaal diep in de hoek  

 
7.  Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen (b+7) o De balcirculatie waarbij in 1 tijd gespeeld wordt, is de snelste maar ook de moeilijkste  o In 2 tijden de bal rondspelen, nl. controle – pass, verloopt veel nauwkeuriger en is bijna even 

snel als in 1 tijd spelen op voorwaarde dat de tijd tussen de balaanname en de pass zo klein 
mogelijk is. o De richting van de balaanname dient in functie van de verder zetting van de opbouw te 
gebeuren.  o Het juiste ingedraaid staan laat een snelle balcirculatie toe. 

- 
8. Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen (b+8)  o De snelheid van de bal wordt zo hoog mogelijk gehouden als de bal hard en juist ingespeeld 

wordt naar de passontvanger die in de beste omstandigheden kan verder spelen (zie passing: 
juiste balsnelheid/juiste voet/in de loop/over de grond)  

 
9. Diagonale in & out passing naar de zwakke zone van de tegenpartij (b+9)  o In & en out passing betekent dat wanneer de bal zich op de flank bevindt, de oplossing 

centraal wordt gezocht. Als de bal centraal is, wordt de oplossing op de flank gezocht 
concreet betekent dit dat de volgende passen aangewezen zijn: 2 naar 9/10/6 (diagonaal 
vooruit) of 2 naar 1/3 (diagonaal achteruit)  o Een diagonale passing vooruit is niet alleen efficiënt (terreinwinst) maar laat de 
passontvanger ook toe zich net voor de balaanname in te draaien (aanname verste voet) en 
verkleint de kans op gevaarlijk balverlies.  o Een diagonale passing achteruit kan een goede voorbereidende pass zijn tot een snelle 
vleugelverandering want de passontvanger ziet het spel voor zich en staat minder onder 
druk. Vandaar dat de flankverdedigers hoger dienen te staan dan de centrale verdedigers 
(driehoeken maken)  
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o Op de sterke zone van de tegenpartij is diep spelen niet mogelijk, op de zwakke zone wel. 
Het doel is door een snelle balcirculatie en vleugelverandering de bal van de sterke naar de 
zwakke zone te brengen. Het schuivend defensief blok heeft tijd nodig om zich te 
verplaatsen en er kunnen bij het schuiven openingen ontstaan  o De beste diagonale pass is deze waarbij een speler in dezelfde linie wordt overgeslagen of 
waarbij een linie wordt overgeslagen. 3 naar 5/11, 4 naar 2/7, 2/5 naar 9/10, 6/8 naar 7/9/11  o Als een linie wordt overgeslagen, leidt balverlies zelden tot een gevaarlijke tegenaanval 
aangezien de speler die werd overgeslagen (bv 6/8) zich na balverlies tussen de bal en het 
doel bevindt  

 
10. Bij passing diep een lijn overslagen (b+10) o De beste diagonale passes zijn deze waarbij: een speler in dezelfde linie wordt overgeslagen 

vanuit het centrum naar de flank bv 3 naar 5  o Eén of meerdere lijnen worden overgeslagen vanuit het centrum naar de flank bv 3 naar 11 
of van flank naar het centrum bv 2 naar 9  

 
c)  INFILTRATIE NAAR DE WAARHEIDSZONE 
 
In het moderne voetbal is de infiltratie van een verdediger / middenvelder een belangrijk wapen om 
het defensief blok te ontwrichten. Dmv infiltraties kan er een meerderheidssituatie en een bepaalde 
zone verkregen worden. 
 
11. Wanneer infiltreren : ruimte + op het juiste moment (b+11) o “ruimte” betekent dat er in die zone geen of weinig tegenspelers zijn. Door in te schuiven in 

die ruimte ontstaat daar numeriek een voordelige situatie.  o De infiltratie moet ook op het juiste moment gebeuren in functie van het kunnen krijgen van 
de pass in gunstige omstandigheden. Als de speler zijn infiltratie te vroeg inzet, kan dit bij de 
tegenspeler een reactie uitlokken waardoor de bal niet meer in goede omstandigheden kan 
gespeeld worden. Zet de speler zijn infiltratie te laat in dan kan hij bv onvoldoende in steun 
komen van speler die de bal ontvangen heeft.  o De infiltratie kan gebeuren door een overlappende flankverdediger, een inschuivende 
centrale verdediger of een in de ruimte centrale middenvelder  

 
12. Infiltratie zonder bal: give & go (b+12) o Na de pass beweegt de passgever onmiddellijk en snel richting doel. De speler profiteert van 

het feit dat zijn rechtstreekse tegenspeler afgeleid wordt door de pass en hem even uit het 
oog verliest. Als de bal terug gespeeld wordt krijgen we een 2-2 beweging. Volg nooit 
dezelfde richting als je pass om het bovenvermelde voordeel niet te verliezen! 

 
13. Infiltratie met de bal: geen kans op onmiddellijk en/of gevaarlijk balverlies (b+13) o Een infiltratie met bal aan de voet richting doel leid tot terreinwinst terwijl de ploeg in 

balbezit blijft - Een infiltratie met bal is slechts verantwoord als dit niet onmiddellijk tot 
gevaarlijk balverlies leidt. o De ploeg moet immers in staat zijn bij een infiltratie een minimale verdedigende organisatie 
in te nemen. Bv 6 infiltreert en 8 denkt verdedigend door wat naar rechts te schuiven 
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14. Infiltratie met bal: leiden of dribbel: challenge (b+14) o “Challenge” bij het leiden of dribbelen betekent dat de speler aan de bal een tegenspeler 
opzoekt met als doel deze uit te schakelen of een medespeler vrij te spelen. Bv de 
oprukkende 2 zoekt de tegenspeler van 7 op (op zijn rechterkant) om afhankelijk van zijn 
beweging hem uit te schakelen of 7 vrij te spelen.  

 
d)  WAARHEIDSZONE BEHEERSEN 
 
Eens de bal in de waarheidszone komt, tracht de ploeg een doelkans te creëren en te scoren. 
Doelkansen en doelpunten worden gecreëerd ten gevolge van: 

 Een doelpoging bij werkelijke doelkans van dichtbij of van op afstand 
 Een individuele actie waarbij verdediger en/of keeper wordt uitgeschakeld 
 Een juiste eindpass in de diepte naar een insnijdende medespeler 
 Een juistere voorzet naar een medespeler die juist positie kiest voor doel en aanspeelbaar is 

Bij dergelijke verschillende spelsituaties zijn de volgende principes van toepassing 
 
15. Een doelkans creëren via een individuele actie (b+15) o Door één of meerdere tegenspelers d.m.v. een dribbel uit te schakelen, kan de speler aan de 

bal tot een doelkans komen. Een doelgerichte dribbel is nodig om niemand na het 
uitschakelen te laten terugkomen  o Een individuele actie om zelf de doelkans te creëren is verantwoord als op het ogenblik van 
de dribbel er in de waarheidszone niemand in betere omstandigheden opgesteld staat en als 
de speler aan de bal zelf (nog) niet naar het doel kan trappen.  

 
16. Een voorzet trappen die bruikbaar is voor een speler voor doel (b+16) Er zijn 3 verschillende soorten voorzetten te onderscheiden: 
 o Ofwel leiden tot aan de achterlijn en 45° achteruit passen over de grond naar een inlopende 

speler (lage voorzet)  o Ofwel een voorzet trappen (bij voorkeur over de grond) tussen de verdediging en het doel  
(buiten bereik van de keeper) als er voldoende ruimte hier tussen is.  o Ofwel een harde gestrekte voorzet trappen naar speler voor doel. Afhankelijk van de positie 
van de medespeler kan die bal getrapt worden naar de 1ste paal, het centrum of de 2de paal of 
bij teveel druk kan de speler de bal zelfs blind voor doel brengen. De ideale zone vanwaar 
een dergelijke voorzet vertrekt, is de zone tussen backlijn en zijlijn.  

 
17. Subtiele eindpass in de diepte (b+17)  o Een subtiele pass in de ruimte tussen buitenspellijn en doel schakelt 1 of meerdere 

tegenspelers uit en brengt een medespeler alleen voor doel. De pass kan zowel tussendoor 
over de grond of in de hoogte over de laatste lijn gespeeld worden.  de eindpass in de diepte 
is subtiel als die niet te hard getrapt wordt zodat de bal buiten het actiegebied van de 
uitkomende keeper blijft.  o Het subtiele van de eindpass ligt ook in het feit dat de pass op het juiste moment naar een 
diepgaande medespeler gegeven moet worden. Als die pass te laat vertrekt, ontvangt de 
medespeler de bal in buitenspelpositie.  
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18. Efficiënte bezetting: 1ste – 2de paal – strafschoppunt en 16m (b+18) o De verschillende zones voor doel moeten ingenomen zijn wanneer er een voorzet getrapt 
wordt. Dat houdt ook in dat er geen 3 spelers naar dezelfde zone inlopen  o De 1ste paal is voor de 9, de 2de paal voor de insnijdende flankaanvaller, strafschoppunt voor 
de infiltrerende middenvelder. Deze 7 of 11 en middenvelder dienen dus op het juiste 
moment in te snijden om enerzijds op tijd bij de voorzet en anderzijds zo lang mogelijk 
buiten het gezichtsveld van de verdedigers en doelman te blijven.  o De centrale zone rond de 16 m wordt door 1 of 2 spelers ingenomen, nl. de 10 en 6 of 8 
indien de bal teruggelegd wordt (45° voorzet of 2de paal)  o 2 en 5 nemen positie in de zone rond de van hoeken van de 16 m   

19. Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen (b+19) o Aangezien de speler in de waarheidszone kort door zijn medespeler wordt gedekt, zal hij pas 
aanspeelbaar zijn als hij op het juiste moment snel en juist beweegt o Deze snelle vrijloopbeweging bestaat uit richting- en snelheidsveranderingen. 

 
20. Diepte induiken maar opgelet voor buitenspel (b+20)  o Op het juiste moment (randje buitenspel) loopt er iemand diep als de speler aan de bal de 

pass tussendoor kan geven o Om de buitenspelval te omzeilen zal dit vrijlopen diagonaal of lateraal moeten gebeuren. 
 
21. Zo snel mogelijk afwerken bij werkelijke doelkans (b+21) o De speler aan de bal trapt in één tijd of na een korte nauwkeurige balaanname naar doel als 

hij zich kortbij het doel bevindt waardoor de tegenspeler de trap kan afblokken.  o Als de omstandigheden om te trappen gunstig zijn om de kans om te scoren reëel is, kan de 
baldrager besluiten zijn kans te wagen van op afstand. Bv bij te weinig druk en/of een 
terugkerende bal  

 
e)  GEVAARLIJKE TEGENAANVAL OPZETTEN 
 
Een gevaarlijke tegenaanval wordt reeds voorbereid tijdens het moment voorafgaand aan de 
balrecuperatie. Deze offensieve anticipatie is een belangrijke voorwaarde om een succesvolle 
tegenaanval in te zetten. Als de bal gerecupereerd wordt, moet de ploeg proberen zo snel mogelijk 
gebruik te maken van de relatieve defensieve zwakte die er kan ontstaan bij de tegenpartij. 
 
Bij een tegenaanval is het de bedoeling zo snel mogelijk in de waarheidszone van de tegenpartij te 
geraken aangezien de tegenpartij zich zo snel mogelijk na balrecuperatie tracht te organiseren. 
Is er echter geen kans op een gevaarlijke tegenaanval, dan kiest de ploeg voor een verzorgde 
opbouw. Om succesvol een tegenaanval in te zetten, zijn volgende teamtactics belangrijk. 
 
22. De verste spelers lopen zich vrij (loshaken / uit blok) (b+22) o Als de kans op balrecuperatie reëel is, zetten één of meerdere spelers hun loopbewegingen 

in, in functie van een mogelijke tegenaanval. Deze spelers denken reeds aanvallend bij 
balbezit van de tegenpartij en trachten het moment van balrecuperatie goed aan te voelen.  o Er kan afhankelijk van de situatie een loshaakbeweging gemaakt worden om de speler die de 
bal recupereert een aanspeelpunt in de diepte te geven (bv 9/10) of er kan een verplaatsing 
gemaakt worden waarbij de speler zijn positie in het defensief blok verlaat en maximaal 
open en diep gaat.  
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o (zie teamtactic 1 en 2). Deze beweging gebeurt bv door de flankaanvaller die zich het verst 
van de bal bevindt waardoor met 1 kruispass richting 7 of 11 de restverdediging van de 
tegenpartij uitgeschakeld kan worden.  

 
23. Balrecuperatie: 1ste actie is diep (b+23) o De speler aan de bal recupereert, zet de tegenaanval in door zelf onmiddellijk diep te spelen 

of door een korte pass achteruit te geven naar een medespeler die diep speelt.  o Als er beslist word om een tegenaanval in te zetten, is het belangrijk dat er geen onmiddellijk 
balverlies geleden wordt.  o Een nauwkeurige interceptiepass in de diepte bied veel kans op succes omdat dit de snelste 
vorm van omschakelen is (interceptie is tegelijkertijd de pass).  o De 1ste actie in de diepte kan ook een infiltratie zijn waarbij de speler aan de bal zo snel 
mogelijk terreinwinst boekt.  

 
24. Diep blijven spelen (b+24) o Bij het spelen van de tegenaanval moet belet worden dat tegenspelers terugkomen. Vandaar 

dat na de 1ste actie de intentie er moet zijn om diep te blijven spelen (direct of indirect na een 
korte pass achteruit). 

 
25. In blok spelers: enkelen infiltreren (=sprint) (b+25) o Een aantal spelers sprinten mee naar voor om eveneens in de waarheidszone te komen. 

Hierdoor 
kan er daar een numeriek voordelige situatie ontstaan. 

 
2) TEAMTACTICS IN DETAIL – BALVERLIES 
a) BLOKVORMING 
 
De vorming van een defensief blok zonder dat spelers onderling kruisen, is een belangrijk principe 
wanneer men opteert voor zonevoetbal. Zodra de tegenpartij de bal heeft, wordt de balbezitter onder 
druk gezet en stellen andere spelers zich zodanig op dat de speelruimte van de tegenpartij verkleint 
en dat er geen gevaarlijke dieptepass richting eigen waarheidszone gegeven wordt. Hiervoor dienen 
er een aantal belangrijke principes nageleefd te worden. 
 
1.  35m op 35m: speelruimte verkleinen (=sluiten) (b-1) o Als de tegenpartij de bal heeft, tracht de ploeg de werkelijke speelruimte voor de tegenpartij 

te beperken. Het beperken van de speelruimte betekent dat de tegenpartij belet wordt om via 
een verzorgde opbouw de waarheidszone binnen te dringen.  o Dit blok moet breed (30 à 35m) genoeg zijn want het moet in staat zijn om de zone bal-doel 
te beheersen. Hiervoor moet het zich verplaatsen wanneer de bal door de tegenpartij 
rondgespeeld wordt en bij een snelle vleugelverandering moet de gevaarlijke dieptepass of 
infiltratie kunnen belet worden. o Dit blok moet diep (30 à 35m) genoeg zijn om niet verrast te worden door een hoge diepe 
bal achter de verdedigingslinie.  

 
2.  Evenredige onderlinge afstanden (compact blok) (b-2) o De afstanden tussen de spelers onderling bedragen ongeveer 10 à 20m waardoor er steeds 

druk op de balbezitter kan gezet worden en er moeilijker een gevaarlijke dieptepass kan 
gegeven worden. Er dient vermeden te worden dat 2 spelers nagenoeg dezelfde zone 
innemen of kruisen want hierdoor zal er in een andere zone meer ruimte ontstaan.  
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o Deze onderlinge afstanden verkleinen naargelang de speler dichter bij de bal is, de bal 
dichter bij het doel is of zich meer centraal bevindt.  

 
3. Het verdediging t.h.v. de middellijn (high press) (b-3) o We trachten zo snel mogelijk druk te zetten om de opbouw te verstoren. Hoe langer het blok, 

hoe korter de afstand naar doel bij balrecuperatie. 
 
4. Centrale verdediger die zich het dichtst bij het duel bevindt, bepaalt de buitenspel (b-4) o Er moet steeds 1 speler in dekking staan van de medespeler die in duel gaat. Als bv 

rechterflankverdediger (2) het duel aangaat met de linkerflankaanvaller (11) van de 
tegenpartij wordt de dekking verzekerd door rechter centrale verdediger (3). Om de 
speelruimte in het blok zo klein mogelijk te maken, bepaald die speler ook de buitenspellijn.  

 
b)  GEVAARLIJKE DIEPTEPASS VERHINDEREN 
 
Wanneer de tegenpartij de bal rondspeelt, zal het compacte blok zich in functie van de bal moeten 
verplaatsen, om samen met een goede pressing de gevaarlijke dieptepass te beletten. Wordt er toch 
eens een diepe bal over of tussen de laatste lijn getrapt, zal de keeper eveneens een belangrijke taak 
hebben om doelgevaar te voorkomen. Een aantal teamprincipes dienen aldus in acht genomen te 
worden om gevaarlijke dieptepassen te verhinderen. 
 
5.  Positieve pressing op de baldrager (b-5) o Er dient steeds druk op de balbezitter gezet te worden door een speler die zich opstelt tussen 

de bal en het eigen doel  o Hoe dichter bij doel, hoe agressiever de druk op de balbezitter  o Om steeds een speler druk te kunnen laten zetten, dient er een compact blok gevormd te 
worden en dient de speler naar de passontvanger te bewegen zodra de pass vertrekt.  o Druk zetten heeft als eerste doel het beletten dat de baldrager een gevaarlijke pass in de 
diepte kan geven. Het is een must dat de druk zettende speler de bal afneemt.  

 
6.  Negatieve pressing op de baldrager (b-6) o Een uitgeschakelde speler zet druk in de rug van de speler aan de bal. Bv 11 zet druk in de 

rug van infiltrerende RFV van de tegenpartij. Een dergelijke druk verplicht de speler aan de 
bal om snel te beslissen en te spelen wat balverlies tot gevolg kan hebben.  o De speler die negatieve druk zet, kan ook de bal veroveren als de balbezitter die bijvoorbeeld 
niet opgemerkt heeft  

 7.  De dekking door de dichtste medespeler (b-7) o Een goede dekking op de medespeler die de balbezitter aanvalt, laat toe dat de bal niet 
diagonaal diep kan gespeeld worden.  o De afstand van de dekking gevende speler mag niet te klein zijn om te kunnen reageren op 
een mogelijke dieptepass. De afstand mag ook niet te groot zijn want het geven van dekking 
heeft ook als doel de balbezitter onder druk te zetten wanneer die zijn rechtstreekse 
tegenspeler heeft uitgeschakeld.  

 
8.  Geen kruisbeweging met naburige speler maken (b-8) o Naburige spelers kruisen niet maar blijven in hun eigen zone om te vermijden dat er ruimte 

in het blok ontstaat. o Speler die dekking gaf, zet de speler aan de bal onmiddellijk onder druk wanneer 2 spelers 
van de tegenpartij elkaar kruisen en de speler aan de bal in zijn zone komt. 
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9.  Het schuiven en kantelen van het blok (b-9) o Om te beletten dat de tegenpartij een gevaarlijke dieptepass kan geven, dient het blok steeds 
een laterale verplaatsing te maken wanneer de tegenpartij de bal rondspeelt van de ene kant 
naar de andere (=schuiven)  o Het blok maakt ook een kantelende beweging wanneer de bal van de ene flank naar de 
andere gespeeld wordt. Als de bal zich op de rechterkant van de tegenpartij bevindt, zal de 
linkerflankverdediger (5) hoger opgesteld staan dan de rechterflankverdediger (2). Wanneer 
de bal zich op de andere flank bevindt, zal de rechterflankverdediger hoger staan dan de 
linkerflankverdediger. Het blok verplaatst zich dus als een ruitenwisser van rechts naar links 
en omgekeerd.  

 
10. Een meeschuivende doelman (hoge positie) (b-10) o De doelman neemt de taak van de klassieke libero over.  o De doelman speelt zo ver mogelijk van de doellijn waardoor zijn actie gebied vergroot 

waarbinnen hij een dieptepass kan onderscheppen. Zo ver mogelijk betekent dat hij zich niet 
laat verrassen door een mogelijke lobbal.  o De positie van de doelman is afhankelijk van de hoogte van de laatste lijn. Hoe hoger die 
laatste lijn, hoe verder de doelman voor zijn doel staat.  

 
c)  RECUPERATIE VAN DE BAL 
 
Als het defensief blok op een efficiënte manier schuift en kantelt waarbij een goede pressing op de 
balbezitter wordt toegepast, kan de tegenpartij de bal nog steeds rondspelen. Als de gelegenheid 
zich voordoet, dient de ploeg over te gaan tot het recupereren van de bal om terug in balbezit te 
komen. Om tot recupereren van de bal te komen, zijn de volgende teamtactics belangrijk: 
 
11. Het duel nooit verliezen: zich nooit laten uitschakelen (b-11) o De speler die het duel aangaat, doet dit niet alleen om de gevaarlijke dieptepass te beletten 

maar ook met het doel de bal af te nemen indien dit mogelijk is.  o Gunstige situaties om de bal af te nemen, ontstaan wanneer de bal te ver van de voet van de 
tegenspeler is (bv bij slechte balaanname van pass of bij slechte dribbel)  o Als de speler beslist de bal af te nemen door tackle, moet hij 100% zeker zijn de bal te 
hebben. Het duel mag hij nooit verliezen want dan moeten andere spelers schuiven en 
kunnen er openingen in het blok ontstaan. 

  
12. Het duel proberen winnen bij 100% zekerheid (b-12)  o Gunstige situaties om de bal af te nemen, ontstaan wanneer de bal te ver van de voet is 

(slechte controle of dribbel)  o Speler kiest slechts voor een tackle bij 100% zekerheid  o Bij tackling tracht de speler indien mogelijk in balbezit te komen  
 
13. De bal recupereren door interceptie (b-13) o Door een juiste en agressieve pressing op de balbezitter en door een compacte blokvorming, 

komt de speler aan de bal onder de druk te staan en zijn de afspeelmogelijkheden beperkt. 
Hierdoor ontstaat de kans op slechte passen. De spelers in het blok zijn steeds attent om een 
degelijke slechte pass te onderscheppen.  o Als een speler er in slaagt om een slechte pass te onderscheppen, is de situatie gunstig om de 
tegenaanval te spelen omdat de speler die de pass onderschept het spel voor zich heeft en er 
meestal 2 tegenspelers uitgeschakeld zijn, nl de passgever en tegenspeler naar wie de bal 
ging.  
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14. Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie (b-14) o Bij een collectieve pressing gaan meerdere spelers zich verplaatsen met als doel te komen tot 
balrecuperatie. De speler die in duel gaat met de balbezitter, gaat dit nog agressiever doen, 
terwijl de spelers rondom bijsluiten waardoor de balbezitter omsingeld geraakt en geen 
afspeelmogelijkheden heeft, wat leidt tot balverlies. De balbezitter wordt als het ware 
versmacht door de collectieve pressing.  

 
d)  WAARHEIDSZONE BEHEERSEN 
 
Als de tegenpartij er toch in slaagt om in de waarheidszone te geraken, moeten de volgende 
principes toegepast worden om te beletten dat de tegenpartij een doelkans krijgt. 
 
15. Niet laten uitschakelen door een individuele actie (b-15) o In de waarheidszone moet de speler aan de bal zo snel mogelijk aangevallen worden door 

zijn rechtstreekse tegenspeler terwijl die vermijdt door een dribbel uitgeschakeld te worden 
en de speler aan de bal alleen voor doel komt.  o De afstand tot de balbezitter is zo kort mogelijk(=agressieve pressing) om te beletten dat hij 
vrij naar doel kan trappen. Toch mag die speler niet te dicht aangevallen worden waardoor 
de verdediger al te gemakkelijk door een dribbel uitgeschakeld wordt. De ideale afstand bij 
het 1-1 duel bedraagt 2m.  o De speler laat zich wel niet verrassen door een schijnbeweging door goed naar de bal te 
kijken en het lichaam niet te draaien wanneer de balbezitter doet alsof hij trapt. 

 
16. Een voorzet beletten (b-16) o Iedere voorzet is een potentieel gevaar. Zelfs is de speler het eerst op de bal, de 2de bal kan 

gevaarlijk zijn. Er moet dus kost wat kost vermeden worden dat de tegenpartij, eens 
doorgedrongen op de flank in de waarheidszone, de bal voor doel kan brengen.  o De speler die druk zet op de tegenstander op de bal, kijkt steeds goed naar de bal. Wanneer 
de balbezitter de intentie heeft de voorzet te trappen, draait hij zijn lichaam niet weg van de 
bal maar tracht hij zijn voet zo dicht mogelijk bij de bal te zetten waardoor de voorzet kan 
afgeblokt worden 29 of waardoor hij niet verrast wordt door een schijnbeweging van de 
trapper. 

 
17. Een eindpass in de diepte beletten: centrum afsluiten (b-17) o Om te beletten dat de tegenpartij bij het binnendringen van de waarheidszone een 

beslissende eindpass in de diepte geeft naar een insnijdende tegenspeler, dient er een zeer 
agressieve druk op de balbezitter te zijn en dient het centrum goed dicht gezet te worden. De 
spelers uit de laatste lijn komen dichter bij elkaar zonder dat de flankverdedigers hierin 
overdrijven waardoor de buitenspelers te gemakkelijk aanspeelbaar zijn. 
 

18. Efficiënte bezetting: 1ste – 2de paal en 16m (b-18) o Als de tegenspeler een voorzet trapt, dienen de zones 1ste - 2de paal en 16m eveneens 
ingenomen te worden omdat er van daaruit kan gescoord worden.  o Is er slechts 1 centrale verdediger meer voor doel, moet die zich ter hoogte van de 1ste paal 
opstellen terwijl de naar binnen knijpende 2/5 t.h.v. de 2de paal voor zijn rekening neemt  
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19. Kortere dekking: split-vision (bal + tegenspeler) (b-19)  o In de waarheidszone dient iedere tegenspeler zo kort mogelijk gedekt te worden waarbij ook 
steeds de bal in de gaten gehouden wordt. De speler heeft zowel de bal als zijn rechtstreeks 
tegenspeler in het vizier = split-vision) waarbij hij steeds als eerste bij de bal tracht te zijn als 
een voorzet getrapt wordt.  
 

20. Geen systematisch off-side door stap te zetten (b-20)  o Er wordt niet systematisch op buitenspel gespeeld door een stap vooruit te zetten omdat dit 
een moeilijk te synchroniseren beweging is als de verdediging op lijn speelt.  o als er tegenspelers in de diepte duiken, kiest de verdediging om te blijven staan (als de speler 
zich in buitenspelpositie bevindt voordat de pass vertrekt of als er voldoende druk is op de 
balbezitter zodat de gevaarlijke dieptepass niet kan komen) of kiest de verdediging om 
achteruit te lopen als er te weinig druk op de balbezitter is.  

 
21. Doelpoging afblokken (b-21)  o In de waarheidszone moet absoluut vermeden worden dat een tegenspeler naar doel kan 

trappen. Iedere trap richting doel kan een doelpunt tot gevolg hebben. De rechtstreekse 
tegenspeler van de speler die naar doel wil trappen, dient zeer kort bij de bal te zijn op het 
ogenblik van de trap. Hierdoor kan doelpoging afgeblokt worden.  o Het zelfde principe als bij het afblokken van een voorzet geldt hier ook. De speler die de 
doelpoging afblokt, kijkt naar de bal en draait zijn lichaam niet waardoor hij niet verrast 
wordt door een schijnbeweging van de trapper.  

 
e) GEVAARLIJKE TEGENAANVAL BELETTEN 

 
Het beletten van een gevaarlijke tegenaanval wordt reeds voorbereid het moment voorafgaand aan 
het 30 balverlies. Deze defensieve anticipatie is een belangrijke voorwaarde om een succesvolle 
tegenaanval van de tegenpartij te beletten. Als er balverlies geleden wordt, moet de ploeg proberen 
zo snel mogelijk terug te vallen op een minimale verdedigende organisatie om te beletten dat de 
tegenpartij in de eigen waarheidszone geraakt. Hiervoor zijn de volgende teamtactics van belang: 
 
22. Een hoge compacte T-vorm; restverdediging van minstens 4 spelers + K (b-22) o Als er bij balverlies een compacte T-vorm aanwezig is, is de kans reëel dat een mogelijke 

gevaarlijke tegenaanval afgeblokt wordt. Een dergelijke minimale verdedigende organisatie 
op het ogenblik van balverlies dient steeds door 4 spelers voorbereid te worden. Deze dienen 
aldus verdedigend te denken bij balbezit (=restverdediging). Een goede coaching door keeper 
en centrale verdediger moet hiertoe bijdragen.  o Een compacte T-vorm is nodig om te beletten dat een tegenaanval door het centrum kan 
worden verder gezet  o Een hoge positie laat toe om bij balverlies onmiddellijk druk te kunnen zetten op de speler 
die de bal recupereert of die de tegenaanval inzet. Het is dus belangrijk dat de laatste lijn 
goed aansluit tijdens het rondspelen van de bal en de T-vorm zich lichtjes draait naar de bal 
toe.  o Uiteraard dient de doelman bij balcirculatie mee aan te sluiten om van zijn hoge positie te 
kunnen  profiteren als de tegenpartij bij balrecuperatie onmiddellijk een verre diepe bal over 
de laatste lijn verstuurt. 
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23. Druk zetten en dieptepass verhinderen (b-23) o Bij balverlies zal er indien mogelijk zo snel mogelijk druk gezet worden op de speler die de 
bal recupereert waardoor de gevaarlijke dieptepass wordt verhinderd.  o Het druk zetten kan gebeuren door de speler die het duel verliest of door een andere speler 
die zich na balverlies het dichtst bij de bal bevindt.  

 
24. “T-vorm”:de tegenaanval afremmen (b-24) o Als er geen onmiddellijke druk op de speler kan gezet worden, zullen de spelers achter de 

bal (T-vorm) de tegenaanval trachten af te remmen door remmend wijken toe t e passen 
richting eigen doel. Hierdoor wordt belet dat een tegenspeler gevaarlijk diep kan insnijden en 
zo alleen voor doel komt. 

 
25. “niet T-vorm” spelers: zo snel mogelijk in het blok terug komen (b-25) o De spelers die op het ogenblik van balverlies hoger dan de bal staan, moeten zo snel 

mogelijk teruglopen om in het blok achter de bal te komen.  o De teruglopende speler die zich het dichtst bij de bal bevindt, tracht ook negatieve druk op 
de balbezitter te zetten.  

 3) OPLEIDINGSPLAN BALBEZIT  
 

T+ Basisprincipes zonevoetbal BALBEZIT U12 U13 U15  
 

       1 Openen breed x x x  
 

       2 Openen diep x x x  
 

       3 Driehoekspel met evenredige onderlinge afstand x x x  
 

       4 Ruimte creëren voor zichzelf en benutten ervan x x x  
 

       5 Ruimte creëren voor medespeler en benutten ervan   x  
 

       6 Geen dom balverlies leiden x x x 
 

      7 Zo snel mogelijk de bal doorspelen x x x 
 

       8 Zo hoog mogelijke balsnelheid   x  
 

       9 Diagonale in en out passing naar zwakke zone x x x  
 

       10 Een speler of linie overslaan  x x  
 

       11 Infiltratie in de ruimte op het juiste moment x x x  
 

       12 Give & go x x x  
 

       13 Infiltratie met de bal met balzekerheid   x  
 

       14 Tegenstander opzoeken – challenge x x x  
 

       15 Doelkans creëren d.m.v. individuele actie x x x  
 

       16 Een bruikbare voorzet trappen   x  
 

       17 Subtiele eindpass in de diepte   x  
 

       18 Efficiënte bezetting voor doel   x  
 

       19 Snel dekking ontvluchten door snel te bewegen   x  
 

       20 Diepte induiken in de rug van de verdediging x x x  
 

       21 Zo snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans   x  
 

       22 De verste spelers lopen zich vrij (loshaken/uit blok) x x x  
 

       23 Na balrecuperatie is de eerste actie diepte gericht x x x  
 

       24 Diep blijven spelen   x  
 

       25 Enkele spelers infiltreren uit blok (= sprint)   x  
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4)  OPLEIDNGSPLAN BALVERLIES     
        
 

 T- Basisprincipes zonevoetbal     
   BALVERLIES U12 U13 U15  
 

        

 1 Een blok van 35 op 35m zetten (speelruimte verkleinen) x x x  
 

        

 2 Evenredige onderlinge afstanden   x  
 

        

 3 Het verdediging t.h.v de middenlijn (HIGH PRESS) x x x  
 

        

 4 CV dichtst bij de bal bepaalt off-side lijn   x  
 

        

 5 Positieve druk op de balbezitter x x x  
 

        

 6 Negatieve druk op de balbezitter x x x  
 

        

 7 Dekking door de dichtste medespeler x x x  
 

        

 8 Geen kruisbewegingen met naburige spelers maken x x x  
 

        

 9 Van binnen naar buiten verdedigen x x x  
 

        

 10 Een schuivend en kantelend blok   x  
 

        

 11 Een meeschuivende doelman x x x  
 

        

 12 Het duel nooit verliezen x x x  
 

        

 13 Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid x x x  
 

        

 14 Recuperatie door interceptie   x  
 

        

 15 Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie   x  
 

        

 16 Zich niet laten uitschakelen door individuele actie x x x  
 

        

 17 Een voorzet beletten x x x 
 

       

 18 Centrale as afschermen x x x     
        

 19 Efficiënte bezetting voor doel x x x  
 

        

 20 Kortere dekking met zicht op tegenstander en bal x x x  
 

        

 21 Geen systematisch buitenspel x x x  
 

        

 22 Doelpoging afblokken x x x  
 

        

 23 Een hoge compacte T-vorm van 4+K  x x  
 

        

 24 T-vorm remt tegenaanval af   x  
 

        

 25 Niet T-vorm spelers zo snel mogelijk terugkomen   x  
 

         4. TRAININGSMETHODE 
 1)  Volgens de progressieve methode Er wordt met de meest vereenvoudigde manier wedstrijdvorm gestart om nadien progressief meer complexe vormen aan te bieden en te eindigen met de meest complexe wedstrijdvorm. 
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2) Doorschuiftraining volgens jaarplanning  
e) Voorstelling  

 
Er worden door de coördinator groepen samengesteld, aan de hand van leeftijd en vaardigheden van 
de spelers. 
Elke opleider werkt één oefening uit met eventuele variante, die hij zal geven aan elk van de drie 
groepen, aangepast aan leeftijd en vaardigheden van de spelers. 
De groepen schuiven door naar de volgende oefening op een bepaalde tijd, aangegeven door de 
coördinator. 
 

f) Doelstelling  
 
Alle spelers komen in aanmerking om met evenwaardige medespelers te trainen. 
De spelers leren elkaar beter kennen waardoor de kennis niet alleen in hun ploeg blijft. De spelers 
kennen alle opleiders uit hun categorie. 
De stap naar een andere groep (ploeg) wordt minimaal. 
De discipline onder elkaar en tegenover andere wordt versterkt. 
 
g) Organisatie  
10 minuten voor aanvang verzamelen de spelers in de kleedkamer  
10’ gezamenlijke opwarming – Coördinator in samenwerking met opleiders.  
15’ oefening 1 – Opleider  
15’ oefening 2 – Opleider  
15’ oefening 3 – Opleider  
5’ Colling Down – Coördinator  
 Opleiders ruimen op  
Spelers gaan met coördinator naar de kleedkamers  
h) Thema / tijdstip  
Thema wordt bepaald door de coördinator in samenspraak met de jeugdopleiders. Met een 
frequentie  
van 1x / maand.  
 

III. DOELSTELLINGEN BOVENBOUW  
 
U17-U21 

 
1. HET 1-4-3-3 SPELSYSTEEM GEBASEERD OP ZONEVOETBAL  
 1) INLEIDING  o Zonevoetbal staat diametraal tegenover individuele mandekking. o zonevoetbal is een 

spelconcept en geen spelsysteem. o Zonevoetbal omvat principes, niet alleen bij balverlies maar ook bij balbezit. o Zoneprincipes zijn spelprincipes die in zijn totaliteit tijdens 11 tegen 11 toegepast 
worden. o Uit de zoneprincipes worden nadien de teamtactics afgeleid waarvan er al een aantal ook 
in 5-5 en 8-8 aangeleerd worden.  o Het leerplan bevat dus teamtactics die in 5-5, 8-8 en 11-11 aangeboden worden.  
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2. DE BASISTAKEN BIJ BALVERLIES – BALBEZIT   1) Balbezit  
 
Volledige ploeg: o Spelers verdedigen elk hun eigen zone zonder kruisbewegingen met medespeler in andere 

zone uit te voeren en waarbij alle te verdedigen zones bezet zijn  o In de eerste plaats in functie van de bal verdedigen maar hoe dichter bij eigen doel, hoe 
strikter de dekking op de dichtstbijzijnde tegenstander  o Speler het dichtst bij de bal (en tussen bal en doel), valt de balbezitter aan indien mogelijk 
voor balontvangst waardoor tegenstander onder druk moet spelen  o 1-1 duel: agressief maar niet laten uitschakelen. Slechts verdedigend toeslaan wanneer de bal 
los is van de tegenstander: geen onnodige tackles (slechts bij 100% zekerheid), de balbezitter 
verplichten van ongevaarlijke laterale passes te geven of te passen naar de zwakste speler  o “en bloc” naar de balbezitter schuiven door onderlinge afstanden zo kort mogelijk te houden 
(niet – werkende vleugel schuift naar binnen)  o Goede onderlinge afstanden (10à15m) met speler voor en naast u nastreven om zoveel 
mogelijk dieptepasses te verhinderen (=afsluiten van de speelhoeken)  o Onderlinge afstand verkleinen naarmate speler aan de bal dichter bij komt  o Bij bal op de flank valt flankspeler aan en geeft dichtstbijzijnde centrale speler dekking  o De andere spelers binnen dezelfde linie staan minstens op dezelfde hoogte of eventueel hoger 
als rechtstreekse tegenstander dit toelaat  o Flankspeler dwingt de aanval naar binnen verder te zetten wanneer er voldoende dekking is 
en er geen rechtstreeks doelgevaar is. In plaats van de aanval trachten af te breken door bal 
buiten te “tackelen” dwingt men de tegenstrever in een situatie waar de balrecuperatie in het 
spel kan gebeuren en onmiddellijk een tegenaanval kan opgezet worden  o De tegenstander zo ver mogelijk van het doel houden door met verdediging, middenveld en 
aanval kort bij mekaar als één blok te spelen en met een doelman die ver voor zijn doel speelt  o Bij balverlies komen de linies zo snel mogelijk naar elkaar toe. De ruimte wordt verkleind en 
men valt dan de balbezitter “en bloc” aan. Er wordt collectief pressing gespeeld op 
balbezitter als de bal zich op de flank bevindt.  o Zich vooral richten op de 2de of 3de pass van de tegenstrever om die te onderscheppen  o Er wordt niet echt op buitenspel gespeeld door een stap vooruit te zetten. Als tegenpartij 
blind de diepte inloopt zullen er wel veel buitenspelsituaties ontstaan  o Beletten van minderheidssituaties door slecht te intercepteren bij 100% zekerheid en door 
remmend wijken toe te passen  o Coaching van de keeper en de centrale spelers primeert: wie valt balbezitter aan, wie geeft 
dekking, wie neemt over  

 1) Balverlies   Volledige ploeg:  o Positiespel is cruciaal; zo breed mogelijk houden van terrein en ideale passafstanden binnen 
het driehoekspel natstreven  o Goed in eigen zone spelen maar nooit op één lijn met spelers van dezelfde linie en dezelfde 
zone: ideale veldbezetting nastreven in functie van driehoekspel  o Gevarieerd combinatiespel waarbij snel diepte wordt gezocht: geen eindeloos breedtespel  o Iedere speler houdt zijn zone en voert bij verrassing plaatswissel uit met speler in naburige 
zone  o Taakovername en rugdekking bij inschuivende medespeler  
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o Aanvallen doorheen centrum indien mogelijk: door een goede dieptepass meerdere 
tegenstrevers uitschakelen en medespeler alleen voor doel of in schietpositie trachten af te 
zonderen  o Aanvallen langs de flank als centrum vastzit met zorg voor strakke voorzet naar spelers voor 
doel o Efficiënte bezetting van waarheidszone van de tegenstrever: centrumspits 1ste paal, andere 
spits 2de paal en aanvallende middenvelder t.h.v. 16m-lijn o Bij werkelijke doelkans naar doel trappen/koppen o Meerderheidssituaties creëren d.m.v. inschuiven naar volgende linie, individuele acties en 1-
2 bewegingen o Perfectie nastreven bij passenspel: op goede voet aanspelen, met juiste balsnelheid,op het 
juiste moment, niet onnodig lopen met de bal o Verdedigers en middenvelders vermijden foutieve laterale passes - Coaching van de centrale 
spelers primeert  3. BASISTAKEN PER POSITIE: AANVALLEND – VERDEDIGEND  1)  Aanvallend 

POSITIE 1:  Terugspeelbal vragen om spel te verleggen 
 Aanval zonder risico inzetten d.m.v. pass, uittrap, doeltrap of uitworp 
 Coaching van de achterste linie m.b.t. de opbouw  

POSITIE 2 en 5:   Speelveld zo breed mogelijk maken door zich tegen de zijlijn vrij te lopen  
 Inschuiven langs de flank als de taak kan overgenomen worden door controlerende 

middenvelder  
 Indien mogelijk iemand van het middenveld (kort) of de aanval (lang) aanspelen  

POSITIE 3 en 4:   Goed in steun komen van keeper en flankverdediger: ideale passafstand innemen  
 Snel en juist de bal aannemen  
 Eerst trachten vooruit te spelen, dan lateraal en dan achteruit  
 Verleggen van het spel wanneer een flank vastzit  
 Op het juiste spelmoment door het centrum inschuiven en als de dekking verzekerd is  
 Coaching van het ganse elftal: linies bij elkaar houden / aanspeelbaarheid garanderen  

POSITIE 6 en 8:   Zich aanspeelbaar opstellen in zijn zone voor verdediger en juist ingedraaid staan bij 
balontvangst  

 Aanvallende middenvelder, flankaanvaller en centrumspits op ieder moment steunen  
 Op geschikt moment diep gaan langs de flank  
 Foutieve laterale passes vermijden  
 Eerst trachten vooruit te spelen, dan lateraal en dan achteruit  
 Zo snel mogelijk diep flankaanvaller, aanvallende middenvelder of diepe spits aanspelen  
 Taakovername bij inschuivende flank- of centrale verdediger  

POSITIE 7 EN 11 :  Zo diep mogelijk spelen: proberen vrij te komen in de hoek om voorzet te trappen  
 Zo breed mogelijk opgesteld staan waardoor centrumspits centraal ruimte krijgt  
 Via individuele actie langs buiten voorzet trappen of langs binnen naar doel trappen  
 Bij voorzet van de andere kant naar 2de paal komen  
 Naar binnen komen om ruimte te maken voor flankverdediger of controlerende 

middenvelder   



47  

 Versie 2.0 SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | augustus 2015     

POSITIE 9:   Aanspeelbaarheid voor dieptepass als targetman verzekeren door voortdurend te bewegen 
van links naar rechts zonder echter ver uit te wijken naar zijkant toe  Bal goed afschermen en terug leggen op middenvelder of diep spelen in de hoek voor  flankverdediger  Bij voorzet op juiste moment naar 1ste paal toe bewegen   Fouten uitlokken rond en in 16m-gebied   POSITIE 10:   Steeds aanspeelbaar opgesteld zijn voor alle spelers (vrijlopen naar bal toe)    Bal bijhouden tot de linies aangesloten zijn    Spel verleggen indien de flank vastligt    Aannemen van de bal in functie van doel: dus draaien indien mogelijk, anders terugkaatsen    Aanvallers steunen en eventueel via 1-2 ze voor doel of op de flank vrijspelen    Goede positie t.h.v. 16m bij voorzet    Individuele actie doorheen het centrum  

 1) Verdedigend  
POSITIE 1:   Doelkansen voorkomen door goede coaching en positiespel ver voor doel    Anticiperen vooral op dieptepass doorheen centrum    Snel duel opzoeken bij 1-1 maar slechts in de voeten gaan als je bij de bal kan, anders remmend wijken  POSITIE2 en 5:  Zone op de flank verdedigen: niet kruisen met centrale verdediger    Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichtst bij de bal    1v1 duel: agressief maar niet laten uitschakelen, slechts tackling bij 100% zekerheid    Tegenstrever naar binnen duwen bij voldoende dekking en geen doelkans    Naar binnen komen als de bal op de andere flank zit    Op zelfde hoogte van centrale verdediger of hoger als rechtstreekse tegenstander dit toelaat  
 Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking op directe tegenspeler zonder bal  

POSITIE 3 en 4:   Eigen zone centraal verdedigen: niet kruisen met andere centrale verdediger    Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichtst bij de bal    1-1 duel: agressief maar niet laten uitschakelen, slechts tackling bij 100% zekerheid    In dekking van naburige flankspeler als die balbezitter aanvalt    Op dezelfde hoogte van andere centrale verdediger als bal op de andere flank is    Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking op directe tegenspeler zonder bal    Coaching van andere verdedigers en van middenveld  
POSITIE 6 en 8:   In je zone dieptepass beletten (speelhoek afsluiten in de diepte)    Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichtst bij de bal    1-1 duel: agressief maar niet laten uitschakelen, slechts tackling bij 100% zekerheid    Meeschuiven bij pressing: vooral wanneer tegenstander op de flank in de problemen zit    Naar binnenkomen als de bal op andere flank zit    Coaching van andere middenvelders en spitsen  
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 POSITIE 7 en 11:  Eigen zone op de flank verdedigen: geen kruisbeweging met andere middenvelders of 
spitsen  

 Eerst naar binnen komen en ruimte kort houden met centrumspits  
 Beletten dat er diep kan gespeeld worden (speelhoeken afsluiten)  
 Verdedigers dwingen van pass naar buitenkant te geven  
 Op het juiste moment pressing op balbezitter, nl bij kans op balrecuperatie, m.a.w. eerst 

tegenstander ophouden en als andere aanvallers en middenvelders goed aangesloten zijn: 
pressing 

POSITIE 9:  Zich tussen beide flankaanvallers opstellen: geen kruisbeweging met andere aanvallers  
 Speelhoeken afsluiten naar centrum toe (beletten van dieptepass)  
 Verdedigers dwingen van pass naar buitenkant te geven  
 Actief meeschuiven bij pressing  

POSITIE 10:  Eigen zone centraal verdedigen: geen kruising van looplijnen met andere middenvelders 
(lateraal) of aanvaller (axiaal)  

 Speelhoeken afsluiten in de diepte: dieptepasses beletten  
 Proberen terug te zakken tussen de 2 controlerende middenvelders  
 Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichtst bij de bal, remmend wijken  
 Zich niet laten uitschakelen: pass naar de buitenkant laten geven  
 Meeschuiven bij pressing: wanneer tegenstander op de flank in de problemen zit  
 Coaching van de spitsen    4. WAT VERSTAAN WE ONDER ZONEVOETBAL 

 
Zone verdediging staat diametraal tegenover de individuele mandekking. Bij individuele 
mandekking is de speler verantwoordelijk voor één tegenstander en zal hij trachten de wedstrijd 
tegen hem te winnen. Op een individuele manier tracht hij de bal van zijn rechtstreekse tegenstander 
af te nemen of tracht hij er voor te zorgen dat hij niet aanspeelbaar is. 
 
Hij probeert aan zijn rechtstreekse tegenstander te “plakken” en stelt zich steeds op tussen zijn 
tegenstander en het doel. 
 
Als deze verdedigingsvorm op een willekeurige plaats op het terrein wordt toegepast, spreken we 
van strikte individuele mandekking. Als mijn zijn rechtstreekse tegenstander niet over de volledige 
breedte volgt maar slechts in een bepaalde zone kort dekt, noemen we dit individuele mandekking in 
zone. 
 
Zonevoetbal is dus duidelijk een spelconcept en heeft niets te maken met een veldbezetting of 
spelsysteem. Vandaar dat er ook zonevoetbal principes van toepassing zijn wanneer de ploeg in het 
bezit van de bal is. 
 
Zonevoetbal kan als volgt gedefinieerd worden: 
 HET TOEPASSEN VAN COLLECTIEF POSITIESPEL MET ALS DOEL DE TEGENSTANDER TE BEHEERSEN IN DE ZONE BAL – DOEL MET INBEGRIP VAN DE WAARHEIDSZONE   
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Met als belangrijkste doelstellingen: 
1) Sterker zijn dan de tegenstander omdat de collectiviteit een dergelijke meerwaarde biedt 

waardoor het elftal veel efficiënter kan spelen dan wanneer we de som van de individuele 
kwaliteiten van de 11 spelers afzonderlijk in beschouwing nemen. 

2) De fysieke inspanningen onder alle spelers evenwichtiger verdelen en beperken.  
3) Sneller van balverlies naar balbezit omschakelen omdat na balrecuperatie nagenoeg “blind” 

naar een medespeler kan gespeeld worden.  
 
5. WAAROM ZONEVOETBAL?   
Om offensief en aantrekkelijk maar tegelijk efficiënt voetbal te kunnen brengen moet een trainer 
naar ons oordeel beschikken over de volgende 4 kwaliteiten: 

1) Een spelfilosofie hebben: wij kiezen hier voor <<het spelen in zone>>  
2) Een methode hebben die de beste transfer garandeert van de “trainingssessie” naar de 

wedstrijd: wij kiezen hier voor <<wedstrijdmethode>>  
3) Een doordachte planning hebben die aangepast is aan het niveau van zijn spelers en de 

doelstellingen van de club  
4) Een didactisch model hebben dat de voetbalspeler in zijn voetbalactiviteit steeds centraal stelt 

nl. <<de speler is de acteur>>  
 
Spelen in zone is ongetwijfeld de beste manier om zich de in eerste deel beschreven onveranderlijke 
voetbalprincipes eigen te maken. 
Door zo te spelen kunnen me namelijk het beste aanleren wanneer een speler ruimtedekking of 
mandekking moet toepassen, hoe hij snel diep moet spelen na balrecuperatie, hoe een scherm voor 
de bal moet geplaatst worden, enz. 
 
Hoe spelen in zone leidt tot een verbetering van: o Het lezen van de verschillende spelsituaties o Het nemen van de juiste beslissing <<decission making process>>  o Het communicatie- en concentratievermogen o Het collectief spel (offensief en defensief) o Het niveau van de technische uitvoering  
 
6. LEERSTOF / DOELSTELLINGEN: TECHNIEK – TACTIEK   Leerstof: o De techniek en de tactiek verder bijschaven, aandacht voor kopspel  o Fysieke ontwikkeling  
 
Doelstellingen: o Vervolmaking van bal- en looptechnieken, scorend vermogen, kopbalspel (timing)  o Baltechnieken beheersen in combinatie- en wedstrijdvormen  o Fysieke uitbouw door loop-, spring- en krachttraining  o Duelkracht, startsnelheid, wendbaarheid en sprongkracht, schaven aan en vervolmaken van 

de coördinatie  o Vergroten van het denkvermogen door inbouwen van opdrachten in positiespelen en 
wedstrijdvormen  o Attitudes bijbrengen i.v.m. sporthygiëne en sportletsels, sportiviteit, sociaal gedrag, kennis 
van het voetbalreglement, studies, gedrevenheid als sportman en clubgebondenheid 
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1) TECHNIEK  
 
Door een betere coördinatie van de bewegingen werpt de technische training opnieuw vruchten af: 
basistechnieken aan een hoog tempo en met tegenstanders (wedstrijdvormen)  
Tekortkomingen wegwerken door individuele training.  
Leerstof:  o Balgewenning, balbeheersing  o Dribbelen en drijven, snel leiden van de bal  o Balcontrole: binnenkant van de voet, dij, borst en hoofd  o Traptechniek: binnenkant voet, buitenkant voet, wreef en plaatsbal  o De pass: kort en ver – één tijd  o Kopspel  o Inworp  o Balrecuperatie: - interceptie  o tackle  o sliding  o Doelschot  o Voorzet 

  
2) TACTIEK  o Ploegtactiek samenwerking tussen de verschillende ploegcompartimenten  o Beperkte theoretische bespreking + wedstrijdanalyse 

  
3) BALBEZIT o Combinatieoefeningen vertrekkend van de 1-2 beweging, inschakelen van de derde man om 

te komen tot een 1,2,3 beweging  o Combinatieoefeningen kort/lang en breed/diep o Automatismen: aanvalscombinaties vanuit de verdediging, zonder tegenstand met tactische 
componenten 1-2 ~ 1-2-3, door het centrum, over de vleugels, opkomen van spelers  o Balcirculatie vrij, baltoetsen beperken, voorwaartse progressie, passieve tegenstand o 
Stilstaande fasen 

 
7. JAARPLANNING: technisch – tactisch– fysieke vaardigheden  
AUGUSTUS: 
 Technisch >> balcontrole>>korte en lange passing binnenkant voet L en R  
 Tactisch >> zonedekking >> 1-4-3-3  
 Fysieke vaardigheden >> lichte opbouw  

 
SEPTEMBER: 
 Technisch >> kopballen >> duel  
 Tactisch >> druk zetten >> zonedekking >> 1-4-3-3  
 Fysieke vaardigheden >> ritme veranderingen OKTOBER  
 Technisch >> passeerbeweging  
 Tactisch >> omschakelen van balverlies naar balbezit  
 Fysieke vaardigheden >> snelvoetenwerk met en zonder bal 
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 NOVEMBER  
 Technisch >> balrecuperatie >> uitvoering van snelheid  
 Tactisch >> interceptie voor balcontrole >> drukzetten >> korte dekking  
 Fysieke vaardigheden >> looptechniek >> tikspelen  

 
DECEMBER 
 Technisch >> herhalingen van voorgaande maanden  
   Tactisch >> “ “ “ “ “ 
   Fysieke vaardigheden >> “ “ “ 

 
JANUARI 
 Technisch >> wreeftrap >> stilstaand en beweging  
 Tactisch >> opstelling bij balwinst en balverlies >> zonedekking 1-4-3-3  
 Fysieke vaardigheden >> opbouw  

 
 
FEBRUARI 
 Technisch >> snelheid van uitvoering >> snelle balcirculatie  
 Tactisch >> druk zetten >> remmend wijken >> korte dekking  
 Fysieke vaardigheden >> reactiespelen  

 
 
MAART  
 Technisch >> trainen van stilstaande fases  
 Tactisch >> opstelling tussen tegenstander en doel>>het juist indraaien >> en wegdraaien 

van tegenstander  
 Fysieke vaardigheden>>>toepassen looptechnieken>>loopcoördinatie  

 
APRIL 
 Technisch >> balgevoel >> spelvormen  
 Tactisch >> afsluiten van de speelhoeken  
 Fysieke vaardigheden >> loopspelen met bal  

 
MEI 
 Technisch >> werken op technische tekorten >> herhalingen alle voorbijgaande thema’s  
   Tactisch >> “ “ “ “ “ “ “ “ “ 
    Fysieke vaardigheden >> “ “ “ “ “ “ “ 

 
 
8. PRINCIPES VAN ZONEVOETBAL BIJ BALVERLIES – WANNEER DE 
TEGENPARTIJ DE BAL HEEFT  1)  DE VORMING VAN HET DEFENSIEF BLOK 
 
Zodra de tegenstander in het bezit van de bal is, valt de dichtst bijzijnde, best geplaatste verdediger 
de balbezitter aan om deze onder druk te zetten, tegelijkertijd worden de naburige posities ingevuld 
met als doel de speelruimte van de tegenstander zo klein mogelijk te maken en de onderlinge 
dekking te garanderen. 
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Een defensief blok wordt gevormd door de onderlinge afstanden tussen de spelers binnen dezelfde 
linie enerzijds en tussen de verschillende linies anderzijds te verkleinen. Dit blok sluit de 
speelhoeken af richting doel waardoor de tegenpartij geen gevaarlijke dieptepassen kan geven en als 
het ware gedwongen wordt om lateraal achteruit te spelen. Een goed compact gesloten blok is maar 
mogelijk als de spelers goed hun zone houden, ideale onderlinge afstanden (10à15m) nastreven en 
geen kruisbewegingen maken lateraal met spelers in dezelfde linie en axiaal met spelers in en linie 
voor of achter zich. Dit betekent dat de spelers hun rechtstreekse tegenstander zinder bal wel in de 
gaten houden maar ze bij een plaatswissel naar een ander zone niet volgen. De spelers voeren dus 
minder nutteloze fysieke inspanningen uit. Hoe dichter de tegenpartij bij het eigen doel komt, hoe 
strikter wel de dekking op de tegenstander zonder bal wordt. 
 
In de zone tussen het blok en het andere doel is de tegenpartij niet gevaarlijk en laten we hen 
opbouwen. Dit geeft ons tijd een zo compact mogelijk blok te vormen om de speelruimte voor de 
tegenstrever zo klein mogelijk te maken. Toch moet het blok breed en diep genoeg zijn. Breed 
genoeg om bij en vleugelverandering de nieuwe balbezitter snel genoeg onder druk te zetten 
waardoor de  gevaarlijke dieptepass vermeden wordt. Diep genoeg om niet verrast te worden door 
een hoge diepe bal die van vanachter uit over het blok getrapt wordt. Vandaar dat we een blok van 
30-35m voorstellen. 
 
De grootte van het blok hangt af van de spelstijl van de tegenstander. o In het geval van “kick and rush”: de diepte van het blok vergroten door de linies wat verder 

uit elkaar te laten spelen om te beletten dat de lange bal achter het blok valt.  o In het geval van “snelle en korte combinaties”: de speelruimte in het blok verkleinen door 
nog compacter te gaan verdedigen: het blok wordt minder breed en diep gemaakt.  o In het geval van “snelle vleugelveranderingen”: het blok wordt breder gemaakt. o In het geval van “uitstekend dieptespel”: het blok wordt minder breed gemaakt waardoor 
de speelhoeken naar doel beter worden afgesloten.  

 
2) DE VORMING VAN EEN EFFICIENT BLOK  
 
a) DE HOOGTE WAAROP HET BLOK GEVORMD WORDT:  
 
Al naar gelang de plaats waar het blok druk uitoefent op de tegenpartij, spreken we van low pressing 
medium pressing en high pressing. De sterkte van de eigen ploeg t.o.v. de tegenpartij bepaalt de 
keuze waar het blok gevormd wordt. 
 
Bij HIGH PRESING zet de sterk dominerende ploeg het defensief blok op de helft van de 
tegenstander, de achterste lijn bevindt zich nagenoeg op de middenlijn terwijl de aanvalslinie zich 
op enkele meters van de 16-meterlijn bevindt. 
 
Omgekeerd zal bij LOW PRESSING het defensief blok van de eigen ploeg de veel sterkere 
tegenstander slechts op de eigen speelhelft onder druk zetten: de aanvallers stellen zich op op de 
middenlijn terwijl de achterste lijn zich slechts op 20-meter van het eigen doel bevindt. 
 
De meest courante vorm is de MEDIUM PRESSING waarbij het middenveld zich ongeveer op de 
middenlijn bevindt en zowel de aanvals- als de verdedigingslinie zich op ongeveer 15 meter van de 
middenlijn situeert. 
Bovendien zijn er tijdens de wedstrijd verschillende omstandigheden waardoor we alle 3 de vormen 
in de wedstrijd zien. 
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Hoe hoger het blok gevormd wordt, hoe langer de bal kan gerecupereerd worden maar hoe minder 
speelruimte het eigen elftal heeft bij balbezit en hoe meer ruimte er in de rug ligt waar de tegenpartij 
gebruik kan van maken. 
Omgekeerd betekent dit dat hoe lager het blok speelt, hoe dichter je bij je eigen doel speelt, maar 
hoe minder speelruimte de tegenpartij heeft en hoe meer ruimte er in de rug van de tegenpartij ligt. 
De hoogte waarop het blok gevormd wordt, is dus vooral een kwestie van de juiste tactische keuze 
te maken in functie van de spelsituatie, de kwaliteiten van de eigen ploeg en van de tegenpartij. 
 
b)  HET ZIJWAARTS SCHUIVEN VAN HET DEFENSIEF BLOK 
 
De vorming van een compact (30à35m) defensief blok heeft als gevolg dat enerzijds de niet 
werkende vleugel wordt vrijgelaten als de bal zich op de andere kant bevindt dat beide flanken wat 
losgelaten 43 worden als de bal zich centraal bevindt. Dit betekent dat bij een vleugelverandering het 
blok zich zo snel mogelijk naar de andere kant dient te verplaatsen. Deze beweging noemen we het 
zijwaarts schuiven van het defensief blok. Tijdens het schuiven blijven de speelhoeken steeds goed 
gesloten zodat de ploeg niet door de vleugelverandering verrast wordt. Bij een hoge kruispass is de 
bal een tijdje onderweg waardoor het verdedigend blok tijd heeft zich te verplaatsen. 
 
Als de tegenstander door middel van verschillende passen van vleugel verandert, heeft het defensief 
blok nog meer tijd om te schuiven en kan het de bal bij een slechte pass of controle centraal (= 
ideaal voor tegenpartij) intercepteren. 
 
Bij het spelen in zone dient het verdedigend blok met andere woorden getraind te worden om als het 
ware als ‘ruitenwisser’ van de ene kant naar de andere kant in functie van de spelsituatie te 
bewegen. 
 
c)  HET BEHEERSEN VAN HET CENTRALE GEDEELTE VOOR DOEL 
 
De speelruimte centraal voor doel is de zone waar de tegenstander het gevaarlijkst is omdat van 
daaruit het gemakkelijkst kan gescoord worden. Men moet dus absoluut vermijden dat de tegenpartij 
de bal door het centrum kan spelen of dat een tegenstrever daar in gunstige omstandigheden wordt 
aangespeeld. Een ploeg die in zone speelt zal de centrale speelruimte voor doel dus heel goed 
moeten beheersen. 
 
Concreet betekent dit dat: o Er zich steeds voldoende verdedigende spelers zich in de centrale zone voor doel bevinden.  o Hoe dichter de tegenspelers het eigen doel naderen en hoe gevaarlijker ze worden, hoe 

strikter de dekking op die spelers dient te zijn, hoe meer spelers met andere woorden moeten 
kiezen om eventueel een strikte mandekking op de dichtst bijzijnde tegenstander toe te 
passen.  

 
d)  AFSLUITEN VAN DE SPEELHOEKEN IN DE DIEPTE 
 
Het basisprincipe bij het spelen in zone is de tegenpartij in balbezit zodanig onder druk te zetten dat 
ze niet gevaarlijk kan zijn en gedwongen wordt balverlies te lijden. Men tracht dus de tegenpartij te 
dwingen om ongevaarlijke (lateraal of achterwaarts) of slechte (intercepteerbare) passen te geven. 
Men dient kost wat kost te vermijden dat de tegenpartij: 
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 o Ofwel diep richting eigen doel kan spelen, ofwel een diagonale pass kan geven waardoor de 
tegenpartij een kans krijgt om naar doel te trappen  o Een gestrekte en/of gevaarlijke voorzet kan geven.  

 
De ploeg dient dus zo veel mogelijk de speelhoeken naar doel af te sluiten waardoor de tegenpartij 
de bal in de waarheidszone niet of in ongunstige omstandigheden ontvangt. 
 
3) DE COLLECTIEVE PRESSING  
 
a) DEFINITIE:  
 
Het Engelse woord “to press” betekent “druk uitoefenen op”. In van Daele wordt pressievoetbal 
omschreven als “een speltype waarbij een ploeg haar tegenstander onder druk zet”. 
Al naargelang er “pressing” of druk wordt gezet door één of meerdere spelers onderscheiden we 
individuele of collectieve pressing. 
 
Het individuele onder druk zetten van de balbezitter kan 2 bedoelingen hebben: o Enerzijds kan een speler individueel druk zetten om de bal af te nemen wanneer hij 100% 

zeker is de bal te recupereren (bv bij een slechte pass of na een slechte balcontrole)  o Anderzijds kan het onder druk zetten ook de bedoeling hebben om de balbezitter zodanig te 
“storen” in zijn actie dat hij niet vrij kan spelen waardoor de rest van de ploeg kan bijsluiten 
en het defensief blok kan vormen of numerieke minderheid waardoor er medespelers kunnen 
terugkomen (=remmend wijken). 

 
Een collectieve pressing is een beweging naar de balbezitter toe van verschillende spelers met als 
doel de balbezitter te omsingelen en te versmachten. Hierdoor weet deze zich niet meer op een 
voordelige manier uit deze benarde situatie te redden met balverlies tot gevolg. Men verdedigt dus 
‘en bloc’ om de bal na een foutieve dribbel of een foutieve pass te onderscheppen: de balrecuperatie 
gebeurt collectief dankzij de inspanning en het positiespel van een deel of van het ganse defensieve 
blok. Dit collectief automatisme heeft slechts kans op succes als één van de sleutelfiguren (bv de 
verdedigende middenvelder) van de ploeg, op het juiste moment het signaal geeft aan zijn 
medespelers rondom balbezitter om de collectieve pressing in te zetten. 
 

b) WANNEER KAN EEN COLLECTIEVE PRESSING INGEZET WORDEN 
 Er zijn 3 momenten wanneer men collectieve pressing kan inzetten: o Wanneer de bal tussen het blok en het andere doel is: na een slechte pass of een slechte 

balcontrole (“slecht” hangt deels af van de voetbalkwaliteiten van de passontvanger).  o Wanneer de balbezitter zich in het blok bevindt: altijd na volledige blokvorming ook na 
gedeeltelijke blokvorming naarmate de balbezitter dichter bij doel komt en men een 
numerieke meerderheid in de zone rondom de bal heeft.  o Wanneer de balbezitter zich tussen de zijlijn en het blok bevindt: altijd na volledige 
blokvorming maar ook na gedeeltelijke blokvorming naarmate de balbezitter dichter bij doel 
komt en men een numerieke meerderheid in de zone rondom de bal heeft. Deze vorm van 
collectieve pressing wordt het vaakst ter hoogte van de middenlijn uitgevoerd omdat de 
verhouding voordeel versus risico het voordeligst is.  

 
Deze pressing heeft niet allen tot doel de bal te recupereren maar ook om in de meest gunstige 
omstandigheden de tegenaanval te spelen. 
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c)  HOE DIENT EEN COLLECTIEVE PRESSING UITGEVOERD TE WORDEN 
 
Als het teken collectieve pressing gegevens wordt, schuift het ganse blok of het deel van het reeds 
gevormde blok agressief richting balbezitter met als doel de balbezitter zijn afspeelmogelijkheden te 
ontnemen: o Wanneer de bal tussen het blok en het andere doel is: de speler het dichtst bij de balbezitter 

valt deze zeer agressief aan waarbij hij tracht te beletten dat de balbezitter een goede pass 
achteruit kan geven: hij stelt zich dus op tussen balbezitter en mogelijke passontvanger. Op 
die manier komt de balbezitter in het blok terecht en de andere spelers trachten de bal af te 
nemen als die dribbelt of ze trachten de pass te onderscheppen. o Wanneer de balbezitter zich in het blok bevindt: de pressing gebeurt door het blok nog 
compacter te maken. De “negatieve” pressing van de spelers tussen de balbezitter en het doel 
van de tegenpartij is belangrijk zodat de balbezitter niet meer uit de omsingeling geraakt. Het 
blok richt zich vooral op het intercepteren van de 2de of 3de pass om onmiddellijk de 
tegenaanval op te starten. o Wanneer de balbezitter zich tussen de zijlijn en het blok bevindt: men richt zich vooral op 
het onderscheppen van de pass van de tegenstrever. De flankspeler die de balbezitter onder 
druk zet, dwingt hem om de aanval binnen in het blok verder te zetten op voorwaarde dat er 
geen rechtstreeks doelgevaar is. In plaats van de aanval af te breken door de bal buiten te  
“tackelen”, dwingt men de tegenstrever in een situatie waar de balrecuperatie in het spel kan 
gebeuren en onmiddellijk een tegenaanval kan opgezet worden.  

 
9. ZONEPRINCIPES BIJ BALBEZIT EIGEN PLOEG  
1)  ONZE EIGEN SPEELRUIMTE VERGROTEN: 
 
Wanneer de eigen ploeg in het bezit van de bal is, probeert ze de speelruimte in de breedte (d.w.z. 
tot tegen de zijlijn) als in de diepte maximaal te vergroten. Op die manier is er meer ruimte om de 
bal rond te spelen en diep te spelen. 
Bij balbezit vermijden onze spelers dat ze op dezelfde hoogte opgesteld staand diagonale passing 
mogelijk is. 
 
2)  BEWEGEN OM RUIMTE TE CREEEREN 
 
Zonevoetbal betekent ook dat wanneer de eigen ploeg in balbezit is, men voortdurend de zone 
beheerst waar de bal zich bevindt waardoor de bal “gevaarlijk” kan worden. Dit houdt in dat men 
probeert numerieke meerderheidssituaties te creëren op enerzijds individuele wijze (rechtstreekse 
tegenstander uitschakelen door dribbel) of anderzijds collectieve wijze door snelle balwisselingen en 
infiltraties naar zones waar geen of weinig tegenstanders staan. De bal in de zwakke zone van de 
tegenpartij brengen is slechts mogelijk dankzij intelligent positiespel (vrijstaan en vrijlopen) en een 
hoge handelingssnelheid van de balaannames en de passing. Telkens de ploeg in een bepaalde zone 
baas is, komt het erop neer deze numerieke meerderheid uit te buiten door een doelkans te creëren 
vooraleer de tegenpartij zijn “zwakke” zone in een “sterke” zone. 
 
In de opbouwzone speelt ook onze doelman een belangrijke rol. Door steeds aanspeelbaar te zijn, 
geeft hij zijn medespelers een bijkomende passmogelijkheid wanneer ze onder druk gezet worden. 
De keeper tracht hierbij de bal door te spelen naar een zone van waaruit de ploeg in veilige 
omstandigheden  kan verder spelen. Als “laatste” man van zijn ploeg is de doelman het best 
geplaatst om door een efficiënte coaching de opbouw van zijn ploeg naar de zwakke zone van de 
tegenpartij te “stuwen”. 



56  

 Versie 2.0 SINT MARTINUS SPORT LUBBEEK | augustus 2015     

Aan onze flankverdediger vragen we om op het juiste moment al dan niet met bal in te schuiven. Door in steun te komen van de flankaanvaller of door er zelfs over te gaan, wordt terreinwinst geboekt en kunnen er numerieke meerderheidssituaties gecreëerd worden. Ook onze verdedigende middenvelders en centrale verdedigers mogen ten gepaste tijden doorheen de centrale zone infiltreren richting doel (bv na interceptie). Op die manier kunnen de voetbalkwaliteiten van verdedigend ingestelde spelers ontwikkeld worden. Van onze buitenspelers vragen we van op het juiste moment naar de waarheidszone in te snijden om zo voor doel gevaarlijk te zijn.  In balbezit vragen we dus aan onze spelers om op het juiste moment te bewegen met als doel ruimte te maken voor zichzelf of voor een medespeler door los te haken, diepte te zoeken, te infiltreren en/of diagonaal in te snijden.  3) DOELKANSEN BENUTTEN:  
In het hedendaagse voetbal is het niet zo eenvoudig om de bal in de waarheidszone te krijgen en  
doelkansen af te dwingen. Als zich dan toch een doelkans voordoet, moet de ploeg er alles aan doen 
om  
ze benutten. De trainer moet zijn spelers duidelijk maken dat wanneer de bal in de waarheidszone 
komt,  
men steeds moet durven af te werken, zelfs al mislukt de doelpoging volledig.  
Tijdens de training dienen we tenslotte veel aandacht te besteden aan hoe spelers positie moeten  
kiezen voor in de waarheidszone.  
4) BALVERLIES VOORZIEN:   Zodra de eigen ploeg de bal recupereert, tracht ze door middel van een snelle tegenaanval of door verzorgd combinatievoetbal in de waarheidszone te komen en kansen af te dwingen.  De ploeg moet hierbij echter steeds waakzaam zijn niet in de problemen te komen bij plots balverlies. Vandaar dat er een aantal spelers bij balbezit van de eigen ploeg verdedigend denken.  

10. RICHTLIJNEN BIJ HET COACHEN: BALBEZIT – BALVERLIES  
 

1)  INDIVIDUEEL BIJSTUREN TIJDENS BALBEZIT  
    
 ALLEEN de betrokken speler staat zodanig vrij dat hij zelf kan beslissen hoe hij verder kan spelen  
  

   LOS de betrokken speler mag de bal niet meer aanraken zodanig dat de doelman de bal zelf kan spelen  
  

   WEG de betrokken speler dient de bal onmiddellijk te ontzetten  
  

   GEEF de betrokken speler dient de bal te spelen naar diegene die roept  
  

   RUG De betrokken speler moet opletten want er komt iemand in de rug  
  

   VERANDER De betrokken speler dient het spel te verleggen naar andere zijde  
  

   

AANBIEDEN 
 De betrokken speler is voor de bal en dient zich aan te bieden   

     STEUNEN De betrokken speler moet achter de medespeler komen, zeker wanneer deze in moeilijkheden komt  
  

  ZAKKEN 
 

De betrokken speler dient te zakken om de verdedigende taak over te nemen van een ingeschoven speler 
  

   HOUDEN De betrokken speler moet de bal bijhouden en wachten op steun  
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ACTIE De betrokken speler dient een individuele actie naar het doel te maken  
  

   GA DOOR De betrokken speler wordt aangemoedigd zijn actie verder te zetten  
  

   DIEP De betrokken speler kan diep spelen  
 

    

2)  INDIVIDUEEL BIJSTUREN TIJDENS BALVERLIES  
    
 LOS De betrokken speler mag de niet meer aanraken zodanig dat de doelman de bal zelf kan spelen  
 

    PRESS De dichtstbijzijnde speler valt de balbezitter aan  
 

   ZAKKEN De betrokken speler dient te zakken om de verdedigende taak over te nemen van een ingeschoven speler 
 

    KORTER De betrokken speler dient korter bij de tegenstrever in zijn zone te gaan  
 

    DEKKING De betrokken speler dient de speler in duel een dekking te geven  
   

3)  COLLECTIEF BIJSTUREN BIJ BALBEZIT  
    
 OPEN de spelers dienen ruimte te creëren door de onderlinge afstanden zo groot mogelijk te maken  
 

   VOORUIT Als de bal voor wordt gespeeld dient de verdediging naar voor te schuiven en naar de bal (wordt bevolen 
  door de doelman of de centrale verdediger)  
 

    

4)  COLLECTIEF BIJSTUREN TIJDENS BALVERLIES  
    
 ZAKKEN De ploeg of linie moet zich lager opstellen  
 

    SCHUIVEN Alle spelers dienen in blok naar de bal te schuiven  
 

    POSITIE Iedere speler dient onmiddellijk in positie te komen  
 

    SLUITEN De ploeg dient de onderlinge afstanden te verkleinen  
 

        11. TRAININGSINDELING VOLGENS PROGRESSIEVE -OF ZANDLOPERMETHODE  1)  Progressieve methode            Er wordt met de meest vereenvoudigde manier wedstrijdvorm gestart om nadien progressief meer complexe vormen aan te bieden en te eindigen met de meest complexe wedstrijdvorm.  2)  Zandlopermethode            
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Er wordt tijdens de herkenningsfase met de eindvorm gestart om nadien af te dalen tot de meest vereenvoudigde wedstrijdvorm die nodig is om het probleem op te lossen. nadien worden progressief meer complexe vormen aangeboden om te eindigen met dezelfde wedstrijdvorm als in het begin.  
12. VOLGENS THEMA EN GEBREKEN VASTGESTELD TIJDENS DE WEDSTRIJD  
1) Doorschuiftraining volgens jaarplanning  
a) Voorstelling  
 
Er worden door de coördinator drie groepen samengesteld, aan de hand van leeftijd en vaardigheden 
van de spelers. 
Elke opleider werkt één oefening uit met eventuele variante, die hij zal geven aan elk van de drie 
groepen, aangepast aan leeftijd en vaardigheden van de spelers. 
De groepen schuiven door naar de volgende oefening op een bepaalde tijd, aangegeven door de 
coördinator. 
 
b)  Doelstelling 
 
Alle spelers komen in aanmerking om met evenwaardige medespelers te trainen. 
De spelers leren elkaar beter kennen waardoor de kennis niet alleen in hun ploeg blijft. De spelers 
kennen alle opleiders uit hun categorie. 
De stap naar een andere groep (ploeg) wordt minimaal. 
De discipline onder elkaar en tegenover andere wordt versterkt. 
 
 c) Organisatie 
 
10 minuten voor aanvang verzamelen de spelers in de kleedkamer 
10’ gezamenlijke opwarming – Coördinator in samenwerking met opleiders. 15’ oefening 1 – 
Opleider 
15’ oefening 2 – Opleider 15’ oefening 3 – Opleider 
5’ Cooling Down – Coördinator  
Opleiders ruimen op 
Spelers gaan met opleiders  naar de kleedkamers 
 
d)  Thema / tijdstip 
 
Thema wordt bepaald door de TVJO of jeugdcoördinator in samenspraak met de jeugdopleiders. 
Met een frequentie van 1x / maand. 
 
13. KEEPERTRAINING  
Het keepen is de afgelopen jaren in vele opzichten sterk veranderd, er wordt in het huidige voetbal 
tactisch heel anders gevoetbald. Dit heeft gevolgen voor de keeper. Vroeger, we praten dan over 
pakweg 20 tot 30 jaar geleden ging de keeper vaak z'n eigen gang, hij kreeg dan wel keeperstraining 
maar trainde verhoudingsgewijs weinig met het team mee. Tegenwoordig wordt de keeper, zij het 
met een bijzondere taak, ook meer als teamspeler gezien. Daarom is het belangrijk dat hij gewoon 
met het team meetraint en daarnaast een extra keeper training ondergaat. 
De nadruk wordt gelegd op het rendement, de effectiviteit van het keepers optreden in relatie met de  
teamprestatie in plaats van wat men jaren geleden heel belangrijk vond, de atletische en acrobatische 
presentatie van de keeper. 
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Kortom, de specifieke, technische keepers kwaliteiten, het tactische inzicht en de communicatie met 
medespelers moeten in onderlinge samenhang getraind worden, waarbij het rendement van de 
keepers prestatie moet worden verhoogd. 
 
Het valt bij de teamtrainingen op dat de keeper ondergeschikt wordt gemaakt aan de individuele 
prestaties van de veldvoetballers. Naast het ontwikkelen van een goed keeperplan is dit een 
aandachtspunt voor de jeugdtrainers van onze vereniging. Op dit punt zou er vaker overleg moeten 
zijn tussen de trainers over hoe de rol van de keeper binnen de teamtraining zou kunnen zijn. Tevens 
is het van belang dat de vereniging ook zelf duidelijk is in zijn doelstellingen t.a.v. jeugdbeleid en 
daaruit voortvloeiend de middelen die nodig zijn om deze te realiseren. 
 
Binnen de keeperstraining is het van belang dat specifieke onderdelen worden getraind, rekening 
houdend met leeftijd en capaciteiten van de keeper. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat je contact met de keeper hebt en hem bepaalde situaties uitlegt die 
zich binnen een wedstrijd voordoen. De keeper staat tijdens een wedstrijd altijd onder een bepaalde 
spanning aangezien zijn fout meestal leidt tot een doelpunt. Dit vraagt een mentale weerbaarheid, 
die ook tijdens een training z'n aandacht verdiend, de andere kant is uiteraard het pakken van punten 
voor je team. 
 
Om als keeper te slagen, zijn naast je specifieke kwaliteiten bepaalde karaktereigenschappen als 
nuchter en serieus van belang. Daarnaast moet je als persoon om kunnen gaan met kritiek. Je bent 
zowel individueel als collectiefbezig, dit vraagt een bepaalde houding die binnen de persoonlijkheid 
ingebed moet zijn. 
 
1)  De keeper als één van de elf 
De keeper heeft binnen het team een specifieke taak, n.l. het voorkomen van doelpunten. 
 
2) Er zijn drie hoofdmomenten waar hij mee te maken heeft, n.l.  
a) Balbezit tegenpartij  
De specifieke taken van de keeper zijn dan:  
 coachen, organiseren en leiding geven 
 positiespel en opstelling  
 zo vroeg mogelijk de bal onderscheppen  

 
b)Balbezit eigen partij  
De specifieke taken van de keeper zijn dan:  
 goede opbouw van het spel realiseren 
 zo mogelijk diep spelen  
 bal in bezit houden  
 geen risico’s in de opbouw direct bij eigen doel 
 letten op eigen positie bij eigen doel  
 coachen  

 
c)Balwisseling  
De specifieke taken van de keeper zijn dan:  
 coaching  
 opsluiten en aansluiten  
 positie medespelers aangeven (breed maken, vrij lopen)  
 opbouwend, de balbezitter afspeelmogelijkheden geven 
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De keeper moet bij bovengenoemde momenten altijd klaar zijn om handelend te kunnen  
optreden omdat het hier ook mis kan gaan. 
  
d)  De keeper heeft te maken met een aantal moeilijkheidsfactoren: 
De moeilijkheidsfactoren van het keepen zijn:  
 de bal  
 tegenstanders  
 medespelers  
 spelregels  
 doelgerichtheid  
 spanning (stress)  
 tijd  
 ruimte  

 
Voor de keeperstrainer en de veldtrainer vraagt dit een bepaalde aanpak waarbij onderdelen als 
techniek, inzicht en communicatie moet worden ontwikkeld. Deze 3 punten zijn elementair en 
derhalve dus niet van elkaar te scheiden. 
 
e) Welke eisen moeten worden gesteld aan de team / keeperstraining:  
De bedoeling van het voetballen  
 doelpunten maken / voorkomen o opbouwen / samenwerken  
 doelgerichtheid  
 snelle omschakeling bij balbezit – balverlies  

 
Veel herhalingen 
 veel beurten 
 geen lange wachttijden 
 goede planning en organisatie 
 voldoende ballen, goed materiaal 

 
Rekening houden met de groep / keeper 
 leeftijd 
 vaardigheid 
 beleving (top of recreatie) 
 ambitie 
 arbeid - rust verhouding 

 
Juiste manier van coachen en beïnvloeden 
 spelbedoelingen verduidelijken 
 keepers beïnvloeden en laten leren door: ingrijpen, stop zetten, aanwijzingen geven, vragen 

stellen, oplossingen laten aandragen, voorbeeld geven en voordoen.  
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14. TECHNIEKTRAINING  
Deel 1:  PASSEERBEWEGINGEN – SCHIJNBEWEGINGEN  
1) Passeerbewegingen 
a) DE SCHAAR:  
 Schaar rechts: je zet het rechterbeen over de bal heen en je neemt de bal explosief mee met 

de buitenkant van de andere voet. 
 Schaar links: je zet het linkerbeen over de bal heen en je neemt de bal explosief mee met de 

buitenkant van de andere voet. 
 b)  DE DUBBELSCHAAR:   Dubbele schaar rechts: je stapt snel met je rechter – en linkerbeen over de bal heen en neemt de bal explosief mee met de buitenkant van je rechtervoet.   Dubbele schaar links: je stapt snel met je linker – en rechterbeen over de bal heen en neemt de bal explosief mee met de buitenkant van je linkervoet.  c)  BINNENKANT SCHAAR:   Je neemt de bal eventjes met de binnenkant van de voet mee naar binnen en dan, in plaats van je voet zijwaarts neer te zetten, voer je de schaarbeweging uit.  d)  UITVALSPAS:   Je doet alsof je de bal met de buitenkant van de voet meeneemt, maar je maakt een uitvalspas achter de bal en neemt de bal met de buitenkant van de andere voet mee in de andere richting.  e)  BINNEN – BUITEN:   Vanuit stand of in beweging de bal met de binnenkant van de linkervoet snel op de binnenkant van de rechtervoet tikken en meenemen in de looprichting.  f) SCHIJNTRAPBEWEGING:    Doe alsof je past naar rechts, maar met de binnenkant naar binnen kappen en meenemen naar 

links. 
 g)  SCHIJNBEWEGING MET TERUGHALEN VOETZOOL:   Na de trapbeweging op het laatste moment met het voorste gedeelte van de voetzool de bal onder het lichaam draaien en met de binnenkant van de andere voet meenemen.  2)  Schijnbewegingen   Afwisselend links en rechts doe je alsof je de bal naar binnen kapt, in plaats hiervan maak je met de andere voet een overstap van buiten naar binnen over de bal.  Afwisselend links en rechts stappen de spelers van buiten naar binnen over de bal, op hetzelfde moment spelen ze de bal met de binnenkant van de andere voet achter het standbeen door schuin naar voren en nemen de bal met dezelfde voet na een snelle draai mee in tegengestelde richting.  Afwisselend naar links en naar rechts stappen de spelers over de bal en nadat ze de bal met de binnenkant van de andere voet schuin naar voren gespeeld hebben, nemen ze de bal met de buitenkant van de voet die de overstap gemaakt heeft in de andere richting mee.  De spelers doen alsof ze de bal met de buitenkant van de voet meenemen, in plaats hiervan spelen ze de bal met dezelfde voet in de andere richting en nemen de bal met de buitenkant van de andere voet mee.   
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 De spelers rollen afwisselend links en rechts de bal met de binnenkant van de voet zijwaarts 
en draaien de bal met het voorste gedeelte van de voetzool voor het lichaam door de andere 
kant op. 

 De spelers rollen de bal met de wreef zijwaarts en draaien de bal met het voorste gedeelte 
van de voetzool terug. 

 De spelers rollen de bal met de binnenkant van de voet in voorwaartse richting en draaien 
hem met de voetzool achter het standbeen door in de andere richting. 

 De spelers nemen de bal in voorwaartse richting mee en spelen hem met de binnenkant van 
de voet terug in tegengestelde richting. 

 Doen alsof je naar binnen kapt met links, maar moet de rechtervoet de bal met de binnenkant 
naar links meenemen. 

 De bal afstoppen met rechts, uitvalpas rechts en meenemen naar links, uitvalpas links en 
meenemen naar rechts met de rechtervoet. 

 Stop + schaar: je stopt de bal met de ene voet, je voert de schaar uit met de ander voet en je 
neemt de bal met de buitenkant van de andere voet mee. 

 Afrollen + schaar: in de lengte of de breedte van het terrein stoppen de spelers de bal met de 
linkervoet. In plaats van de bal mee te nemen, rollen ze hem met de rechtervoet weer in 
voorwaartse richting. 

 De spelers stoppen de bal met de rechtervoet, doen alsof ze hem met dezelfde voet mee terug 
nemen, maar maken een overstap. 

 
Deel 2:  
BESCHRIJVING VAN TECHNIEK OEFENINGEN 
 
1.  BALGEVOEL  
1.1. Dribbelen  
 Rustige looppas met bal aan de voet en de bal bij elke pas raken, afwisselend met binnen- en 

buitenkant voet.  
 De bal veranderd steeds van richting.  
 Ontspannen op de voorvoeten lopen en de bal met korte tikjes meenemen.  
 Zwakke been ook oefenen.  
 Na enige tijd en na telkens de bal 4 keer getikt te hebben, overnemen met andere voet en dit 

in 1beweging.  
 
1.2. Vooruit en achteruit rollen van de bal met voetzool  
 Beginnen in wandeltempo de bal met onderkant voetzool meenemen en dit zowel vooruit als 

achteruit.  
 Goed de bal met de punt van de voetzool raken.  
 Daarna de oefening in loopas uitvoeren.  
 Het bovenlichaam goed in balans houden en niet achterover laten hellen.  
 Goed op de voorvoeten blijven bewegen en de knieën recht naar boven.  

 
1.3. Met voetzool terughalen en vooruitduwen 
 De bal na elke 2 tikken met de binnen- en buitenkant van de voet terughalen en en daarna 

vooruitduwen. 
 Voet goed breed maken en de bal met de binnenkant van dezelfde voet recht vooruit duwen. 

Standbeen mag niet blijven staan bij het terughalen van de bal, maar moet steeds in 
beweging zijn. Standbeen hierbij iets naar achter zetten en STEEDS op de voorvoeten 
bewegen 
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 Na enige tijd de bal steeds over laten gaan naar andere been met binnenkant voet.  
 Oefening met 2 voeten uitvoeren. 

 
1.4. Zijwaarts lopend met de voetzool meenemen 
 Goed zijwaarts lopend en draaiend vanuit de heupen de bal na elke pas raken. 
 Op de voorvoeten bewegen en knieën hoog heffen.  
 De bal in rechte lijn laten lopen. 

 
1.5. Bal met voetzool schuin vooruit spelen 
 Bal met de punt van de voetzool voorlangs spelen en dit afwisselend met sterke en zwakke 

been. 
 Na de bal voorlangs gespeeld te hebben een paar tussenstapjes doen.   Voet goed strekken en bal netjes voorlangs spelen, maar bal niet stilleggen.  
 De juiste snelheid kiezen. 

 1.6. Voet op de bal en met andere voet tikken 
 Met de onderkant van ene voet op de bal en met de andere voet bal vooruit tikken. Beide 

benen gelijktijdig in beweging. 
 Bal in het midden raken en geen effect meegeven. 
 Rechtse voet op de bal en met linkse voet de bal een tikje geven en andersom. Bal kort 

houden en niet te ver wegspelen. 
 
1.7. Onderkant voet op de bal en met andere voet achterlangs tikken 
 Na de voet op de bal gezet te hebben, het lichaam een kwartslag draaien en bal met de 

binnenkant van de andere voet een tikje geven. 
 
1.8. De bal met onderkant voet raken 
 Afwisselend de bal met sterke en zwakke been ter plaatse met punt voetzool raken. Niet 

achterover leunen, maar bovenlichaam boven de bal houden. 
 
1.9. De bal met de voetzool afrollen 
 Bal afrollen van teen tot hak en terug. Licht duwen op de bal. Met rechtse voet schuin 

voorwaarts naar links en andersom. 
 
1.10. Zijwaarts afrollen 
 De bal ter plaatse met de binnenkant van de voet voorlangs afrollen. 
 Voor de voet de grond raakt, de bal terugrollen en het andere been oefenen. 
 Goed contact met de bal houden. Na stilstaand geoefend te hebben, standbeen mee laten 

huppelen. Daarna na 4 à 5 keer afrollen met ene voet en dan pas met de andere voet 
overnemen. 

 
1.11. Met de binnenkant voet schuin vooruit afrollen 
 Doen alsof de bal met binnenkant voet wordt gespeeld, maar over de bal rollen met voet en 

weer terug. Steeds met sterke en zwakke been oefenen. 
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2.  BASISBEWEGINGEN 
2.1. De bal voorlangs spelen met binnenkant voet 
 De bal met de binnenkant van de voet voorlangs spelen en direct met andere been buitenkant 

voet 2 tikken verlengen. 
 Bal geen nieuwe richting geven. 
 Na elke pas de bal raken. 

 
2.2. Kappen met binnenkant voet 
 In zig-zag baan  kappen met binnenkant voet op de binnenkant voet van het andere been. Na 

meenemen bal met binnenkant die voet en na 1 tik met buitenkant van die voet, bal 
terugkappen met binnenkant voet dat been. 

 Niet voorlangs of schuin naar voren spelen. Bal moet worden terug gekapt. 
 
2.3. Kappen met binnen- en buitenkant voet 
 De bal met binnenkant voet afkappen en met buitenkant zelfde voet meenemen. 
 Daarna met de buitenkant voet kappen en met zelfde been binnenkant voet meenemen. Bal 

met worden terug gekapt. 
 Met zwakke en sterke been uitvoeren. Bovenlichaam goed strekken en standbeen voor de 

bal. 
 
2.4. Voorlangs spelen met punt van de voet 
 De bal voorlangs spelen met de punt van de voet en met buitenkant andere voet 2 tikken 

meenemen. Bal geen nieuwe richting geven. 
 Niet lopen zonder de bal te raken. 

 
2.5. Met punt van de voet onder het lichaam draaien 
 De bal met de punt van de voet onder het lichaam draaien, over de bal stappen en met de 

binnenkant voet van het andere been de bal schuin vooruit meenemen 
 De bal 1 tik met buitenkant voet meenemen en met die voet oefening uitvoeren. Niet echt op 

de bal staan, maar in een vloeiende beweging doordraaien. 
 Door bewegen en niet stil komen te staan. In zigzag beweging de bal na elke pas raken. 

 
2.6. Overstap 
 Met de binnenkant van de voet van het dribbelbeen een overstap maken over de bal. En met 

de binnenkant voet van het andere been de bal voorlangs meenemen 
 Na 2 tikken met de voet van dat been van de bal, en na de 2de tik met de buitenkant van de 

voet, overstap doen met dat been. 
 Goed op de voorvoeten komen om goed te kunnen draaien. 

 
2.7. Terughalen en schuin vooruit spelen 
 De bal met de voetzool terughalen en met de buitenkant van die zelfde voet de bal schuin 

vooruit duwen en direct daarna de bal met onderkant andere voet terughalen. De bal schuin 
vooruit duwen met de buitenkant voet van dat been. 

 Niet dribbelen maar de bal gelijk weer terughalen. 
 Na dit geoefend te hebben de bal terughalen met voetzool van zelfde been, maar de bal met 

buitenkant andere been schuin vooruit spelen. 
 Daarna na het terughalen van de bal, de bal met binnenkant andere voet meenemen en de bal 

na 1 tik met buitenkant voet zelfde been beweging doen. 
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2.8. Terughalen en met het andere been schuin vooruit meenemen 
 Na terughalen onder voetzool, de bal stilleggen binnenkant zelfde voet en met de binnenkant 

voet ander been de bal schuin vooruit meenemen. 
 Na tikken bal 1 keer buitenkant voet de bal met voetzool terughalen en stilleggen met 

binnenkant voet dat been en bal meenemen met binnenkant voet andere been. Niet stil staan 
maar blijven door bewegen. 

 
2.9. Terughalen met voetzool en zijwaarts meenemen 
 Bal met buitenkant voet zelfde been zijwaarts duwen en dan met de binnenkant zelfde voet 

bal meenemen. 2 tikken recht vooruit spelen en de bal terughalen en dan met de binnenkant 
voet bal voorlangs meenemen en de bal 2 tikken met buitenkant voet recht vooruit 
meenemen en de oefening herhalen. 

 Na zijwaarts= eerste balcontact binnenkant voet Na voorlangs = eerste balcontact buitenkant 
voet 

 
2.10. Terughalen en achterlangs spelen 
 De bal terughalen met de voetzool en met de binnenkant voet de bal achter ander been 

spelen. Dan met binnenkant andere voet de bal direct recht vooruit meenemen. 2 tikken en 
dan beweging met deze voet doen. 

 Standbeen goed laten meebewegen. 
 
2.11. Voorlangs de bal stappen 
 Met de voetzool de bal stoppen, zijwaarts bewegen en de bal met buitenkant andere voet 

schuin vooruit meenemen. 
 Direct met voetzool dat been de bal stoppen, opzij bewegen (voorlangs bal bewegen). Niet 

dribbelen, maar direct actie inzetten. 
 
2.12. Schaarbeweging met stilliggende bal 
 Bal stoppen, schaarbeweging maken en bal met de buitenkant voet andere been schuin 

vooruit meenemen en de bal direct terug stoppen. 
 
3.  Snel voetenwerk 
3.1. Tussentikken binnenkant voet 
 Op de plaats snelle tussentikken met binnenkant voeten. 
 Houding is goed op voorvoeten bewegen, door de knieën buigen, knieën hoog en met rechte 

rug. 
 
3.2. Zijwaarts de bal meenemen 
 Een paar keer zijwaarts bewegen met de bal tussen de voeten, terug en naar andere kant. 

Ontspannen op voorvoeten bewegen. 
 
3.3. Van teen tot hak afrollen 
 Na een paar tussentikken tussen voeten de bal voor het lichaam langs rollen met hele 

voetzool (van  teen tot hak en terug) 
 Goed contact met voetzool houden en de bal van links naar rechts afrollen. 

 
3.4. Met binnenkant voet bal schuin voorwaarts afrollen 
 De bal met de binnenkant voet schuin voorwaarts afrollen, heen en terug en doen alsof de bal 

binnenkant voet wordt gepast maar binnenkant voet afrollen. 
 Goed contact houden met de bal en dan een paar tussentikken tussen voeten. 
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3.5. Overstap 
 Na een paar tussentikken tussen voeten een halve draai maken en de bal met ander been 

binnenkant voet terug meenemen. 
 Daarna zelfde oefening maar na halve draai gemaakt te hebben de bal met buitenkant voet 

van het zwaaibeen meenemen. 
 
3.6. Onder voetzool terughalen en achterlangs 
 Bal terughalen met voetzool, achter standbeen doorspelen en een halve draai maken en de 

bal met binnenkant voet zelfde been meenemen. 
 Daarna zelfde oefening maar na halve draai de bal met de buitenkant voet draaibeen 

meenemen 
 
3.7. Met binnenkant wreef achter het standbeen doorspelen 
 Na een paar tussentikken tussen voeten de bal met de binnenkant van de wreef achter het 

standbeen doorspelen en de bal met binnenkant voet ander been meenemen. 
 Bal gaat iets naar de buitenkant en bal met binnenkant andere voet meenemen. 

 
3.8. Met onderkant voet terughalen op hetzelfde been 
 Bal binnenkant voet recht vooruitspelen en met onderkant zelfde voet de bal terughalen op 

hetzelfde been. Tussentikken en bal met andere voet recht vooruit spelen. Voet goed dwars 
achter de bal plaatsen. 

 
3.9. Met onderkant voet terughalen op het andere been 
 Bal schuin vooruit spelen met binnenkant voet ene been en met onderkant andre voet de bal 

terughalen. Daarna een paar tussentikken tussen voeten en beweging opnieuw uitvoeren met 
ander been. 

 
3.10. Van binnen naar buiten afrollen 
 en direct op andere voet duwen. Zijwaartse pas maken vooraleer de andere voet raakt. 

 
3.11. Van buiten naar binnen afrollen 
 Bal binnenkant voet van buiten naar binnen afrollen en met buitenkant dat been zijwaarts 

wegduwen. Direct eerste tik met binnenkant voet dat been. 
 
3.12. Voet op de bal en meenemen binnenkant andere voet 
 Voet op bal, over de bal stappen, tussentikken met bal, en met andere voet op de bal. 

 
3.13. Zidane beweging als snel voetenwerk Met voetzool de bal stoppen of terughalen. 
 Over de bal stappen en in halve draai bal met voetzool ander been meenemen.  
 Bovenlichaam goed boven de bal houden. 

 3.14. Overstap en terughalen 
 Bal schuin vooruit spelen, een overstap maken met andere been en de bal met voetzool dat 

been terughalen. Een paar tussentikken tussen voeten en dan oefening herhalen met andere 
been. 

 
3.15. Afrollen 
 Bal schuin vooruit binnenkant voet afrollen van ene been naar andere been, binnenkant voet, 

een paar tussentikken tussen voeten en met andere voet afrollen. 
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3.16. Schuin vooruit trekken 
 Na 4 à 5 tussentikken tussen voeten bal zig-zag tikkend meenemen. Vooruit vorderen. 

 
3.17. Kappen binnenkant voet 
 Bal zig-zaggend na 4 à 5 tussentikken tussen voeten binnenkant afkappen met binnenkant 

voet (wreef) naar andere been. Terug een paar tussentikken tussen voeten en beweging 
herhalen. 

 
3.18. Terughalen en met buitenkant voet meenemen 
 Bal schuin vooruit spelen, met onderkant andere voet terughalen en direct met binnenkant 

voet die voet schuin vooruit duwen. 
 Bij vooruit duwen goed door knieën buigen. 

 
3.19. Terughalen en met binnenkant andere voet meenemen 
 Bal schuin vooruit tikkend meenemen en na een paar tikken bal terughalen met binnenkant 

voet zelfde been en met binnenkant voet andere been de bal andere richting geven. 
 
4.  Halve draaien 
 
4.1. Kappen met binnen voet 
 Kappen met binnenkant voet en in een halve draai bal met zelfde been binnenkant voet 

meenemen. Bal recht terugkappen en niet stilleggen. 
 
4.2. Kappen met buitenkant voet 
 Kappen met buitenkant voet en in een halve draai bal met zelfde been buitenkant voet 

meenemen. Bal recht terugkappen en niet stilleggen. 
 
4.3. Afrollend kappen 
 Bal kappen door met binnenkant voet over de bal te rollen en met buitenkant zelfde been de 

bal meenemen. 
 Door een felle beweging over de bal rollen en contact met de bal houden. 

 
4.4. Overstap om bal 
 Na een paar tikken met binnen- en buitenkant voet een overstap maken met dribbelbeen, een 

halve draai maken en met binnenkant voet ander been bal meenemen. 58 Bal terughalen met 
voetzool, met binnenkant voet bal recht vooruit duwen, een overstap maken met andere been 
en bal met binnenkant andere voet meenemen 

 
4.5. Onderkant voet terug en meenemen andere voet 
 Onderkant voet de bal terughalen en met andere been binnenkant voet bal meenemen, halve 

draai maken. 
 
4.6. Voet over de bal en meenemen buitenkant zelfde voet 
 Voet op bal zetten, voet over de bal en na halve draai de bal met zelfde voet buitenkant 

meenemen 
 
4.7. Over de bal stappen en meenemen buitenkant andere voet 
 Naar andere kant draaien. Dribbel met rechtse been is draaien naar links. Voet waarmee bal 

wordt meegenomen blijft laag aan de grond. 
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4.8. Achter standbeen en meenemen na halve draai 
 Na terughalen met voetzool, bal achter standbeen en meenemen na halve draai. Bal 

meenemen met zelfde been, binnenkant voet. Met beide benen uitvoeren. 
 
4.9. Voet op bal en een snelle halve draai 
 Voet op de bal zetten en een snelle halve draai maken, en bal met binnenkant andere voet 

meenemen. 
 
4.10. Terughalen en achterlangs slepen 
 De bal met onderkant voetzool terughalen en bal slepen in een 3-kwart draaibeweging, met 

zelfde voet binnenkant meenemen. 
 
4.11. Binnenkant kappen en meenemen buitenkant andere voet 
 Binnenkant kappen van de bal op binnenkant andere been en bal met dat been buitenkant 

voet meenemen. 
 Bal moet hard en recht worden teruggekapt. 4.12. Achter standbeen langs kappen 
 Bal met de wreef achter standbeen kappen en bal met binnenkant andere voet meenemen. 

Goed door knieën buigen. 
 
4.13. Zidane beweging als halve draai met variaties 
 en direct bal met binnenkant voet andere been meenemen. 
 Bal met binnenkant voet terughalen en met andere voet slepen naar andere kant. 

 
5.  Schijn- en passeerbewegingen 
 
5.1. Schaarbeweging 
 Na 2 tikken recht vooruit beweging maken, recht vooruit lopen. Dubbele schaarbeweging 

 
5.2. Voorlangs trekken en uitwerkingen (voorlangs slepen) 
 Met binnenkant voet voorlangs naar andere binnenkant voet slepen. Na 2 tikken beweging 

maken. Bal slepen en niet tikken. 
 Naar de binnenkant dreigen, maar naar zijkant meenemen buitenkant zelfde voet 
 Bal over de voet tegenstander wippen, klein stuk slepen en dan laten wippen. 59 Stukje 

voorwaarts slepen en dan direct schaarbeweging maken. 
 
5.3. Uitvalstap zijwaarts 
 Vanuit een dribbel doen alsof bal met buitenkant voet zijwaarts wordt meegenemen, maar 

voorlangs bal stappen en bal recht vooruit dribbelen. 
 Dubbele schijnbeweging uitvoeren. 
 Goed lichaam zijwaarts bewegen en door knieën gaan. 

 
5.4. Zidane beweging als passeeraktie 
 en direct met voetzool andere been overnemen 

 
5.5. Kappen en bal meenemen buitenkant andere voet 
 Kappen van de bal met binnenkant voet, doordraaien en bal met buitenkant andere voet langs 

tegenstander meenemen. 
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5.6. Locomotief beweging 
 Eerst met stilliggende bal uitvoeren. Daarna iets vooruit meenemen, beweging maken en 

terugkeren. Boven de bal doen alsof. 
 
5.7. Overstap en bal zijwaarts meenemen 
 Overstap van binnenkant voet naar buitenkant voet om de bal maken en bal met buitenkant 

voet zelfde been meenemen. Daarna bal binnenkant voet meenemen 
 Na 2 tikken recht vooruit beweging met andere been uitvoeren. 

 
5.8. Terughalen en achter het standbeen vooruit spelen 
 1 tik buitenkant andere voet en met dat been bal onderkant voet terughalen en buitenkant 

voet andere been meenemen. 
 Doen alsof wordt getrapt en explosief bal onderkant voet terughalen. 5.9. Dreigend dribbelen 
 Schijnbeweging maken en heel veel balcontacten maken. Steeds dreigend zijwaarts dreigen. 

Snel vooruit binnen- en buitenkant voet afwisselend dribbelen. Na 4 balcontacten wisselen 
van been. Op voorvoeten bewegen en goed door de knieën gaan. 

 
5.10. Dreigend dribbelen nu met een serie bewegingen 
 
6.  Aanname/traptechniek 
 
6.1. Opbouw balaanname 
 Eerst stilstaand uitvoeren en daarna huppelen 
 Bal met voetzool ophalen, meenemen naar achteren en terug binnenkant voet duwen naar 

medespeler Naar de bal gaan en duwen van de bal. 
 Binnenkant voet bal aannemen, voet gaat bal tegemoet, bal stil naast standbeen Afstanden 

groter maken en een loopbeweging naar bal toe maken. 
 Door bewegen, aanname binnenkant voet, tik bal binnenkant voet recht vooruit en pas naar 

medespeler  Vooractie maken en een meter naar voren versnellen, bal in voorwaartse 
beweging meenemen. 
 

6.2. Bal zijwaarts aannemen 
 Aanname bal met buitenkant voet, bal zijwaarts een paar meter meenemen, binnenkant voet 

kappen en terug passen binnenkant andere voet. 
 Bij aanname goed door de knieën buigen. 
 Aanname bal met binnenkant voet, afschermen door een beetje zijwaarts te gaan staan, en na 

halve draai terugdraaien en met andere voet passen. 
 De bal kappen met buitenkant voet en terug, pas met zelfde voet 
 Meenemen van de bal achter steunbeen, bal meenemen met zelfde been en na halve draai pas 

geven met zelfde been. 
 
6.3. Recht vooruit aannemen,  
 en na halve draai passeren van de tegenstander in de rug met schijnbeweging.  

 
6.4. De bal afschermend aannemen  
 Bal vasthouden onder voetzool, en meegeven aan aanbiedende speler met 

binnenkant/buitenkant voet (in zijn loop meegeven). 
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6.5. Direct kaatsen, de 1-2 combinatie Per 3 spelers.   A pas op B   B kaatst direct binnenkant voet terug op aanbiedende A A pas direct binnenkant voet op C   C controle binnenkant voet en pas met binnenkant voet op aanbiedende A (A nam positie van B in)   A > B > C > B > A > B .....              Pass Looplijn 
 
6.6. Opbouw traptechniek met binnenkant voet 
 Eerst controle pas binnenkant voet en daarna 1 tijd met binnenkant voet. Zowel met zwakke 

en sterke been oefenen. 
 Stilstaand als bewegend op voorvoeten uitvoeren. Daarna afwisselen passes met zwakke en 

sterke voet. Pass binnenkant voet = 10 – 12 meter 
 Steeds op juiste been spelen. 
 Lange pas = bal gestrekte voet met binnenkant wreef raken. 

 
7. SOUPLESSE 
 
7.1. Kappen met buitenkant voet 
 Zig-zag met buitenkanten van de voeten voorlangs spelen. 
 Met de linkse voet voorlangs bal binnenkant voet afgekapt been meenemen naar links en 

andersom. Bennen kruisen elkaar. 
 Goed draaien in de heupen. 

 
7.2. Voorlangs spelen en meenemen buitenkant andere voet 
 Bal voorlangs spelen met de punt van de voetzool en de bal met buitenkant voet andere been 

meenemen. 
 Goed door de knieën buigen en soepel bewegen. Benen kruisen elkaar. 

 
7.3. Overstap met dribbelbeen  
 Met binnenkant voet van het dribbelbeen over de bal gaan en bal met de binnenkant voet 

ander been voorlangs meenemen.  
 Grote passen maken, soepel bewegen door de knieën te buigen en bovenlichaam goed boven 

de bal houden. 
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7.4. Schaar in stilstand  
 Met dribbelbeen van binnen naar buiten over de bal gaan, bal met buitenkant voet ander 

been  
 meenemen en bal schuin vooruit duwen. Bal direct stoppen met onderkant voetzool en 

beweging met dat been uitvoeren. 
  
7.5. Zijwaarts voorlangs stappen  
 Bal stoppen met voetzool, hetzelfde been voorlangs bal zijwaarts zetten en de bal met 

buitenkant voet ander been zijwaarts meenemen.  
 Soepel bewegen en breed uitvoeren. 

  
7.6. Terughalen met voetzool en meenemen buitenkant andere voet  
 Schuin vooruit meenemen. Bal van ver terughalen, goed door de knieën buigen bij het 

meenemen bal met buitenkant voet. 
  
7.7. Voorlangs en zijwaarts met buitenkant voet  
 Bal terughalen met voetzool en bal buitenkant voet zijwaarts vooruit duwen.  
 Goed draaien met enkel.  

 
7.8. Binnenkant voet afrollen 
 Bal met binnenkant voet afrollen en met binnenkant voet ander been stilleggen en opnieuw 

afrollen. Goed draaien in de heupen. Zowel met sterke als zwakke been uitvoeren. 
 
7.9. Overstap en meenemen binnenkant andere voet 
 Bal stoppen, over de bal gaan binnenkant voet en met andere been binnenkant voet 1 tik 

meenemen en direct met voetzool 1ste been bal stoppen. 
 
7.10. Met buitenkant voeten voorlangs spelen  
 Bal zig-zag met buitenkant voet voorlangs spelen. 
 Met het linker been voorlangs naar links en andersom. Goed draaien in de heupen. 

 
8.  Afdraaien / wegdraaien 
 
8.1. Binnenkant voet afdraaien 
 door met 2 kapbewegingen en een 3-kwart draai te maken. 
 Na de draaibeweging wisselen van been en met die voet beweging maken. Niet om bal heen 

lopen maar de bal al kappend van richting laten veranderen. 
 
8.2. Buitenkant voet afdraaien 
 door met 2 kapbewegingen en een 3-kwart draai te maken. 
 Na de draaibeweging wisselen van been en met die voet beweging maken. Niet om bal heen 

lopen maar de bal al kappend van richting laten veranderen Standbeen blijft achter de bal. 
 
8.3. Overstap van buiten naar binnen 
 Met rechtse been naar rechts dribbelen en met dribbelbeen op juiste moment overstap 

maken. Een 3-kwart draai maken en bal met linker been binnenkant voet meenemen. 
 
8.4. Onder voetzool terug en achterlangs spelen 
 met binnenkant wreef. De bal daarna met buitenkant voet andere been meenemen. 
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8.5. Onderkant voet terug en voorlangs meenemen 
 Bal terughalen en met binnenkant voet andere been de bal voorlangs meenemen Daarna bal 

meenemen met buitenkant voet. Goed door de knieën buigen. 
 
8.6. Bal achter het standbeen kappen 
 Bal met binnenkant voet achter het standbeen kappen en direct met binnenkant andere voet 

vooruit meenemen. 
 
8.7. Voet op bal en wegdraaien 
 Met snelle beweging wegdraaien, punt voetzool lichtjes op de bal, en de bal met binnenkant 

andere  voet meenemen. 
 
8.8. Zidane beweging 
 
15. KOPSPEL IN FASEN  

1) uit stand:  
 bal in handen en armen schuin opwaarts gestrekt; rug plooien; bal op het harde 

voorhoofdsbeen trekken = ellebogen naar buiten; terug strekken, weer trekken en dan vanuit 
nek en rug harde slag op de bal.  

 
2) uit knie zit:  
 idem, hier kan je het plooien van de rug (=ontspannen van een elleboog) goed aanleren  

 
3) uit (bijna) ruglig: idem  

 
4) met aanloopje 1:  
 de buffelstoot = trainer gooit bal op gezichtshoogte en speler kopt fors terug (durf + 

raakvlak)  
 

5) met aanloopje 2:  
 contactkoppen = trainer houdt de bal op de vingertoppen schuin naaar achter boven hoofd 

van passieve speler en kopper loopt aan, maakt borst – rug contact (bal kan ook boven hoofd 
geworpen worden)  

 
6) met timing :  
 bal wordt onderuit en hoog geworpen, kopper berekent baan van de bal, veert op het juiste 

moment op, blijft even hangen, plooit en slaat op de bal  
 

7) in duel :  
 trainer werpt hoge bal en 2 spelers gaan in kopduel  

 
Strafschopgebied (in de 16 m) 
 Flankvoorzetten voor verdedigers die hoog en ver naar buitenkant weg koppen  
 Flankvoorzetten voor de aanvallers die inlopen in diagonale en scoren uit alle posities  
 Flankvoorzetten met verdedigers en aanvallers in duel  
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Oefeningen aanpassen: progressieve opbouw 
Een goede kopper gaat voor de bal en ontziet niets of niemand. 
Bij koppen moet men tijdig onderbreken en die rustpauzes opvullen met bv. aangepaste jongleer of 
lichaamsoefeningen. 
 
Oefenvorm 1:  
 handballend samenspelen, niet lopen met de bal, indien bal op de grond bal gaat bal naar 

tegenpartij, 
 Scoren met het hoofd ! Afhankelijk van het aantal spelers kan je dit  6 tegen 6 op een terrein 

van dubbele 16 meter met 2 grote doelen spelen !  
 Achteraf kan je invoeren dat wanneer een speler gooit de volgende speler verplicht wordt 

van te koppen (ook de verdediger) ! 
  Variant : met 2 kaatsers naast elk doel die verplicht worden te koppen !  

 
Oefenvorm 2 : 
 tegen 2 “tennisvoetbal” met een net op schouderhoogte (1.5 meter) en verplicht koppen! 

 
16. PROCEDURE VAN SPELERSEVALUATIES  
EVALUATIES VAN DE JEUGDSPELERS 
 Door het invullen van de individuele evaluatieformulieren door jeugdtrainer (2/jaar)  
 Door het invullen van de wedstrijdevaluaties door jeugdtrainer (per wedstrijd)  
 Door de technische staf (trainingen, wedstrijden)  

 
BEOORDELING 
 Evaluaties worden besproken tussen jeugdtrainer en technische staf  
 Later kunnen ouders onderhoud met technische staf hebben  

 
BIJ EEN NEGATIEVE EVALUATIE 
 Technische staf heeft een gesprek met de ouders en speler 

 
ONDERHOUD VAN DE SPELER EN ZIJN OUDERS MET DE TECHNISCHE STAF 
 Nuttige informatie over de werking  
 Eventuele afspraken in verband met het nieuwe seizoen (trainingen, stages, tornooien, ...)  

 
17. INTERNE SCOUTING  

1)  Het selecteren in de vereniging 
 
Het selecteren in de vereniging geeft nog wel eens problemen. Vooral daar waar selectiecriteria niet 
duidelijk zijn. Vandaar een hoofdstuk over dit onderwerp, met de bedoeling de jeugdopleider van de 
vereniging hiermee een handvat te geven. 
 

2)  Waarom selecteren? 
 
De bedoeling van het selecteren van spelers en speelsters voor selectieteams is ook talenten de 
mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op eigen niveau. 
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De betere spelers met en tegen elkaar. Wedstrijden met uitdaging voor alle spelers, zijn wedstrijden 
op het niveau dat de spelers net aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties.  
Een speler, die op te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui, een speler die op een niveau 
moet presteren dat hij niet aankan, komt onder dusdanige druk te staan dat van het ontwikkelen van 
voetballen geen sprake meer is, "hij komt er niet aan" wordt dan vaak opgemerkt. 
 
In beide situaties wordt er niets geleerd, sterker nog er wordt vaak afgeleerd o Te laag niveau laat zien: te slap, te lage balsnelheid, niet op tijd omschakelen, niet 

doelgericht spelen, te weinig inzicht, etc.  o Te hoog niveau laat zien: Achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te onpas 
slidings nemen, aan shirtjes hangen etc., in plaats van situaties binnen de bedoelingen van 
het spel op te lossen.  
 

Dit heeft alles te maken met de beleving van de wedstrijd. Zoals al eerder gemeld, moeten spelers 
het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te leren. Iedere speler zal dus op eigen 
niveau aangesproken moeten worden. 
 
De betere spelers zullen met en tegen elkaar moeten uitkomen, vanaf een leeftijd dat winnen en 
presteren een plaats in de belevingswereld van kinderen begint te krijgen. Dit is over het algemeen 
vanaf U9. Gaat een vereniging op een te jonge leeftijd selecteren, en dus niet vanwege het 
individuele belang van de spelers, maar vanwege club -, ouders -of trainersbelangen dan kan deze 
veel schade opleveren aan de voetbalbeleving van zowel de geselecteerde als de niet geselecteerde 
kinderen. Zij kunnen immers de scheiding nog niet maken. 
 
Op deze plaats past zeker ook een opmerking over de mogelijkheid van gemengd voetbal voor 
getalenteerde meisjes. 
 
Voor meisjes gelden dezelfde uitgangspunten als hierboven beschreven. Regelmatig wordt de 
beslissing genomen om een meisje van bijvoorbeeld 14 jaar 'maar' bij de dames ( = seniorenvoetbal) 
te laten voetballen, omdat ze of te goed is voor het meisjesteam of omdat het damesteam haar 'wel 
kan gebruiken'. Dit zal haar voetbalontwikkeling niet ten goede komen. De individuele ontwikkeling 
van spelers/talenten komt voor het clubbelang. Voor dit meisje zou gemengd voetbal het beste zijn. 
 

3)  Doelstelling selectieteams 
 
Iedereen weet, dat van een kind van 8 jaar niet dezelfde prestatie verwacht kan worden, als van een 
speler van het eerste elftal. Het probleem is echter wat kan er nu wel en wat kan er nu niet gevraagd 
worden van spelers? 
 
De doelstellingen van de activiteiten van U9 teams zullen in tegenstelling tot de oudere categorie 
veel meer liggen op het ontwikkelen van de basisaspecten van het voetballen. (technische 
vaardigheid, inzicht en overzicht) gekoppeld aan de specifieke leeftijdstypische kenmerken 
(ontwikkelen als doel) Bij de ouderen gaat het meer om teamtechnische en teamtactische aspecten 
en het ontwikkelen van aspecten om de wedstrijd te winnen. 
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4)  Spelintelligentie en voetbal 
 
Het is interessant de waarde van de intellectuele kwaliteiten van jeugdige voetballers te betrekken 
bij het praten over 'voetbaltalent'. Gaat het over de hoogte van het IQ, als algemene waarde van 
intelligentie of gaat het om specifieke psychische eigenschappen en kwaliteiten die in het kader van 
het voetballen, het voetbalgedrag, een belangrijke rol spelen.  
Hierbij valt te denken aan de wijze van waarnemen (wordt er veel opgepikt, worden de essentiële 
elementen eruit gehaald, worden voetbalsituaties veel herkend, is er een vermogen om mee te 
denken), herkennen en interpreteren van wat wordt waargenomen.  
Waarnemen en herkennen zijn de stuwende factoren in voetballen. Dit in tegenstelling tot atletiek, 
waar een startsignaal de bepalende factor is. In het ontwikkelen van voetballen, en daarin dus het 
ontdekken van talenten, is het scheppen van een voetbalklimaat, een voetbalsfeer en een 
prestatiesfeer de eerste zaak. In een dergelijk klimaat krijgen talenten de gelegenheid zich optimaal 
te ontwikkelen. 
 

5) De taken voor de club zijn vooral  o Goede competities o Voldoende trainingsmogelijkheden bij de club o Ondersteunen van spelers die uitgenodigd worden voor provinciale en nationale selecties o 
Goede, op niveau en leeftijd afgestemde, Jeugdopleiders.    
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BLESSUREPREVENTIEPLAN - Schematisch   Sportgedrag  Houding  Sociale invloeden  Woonomgeving/buurt  Geboorteland 
Cultuur   
Lifestyle  Verzorging lichaam/kleding 
Slaap/rust  Voeding/drinken  Drugs/roken/alcohol   
Bescherming  Schoeisel  Scheenbeschermers  Kleding van voetbalspelers 
Tape/rekverband  Materiaal  
 
Psychologische factoren  

Motivatie/beleving 
Durven falen 
 Stressbestendigheid 
Kennis spel- en gedragsregels   
 
Factoren van de speler zelf  Gezondheid 
Voetbalvermogen  Techniek/lichaamsbeheersing  Inzicht  Communicatie    
Factor: de voetballer zelf   
Blessurepreventieve maatregelen 

  Voetbalvereniging  Bestuur  Commissie  (creëert randvoorwaarden)  Bouwstenen voor een 
blessurepreventie plan 

Betrokkenen:  Trainers, coaches, elftalbegeleiders, 
Fysiotherapeuten, artsen, jeugdkader, 
Commissieleden, verzorger en de 
materiaalbeheerder   DE VOETBALLER CENTRAAL  
Voetballers moeten kunnen presteren volgens de bedoelingen en spelregels van het spel zonder geblesseerd te raken.  Er zijn echter veel factoren die uiteindelijk bepalen of voetballers beter en veiliger (en dus leuker) hun sport kunnen beleven.  Het schema op deze pagina geeft daar een overzicht van.               

Bron KNVB    
Factor: training (belasting) 

  Belasting  Zwaarte competitie  
Stand in de competitie  Winterstop en zomerperiode 
Trainingen/wedstrijden 
Toernooien 
Verenigingsactiviteiten    
Omgeving  Accommodatie  Velden/ondergrond  Obstakels 
Kleedkamers/douches  Kantine  Tribunes  Toegankelijkheid  Bewegwijzering  Weersgesteldheid   Menselijke factoren  Teamgenoten/tegenstanders  Scheidsrechter/assistent  Bestuursleden/trainer/coach  Clubarts 
Fysiotherapeut  Elftalbegeleider  Toeschouwers/pers    
Verzorgingsfactoren  Medische begeleiding  Fysiotherapeut  Verzorging  Clubarts  EHBO 
Nazorg/blessures  
 

Factor: omgeving (training) 

 Een voetballer kan zelf maatregelen nemen om sportblessures zoveel mogelijk te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan 
de juiste kleding en een goede warming-up. En zo zijn er nog veel meer dingen die u zelf kunt doen. 
- Zorg voor een goede sportuitrusting (sportschoen, sportkleding, beschermende materialen en sportmaterialen).   - Zorg voor een goede training (warming-up/cooling-down, belasting/belastbaarheid en techniek).   - Zorg voor juist gedrag (Fair Play en gezonde leefstijl).   - Zorg voor een goede sportomgeving (sportaccommodatie, weersomstandigheden, trainer, coach, medespeler en tegenstander).  
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I. Vooraf.   
Het bestuur staat achter blessurepreventie en het initiatief om er meer aandacht aan te besteden. 

Dit betekent niet alleen goedkeuring, maar ook dat in bepaalde situaties een beroep op het 
bestuur kan worden gedaan. 
 
Het blessurepreventie plan, is een taakstellend plan dat als leidraad dient voor de 
ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op het gebied van blessurepreventie en –zorg. 
In de begroting worden de financiële middelen gepland. 
 

Coördinatie van de activiteiten in het kader van blessurepreventie worden gecoördineerd door 
één of meerdere personen, die deel uitmaken van de “Medische Cel”. 
 

Draagvlak van het blessurepreventie plan moet door iedereen binnen de vereniging worden 
gedragen. Iedereen die het uitdraagt moet zich er ook verantwoordelijk voor voelen. 
 
Een blessurepreventie plan moet zo duidelijk en concreet mogelijk zijn. Een succesvol plan is 
gebaseerd op de eigen verenigingspraktijk. Het maakt voor ieder lid duidelijk wat de 
argumenten, doelstellingen en doelgroepen zijn, maar vooral ook wanneer wat door wie wordt 
gedaan. 
 

II. Medische Cel.   
1.  Taken: 

Opstellen van een blessurepreventie plan. 
Het blessurepreventie plan evalueren op regelmatige basis. 
Het opstellen van het budget om op te nemen in de begroting van de club. 
Organiseren van blessurepreventie activiteiten.  
Analyse van de vereniging met betrekking tot informatievoorziening. 

 
Stimuleren blessurepreventie en -zorg bij trainers en coaches.  
Blessurepreventie en -zorg op toernooien. 

 
Controle van veiligheid op en rondom de velden en accommodatie.  
Ondersteuning/informatie bij aanschaf materialen en advisering (o.a. schoenen en 
scheenbeschermers). 

 
Blessureregistratie. Medische begeleiding. Blessureherstel. 

 
2.  Medisch Coördinator 

Is de persoon voor het informeren van de clubleden over blessures en nazorgen ervan.  
Verzorgt de contacten met de clubarts en clubfysiotherapeut. 
Inventariseert de opgelopen blessures van de spelers. 

 
Coördineert de medische cel binnen de club en brengt op regelmatige basis verslag uit bij het 
bestuur en de sportieve cel. 

 
Staat in voor de organisatie van blessurepreventie activiteiten voor spelers, trainers, en alle 
andere betrokkenen van de club. 
Het publiceren van de activiteiten. 
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3.  EHBO verantwoordelijke 
Deze persoon heeft kennis van de inhoud van de EHBO-koffer.  
Is verantwoordelijk voor de inventaris en optimaal houden van de koffer. 
Voert zijn taak uit in overleg met de medisch coördinator. 

 
4.  Clubarts 

De clubarts is een persoon die in een praktijk heeft in de gemeente of in de nabije gemeente. 
Er wordt verondersteld dat de clubarts binnen de 20 minuten aanwezig kan zijn. Zo niet wordt 
de arts van dienst gewaarschuwd. Bij twijfel van of ernstige letsels, worden onmiddellijk de 
hulpdiensten gewaarschuwd. 

 
5.  Clubfysiotherapeut 

De clubfysiotherapeut is een persoon die zich engageert binnen de club voor het behandelen 
en de nazorg van blessures. 

 
6.  Medische begeleiding 

Coördinaten en spreekuur dokter: zie bijlage A Coördinaten en spreekuur: zie bijlage A 
Coördinaten aanspreekpunt in de club: zie bijlage A 

 
Aankondigen van activiteiten: zie onze website www.lubbeeksms.be 

 
III. Controle van veiligheid op en rondom de velden:  
 1. Telefoonlijst met belangrijke nummers  o Zorg in het clubhuis voor een telefoon die te allen tijde door iedereen gratis kan worden 

gebruikt.  o Is er niemand aanwezig, maak dan afspraken waar de sleutel voor toegang tot de EHBO-
kist zich bevindt.  o Hang bij de telefoon een lijst met telefoonnummers van dienstdoende artsen, de                                                                  
ambulancedienst, tandartsen, brandweer, politie enz.  o Vindt iemand bereid om deze lijst bij te houden en te actualiseren. Dienstroosters van artsen 
(staan wekelijks in de krant) en telefoonnummers wisselen namelijk nogal eens.  

 
2. Bereikbaarheid sportcomplex  o Het verdient aanbeveling om de ligging en de bereikbaarheid van de velden na te gaan als 

de ambulance moet komen.  o Wellicht is het mogelijk om in samenwerking met de gemeente routebordjes naar het 
sportpark te plaatsen.  o Op het sportpark moeten eventuele hekken gemakkelijk geopend kunnen worden  o Fietsen en geparkeerde auto’s mogen niet in de weg staan.  o Het is verstandig om bij een ongeval iemand naar de weg of de ingang van het 
sportcomplex te sturen om de ambulance op te vangen.  o Regelmatige controle tijdens trainingen en wedstrijden van o.a. de toegangspoort/hek zijn 
belangrijk in verband met de bereikbaarheid. Bordjes met “verboden te parkeren” blijken 
vaak niet voldoende te werken.  
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3. Onderhoud accommodatie  
Het onderhoud van de speelvelden en kleedaccommodaties verdient ook aandacht. 
Problemen kunnen ontstaan door: o Slecht onderhouden velden.  o Natte bladeren op het veld.  o Kapotte doelen en netten.  o Kuilen, zand of plassen in het gebied voor het doel.  o Glasscherven en andere scherpe voorwerpen op het veld.  o Te weinig uitloopruimte rondom de velden.  o Onvoldoende verlichting bij avond/nacht.  o Onverwarmde kleedruimtes.  o Afgebroken kledinghaken.  o Verkeerd staande banken.  o Afwezigheid van afvalbakken in de kleedkamers.  o Geen trekker om de doucheruimte schoon te trekken (bij toerbeurt door de voetbalspelers 

laten uitvoeren).  o Kapotte banken/traptreden op tribunes.  o Hekken op tribunes die op slot gaan, zodat niemand er meer uit kan (vluchtwegen).  o Pupillendoelen die niet vast staan met behulp van haringen, waardoor ze kunnen kantelen.  
 

4) Controle en onderhoud AED. o Op regelmatige tijdstippen dient de AED nagezien te worden. o Jaarlijkse onderhoudsbeurt. 
 
IV. Advisering over aanschaf van kleding en materialen  1.  Schoeisel  

Goede schoenen zijn van essentieel belang voor voetbalspelers, vooral ook ter voorkoming 
van blessures. Let bij de aanschaf van voetbalschoenen op de volgende zaken: o Een goede pasvorm. Met name in het groeistadium van de jeugdspelers is het van 

belang dat de schoenen groot genoeg zijn. o Voor jeugdvoetballers tot 14/16 jaar worden schoenen met vaste noppen aangeraden 
(hoe meer noppen, hoe beter).  o Pas op latere leeftijd wordt aangeraden voetbalschoenen met schroefnoppen aan te 
schaffen, indien de voetbalspeler hieraan de voorkeur geeft.  o Veters mogen niet te lang zijn. Er zijn voetbalspelers die de veters een aantal malen 
rond de voet inden, maar dit wordt sterk afgeraden omdat hierdoor de bloedsomloop 
belemmerd kan worden, waardoor de voettemperatuur kan dalen.  o Tijdens de warming-up wordt aangeraden de veters nog niet te strak vast te binden, 
omdat de voeten bij temperatuurstijging door inspanning nog zullen uitzetten.  o Voetbalschoenen gaan langer mee, wanneer ze na de training of wedstrijd worden 
schoongemaakt en eventueel ingevet.  o Vernieuw de veters tijdig om kapot trekken hiervan tijdens het spel te voorkomen.  

 
2.  Scheenbeschermers 

Bij voetbal komen veel vervelende blessures voor, die voorkomen hadden kunnen worden 
door het dragen van scheenbeschermers. Veel voetbalspelers dragen tijdens de training of 
wedstrijd geen scheenbeschermers. Het dragen van scheenbeschermers bij een wedstrijd is 
echter verplicht. De KBVB raadt alle voetbalspelers met klem aan om ook tijdens de 
trainingen altijd scheenbeschermers te dragen. Het belang van scheenbeschermers dient dan 
ook regelmatig door de vereniging benadrukt te worden. 
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Let bij de aanschaf van scheenbeschermers op de volgende zaken: o Een goede pasvorm, niet te groot of te klein.  o De aanwezigheid van ventilatiegaatjes.  o Scheenbeschermers moeten voldoende bescherming bij de enkels geven.  o Om de scheenbeschermer goed op de juiste plaats te houden wordt het volgende 
aangeraden: plaats de scheenbeschermers onder de sok, trek de sok er overheen 
omhoog en plak vlak boven de hoogte van de scheenbeschermer tape, waarna de sok 
naar beneden omgevouwen wordt.  o De scheenbeschermers dienen met regelmaat gewassen te worden om bacteriën te 
voorkomen.  o Gebruik nooit elastiek om de kousen in positie te houden; elastiek knelt de 
bloedsomloop af.  

 
3. Voetbalsokken  o De voeten en sokken met regelmaat behandelen met desinfecterend poeder.  o Goede pasvorm: te grote of te kleine sokken kunnen blaren veroorzaken.  o Kousen dienen met regelmaat gewassen te worden om bacteriën te voorkomen.  

 
Keeper kleding  o Mouwen moeten voorzien zijn van beschermende elleboogstukken.  o Het broekje moet op de heupen voorzien zijn van een beschermende dikkere stoflaag.  o Keeperhandschoenen zijn nodig voor grip op de bal.  o Scheen- en kniebeschermers.  o Bij kou wordt aangeraden een lange broek te dragen.  o Keepers die op een hoger niveau kunnen hun vingergewricht eventueel intapen tegen 

blessures.  o Bij felle zon wordt het dragen van een zonneklep aangeraden.  
 

4. Overige  o Het wordt voetbalspelers aangeraden om zowel voor als ook na de wedstrijd en in de 
rust een trainingsjack aan te trekken tegen afkoeling.  o Draag een vocht en/of temperatuur regulerend shirt onder het wedstrijdshirt voor een 
betere vochtopname.  o Het dragen van slippers bij het douchen na de wedstrijd of training wordt aanbevolen 
om eventuele voetschimmel te voorkomen. 

 
V. Organiseren van voetbalactiviteiten  

1.  Blessurepreventie bij trainingen en coachen o Help een groot aantal blessures te voorkomen door voetbalspelers positief te 
beïnvloeden. - Bepaal de belasting van de trainingen over kortere en langere perioden. 
Als deze niet goed is afgestemd op de belastbaarheid van de voetbalspelers, lopen zij 
een vergrote kans op een sportblessure. o Wees goed op de hoogte van de algemene gezondheid en eventueel het 
medicijngebruik van de spelers. o Als de trainer niet zelf begeleidt tijdens wedstrijden, is regelmatig overleg met de 
coach verstandig. o Stimuleren preventieve maatregelen door informatie en advies te geven aan 
voetbalspelers, ouders en begeleiders. o Verminder de kans op of de ernst en duur van sportblessures door het aanleren van de 
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juiste techniek. o Zorg voor een goede trainingsopbouw.  o Verstrek materiaaladviezen. o Creëer een veilige sportomgeving. o Stimuleer Fair Play. 
 

2.  Blessurepreventie en -zorg bij toernooien o Voldoende schone kleedkamers/douches (niet te veel teams inschrijven). - 
Bereikbaarheid tijdens het toernooi voor ambulance, brandweer en politie. - Goed 
bespeelbare velden (geen kuilen). o EHBO voorzieningen en personeel. o EHBO kist gevuld en op een centrale plaats.  o Controle tijdens toernooi door de organisatie van kleedkamers, toegangspoort en hek.  o Goede geluidsinstallatie die overal verstaanbaar is.  o Speaker/organisatie die weet wat er moet gebeuren bij calamiteiten.  o Wedstrijdduur afstemmen op het aantal teams en leeftijd (kennis van 
belasting/belastbaarheid van spelers).  o Voldoende mogelijkheid tot voeding/drinken, in samenwerking met de kantine.  o Hygiëne op het complex: voldoende afvalbakken op en rond de velden, regelmatig 
omroepen dat het afval thuishoort in deze afvalbakken en hier toezicht op houden.  o Voldoende ijsblokjes in het vriesvak.  o Zorgen dat kinderen niet in lichtmasten of bijvoorbeeld op dug-outs klimmen.  o Voldoende vluchtwegen (geen hekken op slot).  o Niet toestaan dat flesjes en glazen mee naar het veld worden genomen.  o Bij grote evenementen met veel toeschouwers meerdere verkooppunten voor eten en 
drinken inrichten om gedrang te voorkomen.  o Bij belangrijke wedstrijden (beslissingsduels) niet meer kaarten verkopen dan de 
capaciteit van de accommodatie toelaat.  o Toiletten voor bezoekers/toeschouwers regelmatig controleren op verstoppingen en de 
aanwezigheid van voldoende toiletpapier, enz.  o Zorgen dat er geen ‘gooibare materialen’ liggen, zoals bakstenen, houten palen e.d.  o Bij de kaartverkoop meerdere loketten open houden, anders wordt het dringen.  o Herhaaldelijk toezien dat er geen publiek op de trappen gaat zitten, vluchtwegen 
vrijhouden (desnoods omroepen).  o Genoeg medewerkers inschakelen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze 
medewerkers (stewards) moeten duidelijk herkenbaar zijn voor het publiek.  o Controleren of er brandblusmiddelen hangen in de kantine en of deze regelmatig 
worden getest (onderhoudscontract).  

 
VI. Wat te doen als een voetbalspeler een blessure krijgt?  

1. Een aantal zaken moeten goed worden geregeld  
1) Waar liggen de ongevallenaangifteformulieren om in te vullen?  o Tijdens de trainingen: is het ongeval aangifteformulier ter beschikking op het 

secretariaat van de club.  o Tijdens de wedstrijden, zorgt de ploegafgevaardigde over een genoeg aantal 
ongevallenaangifteformulieren te beschikken.  
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2) Waar blijven de ingevulde formulieren?  o Het ingevulde ongevallenaangifteformulier wordt overhandigd aan het secretariaat en 
gedeponeerd in de lade van Gerechtigde Correspondent van de club.  

 
3) Wanneer worden de ingevulde formulieren afgeleverd.  o Het ingevulde ongevallenaangifteformulier moet binnen de 14 dagen afgeleverd 

worden aan de KBVB via de Gerechtigde Correspondent.  
 

4) Wie regelt de nazorg voor voetbalspelers die geblesseerd zijn?  o De Medisch Coördinator kan/mag zorgen voor de contacten tussen geblesseerde en de 
dokter of fysiotherapeut.  

 
5) Wat doen we met alle gegevens?  o Er wordt een administratieve inventaris bijgehouden van de opgelopen blessure met 

naam en ploeg van de speler, op datum van de opgelopen blessure.  o Het inventariseren van het medisch dossier is de bevoegdheid van de behandelde 
dokter en fysiotherapeut.  

 
6) Wat wordt verwacht van de speler, ouder of voogd?  o Melden van blessureleed aan de club  o De club op de hoogte te brengen en te houden van de evolutie van de blessure, in het 

kader van het organiseren van trainingen en wedstrijden.  o De club de verplichte formulieren bezorgen i.v.m. verzekeringen, speelgerechtigdheid, 
…  

 
7) Wat wordt van de club verwacht?  o De club informeert de speler, ouder of voogd i.v.m. de administratieve procedure voor 

het inregel zijn met de nodige documenten van verzekeringen en KBVB instantie.  o De club inventariseert de opgelopen blessure.  
 
VII. Wat te doen bij een sportongeval?  

Alle aangesloten leden zijn, door een gezamenlijke polis bij de KBVB, verzekerd voor 
mogelijke   
voetbalongevallen. Hieronder een overzicht van de procedure. 
   
Stap 1: Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval.   
Zorg ervoor dat de gerechtigde correspondent je het formulier “Aangifte van ongeval”heeft 
bezorgd voor je naar de dokter gaat. Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want 
een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is 
afgehandeld. Bespreek dit eventueel met de clubverantwoordelijken en/of dokter. 
   
Stap 2: Formulier laten invullen door de dokter   De rubriek “Medisch getuigschrift” op de rugzijde van het formulier dient door de dokter te 
worden ingevuld.   
Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kiné.   
Belangrijke opmerking i.v.m .kinesist behandelingen:   
Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelde dokter dit te 
laten   
vermelden op het medische getuigschrift. De voorafgaandelijk toestemming van het federale   
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solidariteitsfonds is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt 
op het attest van de behandelde arts. Het Federaal Solidariteit Fonds (kort FSF), 
verzekeringsorgaan van de KBVB, komt slechts tussen in de kosten van 'speciale zorgen' 
wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van 
de aanvraag om toestemming in tussenkomst. Er worden slechts één behandeling per dag en 
slechts 60 behandelingen per kalenderjaar terugbetaald.   
Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst   
aangevraagd te worden bij de behandelde dokter. Een kopie van het doktersbriefje moet dan   
wederom goedgekeurd worden door de KBVB. 
   
Stap 3: Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent van de club   Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent. Dit formulier dient 
binnen de 14 kalenderdagen in het bezit te zijn van de KBVB anders wordt het dossier niet 
aanvaard.   
Geef de gerechtigde correspondent op een apart briefje de volgende gegevens:   o Beroep van de speler   o Naam + adres van de werkgever   o Klever van je ziekenfonds   o Bankrekeningnummer van de speler   o Duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval ( datum, uur, plaats, 

welke wedstrijd/training en hoe het is gebeurd )  o Omschrijving van de opgelopen kwetsuur  
 

Stap 4: Het attest van herstel Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”. Na 
volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. 
Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetalingoverzichten van je ziekenfonds waarop je 
aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds 
met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te 
laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen. 

 
Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. De gerechtigde correspondent zal 
dan het dossier indienen bij de KBVB. 

 
Indien dit attest niet is ingediend mag het voetbalspelen niet hernomen worden. Indien er zich 
een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe 
letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum 
van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de 
geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport. Hou er rekening mee dat je niet 
verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van 
genezing” bij KBVB is toegekomen. 

 
Stap 5: De terugbetaling Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier “Detail 
van tegemoetkoming van het FSF”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de 
KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de 
penningmeester. De penningmeester zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt 
aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler. Houd er 
rekening mee dat de terugbetaling vanwege de KBVB tot 2 maanden kan duren. 
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VIII. Nog enkele belangrijke punten: o Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. 
supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de 
speler).  o Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, 
huur krukken, …) is er eveneens geen tegemoetkoming.  o De KBVB rekent een franchise van 8.90 € per dossier dat aanleiding geeft tot een 
terugbetaling (jaarlijkse index aanpassing). Indien u verwacht dat de uitgaven lager 
zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.  o De verjaring van een ongeval treedt in 1 jaar na ontvangst van de ongevalverklaring of 
van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een 
‘tussentijdse staat van onkosten’ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar 
de KBVB. Wanneer het FSF een voetbalongeval heeft geregistreerd én je brengt 
gedurende 1 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen 
tussenkomst voorzien.  o De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, ten belopen 
van 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van 
125 € en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is 
vereist.  o Nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een 
Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik 
werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. Daar het hier gaat 
om een Solidariteit fonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering) dekken de 
bedragen die men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten.  o Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij 
een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de 
Maatschappij van u  o Hospitalisatieverzekering.  o De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan 
bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).  

 
IX. Belangrijke telefoonnummers:             
 Clubarts      
 Tot op heden geen clubarts, een aanvraag voor een clubarts is gericht naar de regiocoördinator der  
 artsen.      
 Wij verwijzen naar de Dokter van wacht voor dringende gevallen. Telefoon: 070 / 25 70 25   
 Clubfysiotherapeut Nog in te vullen      
        
   Noodnummers      Politie  101    
 Ambulance  112    
 Brandweer  112    
 Wachtdiensten  Artsen         070 25 70 25  en Apotheek           0903/ 99 000 
 Child Focus  116 000   
 Antigif centrum  070 245 245   
 Druglijn  078 15 10 20 
 Dopinglijn  1700   
 Zelfmoord preventie  1813               
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Jeugd Voetbal Technische Cel   
I. Taken per functie   1.  Technische Coördinator – TC   
 Continuïteit van overleg met TVJO   
 Opstellen van sportief beleid, bewaken en coördineren van de implementatie.   
 Opstellen van het trainersprofiel van de seniorelftallen   
 Aanwerven van trainer voor seniorelftallen.   
 Aanwerven van jeugdopleiders die instemmen met de opleidingsvisie van de club, in 

samenspraak met TVJO.   
 Opvolgen en begeleiden van de jeugdploegen U6 – U17 voor doorstroming naar U21 tot 

senior elftallen.   
 Contacten met externen – Sportief (KBVB/VFV, Scholen, Gemeente, Footpass, Andere).   
 Samenwerking in stand houden met andere clubs.   
 Opleiding jeugdopleiders.   
 Wedstrijdopvolging.   
 Vertegenwoordigd de sportieve jeugdwerking in de VTC en JWC.   
  Sportieve ondersteuning jeugdopleiders. 

   
2.  Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding – TVJO   
 Continuïteit van overleg met VTC en JWC   
 Opvolgen en begeleiden van de ploegen U6 – U17.   
 Vertegenwoordigd de sportieve jeugdwerking in de VTC en JWC.   
 Sportieve ondersteuning jeugdopleiders.  
 Opstellen wedstrijdschema en trainingsschema.  
 Samenstelling ploegen.  
 Contacten met externen – Sportief (KBVB/VFV, Scholen, Gemeente, Footpass, Andere).  
 Samenwerking in stand houden met andere clubs.  
 Evaluatie spelers / opleiders.  
 Opleiding jeugdopleiders.  
 Wedstrijdopvolging.  

 
3. Technisch Jeugdcoördinator – TJC  
 Continuïteit van overleg met TVJO  
 Opvolgen en begeleiden van de ploegen U6 – U17.  
 Sportieve ondersteuning jeugdopleiders  
 Evaluatie spelers  
 Wedstrijdopvolging.  

 
4. Administratief Jeugdcoördinator – AJC  
 Administratieve ondersteuning aan TVJO en GC.  
 Opvolgen spelerslijsten.  
 Opleideradministratie.  
 Administratie oefenwedstrijden.  
 Ongevalsaangifte.  
 Opvolging inschrijving en afschrijving spelers.  
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I. Profiel / Functiebepaling Jeugdopleider   
Als Jeugdopleider bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, 
maar ook als team. U bent in staat om te zorgen voor een prestatiesfeer met plezier voor het 
voetballen aan de hand van het voetbaltechnische beleidsplan brengt u de spelers de technieken 
van het voetbal bij. 

 
1.  Het profiel van een jeugdopleider   
 Bij voorkeur gediplomeerd.   
 Bij voorkeur pedagogisch opgeleid.   
 Bij voorkeur een voetbalverleden hebben.   
 Sociaalvaardig en kindvriendelijk zijn.   
 Coachbaar zijn, kunnen werken onder leiding.   
 Verantwoordelijk kunnen dragen voor een goede voetbalopleiding, volgens de 

opleidingsvisie van de club, en de algemene organisatie van zijn ploeg.   
 Kunnen beschikken over respect tonen voor accommodatie en materiaal. 

   
2.  Richtlijnen voor de jeugdopleider   

1) Algemeen   o Training geven op het veld of in zaal.   o Overleg voeren met JTVC en andere jeugdopleiders.   o Verantwoording afleggen aan JVTC.   o Uitvoering van het voetbaltechnische beleid. Het uitvoeren van het jeugdplan volgens 
het voetbalhandboek.  o Leiden van de trainingen en begeleiden van de wedstrijden.  o Regelmatig deelnemen aan opleidingen.  o Verantwoordelijk voor inhoud van de trainingen en de voorbereiding ervan.  o Controle op het schoonhouden van kleedkamers na de training.  o Controle over het gedrag van de spelers voor, na en tijdens de training.  o Het samenstellen, coachen en evalueren van zijn team (aanwezigheden, 
wedstrijdverslagen).  

 
2) Trainingen  o Elke jeugdopleider is 30 minuten voor aanvang van elke training aanwezig.  o Er zijn duidelijke richtlijnen over trainingsinhoud. Gelieve deze ook na te leven zodat 

op het einde van het seizoen de beoogde doelstellingen alleszins nagestreefd zijn.  o De jeugdopleider kan zich omkleden in de jeugdopleiders kleedkamer of 
scheidsrechter kleedkamer.  o Iedereen begeeft zich in groep naar het trainingsveld dat in de mate van het mogelijke 
op voorhand is klaargezet en langs de vooropgestelde uitgang.  o Een speler die zonder verwittigen te laat komt, wordt steeds om een verklaring 
gevraagd.  o Respecteer steeds de vastgelegde trainingsuren, kleedkamers en het gebruik van de 
terreinen. Hierop kan geen uitzondering worden toegestaan.  o Na elke training worden de verplaatsbare doelen op de daartoe voorziene plaatsen 
gezet (zeker niet op het terrein laten staan).  o Alle materiaal wordt verzameld en iedereen begeeft zich in groep terug naar de 
kleedkamer, langs de vooropgestelde ingang  o Schoenen kunnen afgespoten of afgeborsteld worden en het materiaal wordt ordelijk 
in het materiaal kot geplaatst.   
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o De jeugdopleider bepaalt in samenspraak met de afgevaardigden het toezicht in de 
kleedkamer (via een beurtrol worden de kleedkamers gekuist met water en aftrekker).  o Alle papieren en lege flessen worden in de voorziene afvalbakken gedeponeerd.  o Indien je door omstandigheden geen training kan geven, zoek een vervanging en 
waarschuw tijdig de jeugdcoördinator.   o Maak de trainingen plezant (wedstrijd- en spelvormen), zo motiveer je je groep 
spelers.   o Gebruik zoveel mogelijk wedstrijdvormen en spelvormen in je training.   o Als je coacht bij trainingen, gebruik dan de juiste coaching-termen. 

   
3) Wedstrijden  o De jeugdopleider is 10 minuten voor de afspraak aanwezig. Hij overhandigt de 

ploegopstelling tijdig aan de afgevaardigde. Hij ziet toe op correct gebruik van kledij 
van spelers.   o Op het bord in de gang hangt de kleedkamer- en terreinverdeling. Hiervan wordt 
onder geen beding afgeweken.   o Iedereen gaat steeds in groep in en uit de kleedkamer voor de opwarming of voor de 
wedstrijd.   o De opwarming gebeurt op de afgesproken manier en plaats.   o De jeugdopleider bevindt zich binnen de instructiezone. Een afgevaardigde bevindt 
zich naast de spelers op de bank. De reservespelers nemen tevens plaats op de bank.  o Tijdens de rust zijn de reserve spelers aan het opwarmen onder begeleiding.   o Na de wedstrijd wordt er door de ganse groep uitgelopen, geen enkele speler verlaat 
vroeger de ploeg. o Na de wedstrijd een korte positieve bespreking, zeer kort en inhoudelijk. De eerste 
training geeft de mogelijkheid om uitgebreid de wedstrijd toe te lichten.  o Elke speler speelt minstens 50% (U6 t/m U21).  o Spelers vallen in, zowel in de 1ste helft als de 2de helft van de wedstrijd, minimum 
speeltijd van 10’ à 25’ naargelang de te spelen minuten.  o Elke jeugdopleider laat zijn ploeg volgens het vooropgestelde spelsysteem (dito 
nummering) spelen.  o Bedoeling is dat er constant gecoacht wordt, waarin het resultaat niet het 
belangrijkste is. Spreek dus niet steeds over de uitslag maar over de manier waarop.  o Elke jeugdopleider zal zijn houding verzorgen, zowel naar spelers, andere 
jeugdopleiders, scheidsrechter of ouders. Indien men als jeugdopleider uit de neutrale 
zone wordt verwijderd, kan dit gepaard gaan met een boete die persoonlijk dient 
betaald te worden. We hebben immers steeds de naam van de club hoog te houden en 
een scheidsrechter doet meestal ook maar zijn best.  o Er wordt alleen door de jeugdopleider gecoacht en niet door de afgevaardigde of 
ouders.  o In het bijzijn van spelers (en zeker niet tijdens de wedstrijd) wordt er noch door 
jeugdopleiders, noch door afgevaardigden gerookt.  
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4) Jeugdopleider faciliteiten  o De jeugdopleider kan zich steeds omkleden in de voor hen voorziene kleedkamer.  o Men kan gebruik maken van het secretariaat voor eventueel papierwerk te doen, met 
spelers en ouders te praten.  o In de kantine zijn er lades voorzien voor elke ploeg. Alleen de jeugdopleider en de 
ploegafgevaardigde hebben toegang tot de lades. Op deze wijze wordt de officiële  
informatie verdeeld.   o Waardevolle voorwerpen kan men wegbergen op aangeduide plaats. 

   
5)  Kledij, materiaal en ballen   o Elke jeugdopleider houdt zich aan de richtlijnen over het dragen van de juiste kledij. 

Een training of wedstrijd wordt geleid in een trainersuitrusting.   o De speler is verantwoordelijk voor zijn of haar bal en dient deze elke training mee te 
brengen (bij vergetelheid kan er niet meegetraind worden).   o Indien de bal stuk is, wordt deze binnengebracht bij de materiaalverantwoordelijke 
van het centrum en indien mogelijk hersteld of vervangen.   o Men kan gebruik maken van alle materiaal uit het materiaal kot. Draag er echter zeer 
veel zorg voor en kijk erop toe dat alles altijd op de juiste plaats ligt.   o Indien er iets scheelt aan het materiaal, ballen of kledij, kan dit aan de materiaal 
meester gesignaleerd en eventueel omgeruild worden.   o Aan het einde van het seizoen of bij het voortijdig verlaten van de club levert de 
jeugdopleider zijn materiaal (potjes, hesjes, ballen) in. 

   
6) Administratie   o De seizoen kalender, trainingsdagen en uren zijn te raadplegen via de jeugdwebsite 

of bord in de gang van de kleedkamers .   o Vriendschappelijke wedstrijden (geen thuiswedstrijden) dienen drie weken op 
voorhand aangevraagd te worden.   o Je kunt steeds gebruik maken van het bord in de gang voor de communicatie met de 
spelers. o Hou een aanwezigheidslijst bij.  o Voor alle administratieve zaken (lijsten, wedstrijden, uitnodigingen, …) kan je 
terecht bij de verantwoordelijke.  o Het is uitermate belangrijk dat ingrijpende beslissingen op een kindvriendelijke en 
pedagogisch verantwoorde manier worden medegedeeld aan speler en aan ouders 
(U6 t/m U13) . Hierdoor kunnen potentiële trauma’s voorkomen worden. Dit gebeurt 
steeds in overleg met de  TVJO.  

 
7) Sponsoring  o Jeugdopleiders die worden aangesproken door een eventuele sponsoring kandidaat 

nemen samen met de geïnteresseerde contact met het bestuur. Onder geen enkele 
vorm wordt er op eigen manier persoonlijke of ploeg gebonden sponsoring 
bekomen.  

 
8) Medische zaken  o Gekwetste spelers melden dit aan de jeugdopleider. Jeugdopleider geeft de informatie 

door aan de Communicatie verantwoordelijke of medische cel.  o De club heeft een clubkiné, informatie van raadpleging is te bekomen bij de 
medische cel.  
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o De speler is speelgerechtigd na volledige genezing van de blessure, eventueel met 
een opbouwprogramma.  

 
9) In acht te nemen  o Ik houd rekening met de algemene clubvisie en kijk daarin verder dan mijn ploeg.  o Doorstroming van de betere spelers naar een hogere categorie moet mogelijk zijn.  o De voetbalopleiding primeert boven het resultaat.  

o Wees steeds consequent in wat je zegt of doet. 
o Iedere speler is gelijk. o Laat blijken dat je zelf gemotiveerd bent, en moedig je spelers aan. o Zorg dat je steeds op tijd bent bij wedstrijden en trainingen. o 2x per jaar extra sportieve hulp (jeugdfeest, tornooi, enz. …). o Zorg dat er steeds discipline heerst (Laat ze niet te ver gaan). o Als je met vragen zit, twijfel dan niet raad te vragen aan de jeugdcoördinator. o Zorg ervoor dat je dadelijk één of twee ploegafgevaardigden hebt om je te begeleiden 

tijdens de wedstrijden. o Zorg ervoor dat, in samenspraak met de afgevaardigde, de spelers nooit alleen op het 
veld of in de kleedkamers zijn. o In de kleedkamers komen alleen spelers, jeugdopleiders en afgevaardigden. Kijk erop 
toe dat spelers zich niet alleen in de kleedkamer bevinden. Uitgezonderd voor de 
ouders van de U6 t/m U9 reeksen. 

 
3.  Slot o De jeugdopleiders en omkadering vormen één grote groep die eigenlijk één 

gezamenlijk doel heeft. De jeugdopleiding van SMS Lubbeek perfectioneren. 
Daarom moeten we ervoor zorgen dat we steeds als één stem naar buiten komen. 
Verdedig dus andere jeugdopleiders in plaats van achter hun rug te praten, los 
problemen en vragen zelf op of verwijs ze door naar de bevoegde persoon. 
Betreffende sportieve problemen is er de jeugdopleider, de technisch 
jeugdcoördinator en de technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding. 

 
Taken van de afgevaardigde.  Over de taken van de afgevaardigde bestaat er een gedetailleerd boekje binnen SMS Lubbeek. 
 
I. Tijdens de thuiswedstrijden  
 1. Voor de wedstrijd  

1) Opvang van de scheidsrechter:  o Begeleiden, drankje aanbieden en informeren naar bijkomende wensen.  o Oplossing geven aan eventuele tekortkoming(en).  o Aanbieden scheidsrechters blad en identiteitspapieren van beide teams.  o Tijdstip vragen voor controle schoeisel en identiteitscontrole.  o Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen.  o Betaling van de onkostenvergoeding en uitnodigen kantine na de wedstrijd.  
 

2) Opvang van de bezoekende ploeg:  o kleedkamer aanwijzen  o Uitnodigen tot het invullen van het scheidsrechterblad.  o Bezorgen van water.  o Aanduiden speelveld en plaats voor warming-up.  
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3) Opvang van de eigen spelersgroep:  o Verzamelen identiteitspapieren en invullen scheidsrechterblad.  o Bezorgen van water  
 
2. Tijdens de wedstrijd  o Toezicht binnen de neutrale zone.  o Andere wedstrijdballen ter beschikking houden.  o Verzorging van de gekwetste spelers. EHBO-tas.  o Noteren van spelersminuten (vanaf U13 in overleg met jeugdopleider). 
  
3. Bij de rust  o Begeleiding van de scheidsrechter, drankje aanbieden. 
  
4. Na de wedstrijd  o Scheidsrechterblad goed nakijken, laten afsluiten door scheidsrechter o Controleren kleedlokalen, ook van de tegenstander. Eventuele schade door de 

scheidsrechter op formulier laten vermelden.  o Wedstrijdtruien verzamelen en natellen. o Kledijtas wegbrengen en afleveren volgens beurtrol. o Identiteitspapieren terugbezorgen, gekwetsten doorsturen naar de medische diensten, 
eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven. o Eventueel extra drank voor de eigen spelers aanreiken.  o Gastheer spelen voor de scheidsrechter. 

 
II. Tijdens de uitwedstrijden  
 1. Verzamelen aan afgesproken terrein  o 15 minuten voor het afgesproken vertrekuur proberen aanwezig te zijn.  o Verantwoordelijkheid dragen voor een rustige houding van de spelersgroep voor 

vertrek en bij aankomst.  
 

2. Voor, tijdens en na de wedstrijd  o Meestal dezelfde taken als bij thuiswedstrijden; uitrusting, scheidsrechterblad, 
duplicaat vragen, spelers verzorgen bij kwetsuur, truitjes natellen, kleedkamer als 
laatste inspecteren en verlaten.  o Drank(bonnen) indien voorzien voor eigen groep.  o Ten laatste 45 minuten ná beëindigen wedstrijd, de terugreis met de hele groep 
aanvangen. Controle op aanwezigheid alle spelers, coördineren plaatsen in wagens in 
samenspraak met ouders.  

 
3. Taken los van de wedstrijd  o Verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken indien er zich onregelmatigheden of 

opmerkelijke feiten hebben voorgedaan.  o Aanwezig zijn op de vergadering van de afgevaardigden (periodiek).   o Tijdens de training is het wenselijk eens contact te maken met de spelers en training, 
indien de omstandigheden dit mogelijk maken. 
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4.  Taken specifiek aan bepaalde leeftijdscategorieën   o Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalsbeurten.   o Water en drankbekertjes voorzien.   o Opruimen.   o Ouders discreet informeren over bepaalde aanpassingen.  
 

5. Enkele aandachtspunten o Indien geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst de vraag gesteld worden aan de 
bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen aanstellen. Indien negatief dient de 
thuisploeg voor een aanduiding te zorgen. o De sportieve begeleiding en wedstrijd-coaching behoren NIET tot de taken van de 
afgevaardigden. Dit sluit echter positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijd niet 
uit, integendeel! o De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van vele 
medewerkers, spelers en ouders. o Kritiek hou je intern! Er zijn kanalen voldoende binnen de club om een probleem op 
te lossen. o Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn, geen probleem! Gelieve dit echter 
ruim vooraf te melden zodat een vervanger kan aangeduid worden. 


