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1 Inleiding
Dit jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van Bacwalde SK op een
verantwoorde manier met veel plezier en beleving, een gestructureerde
voetbalopleiding aan te bieden.
Bacwalde is een voetbalclub met een grote jeugdafdeling, met leden in de leeftijd
van 4 t/m 20 jaar
Bacwalde is gezellige en hechte club waar de leden het goed naar de zin hebben.
Het is de bedoeling dit zo te houden en er voor te waken dat jeugdleden afhaken
doordat de TV of de computer meer aantrekkingskracht hebben dan het bezoeken
van trainingen en het spelen van wedstrijden. Niet alleen voor spelers maar ook
voor trainers en begeleiders moet er een uitdaging te vinden zijn bij Bacwalde.
Met dit jeugdplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van
organisatie (taken, opleidingen, selectievormen, selectiecriteria, nevenactiviteiten
en materialen), alsmede op het technisch gebied (trainingen, trainingsvormen,
wedstrijden, coachvormen en dergelijke). Duidelijkheid dus voor alle
betrokkenen, te weten spelers, begeleiders, trainers en ouders.
Dit jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van
een jeugdplan betekent niet dat we er zijn. We zullen er met een positieve
instelling mee moeten werken en het zal van jaar tot jaar bijgesteld moeten
worden. De jeugdcoördinator staat open voor op- en/of aanmerkingen en zal
deze bij het jaarlijks actualiseren van het plan (in voorbereiding op het nieuwe
seizoen: april-mei en in overleg met het bestuur) zo nodig meenemen.
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2 Visie op voetbal
Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel
plezier (beleving), gestructureerd te laten voetballen. Alle jeugdspelers zullen
ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het voetbalspel
aangeboden dienen te krijgen. Het gaat dan met name over techniek, over
tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en
waarden en normen.
Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk
willekeurig team op hun eigen niveau inzetbaar zijn. Op deze manier kan een
goede overgang / doorstroming naar de senioren plaatsvinden. Tijdens de
opleiding zal het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken,
het als team presteren naar je mogelijkheden) steeds aandacht moeten krijgen.
Waarden en normen zijn binnen de Bacwalde een belangrijk aandachtspunt in het
kader van de jeugdopleiding.
Prestaties zullen ondergeschikt moeten zijn aan het opleiden. Winnen en
eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn. Ook
verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden. Dit
laatste betekent overigens niet dat winnen bij Bacwalde in de jeugdafdeling niet
belangrijk is. Het opleiden tot ‘winnaars’ is namelijk ook een onderdeel van de
gehele opleiding.
Het beleven van plezier aan het spelletje moet steeds het uitgangspunt zijn.
Zonder plezier houdt een speler het niet lang vol en een trainer of begeleider al
evenmin. Plezier in voetbal heb je wanneer je veel scoort, dus aanvallend voetbal
speelt. Daarbij zul je de bal moeten kunnen veroveren, in de ploeg moeten
kunnen houden, er een aanval mee op moeten kunnen zetten, met als afronding
het scoren van een doelpunt. Om dat te leren moet je trainen en
wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te
gebeuren.
Trainers en begeleiders hebben hierin een belangrijke taak. Daarom is het ook zo
belangrijk dat zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op technisch
vlak, goed ondersteund en begeleid worden.
Om dit alles mogelijk te maken is het noodzakelijk dat Bacwalde steeds over een
goede accommodatie beschikt, zowel op het gebied van wedstrijd - en
trainingsvelden (inclusief verlichting),
als op het gebied van kleedlokalen,
vergaderruimten, opslagruimten en kantine.
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3 Organisatorisch Jeugdplan
3.1

Doelstellingen en uitgangspunten

De kerntaak van dit organisatorisch jeugdplan omvat het beschrijven van de
organisatie van de jeugdafdeling van Bacwalde. Een goede organisatie (het
fundament van een vereniging) is van primair belang. Met dit onderdeel van het
jeugdplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de organisatorische zaken
dienen plaats te vinden.
De jeugdcoördinator van Bacwalde bewaakt het jeugdplan. Het bestuur blijft
eindverantwoordelijke; de jeugdcoördinator legt verantwoording af.
Dit organisatorisch jeugdplan dient er toe bij te dragen dat:
• de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen voetballen;
• het technisch kader zo goed mogelijk haar taken kan volbrengen;
• alle betrokkenen (spelers, begeleiders, trainers en ouders/ verzorgers)
zich aan de afspraken houden;
• er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;
• er een prettige sfeer heerst.
Daartoe wordt in dit organisatorisch jeugdplan allereerst de organisatiestructuur
van Bacwalde uiteengezet, waarbij de positie van de jeugdafdeling binnen de
vereniging duidelijk wordt. Daarna komt de organisatie van de jeugdafdeling aan
de orde (jeugdbestuur en overlegvormen, taakomschrijving functies, trainingen
en materialen). Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheid en de meerwaarde
van het volgen van opleidingen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de diverse
activiteiten naast het voetbal (nevenactiviteiten) die door Bacwalde
georganiseerd worden.

3.2

Jeugd organisatiestructuur Bacwalde
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3.3

Jeugdvoorzitter/Jeugdcoördinator

De jeugdcoördinator zit de vergaderingen van het jeugdbestuur en de
bijeenkomsten met de jeugdbegeleiders/ -trainers voor. Hij of zij is dan ook
verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen enerzijds het jeugdbestuur
en anderzijds het bestuur.
Het betreft dan met name zaken als trainingstijden, trainingsruimten, ploegen
van de diverse leeftijdscategorieën (zijn er voldoende spelers voor alle
ploegen/posities?), de ontwikkeling van alle jeugdspelers individueel, de
overgang van de jeugd - naar de seniorenafdeling.
De belangrijkste taak van de jeugdcoördinator is het, daar waar mogelijk en
wenselijk, ondersteunen van de jeugdtrainers en -begeleiders. Bovendien tracht
hij of zij alle begeleiders en trainers qua voetbalvisie op één lijn te brengen: de
Bacwalde-visie. Een aantal malen per seizoen zal de jeugdcoördinator overleg
voeren met, met name, de begeleiders / trainers.
Andere taken van de jeugdcoördinator zijn: het bijwonen van overlegmomenten
van Voetbal Vlaanderen, LAVA Gewest en/of andere verenigingen. Trainers en
begeleiders aanzetten om zich bij te scholen en vormen.

3.4

Jeugdbegeleider / -trainer

Hieronder staat in grote lijnen wat er van jeugdbegeleiders en -trainers verwacht
wordt bij Bacwalde. Dit betreft met name een groot aantal organisatorische
zaken. Als jeugdbegeleider /
-trainer is het uitermate belangrijk om steeds
voorbeeldgedrag te tonen ten opzichte van de jeugd.
Omwille van de duidelijkheid is het gewenst dat tijdens de wedstrijd één persoon
als coach optreedt. De coach heeft een duidelijke voetbaltaak. Hieronder wordt
onder andere verstaan:
- opstelling bekend maken en zonodig toelichten;
- speelwijze aangeven voor het team, elke linie en speler. Gebruikmaking van
het instructiebord kan
- warming-up begeleiden (zowel fysiek als mentaal voorbereiden op de
wedstrijd): gezamenlijk loslopen, oudere jeugd ook rekken, kleine
positiespelen en partijtjes (eventueel met hesjes);
- tijdens de wedstrijd rustig blijven, goed kijken (analyseren) en daar waar
nodig aanwijzingen geven;
- in de rust zonodig wisselen en aanwijzingen geven voor de tweede helft (eerst
positieve opmerkingen, dan eventuele fouten aangeven en vervolgens positief
afsluiten);
- na de wedstrijd wederom rustig blijven en de wedstrijd kort evalueren. Hou
het positief! Negatieve zaken worden nooit na de wedstrijd besproken, maar
op de eerstvolgende training!
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Onder coachen wordt verstaan: het doordacht beïnvloeden van spelers om de prestatie
(individueel en van team) te verbeteren. Voor de jeugdcoach moet opleiden centraal
staan. Het resultaat moet feitelijk ondergeschikt zijn aan het ontwikkelen en het
plezier hebben in het spelletje. Een coach zal zich steeds moeten afvragen “wat gaat
er fout en wat kan ik daar aan doen?”. Omwille van de eenduidigheid is in bijlage een
lijst opgenomen met standaard coachtermen, zoals die tijdens trainingen en
wedstrijden gebruikt kunnen worden. Vooral de spelers zullen deze termen moeten
kennen en begrijpen, terwijl de begeleiders en trainers ze op de juiste momenten
moeten gebruiken.
De trainer dient de spelers individueel en in teamverband kwalitatief beter te maken.
De technische onderdelen die handelen over trainingen voor de diverse
leeftijdscategorieën, zoals genoemd in het technisch jeugdplan en in de bijlagen,
moeten voor hem of haar bekend zijn en hij of zij moet ze op een verantwoorde wijze
overbrengen op de spelers. Ook het gebruik van eenduidige coachtermen (bijlage) is
voor de trainer van groot belang. Het geven van afwisselende en interessante,
leerzame trainingen is cruciaal voor een goede opleiding.
Het streven van de jeugdcoördinator is om bij elk team in ieder geval één ervaren
persoon in te delen, die bij zowel wedstrijden als trainingen aanwezig is. De
wisselwerking tussen wedstrijd en training kan dan zo optimaal mogelijk zijn. Elke
leeftijdscategorie vergt een andere wijze van aanpak.
In bijlage 1 wordt aandacht geschonken aan aandachtspunten per leeftijdscategorie.
De begeleider van een team is verantwoordelijk voor het regelen van de praktische
zaken die bij een wedstrijd horen:
•
het wedstrijdformulier juist invullen volgens de regels die door de
Gerechtigde Correspondent van de club werden uitgeschreven
•
de scheidsrechter ontvangen
o onkosten vergoeden
o begeleiden naar de scheidsrechterkabine
o afsluiten van de kabine tijdens zijn wedstrijd
o verfrissing aanbieden tijdens de wedstrijdpauze
•
wedstrijdballen voorzien
•
verzorgingskistje naast het terrein voorzien
•
water naast het terrein zetten
•
langs het terrein aanwezig zijn met een witte band
•
supporters tot kalmte aanmanen indien nodig
•
een scheidsrechter voor de thuiswedstrijden zoeken indien er door Voetbal
Vlaanderen geen scheidsrechter is aangesteld.
De jeugdcoördinator kan door begeleiders, trainers en ouders altijd worden
aangesproken voor vragen of opmerkingen. Aarzel niet: de jeugdcoördinator is daar
immers voor!
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3.5

Aanvoerder

Bij achttallen en bij elftallen wijst de begeleider een aanvoerder aan voor het gehele
seizoen of wisselend per wedstrijd. De aanvoerder toont altijd voorbeeldgedrag en is
verantwoordelijk voor een aantal taken zowel binnen als buiten het veld, zoals het
leiden van de warming-up en het netjes houden van het kleedlokaal. De aanvoerder is
als het ware ‘het verlengstuk’ van de begeleider(s) en trainer(s). Bij de jongere
ploegen is het aanduiden van wisselende aanvoerders van belang om iedereen de kans
te geven om die taak eens uit te voeren en vaak ook een gemakkelijke manier om
iemand aan te duiden om de was mee te nemen, of om de kleedkamers te kuisen.
Bij Bacwalde kiezen we steeds voor een wisselende aanvoerder tot de leeftijd van
scholieren/U17. De coach begeleidt uiteraard de aanvoerder in zijn taken, afhankelijk
van de leeftijd.
3.6

Speler

De spelers zijn uiteindelijk de personen waar alles binnen de jeugdafdeling om
draait. Dit betekent overigens niet dat de spelers geen verplichtingen hebben.
Integendeel zelfs.
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4 Trainingen
Daar het op het veld allemaal moet gebeuren trainen de jeugdteams één tot
tweemaal per week afhankelijk van de keuze van de trainer en de
beschikbaarheid van de velden. Alle trainingen gaan door op het hoofdterrein
(kunstgras), en in geval van drukte of te volle planning zal een beurtrol opgesteld
worden door de jeugd coördinator om beurtelings te trainen op het grasterrein.
Op het grasterrein worden er zo weinig mogelijk hindernissen geplaats om het
terrein niet onnodig te belasten.

5 Materialen
Naast de algemene trainingsmaterialen, zoals doelen, doeltjes, ballen, hesjes,
loopladder, chinaheads, heeft ieder team een eigen uitrusting: shirts, broek en
kousen, eigen trainingshesjes en een aanvoerdersband.
De trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor een correct gebruik van de
materialen.
Het nieuwe lokaal waarin al dit materiaal wordt verzameld is niet toegankelijk
voor spelers of ouders.

6 Opleidingen
Bacwalde hecht er veel waarde aan dat de jeugdspelers getraind en begeleid
worden door gekwalificeerde trainers / begeleiders. Dit is een voorwaarde om de
jeugd van Bacwalde de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen.
De jeugdcoördinator stimuleert trainers / begeleiders tot het volgen van
cursussen. De kosten voor het volgen van de cursussen worden door Bacwalde
vergoed na het behalen van de kwalificatie. Bacwalde hoopt minimaal drie jaar
profijt te hebben van het door de trainer / begeleider geleerde tijdens de cursus.
Tevens worden leden van Bacwalde op kosten van de club in de gelegenheid
gesteld om scheidsrechtercursussen te volgen. Immers elke zaterdag zijn er weer
vele scheidsrechters nodig om alle wedstrijden in goede banen te leiden.
De jeugdcoördinator streeft ernaar om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers te
hebben binnen de club. En tracht alle trainers en begeleiders zoveel mogelijk
opleidingen aan te bieden. De opleidingen kunnen intern worden georganiseerd
(door een gediplomeerde trainer), extern worden aanbevolen (Trainers
groepering Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool) of via studie worden voorzien
(boeken, CD’s, trainingvoorbeelden en via de website).
Trainers worden gevraagd zoveel mogelijk trainingsvoorbereidingen te delen met
elkaar om zo een gevarieerd aanbod aan trainingen te kunnen bieden aan onze
jeugd.
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7 Samenstelling teams
Aan het einde van het seizoen (mei) wordt door de jeugdcoördinator en trainers
en begeleiders een concept-indeling gemaakt van de jeugdteams voor het nieuwe
seizoen. Die gegevens moeten ook in de loop van de maand mei binnen zijn op
het verbond. Na overleg wordt de indeling zonodig aangepast en bekend gemaakt
aan de spelers en ouders via de trainers of begeleiders. Bij discussie of
problemen kan men steeds bij de jeugdcoördinator terecht. De jeugdcoördinator
beslist over de definitieve samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen.
Spelers worden in principe op leeftijd geselecteerd. De jeugdbegeleiding kan
spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie indelen indien het aantal
spelers daartoe aanleiding geeft.
Bij het indelen in een hogere leeftijdscategorie zijn de hieronder genoemde
punten de belangrijkste criteria op grond waarvan de indeling dan plaatsvindt:
- speelgelegenheid voor iedereen
- fysieke aspecten
- techniek
- mentaliteit / instelling
- inzicht / tactiek
Nadat de indeling vast staat, bestaat er de mogelijkheid dat spelers worden
uitgenodigd om mee te doen met een hogere leeftijdscategorie. Dit is toegestaan
mits dit met de betreffende jeugdtrainer/jeugdbegeleider op donderdagavond
voorafgaand aan de wedstrijd is overlegd. Consequentie hiervan kan zijn dat dit
doorwerkt bij de jongere leeftijdcategorieën. Naast overleg met de betreffende
jeugdtrainer/jeugdbegeleider, is overleg met de ouders en de speler ook gewenst.
Het is niet toegestaan dat een jeugdspeler meerdere wedstrijden speelt op één
weekend. Voor junioren/U21 bestaat hiervoor een uitzondering. Bij een mogelijk
forfait omwille van een tekort aan spelers kan hierop een uitzondering worden
gemaakt.

8 Nevenactiviteiten
In eerste instantie is het werk van de jeugdcoördinator uiteraard gericht op het
scheppen van goede voorwaarden om het voetballen bij de jeugd van Bacwalde
mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk om de jonge leden activiteiten aan
te bieden buiten de wedstrijden en trainingen om. Op deze manier wordt het
contact met Bacwalde versterkt en hebben de jeugdleden het wellicht (nog) meer
naar hun zin bij hun club.
Hiervoor stelt het bestuur een teambuilding budget voor dat kan worden gebruikt
voor andere teamactiviteiten. (vb bowling, wedstrijd bijwonen van Lierse, gaan
zwemmen, …)
Voor de jeugdleden worden diverse activiteiten georganiseerd (vriendjesdag,
vaders/moeders tegen zonen dag, wafelslag, sinterklaasfeest, Bobbejaanlandreis,
BBB-cup, jeugdtornooi, enz.)
Om deze activiteiten te organiseren is er een nauw contact met het Bacwalde
Bruist comitée die zich de organisatie van deze activiteiten zal aantrekken.
Ouders, begeleiders, trainers en eventueel oudere spelers worden hierin zoveel
als mogelijk betrokken.
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9 Technisch jeugdplan
9.1

Doelstellingen en uitgangspunten

De kerntaak van dit technisch jeugdplan omvat het vastleggen van voorwaarden
om de jeugd van Bacwalde optimaal te kunnen laten voetballen. In alle
geledingen binnen de jeugdafdeling dient daartoe een goed voetbalklimaat te
heersen. Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader vastgelegd
waarbinnen de voetbaltechnische zaken dienen plaats te vinden.
De jeugdcoördinator bewaakt het technisch jeugdplan. Het bestuur van Bacwalde
blijft eindverantwoordelijke; de jeugdcoördinator legt verantwoording af.
Dit technisch jeugdplan dient er toe bij te dragen dat:
• De jeugdleden allemaal evenveel speelgelegenheid krijgen;
• de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen presteren;
• de begeleiders en trainers zo goed mogelijk hun taken kunnen volbrengen;
• er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;
• er een prettig voetbalklimaat heerst;
• leeftijdspecifieke kenmerken van spelers onderkend worden;
• er een herkenbare, attractieve speelstijl gehanteerd wordt binnen de gehele
vereniging;
• de seniorenafdeling (inclusief dames) kan profiteren van goed opgeleide
spelers.
Om deze doelstellingen en uitgangspunten te kunnen bereiken worden gewenste
voetbaltechnische aspecten uiteengezet. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt
tussen trainingen en wedstrijden.

9.2

Trainingen

Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding
dan voorheen. Het voetballen op het pleintje om de hoek is daarbij niet meer zo
vanzelfsprekend. Vaak heeft men nu slechts de beschikking over één of twee
trainingen per week om alle facetten van het voetbalspel onder de knie te krijgen.
Mede daardoor heeft de voetbalbond een plan ontwikkeld om voetbaltrainingen zo
effectief mogelijk in te vullen. Deze visie gaat uit van een trainingsopzet waarin
'voetbal' centraal staat. De belangrijkste uitgangspunten van het verbond zijn:
• voetbaleigen bedoelingen;
• veel herhalingen;
• trainingen afstemmen op de groep;
• juiste coaching.
De jeugdcoördinator van Bacwalde staat volledig achter de visie en is dan ook
van mening dat iedere training in principe aan deze uitgangspunten behoort te
voldoen.
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9.3

Trainingsopzet

9.3.1

Voorbereiding

Het is van groot belang dat een training gedegen wordt voorbereid. Een
veelvuldig improviserende trainer kan zorgen voor 'stilstaande' momenten,
waarbij de concentratie van de jeugd kan afnemen. Er dient rekening gehouden
te worden met diverse zaken, zoals het aantal aanwezige spelers in verband met
bepaalde oefenvormen, de trainingsruimte en de aanwezigheid van voldoende
materiaal. Het is aan te bevelen vóór de training de benodigde 'veldjes' voor de
diverse oefenvormen uit te zetten.
Ook het voorzien in een bepaalde opbouw in trainingen voor aanvang van het
seizoen wordt als positief ervaren. Jaar - en maandplanning kunnen een handvat
bieden voor een goede trainingsopbouw. Nuttig kunnen ook 'thematrainingen' zijn
(bijvoorbeeld tweewekelijks). Hierin kunnen bepaalde tekortkomingen die uit
wedstrijden naar voren komen, individueel en in groepsverband, verbeterd
worden.
Trainen op specifieke onderdelen van het voetbal (koppen, trappen, passeren,
etc.) kan spelers verder ontwikkelen. Voordoen is daarbij erg belangrijk.

9.3.2

Inhoud

Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een
training moet namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk zijn.
Voetballers moeten steeds met plezier naar het voetbalveld komen. Het speelse
karakter bij de jongste jeugd moet geleidelijk overgaan in prestatiegericht werken
bij de junioren/U21.
De basis van iedere training dient gevormd te worden door de belangrijkste
uitgangspunten binnen de visie. De hier genoemde vier elementen dienen
telkens terug te komen.
Voetbaleigen bedoelingen
-zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook tijdens de warming-up
-spelen om te winnen: (doel)punten maken en voorkomen
-werken in afgebakende ruimten (veld is namelijk ook afgebakend)
-wedstrijdgerichte oefeningen
Veel herhalingen
-terug laten komen van bepaalde oefenvormen
-veel beurten tijdens een oefenvorm
-oefenen, oefenen, oefenen! (oefening baart kunst)
Trainingen afstemmen op de groep
-rekening houden met leeftijd, capaciteiten, fysieke mogelijkheden, etc.
-rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep
-oefenvormen zonodig aanpassen
Juiste coaching
-motiveren
-spelers beïnvloeden (iets leren)
Jan Vangenechten (augustus 2010) – (rework oktober 2018)
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-spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen)
door:
-aanwijzingen geven, ingrijpen (spel stilleggen), voordoen, vragen stellen,
…
-gebruiken van eenduidige coachtermen
Naast deze uitgangspunten is er nog een belangrijk aspect wat in de training
verwerkt dient te worden. Bij iedere voetbaltraining hoort namelijk als
vanzelfsprekend weerstand. Te denken valt aan weerstand door:
•
•
•
•
•
•

de bal
de tegenspeler
de medespeler
de spelregels
ruimte
tijd

-beheersing van de bal
-aangaan van duels
-samenspel
-omgaan met de spelregels
-hoe minder ruimte, hoe moeilijker het spel
-handelingssnelheid

Omdat er tijdens wedstrijden sprake is van deze 'voetbalweerstanden', dienen
deze ook tijdens trainingen terug te komen. Spelers moeten deze weerstanden
namelijk leren kennen en er mee leren omgaan, zodat ook in wedstrijden (onder
druk van de tegenstander) een goed resultaat neergezet kan worden.
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9.4

Trainingsvormen

Er zijn diverse oefenvormen mogelijk in een training. Deze zijn terug te brengen
tot een drietal hoofdvormen, te weten:
• basis motorische oefeningen: bij de jongste spelers dienen eerst de
basistechnieken geoefend te worden
• tussenvormen: zo vroeg mogelijk beginnen met het gevoel voor samenspel.
Eerst met een groot overtal, bijvoorbeeld 7:1; later verkleind tot 5:1, 3:1 en
5:2.
• wedstrijdvormen: wedstrijden spelen in partijen ('om te winnen!'), waarin
geen beperkingen mogen worden aangebracht, maar wel beloningen indien
iets goed wordt uitgevoerd.
Binnen deze drie hoofdvormen komen aspecten naar voren die verdeeld kunnen
worden onder de kopjes 'techniek', 'tactiek' en 'conditie'.

TECHNIEK

TACTIEK

CONDITIE

passen
dribbelen
drijven
stoppen
aan-/ meenemen
passeren
koppen
sliding
tweebenigheid
…

aanbieden
wegblijven
samenspelen
direct spelen
scoren
dekken
storen
rust brengen
…
…

sprintsnelheid
sprintkracht
sprongkracht
uithoudingsvermogen
coördinatie
wendbaarheid
…
…
…
…

Met deze aspecten zijn vele oefenvormen te maken. Het is daarbij van het
grootste belang rekening te houden met de leeftijdscategorie waarvoor de
oefening bedoeld is. Niet alle oefeningen zijn namelijk voor eenieder geschikt.
In bijlage zijn per leeftijdscategorie leeftijdspecifieke kenmerken aangegeven en
welke oefeningen in welke vorm gewenst zijn. In een andere bijlage wordt
aandacht besteed aan keeperstraining. In bijlage zijn aandachtspunten bij de
hoofdvormen van trainingen aangegeven.
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10

Wedstrijden

Wanneer een begeleider de wedstrijd van zijn/haar team bekijkt, ziet hij/zij wat
er fout gaat: de wedstrijd wordt 'gelezen'. De zwakke punten van de wedstrijd
zullen de doelstellingen voor volgende trainingen kunnen zijn. Het streven is dan
ook dat een trainer van een team tevens de begeleiding van dat team tijdens
wedstrijden verzorgt. Het gebruik van eenduidige coachtermen is daarbij
belangrijk (zie bijlage 4).

10.1

Twee- en Drietallen

Vanuit de kleuterwerking van Bacwalde willen we jonge voetballers al vanaf jonge
leeftijd het balgevoel en het plezier in het spel meegeven. Dat doen we door
zoveel als mogelijk individueel met de bal te laten trainen. Wedstrijdvormen
worden georganiseerd om de kinderen zelf te laten ontdekken wat ze kunnen of
niet kunnen. Coaching van deze leeftijd is vooral ‘begeleiding’, niet vóór-coachen
en geen strikte instructies meegeven. Binnen het kleutervoetbal (U4 & U5)
worden 2x / jaar 5 sessies georganiseerd waarbij in een doorschuif systeem de
kinderen vooral balgevoel aangeleerd worden (en niet alleen met een voetbal,
maar bv. ook wel een tennisbal). U5-spelers die al capabel geacht worden,
kunnen eventueel al aansluiten bij de U6.
Met de U6 wordt in de eerste helft van het voetbalseizoen intern wedstrijdjes 2
tegen 2 gespeeld. Na nieuwjaar wordt er ingeschreven in competitieverband van
het verbond. U7 speelt competitie wedstrijden in de 3 tegen 3 vorm van het
verbond.

10.2

Vijftal

Bij U8 & U9 wordt gespeeld op een klein terrein. Dit past beter bij de jeugd van
deze leeftijd. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld, waardoor de spelertjes vaak aan de
bal komen en er veel scoringsmogelijkheden zijn, wat de beleving bevordert.
Het opdragen van taken aan deze jeugdige voetballers moet heel voorzichtig
gebeuren, laat ze vooral nog hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden
blijven ontdekken, maar heb oog voor de eerste vormen van het in teamverband
spelen (positie en korte passing). Ingewikkelde tactische vondsten zijn echter niet
gewenst, de ontwikkeling van de spelers en het plezier in het spel moeten voorop
blijven staan.
Bij Bacwalde is het ook de bedoeling om spelers op alle posities in te zetten.
Zeker op training, maar ook tijdens wedstrijden. Zo kan de speler zelf aanvoelen
en aanleren wat zijn beste positie is, maar ook leren wat het betekent om op die
andere plaats te spelen.

10.3

Achttal

Bij de U10 t.e.m. U13 wordt gespeeld op een (quasi) half terrein. Dit past beter
bij de jeugd van deze leeftijd. Er wordt 8 tegen 8 gespeeld, waardoor de
spelertjes nog vaak aan de bal kunnen komen, veel scoringsmogelijkheden
blijven hebben, maar toch ook al bezig kunnen zijn met het overbruggen en het
samen spelen over midden-lange afstanden.
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10.4

Elftal

De oudere jeugd speelt in een elftal op een veld met 'normale' afmetingen. Stap
voor stap komt de overgang naar de senioren in zicht.
De overgang van een 'klein' naar 'groot' veld, en het spelen met ‘buitenspel’ is
voor de meeste spelers een flinke stap. Het eerste seizoen in de U15 is daarom
voor velen een moeilijk jaar. Juist daarom is de begeleiding van eerstejaars-U15
zo essentieel. Ze moeten heel goed onderwezen worden in het 'grote veldvoetbal': wat wordt er van mij verwacht en wat doen andere spelers. Goede en
duidelijke afspraken zijn erg belangrijk. Deze afspraken (in trainingen en
wedstrijdbesprekingen) moeten per categorie uitgebouwd worden, met als doel
dat volwaardige voetballers doorstromen naar de senioren.
Voetbal is een teamsport en het rendement van de teamprestatie zal het hoogst
zijn wanneer elke speler zijn taken naar behoren invult. Deze taken moeten een
speler wel aangeleerd worden. In het jeugdvoetbal gaat de ontwikkeling van
spelers dan ook boven alles. De trainers en begeleiders hebben dus een ander
doel (leren voetballen) dan de spelers (kampioen worden).

10.5

Speelwijze (Zonevoetbal)

Als we over speelwijze spreken, dan gaat het over het voetballen van 11 tegen
11. Bij de jongere voetballers komt tactiek nog niet in die mate aan bod dat we er
een speciale speelwijze bij bedenken.
De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de
formatie van de spelers op het veld. De meest logische veldbezetting, zeker in
het kader van het jeugdvoetballeerproces, is de keeper, vier verdedigers, drie
middenvelders en drie aanvallers.
Bij Bacwalde willen we zoals in de cursussen van de Vlaamse trainersschool wordt
aangeleerd zonevoetbal spelen. Het is geen spelsysteem, maar een totaal
concept.
Het belangrijkste aan het aanleren van één manier van spelen is dat alle
voetballertjes op alle leeftijden weten wat hun taken zijn en ook later in de
hogere reeksen weten wat er van hen wordt verwacht op het terrein. Vandaag
hebben nog al te veel begeleiders en trainers een verschillende mening. Er is niet
één juiste manier van voetbal aanleren, maar het op één manier aanleren kan
wel. De principes van het Zonevoetbal worden in onderstaande paragraaf verder
verduidelijkt.

10.5.1 Basisprincipes Zonevoetbal
Zonevoetbal is een totaalconcept. Het veld is onder alle omstandigheden optimaal
bezet. De spelers acteren binnen het concept zowel in aanvallende als
verdedigende vorm. Hieronder staan een aantal aspecten die als uitgangspunten
kunnen worden gebruikt om het zonevoetbal te optimaliseren.
•
•
•
•

Bij balverlies de ruimte verkleinen
Bij balbezit de ruimte vergroten
In de hoge zone laten de tegenstander lopen
In de bal zone een numeriek overtal proberen te creëren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de lage zone over gaan tot mandekking
Behalve in de scoringszone worden geen posities gewisseld of doorkruist
De tegenstander die het verst verwijderd is van de bal wordt niet gedekt
Het principe van schuine (rug)dekking wordt gehanteerd
De formatie altijd compact houden
De tegenstander verplichten om acties te maken in de breedte of achteruit
In principe één linie tegelijkertijd opschuiven
Bij balbezit in de scoringszone. doelman aansluiten
Breedtepass of rechte voorwaartse pass bij de opbouw vermijden

10.5.2 Aanvallende principes zonevoetbal
In het zonevoetbal voetbalt iedereen constant mee. Dus de speler (in overtal),
zonder rechtstreekse tegenstander, gaat zich offensief vrijlopen en schuift mee
door.
1. Offensive marking.
Als de tegenstander met 1 spits speelt zijn er 2 verdedigers in overtal. In het
zonevoetbal voetbalt iedereen constant mee. Dus de verdediger (in overtal),
zonder rechtstreekse tegenstander, gaat zich offensief vrijlopen en schuift mee
door.
Met 1 spits schuiven er 2 verdedigers mee door.
Met 2 spitsen schuift 1 verdediger mee door.
In de verdedigende linie moet er altijd 1 speler meer zijn dan aanvallers. Deze
extra verdediger zorgt voor de rugdekking. Dus bij 3 spitsen kan er niemand mee
doorschuiven.
2. Opbouw.
De opbouw van de aanval gebeurt steeds met minimaal 3 spelers, die een
driehoek gaan vormen. De balbezitter, beslist over de passing of een individuele
actie (dribbel). De steunende speler, kiest zijn positie naargelang de
omstandigheden.
Deze speler tracht de tegenstander te misleiden door een vooractie te maken en
kan door de balbezitter betrokken worden in een actie.

10.5.3 Verdedigende principes zonevoetbal
Binnen de verdedigende principes van zonevoetbal gaan twee belangrijke
aspecten schuil. De centrale as van het veld dient te allen tijd bezet te zijn.
Daarnaast moet de afstand tussen de linies niet te groot worden.
1. Centrale as steeds bezet houden.
Het veld wordt in de lengte-as verdeeld in 5 zones. De centrale as (= groene
zone op figuur) moet steeds afgedekt worden. De flank wordt afgedekt als de
tegenstander er in balbezit komt. De andere flank wordt vrijgelaten. In dit
systeem laat u de tegenstrever lopen in functie van de bal.
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2. Afstand tussen de linies kort houden.
Bij balverlies wordt het speelveld klein gehouden en wordt er heel compact
verdedigd. De tegenstrevers die het verst van de bal verwijderd zijn, laten we los,
gezien deze niet onmiddellijk gevaarlijk zijn. Verdedigers knijpen naar de kant
waar de bal zich bevindt.
3. Van binnenuit verdedigen.
Doorschuiven kan pas als de balbezitter onder druk wordt gezet, anders kan er
een bal in de diepte gespeeld worden. Als de balbezitter opgejaagd wordt, moet
er doorgeschoven worden en van binnen naar buiten verdedigd worden zodat de
balbezitter zijn medespelers niet in de voet kan aanspelen.
4. Balgeorienteerd schuiven.
Overal op het veld wordt er bal georiënteerd verdedigd (er wordt geschoven in de
richting van de bal - zie pijltjes). Is de bal onderweg, dan zijn de spelers ook
onderweg.
De spelers blijven steeds in hun eigen zone en mogen elkaar nooit kruisen.
Er moeten altijd veel spelers in de buurt van de bal zijn, om zo een overtalsituatie
te creëren. Hierdoor wordt de tegenstander verplicht om breed te spelen of terug
te passen naar eigen doel.

Jan Vangenechten (augustus 2010) – (rework oktober 2018)

Pagina 19

Kon.Bacwalde SK – 061086 – Sportief Jeugdbeleid & Jeugdplan

11

Gedragsregels Bacwalde

11.1

Inleiding

Overal waar mensen samenwerken, samen moet functioneren, verplicht dan wel
vrijwillig, geldt dat de basis voor een goed resultaat wordt gevormd door
afspraken die men met elkaar maakt. De afspraken die gelden bij Bacwalde
kunnen worden gekenmerkt als gedragsregels. Alle begeleiders, trainers en
spelers moeten deze gedragsregels in acht nemen. Van ouders wordt eveneens
verwacht dat ze deze gedragsregels hanteren.

11.2

Afmelden

Spelers dienen zich tijdig af te melden voor trainingen en wedstrijden. Voor
aanvang van elk seizoen maakt de begeleider een lijst met telefoonnummers
en/of facebook/whatsApp groepen waar spelers zich kunnen afmelden. Voetbal is
een teamsport, dat betekent dat wordt verwacht dat spelers zich niet ‘zomaar’
afmelden; je laat dan je team in de steek. Indien om onduidelijke redenen spelers
regelmatig wegblijven, zal de betreffende speler met ouder(s) worden
uitgenodigd om de reden van wegblijven toe te lichten.

11.3

Tenue

Spelers moeten in correct tenue het veld betreden, d.w.z. met twee
scheenbeschermers, opgetrokken kousen en het shirt geheel in de broek.
Piercings/oorringen moeten om veiligheidsredenen worden verwijderd of worden
afgeplakt. Tijdens training wordt sportkledij verwacht.

11.4

Sportief gedrag

Van de spelers, begeleiders en ouders van Bacwalde wordt verwacht dat ze zich
sportief gedragen tegenover de tegenstander en de scheidsrechter. Dat betekent
dat geen onnodig en/of beledigend commentaar op de leiding wordt gegeven.
Vecht - en scheldpartijen, discriminerend en pestgedrag worden niet getolereerd,
niet tijdens wedstrijden, niet tijdens trainingen en niet tijdens de overige
verblijftijd op Bacwalde.
Jeugdspelers die door het verbond disciplinair worden gestraft en worden
geschorst, worden verplicht die straf ook uit te zitten, ook al is het team op dat
moment niet compleet.
Bacwalde heeft het ethisch charter getekend van ex-KVV (en overgegaan in
Voetbal Vlaanderen) en draagt Fairplay hoog in het vaandel.

11.5

Roken

Roken wordt op Bacwalde bij de jeugd steeds ontmoedigd.
Verder is het zo dat vanaf het moment dat spelers de kleedkamer betreden tot
het moment dat men na de wedstrijd gedoucht de kleedkamer verlaat, wordt er
niet gerookt. Na de wedstrijd gaat het team gezamenlijk de kleedkamer in.
Begeleiders en trainers roken niet langs de lijn, niet in de dug-out en niet in de
kleedkamer. Trainers roken niet tijdens de training.
Er geldt een algemeen rookverbod in kantine, kleedkamers en rond het terrein.
Jan Vangenechten (augustus 2010) – (rework oktober 2018)
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11.6

Alcohol

Alcohol wordt op Bacwalde bij de jeugd steeds ontmoedigd. Het is dan ook
verboden om alcoholische dranken in de kleedkamers en naast en rond het
terrein te nuttigen door jeugdspelers.

11.7

Ouders

Ouders van jeugdspelers t.e.m. U9 mogen helpen met aankleden maar worden
verzocht 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd de kleedkamer te verlaten.
Ouders komen ook in de rust van de wedstrijd niet in de kleedkamer.
Ouders worden verzocht het team van hun kind aan te moedigen. Dat mag er
niet toe leiden dat ouders zich gaan gedragen als coach en spelers individueel
instructies gaan geven. Ook tijdens de training worden ouders verzocht zich van
commentaar te onthouden. De begeleider en trainer zijn de enigen die spelers
individueel aanwijzingen geven.
Het belonen van individuele spelers door ouders wordt niet gewaardeerd, als
ouders menen dat een goede prestatie is geleverd, dan moet een beloning (zakje
snoep, flesje drank) ten goede komen van het gehele team.
Ouders mogen niet vlak naast of tegen de doelen gaan staan. De keeper moet
vrijuit kunnen spelen zonder de goedbedoelde directe aanwezigheid van
ouders/supporters te ondervinden. Verder is het ook verboden in het reglement
van het verbond en zal de scheidsrechter ze erop aanspreken.
Ouders (ook ouders van de oudere teams) worden verzocht ondersteuning te
verlenen bij het vervoer naar uitwedstrijden.
Spelers (met name oudere jeugd) worden geacht op zaterdag ‘fit’ op de wedstrijd
te verschijnen. Spelers die op vrijdagavond activiteiten ondernemen waardoor
hun prestaties op zaterdag negatief worden beïnvloed benadelen hun
medeteamgenoten en worden op dit gedrag aangesproken.

11.8

Douchen

Op Bacwalde houden we van hygiëne. Zowel na trainingen als na wedstrijden
wordt er van alle spelers verwacht dat zij hun tenue uittrekken, douchen en
nadien propere kleren aan trekken. Uiteraard zal dat niet altijd mogelijk zijn,
maar toch willen we graag dat trainers en begeleiders er de aandacht op
vestigen.
Douchen doe je niet alleen vanuit een hygiënisch standpunt, maar ook omwille
van de teamspirit dat dit met zich meebrengt. Een team, oftewel een (h)échte
groep, vormen we niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamers en in de
kantine. Douchen maar vooral ook een training of een wedstrijd beëindigen in de
kleedkamer draagt ontegensprekelijk bij tot het vormen van een (h)echt team.

Jan Vangenechten (augustus 2010) – (rework oktober 2018)

Pagina 21

Kon.Bacwalde SK – 061086 – Sportief Jeugdbeleid & Jeugdplan

12

Sportieve jaarplanning

12.1

U8 / U9

AUGUSTUS - SEPTEMBER:
• Oog - hand coördinatie oefeningen
• kennismaking met voetbal
• balvaardigheid
• bal met handen inrollen
OKTOBER - NOVEMBER: duel 1 vs 1
• Oog - voet coördinatie oefeningen
• korte passing over de grond
• lage bal speelklaar aannemen met binnenkant voet
• doelman: bal tegenhouden
DECEMBER - JANUARI:
• balvaardigheid
• snel voetenwerk
• bal met handen inrollen
• hand-voet coördinatie
FEBRUARI - MAART: duel 1 vs 1
• lage wreeftrap
• lage bal speelklaar aannemen met binnenkant voet
• lopen met bal aan de voet
APRIL - MEI: duel 1 vs 1
• lage wreeftrap
• lage bal speelklaar aannemen met binnenkant voet
• bal spelen met beide voeten
• balvaardigheid

12.2

U10 / U11

AUGUSTUS - SEPTEMBER:
• duel 1 vs 1
• korte passing en vlug doorspelen van de bal
• lage bal speelklaar aannemen
• positiekeuze in doel
OKTOBER - NOVEMBER:
• bal met handen inrollen
• korte passing en vlug doorspelen van de bal met keuzevoet
• lage bal speelklaar aannemen met keuzevoet
• bal inrollen of inspelen over de grond
DECEMBER - JANUARI:
• leren trappen met beide voeten
• leren vrijlopen en aanspeelbaar zijn
FEBRUARI - MAART:
• lage wreeftrap
• spelen in 2 of 3 tijden
• duel 2 vs 2
• doelman: zijwaarts uitvallen
• snel voetenwerk
APRIL - MEI:
• verre passing (lage en hoge bal)
Jan Vangenechten (augustus 2010) – (rework oktober 2018)

Pagina 22

Kon.Bacwalde SK – 061086 – Sportief Jeugdbeleid & Jeugdplan
•
•
•

12.3

balaanname bij verre passing
duel 3 vs 3
doelman: vangen van ballen boven borsthoogte

U12 / U13

AUG - SEPT:
• korte passing, balaanname en vlug doorspelen van de bal
• tweevoetigheid
• conditietraining in spelvorm
• doelman: onderhands en bovenhands gooien
OKTOBER - NOVEMBER:
• verre passing & speelklaar aannemen bij verre passing
• snelheid en snelheid van uitvoering
• doelman: stevig uittrappen op groot terrein
• spelhervatting via flank
DECEMBER - JANUARI:
• conditietraining in spelvorm
• aanvallen in overtalsituatie
• verdedigen van ondertalsituatie
• doelman: terugspeelbal
FEBRUARI - MAART:
• wreeftrap op doel
• spelen in 1 of 2 tijden
• dribbeltechnieken
• balvaardigheid
• snel voetenwerk
APRIL - MEI:
• verre passing (lage en hoge bal)
• balaanname bij verre passing
• kopspel
• doelman: zweven en duiken
• duel 2 vs 2

12.4

U15

AUGUSTUS - SEPTEMBER:
• balvaardigheid
• snel voetenwerk
• bal leiden met gebruik van schijnbewegingen
• korte lob met voetpunt & lange lob met binnenkant wreef
• doelman: uittrappen van de bal met wreeftrap
• spelhervatting d.m.v. onderhands of bovenhands gooien
OKTOBER - NOVEMBER:
• bal leiden met tempoveranderingen
• passing en balaanname onder druk
• conditietraining in spelvorm
• doelman: vangen van de bal
• spelhervatting via flank
DECEMBER - JANUARI:
• conditietraining in spelvorm
• kopspel
• doelman: spelhervatting d.m.v. slingerworp
Jan Vangenechten (augustus 2010) – (rework oktober 2018)

Pagina 23

Kon.Bacwalde SK – 061086 – Sportief Jeugdbeleid & Jeugdplan
• terugspeelbal
FEBRUARI - MAART:
• duel 1 vs 1
• techniektraining (van lage pass tot balaanname hoge ballen)
• doelman: zijwaarts uitvallen hoge ballen
• snel voetenwerk
APRIL - MEI:
• dieptebal in rug verdediging
• uitspelen van overtalsituatie 2 vs 1, 3 vs 2, 4 vs 3
• verdedigen van ondertalsituatie 1 vs 2, 2 vs 3, 3 vs 4
• doelman: zijwaarts uitvallen halfhoge ballen
• dieptebal in rug verdediging

12.5

U17

AUG - SEPT:
• standaardsituaties
• passing en balaanname onder druk
• conditietraining in spelvorm
• doelman: vangen van de bal
• snelle spelhervatting
OKTOBER - NOVEMBER:
• krachttraining (individueel afhankelijk van speler tot speler)
• volle wreeftrap
• conditietraining in spelvorm
• doelman: uittrappen bal met wreeftrap (van op de grond & uit de handen)
• snelle spelhervatting
DECEMBER - JANUARI:
• initiatiefname in webstrijdvorm
• conditietraining in spelvorm
• schuiven in blok
• doelman: snel voetenwerk
• coaching verdediging bij balbezit tegenstander
FEBRUARI - MAART:
• dieptebal in rug verdediging
• positiewissels tijdens het spel
• conditietraining in spelvorm
• doelman: zijwaarts uitvallen halfhoge ballen
• terugspeelbal
APRIL - MEI:
• techniektraining (van lage pass tot balaanname hoge ballen)
• schuiven in blok
• kopspel
• doelman: zijwaarts uitvallen hoge ballen
• duel 1 vs 1

12.6

U21

AUGUSTUS - SEPTEMBER:
• krachttraining (individueel afhankelijk van speler tot speler)
• volle wreeftrap
• conditietraining in spelvorm en in vormen zonder bal
• doelman: uittrappen bal met wreeftrap (van op de grond & uit de handen)
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• snelle spelhervatting
OKTOBER - NOVEMBER:
• standaardsituaties
• passing en balaanname onder druk (spelen in 1 tijd)
• conditietraining in spelvorm en in vormen zonder bal
• doelman: vangen van de bal
• snelle spelhervatting
DECEMBER - JANUARI:
• initiatiefname in wedstrijdvorm
• conditietraining in spelvorm en in vormen zonder bal
• schuiven in blok
• doelman: snel voetenwerk
• coachen verdediging bij balbezit tegenstander
FEBRUARI - MAART:
• dieptebal in rug verdediging
• positiewissels tijdens het spel
• conditietraining in spelvorm en in vormen zonder bal
• doelman: zijwaarts uitvallen halfhoge ballen
• terugspeelbal
APRIL - MEI:
• techniektraining (van lage pass tot balaanname hoge ballen)
• schuiven in blok
• kopspel
• doelman: zijwaarts uitvallen hoge ballen
• duel 2 vs 2
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13

Slotwoord

Wij zijn van mening dat het inrichten van het jeugdbeleid, in overeenstemming
met de structuur zoals opgezet in het jeugdplan, de vereniging in de meest brede
zin ten goede zal komen.
We zijn ons ervan bewust dat in het jeugdplan heel veel informatie is
opgenomen, in zowel organisatorische als technische zin. Noodzakelijk omdat het
goed organiseren en structureren van het jeugdbeleid nu eenmaal vele
raakvlakken heeft.
Het is nu de primaire taak van de jeugdcoördinator om initiatieven te nemen, die
gericht zijn op een goede in- en uitvoering van het jeugdplan. Dat dit beslist geen
makkelijke opdracht is, zal wel duidelijk zijn. Gelukkig hoeft niet alles in een
seizoen geregeld te zijn.
Wij wensen alle betrokkenen veel succes bij de uitvoering!
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14

Bijlage 1: Aandachtspunten per leeftijd

14.1

U6 t.e.m. U9

14.1.1 Kenmerken
Psychische kenmerken
* behoefte aan duidelijke leiding
* gering concentratievermogen
* individueel gericht, weinig sociaal -voelend
* bewegingsdrang
* speels
* training en wedstrijd zien als avontuur
Fysieke kenmerken
* langzame verbetering van coördinatie
* relatief weinig kracht
* zwak balgevoel
* geringe duurprestaties
* snel herstel na inspanning

14.1.2 Trainingen
Trainingsdoelstellingen
Technisch: Baas worden over de bal. Balgewenning laten opdoen door spelen
in eenvoudige spelvormen en partijspelen. Het zijn vooral de basistechnieken
die geleerd moeten worden. Herhalingen zijn noodzakelijk.
Conditioneel:
Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene
grondvormen van beweging: lopen, springen, huppelen, etc. Veel met de bal
werken: alleen, met medespeler en in kleine partijspelen.
Tactisch: Aanleren van belangrijkste spelregels. Begripsvorming op gang
brengen uitgaande van basisdoelen van het voetbal: doelpunten maken /
voorkomen.
Mentaal: Leren functioneren in een groep en leren omgaan met de spelregels
en met anderen (medespeler, tegenspeler, elftalleiding en scheidsrechter).
Accenten training
- Ruime bewegingservaringen laten opdoen, ALTIJD met bal.
- Veel spelvormen; positieve spelbenadering (aanval, scoren).
- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen.
- Doeltjes niet te klein, meerdere scoringsmogelijkheden (scoren betekent
vreugde en enthousiasme).
- Speelse oefenvormen aanbieden.
Te behandelen thema's
- dribbelen
- drijven met de bal
- passen en trappen (links en rechts)
- gericht schieten
- verwerken van de bal
- leren samenspelen
- duel 1:1 (aanvallend)
- leren samenspelen in kleine partijen
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14.1.3 Coaching
*
*
*
*
*

Blijven motiveren.
Ruimte laten voor eigen ontdekkingen.
Simpel woordgebruik.
Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd en training.
Individuele aandacht.

14.1.4 Posities aanleren bij vijftallen
Het is vaak niet makkelijk om de jongste spelertjes op het terrein inzicht te doen
krijgen op de verschillende posities. We spreken hier niet over tactiek, want daar
zijn die kinderen nog niet klaar voor. Onderstaande schetsen geven aan hoe we
bij Bacwalde trachten aan te leren op welke manier kinderen op hun positie
moeten blijven.
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14.2

U10 / U11

14.2.1 Kenmerken
Psychische kenmerken
* nog snel afgeleid
* wat meer sociaal-voelend
* krijgt besef voor uitvoeren van taken
* geldingsdrang
* leergevoelig (gouden leerleeftijd)
Fysieke kenmerken
* groei naar verdere harmonie
* meer coördinatie
* toename uithoudingsvermogen
* toename doorzettingsvermogen

14.2.2 Trainingen
Trainingsdoelstellingen ("Wennen door spelen")
Technisch: Spelenderwijs aanleren van techniek met technische grondvormen
(aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.)
(ideale leeftijd!). Vooral werken vanuit spelvorm met veel balcontacten (kleine
partijen).
Conditioneel:
Spelenderwijs
scholen
van
algemene
beweeglijkheid,
uitvoeren in spel- en wedstrijdvorm.
Tactisch: Drang naar individueel spel niet aantasten. Bij tactische
vorming alleen uitgaan van basisdoelen (doelpunten maken / voorkomen).
Aandacht blijven schenken aan belangrijkste spelregels.
Mentaal: Wijzen op het belang van samenwerking om een bepaald doel te
bereiken.
Accenten training
- Ideale leeftijd voor motorisch leren.
- Veel op techniek trainen.
- Veel spel- en wedstrijdvormen.
- Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen.
- Veel balcontact.
Te behandelen thema's
- individuele baltechniek
- gericht schieten
- passen en trappen (links en rechts)
- dribbelen
- drijven met de bal
- inwerpen
- duel 1:1 (aanvallend)
- afwerken op doel
- eenvoudige positiespelen (3:1, 4:1)
- uitspelen van de 2:1-situatie
- koppen (lichte ballen over korte afstand, niet met afwerken; techniek
scholen, angst wegnemen)
- kleine partijspelen
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- beheersen en bewerken van de bal

14.2.3 Coaching
*
*
*
*

Ruimte laten voor eigen ontdekkingen.
Simpel woordgebruik.
Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd.
Spelvreugde moet voorop staan.

14.3

U12 / U13

14.3.1 Kenmerken
Psychische kenmerken
* leergierig
* toename sociaal besef
* enthousiast en goed aanspreekbaar
* prestatiedrang
* kritiek op eigen prestaties en van anderen
* navolging van idolen
Fysieke kenmerken
* ideale lichaamsverhoudingen
* goede coordinatie
* kracht en uithoudingsvermogen veelal aanwezig

14.3.2 Trainingen
Trainingsdoelstellingen ("Leren door spelen")
Technisch: Gericht oefenen op volmaakte uitvoering van de technische
grondvormen (aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen,
afwerken, etc.) in eenvoudige oefenvormen, individueel en met partner.
Voordoen is essentieel. Techniek leren toepassen door kleine partijvormen.
Conditioneel:
Voetbalconditie opdoen door kleine partijspelen met arbeidrustverhouding (partij afgewisseld met oefenvormen als 'rust'). Geen
conditionele vorming zonder bal.
Tactisch: Aanleren van algemene tactische principes en het leren van
'buitenspel'. Aandacht voor posities en taken; niet te plaatsgebonden laten
ontwikkelen (niet te snel specialiseren). In wedstrijden niet te veel
opdrachten meegeven. Liefst slechts één.
Mentaal: Prestatievergelijking van individuele verrichtingen.
Accenten training
- Basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel mogelijk met bal).
- Veel spelsituaties trainen.
- Schaven aan techniek (afwisselend programma).
- Techniek vormen onder weerstand (wedstrijdsituaties).
- Creativiteit van spelers niet inperken.
Te behandelen thema's
- individuele baltechniek
- 'achterlangs komen' bij aanval
- dribbelen
- druk zetten (pressie)
- drijven met de bal
- opbouw van achteruit (ook door keeper)
- passen en trappen (links en rechts)
- positiespel 5:2 en 3:1
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- aan- en meenemen van de bal
- koppen
- afwerken op doel

- positiespel 2:1 ('1-2 combinatie')
- duel 1:1 (aanvallend en verdedigend)
- uitspelen van overtalsituatie

14.3.3 Coaching
* Ruimte laten voor eigen ontdekkingen.
* Extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en dekken bij balverlies.
* Gebruik maken van eenvoudige coachtermen (zie ook bijlage 4 'standaard
coachtermen Bacwalde').
* Positieve waardering is erg belangrijk.
* Stimuleren van de teamgeest (voetbal is teamsport).
* Helpend gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd.

14.4

U15

14.4.1 Kenmerken
Psychische kenmerken
* kritisch voor gezag
* behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten
* groepsvorming
* motivatiegebrek
* idealistisch / eigenwijs
* andere interesses gaan meespelen (herwaardering voetbal)
* gezins- en studieomstandigheden kunnen rol spelen
Fysieke kenmerken
* (pré)puberteit
* disharmonie
* bij sommigen enorme lengtegroei
* beperkte belastbaarheid
* onstabiele motoriek
* blessuregevoelig

14.4.2 Trainingen
Trainingsdoelstellingen ("Benaderen van de wedstrijd")
Technisch: Voortzetten van het leren beheersen van technische grondvormen
(aan- en meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) met
een grotere snelheid en hoger tempo. Wedstrijdvormen inbouwen. Door de
puberteit doen zich grote individuele verschillen voor (individuele aandacht:
eenvoudigere oefeningen, lager tempo).
Conditioneel:
Intensiteit mag toenemen, maar lichamelijke belasting moet
per individu verschillen (geen krachttraining door lengtegroei!). Conditie
kweken door oefen- en spelvormen (met weerstanden) in estafette- en
wedstrijdvorm. Aandacht voor snelheid.
Tactisch: Vanuit algemene tactische principes (aanvallen is aanbieden,
vrijlopen; verdedigen is dekken, man- / ruimtedekking; positiewisselingen)
verder uitbreiden van individuele tactiek. Duidelijkheid scheppen in het belang
van elftaltactiek en inzicht brengen in en beoefenen van de belangrijkste taken
van linies en posities.
Mentaal: Stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Opvoeden in sportmentaliteit (lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding,
prestatiebewustzijn, materiaalbeheer).
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Accenten training
- Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituatie (handelingssnelheid
vergroten).
- Veel positie- en partijspelen.
- Geen krachttraining (lengtegroei).
- Oog hebben voor individuele tekortkomingen/ problemen.
- Herhalen en aanscherpen van technische grondvormen.
Te behandelen thema's
- positiespel (3:1, 4:1, 5:2, 5:3)
- duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) - kaatsen
- passen, trappen (links en rechts)
- koppen (techniek)
- individuele baltechniek
wegdraaien)
- opbouw van achteruit (ook door keeper) -

druk zetten (pressie)
positioneel dekken
omschakeling bij balbezit
omschakeling bij balverlies
benutten van kansen (afwerken)
aanbieden van de spitsen (kaatsen,
'achterlangs komen' bij aanval

14.4.3 Coaching
* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie (zie ook bijlage 4 “Standaard
coachtermen Bacwalde”).
* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,
spelverplaatsing, etc.).
* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve
waardering.
* Motiveren waarom iets (anders) moet.
* Eigen verantwoordelijkheden steeds meer benadrukken.
* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking).
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14.5

U17

14.5.1 Kenmerken
Psychische kenmerken
* meer realiteitszin
* minder emotioneel
* agressie neemt af
* toenemende zelfkennis
* streven naar verbetering van prestaties
* meer denken in teambelang
* gezag wordt weer beter geaccepteerd
Fysieke kenmerken
* lichaam groeit naar harmonisch geheel
* toenemende breedtegroei en spiervolume
* kracht-, interval- en duurtraining zijn weer mogelijk

14.5.2 Trainingen
Trainingsdoelstellingen ("Presteren in de wedstrijd")
Technisch: Verder scholen van technische vaardigheden (met hogere
(handelings)snelheid en weerstanden). Doelgericht laten oefenen vanuit
wedstrijdsituaties en via positie- en partijspelen, met technische accenten (o.a.
snelheid, richting en effect van de bal; direct spelen; kap- en
schijnbewegingen)
Conditioneel:
Aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en
beweeglijkheid (door intervalarbeid en circuits). De omstandigheden mogen
nét iets té zwaar zijn. Intensiteit aanpassen door voetbalweerstanden (bal,
ruimte, tijd, samenspel, tegenspeler, etc.)
Tactisch: Uitbreiden van tactische mogelijkheden (wisselend speltempo,
verplaatsen van spel, achterwaarts spelen, numerieke meerderheid
totstandbrengen). Het verder ontwikkelen van denken in taken van posities en
linie. Het leren en uitdiepen van bewust gekozen spelwijzen (vooruit
verdedigen, jagen, buitenspelval, bepaalde formatie, etc.).
Mentaal: Stimuleren van enthousiasme, zelfkritiek en voetbalmentaliteit.
Accenten training
- Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden.
- Verbeteren van technische elementen.
- Trainen op (handelings)snelheid en uithouding.
- Wedstrijdtactiek en taken binnen team terug laten komen (ook specifiek per
linie).
- Veel positiespelen.
Te behandelen thema's
- positiespel in de opbouw (5:2 en 3:1) - druk zetten (pressie)
- duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) - het spel verleggen
- kaatsen (aanbieden/ loskomen van tegenstander)- omschakeling bij balbezit
- dribbelen, passen, trappen (links en rechts)- omschakeling bij balverlies
- koppen (aanvallend, verdedigend)
- aansluiting tussen de linies
- opbouw van achteruit (ook door keeper) - aanbieden van de spitsen (kaatsen,
wegdraaien)
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- diversiteit aan afwerkvormen
- 'achterlangs komen' bij aanval
vrije trappen)

- benutten van kansen (afwerken)
- 'stilstaande situaties' (corners,

14.5.3 Coaching
* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie (zie ook bijlage 4 ”Standaard
coachtermen Bacwalde’’).
* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,
spelverplaatsing, etc.).
* Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team.
* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve
waardering.
* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken.
* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking).

14.6

U21

14.6.1 Kenmerken
Psychische kenmerken
* stabilisatie van karakter
* duidelijke zelfkritiek
* toenemende individualisering (zich op de voorgrond willen plaatsen)
* prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe
Fysieke kenmerken
* benadering lichamelijke volwassenheid
* hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden
* nauwelijks gevaar voor overbelasting

14.6.2 Trainingen
Trainingsdoelstellingen ("Streven naar optimale prestatie")
Technisch: Verdere
vervolmaking
technische
grondvormen
(aanen
meenemen, trappen, dribbelen, passen, koppen, afwerken, etc.) onder grotere
weerstand. Het inbrengen van automatismen (blijven herhalen). Extra training
(groep en individueel) van technische kwaliteiten benodigd voor bepaalde
posities en linies.
Conditioneel:
Spelers belasten tot maximale prestatieniveau en uitgaan van
voetbaleigen vormen en voetbalweerstanden. Gericht scholen van kracht,
snelheid en uithoudingsvermogen (voorbereiding op senioren).
Tactisch: Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in
bepaalde spelsituaties als voor specifieke posities en linies. Bewust oefenen en
analyseren van tactische mogelijkheden binnen een bepaalde speelwijze.
Mentaal: Streven naar verbetering van team en individu door constante
drang naar perfectionalisme. Stimuleren van kritische zelfbeoordeling.
Aangeven van verwachte toekomst bij senioren.
Accenten training
- Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen.
- Wedstrijdsituaties nabootsen met hoog tempo en veel weerstanden.
- Trainen op spelhervattingen.
- Individueel trainen op specifieke technische en tactische aspecten.
- Conditie en fysieke weerbaarheid optimaal in orde brengen (seniorenniveau).
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Te behandelen thema's
- positiespel (5:2 en 3:1)
- druk zetten (pressie)
- duel 1:1 (aanvallend en verdedigend) - het spel verleggen
- kaatsen
- snelle omschakeling bij balbezit
- passen, trappen (links en rechts, hoog en laag, breed en diep)
- snelle omschakeling bij balverlies
- koppen (aanvallend, verdedigend)
- aansluiting tussen de linies
- opbouw van achteruit (ook door keeper) - aanbieden van de spitsen
- diversiteit aan afwerkvormen
- benutten van kansen (afwerken)
- 'achterlangs komen' bij aanval
- 'stilstaande situaties' (corners, vrije
trappen)

14.6.3 Coaching
* Aanwijzingen gericht op wedstrijdsituatie (zie ook bijlage 4 “Standaard
coachtermen Bacwalde”).
* Aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk aan de orde laten komen (tempo,
spelverplaatsing, etc.).
* Aanwijzingen individueel, positioneel, per linie en voor gehele team.
* Individuele minpunten signaleren en verbeteren; ook aandacht voor positieve
waardering.
* Eigen verantwoordelijkheid spelers benadrukken.
* Benaderen en bespreken van de wedstrijd (voor- en nabespreking).
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Bijlage 2: Keeperstraining

Voor een keeper is het belangrijk dat hij / zij:
* actief wordt betrokken bij de groepstraining van zijn/ haar team
* individuele training krijgt om specifieke vaardigheden te oefenen
* aandacht krijgt voor zijn / haar zelfvertrouwen, durf en brutaliteit
Daarom dient de training van de doelverdediger gesplitst te worden in:
* individuele training (specifieke keeperstraining)
* training met de groep
Aandacht dient geschonken te worden aan:
* sterke punten: onderhouden
* zwakke punten: verbeteren
Een goede keeperstraining is hoofzakelijk gebaseerd op drie aspecten: techniek,
tactiek en conditie. Daarnaast is het aanleren van veelvuldig en op een goede
manier leiding geven tijdens de wedstrijd belangrijk. In de diverse oefenvormen
van de training dienen deze aspecten terug te komen. Hieronder staan enkele
aandachtspunten omschreven:
Werken aan techniek:
- vangen
- (uit)werpen
- (uit)trappen
- stompen
- vallen, rollen, opstaan
- oppakken van de bal
- voetenwerk
- springen (in relatie tot vangen, pakken en stompen)
- werken met diverse soorten ballen
- bodemgewenning
- voorkomen van angst en krampachtigheid
Werken aan tactiek:
- opbouwend spel: meevoetballen (links en rechts), uittrappen, uitwerpen,
aanwijzingen geven
- verdedigend spel: opstelling en verdediging organiseren
- inzicht hebben in het spel
- coaching
- goede opstelling, timing
Werken aan conditie:
- kracht
- snelheid
- vaardigheid
- reactie
- durf
- doorzettingsvermogen
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Bijlage 3: Aandachtspunten bij hoofdvormen
trainingen

Dribbelen en drijven
* bal zowel links / rechts als binnen- / buitenkant voet raken
* opkijken (niet alleen naar de bal)
* al dan niet onder weerstand
* met schijnbewegingen
* bij dribbelen:
-tegenspelers opzoeken en uitspelen
-bal kort aan de voet houden, veel balcontacten
* bij drijven:
-bal vooruit spelen, maar binnen bereik houden
-rechtlijnig of met richtingsveranderingen
Passen en trappen
* binnenkant van voet: nauwkeurig, korte afstanden, snel spel
-raakvlak is binnenkant van voet tussen wreef en enkel
-standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal
-bovenlichaam iets over bal gebogen
* wreeftrap: hoge balsnelheid, langere afstanden, schoten op doel
-raakvlak is de wreef
-standbeen naar speelrichting gericht, been niet te ver naast bal
-iets schuine aanloop
-pass door de lucht door 'achterover-hangen'
-na de pass doorzwaaien met speelbeen
* let op balsnelheid
Aan- en meenemen van de bal
* met alle lichaamsdelen
* over de grond en uit de lucht
* vanuit stand en in beweging
* met (kwart en halve) draai
* met tegenstander (weerstand)
* aandachtspunten:
-'in de bal komen'
-lichaam achter de bal houden
-naar de bal blijven kijken
Jongleren
* met alle lichaamsdelen
* zowel met links als met rechts
* wedstrijdelement (jezelf verbeteren, beste in groep)
* vanaf junioren/U21:
-met verplaatsingen
-met meerdere spelers
Koppen
* ogen open bij raken van de bal
* bal midden op voorhoofd raken
* hele lichaam gebruiken (niet alleen hoofd)
* lichaam moet 'spanboog' zijn
* armen en benen zorgen voor balans
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* aanspannen van nek- en halsspieren
Duel
* partijtjes 1:1 (met of zonder doeltje / pion)
* duel in de lucht (kopduel)
* duel om de bal
* aanvallend:
-tegenstander opzoeken (niet ontwijken)
-gebruik van schijnbewegingen
-actie durven maken
* verdedigend:
-goed gebruik maken van lichaam
-wanneer gepasseerd: tackle of sliding inzetten
Combineren
* met tweeen (1-2 combinatie)
* met meerdere medespelers
* als afwerkoefening:
-met twee of meerdere aanvallers
-al dan niet met verdedigers (weerstand)
-zonder bal buitenom ('achterlangs') gaan
-met (schijn-) overname
Positiespelen
* bij U8/U9: 6:2, 5:2, 4:1
* bij U21 opbouw in moeilijkheid (6:3, 5:3, 4:2, 3:2, 3:1, 2:1)
* met meerdere vakken (verplaatsen van spel)
* als afwerkoefening (volledige weerstand)
Partijspelen
* 1:1 t/m 7:7
* met numerieke meerder- of minderheid
* altijd in afgebakende ruimte
* veldafmetingen afhankelijk van spelersaantal en intentie van training
* scoringsmogelijkheden (o.a.):
-in doel (diverse afmetingen)
-door dribbel over achterlijn (lijnvoetbal)
-door raken of omtrappen van pion
* al dan niet met keepers
* uitgaande van bepaalde opstelling
* 'vrij spel' of met opdrachten
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Bijlage 4: Standaard coachtermen Bacwalde

Onderstaand is een beperkte opsomming gegeven van de meest van toepassing
zijnde coachtermen bij Bacwalde. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
coachtermen in verdedigend, opbouwend en opbouwend / aanvallend opzicht. De
coachtermen kunnen zowel tijdens trainingen, als tijdens wedstrijden gebruikt
worden. Vooral de spelers zullen deze coachtermen moeten kennen en begrijpen,
terwijl de begeleiders en trainers ze op de juiste momenten moeten gebruiken.
Zelfde coachwoorden zijn belangrijk als spelers bij andere trainers/coaches
terecht komen.
VERDEDIGEND OPZICHT:
(Om)schakelen:
Bij balverlies direct achter de bal komen en
verdedigende positie innemen, zodat snelle opbouw van de tegenpartij wordt
verhinderd.
Zakken:
Bij balverlies direct achter de bal komen en
verdedigende positie innemen, zodat snelle opbouw van de tegenpartij wordt
verhinderd.
Niet vliegen:
Duel met tegenstander niet aangaan, tegenstander voor
je houden.
Gaan / winnen:
Duel met tegenstander wel aangaan en bal veroveren.
Druk zetten (pressie): Man met bal aanpakken en alle mogelijke aan te spelen
tegenstanders kort dekken.
OPBOUWEND OPZICHT:
(Aan- / bij-)sluiten:
Bij in balbezit komen direct vrijlopen, los komen van
tegenstander, aanspeelbaar zijn en aansluiting / bijsluiting naar voren maken.
Tijd/los:
De bal kan worden aangenomen, zonder direct gevaar
de bal aan een tegenstander kwijt te raken.
Spelen / geven:
Niet met bal gaan lopen, maar direct vrije medespeler
aanspelen.
Breed / ruimte maken
Het zo ‘breed’ c.q. zo groot mogelijk maken van
het speelveld (vleugelspelers naar buiten toe bewegen).
OPBOUWEND / AANVALLEND OPZICHT:
Openen (andere kant):
Het verplaatsen van het spel van de ene naar de
andere kant van het veld.
Kaatsen:
Het ‘direct’ terugleggen van de bal naar de aangever of
een andere medespeler.
(Open- / in-)draaien: Niet kaatsen, maar wegdraaien van de tegenspeler
richting doel van de tegenstander.
Achterom komen:
Achter de rug van de balbezittende medespeler
om, de ruimte insprinten.
Aanbieden:
Speler moet bewust (al dan niet met schijnbeweging) uit
de dekking van de tegenstander komen.
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