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FUN
= AL SPELENDE LEREN
•
•
•

In de opleiding worden veel 'leuke' leermomenten aangeboden:
van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier.
Ook volwassenen gaan naar de training om een 'matchke' te spelen.
Het hebben van plezier in voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen, om te
kunnen groeien en om uiteindelijk goed te presteren.

IEDERE SPEELSTER:
•
•
•
•
•
•

speelt bijna de gehele tijd voetbal
komt vaak aan de bal
krijgt veel scoringskansen
mag vrij spelen
wordt aangemoedigd door de coach
wordt gesteund door de ouders
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OPLEIDING
PROCESGERICHT LEREN
Uitgangspunten van het doelgericht opleidingsproces:
•

•

•

•

Gerichtheid naar het einddoel:
- wat moet de jeugdspeelster 'kunnen' op het einde van de opleiding?
- welke einddoelstellingen (technisch/tactisch/mentaal/fysiek) dient men te behalen?
Wedstrijdgerichtheid:
- de speelster is na haar opleiding klaar om te kunnen presteren in wedstrijden.
- wet van de transfer: zoveel mogelijk wedstrijdvormen tijdens een training.
Methodische opbouw:
- wet van de geleidelijkheid en wet van de herhaling.
- doelstellingen worden gepland en geëvalueerd.
Leeftijdskarakteristieken en vaardigheidsniveau:
- er zijn typische leeftijdskenmerken (motorisch/psychologisch).
- er worden doelstellingen per ontwikkelingsfase bepaald.

EXPLORATIE (5 - 7 JAAR)
= balgewenning

INDIVIDUELE opleiding (7 -17 jaar)
basistechnieken en basistactieken
= BASICS
functioneren in ploegverband
= TEAMTACTICS

VERVOLMAKING (17 - 21 jaar)
= verdere integratie in het volwassen voetbal

OPVOEDEN
•

•
•
•
•

De jeugdspeelster verwerft menselijke waarden via het voetbal:
- respect voor anderen: trainer, mede-/tegenspeelster, scheidsrechter, ...
- respect voor zichzelf: rust, verzorging, voeding, ...
- respect voor het materiaal en de infrastructuur
De jeugdspeelster speelt om te winnen maar leert verliezen.
De jeugdspeelster leeft de spelregels van het voetbal na (= fair-play).
De jeugdspeelster leert leefregels (= discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven.
De jeugdspeelsters leren samenleven en samenwerken (= sociale competenties verweren).
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FILOSOFIE
ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILOSOFIE
= Collectief positiespel bij balverlies en balbezit met als doel de tegenstander te beheersen in de
ZONE, namelijk in de zone tussen de bal en het doel en in de volledige waarheidszone.
•
•
•
•

1 geheel van 11 speelsters > som van 11 individualiteiten
evenwichtige verdeling en beperking van de fysieke inspanningen
gedeelde collectieve verantwoordelijkheid
zeer snelle omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd

ZONE-principes (B+)
•
•
•

•
•
•

•
•

De eigen speelruimte vergroten (breed & diep), de flanken moeten steeds bezet zijn
Slechte passing vermijden en niet overhaast uitverdedigen
Aanspeelbaar worden door bewegingen zonder bal: - vrijlopen / vooractie
- plaatswissels
- inschuiven
Zo snel mogelijk een nauwkeurige dieptepass of diagonale pass geven (indien mogelijk)
≠ steeds lange bal
De zwakke zone van de tegenpartij opzoeken door snelle balcirculatie
Perfectie in het combinatiespel:
- op de juiste voet inspelen
- de juiste balsnelheid meegeven
- op het juiste moment inspelen
- juist in/open draaien
Steeds doelpoging ondernemen bij werkelijke doelkans (shot, kop, ...)
Steeds het moment van balverlies (B-) voorzien:
een defensieve T van 4 of 5 spelers vormen en behouden (zie onder)
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ZONE-principes (B-)
Een defensief compact blok oprichten
•
•
•
•
•
•
•

Individuele pressing (druk zetten) door
de speler die het dichtst bij de bal is
Dekking door de dichtstbijzijnde
medespeler(s)
De andere spelers vormen een compact
blok binnen de ZONE bal-doel
10 - 15 m afstand tussen de spelers
Spelers kruisen niet
Geen bewust off-side
Keeper speelt mee

Het blok glijdt en kantelt zo snel mogelijk naargelang de positie van de bal

Kenmerken van een efficiënt blok
Het aanpassen aan de bestaande weerstand

Het beheersen van de waarheidszone (20 m voor doel)
•
•

Voldoende spelers bevinden zich in het centrum
Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking op de rechtstreekse tegenstander

Het afsluiten van de directe speelhoeken
•

Verticale (lange ballen) / diagonale (cross) passing & voorzetten beletten
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Collectieve Pressing (samen druk zetten)
Wanneer?
•

Bal tussen blok en zijlijn

•

Meerderheidssituatie
= balbezitter in het blok

•

Moeilijke bal / zwakke tegenspeler
= bal tussen blok en doel tegenpartij

Waar?
•
Ter hoogte van de middenlijn
•

Hoger indien zwakkere tegenstander

Hoe?
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•

Sluiten van de speelhoeken
= dwingen:
- lateraal te spelen
- achteruit te spelen

•

Geen speelruimte geven in het blok

•

Negatieve pressing van de spelers
tussen de bal en doel tegenpartij

•

Zich niet laten uitschakelen
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JEUGD
1-4-3-3 in ZONE
Vaste nummer = identificatie met bepaalde functie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Doelvrouw (K)
Rechter Flankverdedigster (RFV)
Rechter Centrale Verdedigster (RCV)
Linker Centrale Verdedigster (LCV)
Linker Flankverdedigster (LFV)
Linker Verdedigende Middenveldster (LVM)
Rechter Flankaanvalster (RFA)
Rechter Verdedigende Middenveldster (RVM)
Centrumspits (CS)
Aanvallende middenveldster (AM)
Linker Flankaanvalster (LFA)

WAAROM
•

Een maximaal aantal mogelijkheden voor het driehoeksspel:

•
•
•

Efficiënte bezetting van de te bespelen (B+) en te verdedigen (B-) ruimte.
Omschakeling B+/B- en B-/B+ betekent snelle aanpassing van posities (= flexibiliteit).
Verdediging met 4:
- gemakkelijk verdedigen van de breedte van het terrein
- tegen 3 aanvalsters: - gevaar voor individuele mandekking in de zone is kleiner
- verbeteren van onderlinge coaching (positiespel tegenpartij)
- uitverdedigen en inschuiven mogelijk door alle 4 de verdedigsters (opbouw)
Middenveld met 3:
- spelverdeelsters opleiden
- stimuleren van inschuiven en taakovername (6 & 8)
3 aanvalsters:
- creëren van meer aanspeelpunten vooraan in de voet (minder fysieke arbeid)
- stimuleren van buitenspelers (7 & 11) om te durven dribbelen
- opleiden van diepe spits als: targetman / vrijlopende aanvalster / afwerkster
- creativiteit stimuleren doordat er minder ruimte is voor de aanvalster

•

•
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LEERPLAN
ONTWIKKELINGSMODEL
Van aanleren 'algemene balvaardigheden' naar 'presteren in groepsverband':
•
•
•
•

ontwikkelen van algemene balvaardigheden (< 5 jaar)
evolutie van individueel naast elkaar spelen naar individueel tegen elkaar spelen (5 - 7 jaar)
leren samenspelen met één of meerdere spelers (7 - 13 jaar)
spelen in teamverband met gedifferentieerde opdracht (vanaf 13 jaar)

ONTWIKKELINGSFASEN
LEEFTIJD

BESCHRIJVING

SPELDIMENSIE

FASE 1

5 tot 7 jaar

Ik en de bal

2 tegen 2 | 3 tegen 3

FASE 2

7 tot 9 jaar

Collectief spel 'dichtbij'

5 tegen 5

FASE 3

9 tot 13 jaar

Collectief spel '2e graad'

8 tegen 8

FASE 4

vanaf 13 jaar

Collectief spel 'veraf'

11 tegen 11
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ONTWIKKELINGSDOELEN
Technisch-tactische ontwikkelingsdoelen

Mentale ontwikkelingsdoelen

Fysieke ontwikkelingsdoelen
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VELDBEZETTINGEN
2 tegen 2: het duel (10 x 18 m)

3 tegen 3: de driehoek (15 x 25m)

5 tegen 5: de ruit (25 x 35 m)

8 tegen 8: dubbele ruit (30 x 40 m)

8 tegen 8: dubbele ruit (40 x 50 m)

11 tegen 11: 1-4-3-3 (60 x 100 m)

EXPLORATIE
Oog-voet coördinatie is moeilijker dan oog-hand coördinatie:
•
•
•
•
•

Het kind moet wennen aan het gedrag van de bal.
Het kind moet weten hoe de bal reageert als het er tegen trapt.
Het kind moet aanvoelen hoe hard/zacht het de bal moet raken.
Het kind moet aanvoelen wat het moet doen om de bal bij zich te houden terwijl het loopt.
Het kind is nog niet rijp om samen et spelen
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BASICS
Definitie
De basics zijn het geheel van technische en tactische basisvaardigheden (basiscompetenties) die een
speelster op het einde van de opleiding moet beheersen om binnen de 11 tegen 11 goed te kunnen
functioneren, ongeacht het spelsysteem en spelconcept.

7 - 13 jaar = GOUDEN LEEFTIJD
IDEALE LEEFTIJD OM DE PSYCHO-MOTORISCHE CAPACITEITEN TE ONTWIKKELEN

Indeling (+ zie overzicht basics & teamtactics)

B+: speler met bal
•
•
•
•

balcontrole
leiden en dribbelen
afwerken
passing

B-: ifv bal en balbezitter
•
•
•
•

B+: speler zonder bal
•

vrijlopen

B-: situaties zonder bal
•
•
•

Omschakeling B+ ➔ B•

spelsituaties na balverlies

interceptie (na balcontrole)
1-1: druk / tackle / remmen
afweren (van doelpoging)
interceptie (voor balcontrole)

speelhoeken afsluiten
strikte dekking
rugdekking

Omschakeling B- ➔ B+
•

spelsituaties na balbezit

TEAMTACTICS
Definitie
De teamtactics zijn het geheel van handelingen die de verschillende speelsters dienen uit te voeren
om als team zo goed mogelijk te functioneren ongeacht het spelsysteem of spelconcept, waarbij de
speelsters gebruik maken van de basics, de fysieke en de mentale vaardigheden.

Indeling (+ zie overzicht basics & teamtactics)

Balbezit (B+)
•

•
•

opbouwzone beheersen
- aanspeelbaarheid
- balcirculatie
infiltratie in de waarheidszone
waarheidszone beheersen

Balverlies (B-)
•

•
•

Omschakeling B- ➔ B+
•

gevaarlijke tegenaanval opzetten
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opbouwzone beheersen
- blokvorming
- dieptespel beletten
balrecuperatie
waarheidszone beheersen

Omschakeling B+ ➔ B•

gevaarlijke tegenaanval beletten
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INHOUDELIJKE BEPALING
Algemeen overzicht
1+K / 1+K
(5 tot 7 jaar)
2+K / 2+K
4+K / 4+K
(7 tot 9 jaar)

7+K / 7+K
(9 tot 13 jaar)

10+K / 10+K
(13 tot 15 jaar)
10+K / 10+K
(15 tot 17 jaar)

2/2

U6

Balgewenning

3/3

U7

Oppositiespelen

U8

Toepassing 2/2

U9

Uitbreiding naar kort spel

U10
U11

Toepassing 2/2 en 5/5

U12
U13

Uitbreiding naar halflang spel

U14
U15

Toepassing 2/2 en 5/5 en 8/8
Uitbreiden naar lang spel

Football as a
long passing game
with off-side rule

Perfectioneren

Football as a
long passing game
with off-side rule

5/5

8/8

11/11

U16
11/11
U17

Football as a dribbling
and shooting game
Football as a short
passing game without
off-side rule
Football as a halflong
passing game without
off-side rule

LEREN IS CUMULATIEF
•

Leerdoelen per ontwikkelingsniveau
voor basics en teamtactics

•

Trainingsinhouden per ontwikkelingsniveau
op fysiek vlak

•

Karakteristieken per ontwikkelingsniveau
op mentaal vlak
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2 tegen 2 | 3 tegen 3 (groep 1 – 2)
1+K / 1+K
(5 tot 7 jaar)
2+K / 2+K

2/2

U6

Balgewenning

3/3

U7

Oppositiespelen

Football as a dribbling
and shooting game

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING
1e fase:

kinderen spelen met de bal naast elkaar

2e fase:

kinderen spelen tegen elkaar (= oppositiespelen) ➔ 1-1 (het duel)
= leiden en dribbelen met accent op scoren

PSYCHOMOTORIEK
1e fase:

- algemene lichaams- en balvaardigheden
- oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen

2e fase:

B+: balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen
B-: de bal afnemen + het scoren beletten

FYSIEK
•
•
•
•
•

KRACHT: heel weinig ontwikkeld
LENIGHEID: meestal grote lenigheid
UITHOUDING: erg oneconomisch:
snel moe maar ook snel recupereren
SNELHEID: reactiesnelheid in spelvorm
COORDINATIE:
- weinig lichaamsbeheersing,
evenwicht, lichaams-, ruimte- en
tijdsbesef
- vaak nog geen voorkeurvoet
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MENTAAL
•
•
•
•
•
•
•
•

toont grote spontaniteit
speelt graag en maakt graag plezier
is sterk op zichzelf gericht
is vaak onrustig en vlug afgeleid
kan haar niet lang concentreren
is gehecht aan de jeugdopleider
kijkt op naar de jeugdopleider
bootst jeugdopleider na
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5 tegen 5 (groep 3 – 4)
4+K / 4+K
(7 tot 9 jaar)

U8

Toepassing 2/2

U9

Uitbreiding naar kort spel

Football as a short
passing game without
off-side rule

5/5

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING
Ideale wedstrijdvorm is 5-5 (= enkele ruit)
met passafstanden tot ongeveer 10 meter

BASICS

TEAMTACTICS

B+

B-

B+

B-

• leiden & dribbelen
• korte passing
• controle op lage
bal
• doelpoging tot 10m
• doelpoging op lage
voorzet
• vrij en ingedraaid
staan
• vrijlopen:
aanspeelbaar zijn
door vrije ruimte te
zoeken
• inworp

• druk zetten, duel of
remmend wijken
• opstelling tussen
tegenspeler en doel
• korte dekking op
korte pass
• interceptie of
afweren van korte
pass

• openen breed (1)
• openen diep (2)
• infiltratie met bal:
leiden of dribbelen:
challenge (14)
• een doelkans
creëren via een
individuele actie
(15)
• zo snel mogelijk
afwerken bij een
werkelijke doelkans
(21)

• positieve pressing
op de baldrager (5)
• het duel nooit
verliezen: zich nooit
laten uitschakelen
(11)
• het duel proberen te
winnen bij 100%
zekerheid (12)
• niet laten
uitschakelen door
een individuele actie
in de waarheidszone
(15)
• doelpoging
afblokken (21)

FYSIEK
•

•
•
•

•

KRACHT:
natuurlijke bewegingen, duelvormen
tussen homogene groepen (evenwicht)
LENIGHEID: meest gunstige periode
UITHOUDING:
de omvang van de training voldoet
SNELHEID:
- reactie- en startsnelheid in spelvorm
- looptechniek enkel speels scholen
COORDINATIE: lichaams-, oog-hand en
oog-voetcoördinatie
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MENTAAL
•
•
•

wordt leergierig
concentratie neemt toe
is bereid om deel uit te maken van een
team
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8 tegen 8 (groep 5 – 8)

7+K / 7+K
(9 tot 13 jaar)

U10
U11

Toepassing 2/2 en 5/5

U12
U13

Uitbreiding naar halflang spel

8/8

Football as a halflong
passing game without
off-side rule

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING
Ideale wedstrijdvorm is 8-8 (= dubbele ruit)
met passafstanden tot ongeveer 20 meter

BASICS
B+

TEAMTACTICS
B-

• halflange passing
• controle op
halfhoge bal
• doelpoging vanop
15 à 20m
• doelpoging op
halfhoge voorzet
• vrijlopen om zelf
aanspeelbaar te
zijn
• steunen
• corner + indirecte
vrije trap

• speelhoeken
afsluiten
• korte dekking op
halflange pass
• interceptie of
afweren halflange
pass
• corner + indirecte
vrije trap

B+

B-

• ruimte creëren voor
zichzelf en het
benutten ervan (4)
• geen 'dom'
balverlies (6)
• een lijn overslaan
bij passing diep (10)
• infiltratie op het
juiste moment (11)
• infiltratie zonder
bal: give & go (12)
• infiltratie met bal:
geen kans op direct,
gevaarlijk balverlies
(13)

• negatieve pressing
op de baldrager (6)
• dekking door
dichtste medespeler
(7)
• een meeschuivende
doelvrouw (10)
• de bal recupereren
door interceptie (13)

FYSIEK
•

•
•

•

•

KRACHT: spelen met eigen
lichaamsgewicht, duelvormen tussen
homogene groepen
LENIGHEID: neemt af, dus stimuleren
UITHOUDING: de omvang van de
training en andere
bewegingselementen
SNELHEID:
- reactie-, startsnelheid en versnellen in
spelvormen
- looptechnieken verbeteren
COORDINATIE: lichaams-, oog-hand en
oog-voetcoördinatie
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MENTAAL
•
•
•

wil zich meten met anderen
kan in teamverband een doel nastreven
is kritisch tegenover eigen prestatie en
die van anderen
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11 tegen 11 (beloften)
10+K / 10+K
(13 tot 15 jaar)

11/11

U14
U15

Toepassing 2/2 en 5/5 en 8/8
Uitbreiden naar lang spel

Football as a
long passing game
with off-side rule

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING
Ideale wedstrijdvorm is 11-11 met passafstanden van soms meer dan 30 meter
(bij toepassing buitenspelregel ontstaat immers veel ruimte tussen verdediging en doel)

BASICS

TEAMTACTICS

B+

B-

B+

B-

• lange passing
• controle op hoge
bal
• doelpoging vanaf
20m (ver)
• doelpoging op
hoge voorzet
• vrijlopen om een
medespeler
aanspeelbaar te
maken
• vrijlopen door diep
in de vrije ruimte te
lopen
• directe vrije trap

• speelhoeken
afsluiten
• korte dekking op
lange pass
• interceptie of
afweren van lange
pass
• onderlinge dekking
• directe vrije trap

• driehoekspel (3)
• ruimte creëren voor
medespeler en
benutten ervan (5)
• zo snel mogelijk de
bal doorspelen (7)
• balsnelheid zo hoog
mogelijk (8)
• subtiele eindpass in
de diepte (17)
• diepte induiken,
opgelet off-side (20)
• balrecuperatie:
1e actie diep (23)
• diep blijven spelen
(24)

• sluiten (1)
• gelijke onderlinge
afstand (2)
• medium blok (3)
• CV dichtst bij het
duel bepaalt
off-sidelijn (4)
• niet kruisen (8)
• schuiven & kantelen
van het blok (9)
• voorzet beletten
(16)
• centrum sluiten (17)
• onmiddellijk na
balverlies druk
zetten en dieptepass
verhinderen (23)

FYSIEK
•

•
•

•

•

KRACHT: geen specifieke krachttraining,
natuurlijke bewegingen, veelzijdig,
duels tussen homogene groepen
LENIGHEID: grote algemene stijfheid
UITHOUDING: de omvang van de
training + korte duurinspanningen met
bal (20 seconden regel)
SNELHEID:
- explosief vermogen en maximale
snelheid in spelvorm
- looptechniek verbeteren
COORDINATIE: basistechnieken
herhalen
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MENTAAL
•
•
•

beoordelingsvermogen stijgt
heeft eigen mening
geldingsdrang neemt toe
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11 tegen 11 (A-ploeg)
U16

10+K / 10+K
(15 tot 17 jaar)

11/11

Football as a
long passing game
with off-side rule

Perfectioneren
U17

BESCHRIJVING VAN DE SPELOMGEVING
Alle 'basics' worden nu tot in de perfectie uitgevoerd. De jeugdspeelster voert haar taken binnen
het 1-4-3-3 spelsysteem bij balbezit en balverlies zo goed mogelijk uit (= teamtactics).

BASICS
B+
•

TEAMTACTICS
B-

vervolmaking via individuele training

B+

B-

• diagonale in & out
passing (9)
• een voorzet die
bruikbaar is voor
doel (16)
• efficiënte bezetting:
1e, 2e paal en 11m
(18)
• strikte dekking
ontvluchten (19)
• de verste spelers
lopen zich vrij net
voor balrecuperatie
(22)
• in blok: enkelen
infiltreren (25)

• collectieve pressing
bij kans op
recuperatie (14)
• efficiënte bezetting:
1e, 2e paal en 11m
(18)
• kortere dekking in
waarheidszone
(split-vision) (19)
• geen systematische
off-side (20)
• een hoge compacte
T-vorm (22)
• T-vorm: tegenaanval
afremmen (24)
• niet T-vorm: zo snel
mogelijk terug (25)

FYSIEK
•
•
•
•

•

KRACHT: snelkracht afhankelijk van de
morfologie van de speler
LENIGHEID: blessurepreventie
UITHOUDING: extensieve en intensieve
duurtraining (geen weerstand)
SNELHEID:
- explosief vermogen en maximale
snelheid in spelvorm
- looptechniek verbeteren
COORDINATIE: basistechnieken blijven
herhalen i.f.v. lengtegroei

Voetbalopleidingsplan

MENTAAL
•
•
•
•

toont minder zelfvertrouwen
gaat op zoek naar eigen IK
zet haar af tegen normale waarden
moet meer en meer de intentie tonen
om te willen winnen en moet daarvoor
bepaalde opofferingen willen doen
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