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TOELICHTING O8/9
LEERDOEL VV WINSUM

Binnen dit leerdoel is er een leidraad uitgewerkt
voor deze lichting waardoor er veel duidelijkheid
ontstaat hoe vv Winsum de jeugd wil ontwikkelen
en hoe dat gedaan wordt.
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ALGEMENE INFORMATIE
LICHTING + AFSPRAKEN

Leeftijd:

O8/9

Aantal spelers tijdens wedstrijd:
Speeltijd:
Veldafmeting:
Doelformaat:
Aanwezigheid keepers:

6 tegen 6
2x 20 minuten
42,5m x 30m
pupillendoel 5m x 2m
Ja

Verder afspraken vanuit vv Winsum:
O8/9:
•
•
•
•
•

Spelers/ speelsters worden ingedeeld (op niveau en) vriendjes/ vriendinnetjes
De spelers/ speelsters trainen 2x per week in circuittraining met hoofdtrainer en
overige trainers.
Er wordt getraind aan de hand van TOP vv WINSUM & de aandacht gaat naar de
ontwikkeling en niet naar het resultaat.
Iedere speler/ speelster speelt evenveel minuten in wedstrijd
(bij volledig aanwezigheid training).
Spelers/ speelsters spelen tijdens wedstrijden op verschillende posities
(geen vaste keeper).
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SPECIFIEKE KENMERKEN O8/9
WAT WIL & KAN EEN O8/9- SPELER:

WIL SPELEN

IS SNEL AFGELEID

HEEFT WEINIG
GEDULD

LEERT DOOR TE
HERHALEN

IS GERICHT
OP ZICHZELF

KRIJGT GRAAG
AANDACHT

WIL DE
BAL HEBBEN

HEEFT BEHOEFTE AAN
ROUTINE EN STRUCTUUR

WERKT NIET
SAMEN

ZET VEEL AANWIJZINGEN
NIET OM IN DADEN
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SPECIFIEKE KENMERKEN O8/9
WAT WIL & KAN EEN O8/9- SPEELSTER:

WIL SPELEN

IS SNEL AFGELEID

HEEFT WEINIG
GEDULD

LEERT DOOR TE
HERHALEN

IS GERICHT
OP ZICHZELF

KRIJGT GRAAG
AANDACHT

WIL DE
BAL HEBBEN

HEEFT BEHOEFTE AAN
ROUTINE EN STRUCTUUR

WERKT NIET
SAMEN

ZET VEEL AANWIJZINGEN
NIET OM IN DADEN
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UITLEG WAT KAN & WIL EEN
O8/9 SPELER/ SPEELSTER:
1. Wil spelen. Het is niet zijn doel zichzelf te
ontwikkelen tot voetballer. Maak overal een
spelletje van, ook van het opruimen van de
spullen.
2. Heeft weinig geduld. Hij wil bewegen,
niet luisteren. Geef korte, precieze instructies.
Bombardeer hem niet met informatie.
3. Is snel afgeleid. Hij kan zich maar kort
richten op eenzelfde activiteit. Varieer, een
spanningsboog van tien minuten is al lang.
Drijft er een luchtballon over, dan is de bal niet
interessant meer. Ga erbij liggen en geniet
mee.
4. Is gericht op zichzelf. Een jonge O9-speler is
zijn kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en
kan alles op zichzelf betrekken. Ik en de wereld.
Verwar dit egocentrisme niet met egoïsme.
Het is een natuurlijk ontwikkelingsproces en
gaat vanzelf over.
5. Wil de bal hebben. Het motto is: ik en de
bal. Wedstrijdjes draaien twee keer twintig
minuten om dat ene ding. Eenmaal in balbezit,
blijkt het voor sommigen toch nog heel lastig
om de bal bij zich te houden. Voor anderen is
de bal al meer een middel om doelpunten te
maken of om kansen te creëren.
6. Werkt niet samen. Soms lijken ze dat even
te doen, maar schijn bedriegt. Als je goed kijkt,
zie je dat ze tegelijkertijd dezelfde dingen
doen – onafhankelijk van elkaar. Bij sommige
O9-spelers zie je de eerste tekenen van bewust
samenspel.

7. Zet veel aanwijzingen niet om in daden.
Complexe aanwijzingen zoals ‘standbeen
naast de bal, opendraaien na de balaanname’,
snapt hij niet. Doe alles voor. Hij is visueel
ingesteld en leert een nieuwe beweging het
snelst door nabootsing van idolen of hun
trainer. Laat zien hoe je de bal kunt passen
met de binnenkant van de voet, en vertel dan
waar je het standbeen kunt plaatsen en hoe je
de bal kunt raken.
8. Leert door te herhalen. Hij wil niet steeds
iets nieuws proberen. Hij heeft succes én
uitdaging nodig, het moet lukken én soms
mislukken.
9. Krijgt graag aandacht. Laat hem zijn
vaardigheden voordoen en gebruik dit als
(positief) voorbeeld bij een uitleg. Help elke
speler in zijn eigen tempo.
10. Heeft behoefte aan routine en structuur.
Voer geleidelijk veranderingen door in
de training. Bouw een structuur waarin
continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor
verandering. O9-spelers wennen pas na enkele
weken aan een nieuwe vorm.
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DE WARMING- UP
TIJDENS DE WEDSTRIJD O8- O9:
De warming- up tijdens de trainingen komen ook gedeeltelijk terug tijdens de
wedstrijden. Hierbij even kort wat kan JO8/O9-speler kan en wil en waarde warming- up
op gebaseerd is: wil spelen, heeft weinig geduld, is snel afgeleid, is gericht op zichzelf,
wil de bal hebben, werkt niet samen, zet veel aanwijzingen niet in daden, leert door te
herhalen, heeft behoefte aan routine en structuur. (zie ook document: wat wil en kan
een JO9- speler).
Elke training/ wedstrijd begint met een korte warming-up. De spieren en pezen van
O7-, O9- en O11- en veel O13-spelers zijn nog soepel. Met de jongste pupillen gaat het
in dit onderdeel dan ook om het principe ‘ik en de bal’. In een vorm gericht op het
verbeteren van de techniek worden het aannemen, passen en mikken, dribbelen en
passeren en schieten van de bal getraind.
Door deze kenmerken is de volgende warming- up samengesteld:

(zie bijlage voor de hele warming-up + toelichting, video,
tekst, organisatietekening, etc.)
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TRAININGSAANPAK EN
ORGANISATIE (O5 T/MO12)
Bij vv Winsum kennen wij 2 soort trainingen bij de O5- O12. De circuittraining in gemixte groepen
of circuittraining in bestaande teams & training geven door vaste trainer in eigen team.
De 1e training van de week : De circuittraining in gemixte teams.
Binnen de trainingen is de basistechniek leidend. De keuze om in gemixte groepen te trainen
en niet in de vaste teams is omdat het binnen deze jeugd belangrijk is om met verschillende
kinderen te voetballen en ook niet al teveel bezig zijn met O6-1/ O6-2. 1 keer gemixt trainer
zorgt voor eenheid/ binding tussen de spelers/ speelsters en dit is wat binnen deze teams erg
belangrijk is omdat je in de oudere jeugd ook waarschijnlijk weer met elkaar gaan voetballen en
ze dus nu al onbewust van elkaar leren.
De 2e circuittraining van de week: De circuittraining in de bestaande teams.
Hierbij is de organisatie hetzelfde alleen trainen de teams met eigen team. OF De 2e training
voor trainers die op een ander uur trainen met eigen team: Hierbij geldt dat de trainer het eigen
team traint op de tijd dat hij training geeft. Wel belangrijk is dat de Trainer dezelfde accenten
legt als andere trainers die in circuittraining meedraaien.

Opzet/ organisatie circuittrainingen:
Bij elke circuittraining is de hoofdtrainer aanwezig die verantwoordelijk is voor de organisatie en
begeleiding bij overige trainers.
1e circuittraining van de week:
• 4 teams op het veld, 4 trainers, 1 hoofdtrainer op het veld.
• Alle teams verzamelen zich in het midden van het veld bij hoofdtrainer en overige trainers.
• De hoofdtrainer verdeeld te spelers/ speelster in 4 groepen en geeft aan welke groep bij
welke trainer begint.
• Elke groep doet gedurende de training dezelfde oefenvormen (variaties van makkelijk en
moeilijker maken is natuurlijk mogelijk)
• Voor elke oefening staat 15 minuten (inclusief wisseltijd en dit hoofdtrainer goed in de gaten)
• Na 15 minuten wordt er door de verschillende groepen doorgedraaid en blijft de trainer bij
dezelfde oefenvorm staan. (hoofdtrainer geeft het signaal van doordraaien).
• De trainer krijgt na 15 minuten elke keer een nieuw groepje zodat alle groepjes van elke trainer
training krijgen, de spelers elke 15 minuten geconcentreerd en nieuw geprikkeld worden.
Zodat het voor trainer en groepjes leuk blijft.
• Na de laatste keer doordraaien zorgen de groepjes en trainer dat de materialen direct worden
opgeruimd en meegenomen naar de middencirkel.
• Na de training komen alle groepjes in de middencirkel voor een algemene afsluiting van
hoofdtrainer, trainers en spelers/ speelsters.
• Alle spelers/ speelsters & trainers bedanken altijd elkaar voor de leuke training en gaan dan
naar huis.
2e circuittraining met vaste teams: :
Binnen de 1e en 2e circuittraining zijn er 3 verschillen:
• Er wordt getraind met het vaste team.
• De hoofdtrainer verdeeld de teams naar de trainers of de trainer lopen mee met eigen team
naar de 4 onderdelen.
• De hoofdtrainer houdt goed bij welke oefeningen de teams beginnen zodat niet elke keer
dezelfde teams beginnen met bv. partijspel. Als het moment zich voordoet en de trainers zich
veilig voelen mag er ook met het team meegelopen worden. Wel is het zo dat elk team in elke
training dan een andere trainer mee krijgt.
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TRAININGSINHOUD
+ JAARPLANNING:

De trainingsinhoud is aan de hand van het opleidingsmodel/ leerlijn en spelprincipes bepaald.
De trainingen zijn voor het seizoen uitgewerkt in Rinus** waardoor alle (onervaren) trainers
een goede training hebben en niet alles zelf hoeven te bedenken. De trainingsinhoud is een
hulpmiddel alleen de teamfunctie Aanvallend, verdedigend en omschakeling A-V & V-A zijn wel
leidend.

Denk aan:
Training voor het team van de lichting te makkelijk of te moeilijk?
Kies dan een leerdoel van een Jongere/ oudere lichting voor dezelfde structuur!
Als de trainingen binnen de lichting te makkelijk/ moeilijk zijn dan kijk je bij een andere
lichting of de trainingen meer aansluiten bij je team. Door deze keuze blijft de opbouw
van trainingen wel hetzelfde waardoor de spelers/ speelsters zich wel op dezelfde
accenten blijven ontwikkelen.
De spelprincipes binnen de jeugd blijven allemaal leidend waar op getraind wordt. Wel
is het zo dat de teamfunctie binnen de lichtingen varieert zodat wij spelers/ speelsters
meer bagage mee geven en ze in alle posities, formaties en speelwijze ontwikkelt zijn.

** RINUS is een app/ website waar vv Winsum seizoensplanning
heeft gemaakt voor alle lichtingen binnen vv Winsum. Hierin zijn
alle trainingen uitgewerkt te vinden+ video’s, etc.
https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus

Gebruikersnaam: hjo@vvwinsum.nl
Wachtwoord: vvwinsum2017
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JAARPLANNING O8/9
DOEL O8/9: DOELGERICHT LEREN HANDELEN MET DE BAL
Trainingsaccenten:

Algemeen: Basistechniek (passen, aannemen, meenemen, dribbelen en schieten), specifieke techniek (duel 1v1 aanvallend)
Specifiek: spelprincipes nog niet relevant door te jonge leeftijd. Alleen gericht op TECHNIEK!
Seizoensplanning/ Trainingen vanuit RINUS zijn hulpmiddel tijdens trainingen. Hierbij worden de spelprincipes door de trainer
toegepast en de focus op gelegd door de hele vv Winsum- jeugd. https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus
Serie 1 :

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Inhoud:

Week 1

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Dribbelen, 1tegen1, 3tegen4, partij

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Dribbelen, kappen/ draaien, partij

Week 2

Benutten van de kansen

Dribbelen, pass/ trap, partij

Benutten van de kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 3

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 4

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 5

Benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 6

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 7

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 8

Het benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

** De partijvorm (tijdens de training) zijn niet uitgewerkt. Zorg dat je 4 oefenvormen hebt inclusief de partij . De partij moet altijd anders zijn:
1 doeltjes, 2 doeltjes, 4 doeltjes, lijn als doel, breder veld, smaller veld, langer veld, korter veld, speel hiermee zodat spelers/ speelsters steeds moeten nadenken.
TECHNIEK: ELKE OEFENVORM MET DE BAL, HOE MEER MET DE BAL HOE BETER DE ONTWIKKELING OP DE BASISTECHNIEK!
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JAARPLANNING O8/9
DOEL O8/9: DOELGERICHT LEREN HANDELEN MET DE BAL
Trainingsaccenten:

Algemeen: Basistechniek (passen, aannemen, meenemen, dribbelen en schieten), specifieke techniek (duel 1v1 aanvallend)
Specifiek: spelprincipes nog niet relevant door te jonge leeftijd. Alleen gericht op TECHNIEK!
Seizoensplanning/ Trainingen vanuit RINUS zijn hulpmiddel tijdens trainingen. Hierbij worden de spelprincipes door de trainer
toegepast en de focus op gelegd door de hele vv Winsum- jeugd. https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus
Serie 2 :

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Inhoud:

Week 1

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Dribbelen, 1tegen1, 3tegen4, partij

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Dribbelen, kappen/ draaien, partij

Week 2

Benutten van de kansen

Dribbelen, pass/ trap, partij

Benutten van de kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 3

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 4

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 5

Benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 6

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 7

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 8

Het benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

** De partijvorm (tijdens de training) zijn niet uitgewerkt. Zorg dat je 4 oefenvormen hebt inclusief de partij . De partij moet altijd anders zijn:
1 doeltjes, 2 doeltjes, 4 doeltjes, lijn als doel, breder veld, smaller veld, langer veld, korter veld, speel hiermee zodat spelers/ speelsters steeds moeten nadenken.
TECHNIEK: ELKE OEFENVORM MET DE BAL, HOE MEER MET DE BAL HOE BETER DE ONTWIKKELING OP DE BASISTECHNIEK!
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JAARPLANNING O5-O7
DOEL O5: IN AANRAKING KOMEN MET EEN VOETBAL. DOEL O6/7: LEREN BEHEERSEN VAN DE BAL
Trainingsaccenten:

Algemeen: Basistechniek (passen, aannemen, meenemen, dribbelen en schieten) Specifiek: spelprincipes nog niet relevant door
te jonge leeftijd. Alleen gericht op TECHNIEK! Seizoensplanning/ Trainingen vanuit RINUS zijn hulpmiddel tijdens trainingen.
Hierbij worden de spelprincipes door de trainer toegepast en de focus op gelegd door de hele vv Winsum- jeugd.
https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus
Serie 3 :

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Inhoud:

Week 1

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Tikspel, dribbelen, 2 tegen 2, partij

Week 2

Benutten van de kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1tegen1, partij

Benutten van de kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 3

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 4

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 5

Benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 6

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 7

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 8

Het benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Serie 4:

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Inhoud:

Week 1

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Uitspelen van de 1 tegen 1 situatie

Tikspel, dribbelen, 2 tegen 2, partij

Week 2

Benutten van de kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1tegen1, partij

Benutten van de kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 3

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 4

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het uitspelen van 1tegen1 situtie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 5

Benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 6

Positiespel in de opbouw

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Positiespel in de opbouw

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 7

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

Week 8

Het benutten van kansen

Dribbelen, pass/ trap, 1 tegen1, partij

Het benutten van kansen

Tikspel, dribbelen, 2tegen2, partij

** De partijvorm (tijdens de training) zijn niet uitgewerkt. Zorg dat je 4 oefenvormen hebt inclusief de partij . De partij moet altijd anders zijn:
1 doeltjes, 2 doeltjes, 4 doeltjes, lijn als doel, breder veld, smaller veld, langer veld, korter veld, speel hiermee zodat spelers/ speelsters steeds moeten nadenken.
TECHNIEK: ELKE OEFENVORM MET DE BAL, HOE MEER MET DE BAL HOE BETER DE ONTWIKKELING OP DE BASISTECHNIEK!
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WARMING- UP JO8 & JO9:

De warming- up tijdens de trainingen komen ook gedeeltelijk terug tijdens de wedstrijden.
Hierbij even kort wat kan JO8/O9-speler kan en wil en waarde warming- up op gebaseerd is: wil
spelen, heeft weinig geduld, is snel afgeleid, is gericht op zichzelf, wil de bal hebben, werkt niet
samen, zet veel aanwijzingen niet in daden, leert door te herhalen, heeft behoefte aan routine
en structuur. (zie ook document: wat wil en kan een JO9- speler).
Elke training/ wedstrijd begint met een korte warming-up. De spieren en pezen van O7-, O9- en
O11- en veel O13-spelers zijn nog soepel. Met de jongste pupillen gaat het in dit onderdeel dan
ook om het principe ‘ik en de bal’. In een vorm gericht op het verbeteren van de techniek worden
het aannemen, passen en mikken, dribbelen en passeren en schieten van de bal getraind.
Door deze kenmerken is de volgende warming- up samengesteld:
Oef.1A: kies tijdens de wedstrijd van de 1e warming- up oefening uit oefening 1A of 1B!

Bekijk de via: https://youtu.be/loTFXJ0ES2s
Bedoeling van deze oefening
KARAKTERISTIEK
• Dribbelen door het vak (proberen dichtbij je te houden)
• Probeer te dribbelen waar er geen andere spelers lopen
• Actief mee blijven doen
DENK AAN:
• Minder ballen mee tijdens een wedstrijd? Werk in 2 tallen (samenwerken): 1 speler zonder bal
loopt voor speler met bal die achter de speler zonder de bal aanloopt. Dicht bij elkaar blijven
(je kan zeggen: elastiekje van 1 meter mag niet knappen), daarna wisselen, etc.
• 2 of 3 ballen tijdens wedstrijd? 3 rijtjes maken langs het veld. In het vierkant doeltjes van
pionnen maken. Speler die vooraan staan moeten zo snel mogelijk door 3 doeltjes dribbelen.
Daarna dribbelen ze terug en mag de volgende.
• Minder ballen? Tikkers toevoegen die bal proberen af te pakken (duels).
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Oef. 1B: kies tijdens de wedstrijd van de 1e warming- up oefening uit oefening 1A of 1B!

Bekijk de via: https://youtu.be/-d50_0T8Ztg
Bedoeling van deze oefening
KARAKTERISTIEK
• Dribbelen door het vak (proberen dichtbij je te houden)
• Probeer te dribbelen waar er geen andere spelers lopen
• Actief mee blijven doen

DENK AAN:
•

Minder ballen mee tijdens een wedstrijd? Maak groepjes en geef elke groep 1 bal (hou de
groepjes klein max. 4 spelers). De 1e spelers dribbelt zo snel mogelijk voor 3 doeltjes en
dribbelt daarna terug naar de 2e speler. De 2e speler is aan de beurt en dribbelt door 3 doeltjes
en geeft de bal over aan de 3e, etc.
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OEFEN VORM 3A
Probeer de oefening te variëren met tegenstander van achter, van voor & van de zijkant
(zie oef. 3B/ 3C).

Bekijk de via: https://youtu.be/evivN2VEVmM
Bedoeling van deze oefening
KARAKTERISTIEK
• Doelpunten maken, doelpunten voorkomen en de bal veroveren
EISEN AAN HET SPEL
Aanvallen
• Dribbelen naar het pupillendoel van de tegenstander
• Schieten van de bal in het pupillendoel
• Dribbelen via het slootje terug
• Actief mee blijven doen
Verdedigen
• Bal afpakken
• Actief mee blijven doen
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Oef3B probeer de oefening te variëren met tegenstander van achter,
van voor & van de zijkant (zie oef. 3A/ 3C).

Bekijk de via: https://youtu.be/p7jrt3w2w0c
Makkelijker of moeilijker maken
Aanvallen moeilijker maken
• Veld smaller maken
• Verdediger korter op de aanvaller laten starten
Aanvallen makkelijker maken
• Veld breder / langer maken
• Verdediger verder van de aanvaller laten starten
Bedoeling van deze oefening
KARAKTERISTIEK
• Scoren door te schieten op een groot doel met keeper
• Door middel van dribbelen / individuele actie in scoringspositie komen
• Bal vrijmaken om op doel te kunnen schieten
EISEN AAN HET SPEL
• Het aannemen, controleren van de bal en dribbelen richting het doeltje van de tegenpartij
• Zodra de bal vrij is (binnen schotafstand), schieten
• De bal steeds onder controle houden, veranderen van richting en versnellen
• Kiezen van het moment en de richting van de passeeractie
• Afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen van de bal
Tip
• Zo snel mogelijk tussen de tegenstander en het eigen doel komen
• Tegenstander dwingen tot het maken van fouten
• Bal afpakken
• Doelpogingen voorkomen – verwerken van schoten op doel door de keeper
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Oef3C probeer de oefening te variëren met tegenstander van achter,
van voor & van de zijkant (zie oef. 3A/ 3B).

Bekijk de via: https://youtu.be/u697Xt2IcB4
Makkelijker of moeilijker maken
Aanvallen moeilijker maken
• Veld smaller maken
• Verdediger korter op de aanvaller laten starten
Aanvallen makkelijker maken
• Veld breder / langer maken
• Verdediger verder van de aanvaller laten starten
Bedoeling van deze oefening
KARAKTERISTIEK
• Scoren door te schieten op een groot doel met keeper
• Door middel van dribbelen / individuele actie in scoringspositie komen
• Bal vrijmaken om op doel te kunnen schieten
EISEN AAN HET SPEL
• Het aannemen, controleren van de bal en dribbelen richting het doeltje van de tegenpartij
• Zodra de bal vrij is (binnen schotafstand), schieten
• De bal steeds onder controle houden, veranderen van richting en versnellen
• Kiezen van het moment en de richting van de passeeractie
• Afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen van de bal
Tip
• Zorg ervoor dat de wisselspelers steeds staan opgesteld in het wisselvak
• Tegenstander inhalen en tussen hem en het doel komen
• Tegenstander dwingen tot het maken van fouten
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EXTRA TIPS VOOR
DE WARMING- UP:
• Zet de organisatie (het veldje) zo neer dat je de hele tijd
in dezelfde organisatie kan voetballen.
• Probeer met zo weinig mogelijk materialen de organisatie
klaar te zetten. Gebruik het liefst maar 4 pionnen.
• Probeer de organisatie altijd neer te zetten op de plek
waar de spelers vooral voetballen (in het midden van de
helft waar het team de warming- up doet).
• Door te herhalen ontwikkelen de spelers. Probeer
de warming- up met kleine aanpassingen hetzelfde te
houden.
• Zorg altijd dat de spelers alle balhandelingen kort
hebben ervaren (dribbel, dribbel met tegenstand, pass/
trap en duel/ 1 tegen 1 + afwerken).
• Zorg ervoor dat je de warming- up tussen de 15-20
minuten houdt.
• Zorg ervoor dat je maximaal 3 verschillende oefenvormen
doet in 1 warming- up (niet meer).
Veel plezier met het uitproberen!

