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Uitgangspunten en doelen

• Dit plan is voor alle meiden en jongens, selectie- & niet-selectiespelers, van Sporting Krommenie!

• Aantrekkelijke vereniging zijn voor iedereen en de betrokkenheid vergroten

• Middels het Trainersplan komen tot éénduidigheid, vaste structuur, uniformiteit,                 
continuïteit en een hogere kwaliteit in de jeugdopleiding 

• Uitgangspunt is initiatiefrijk voetbal met 3 aanvallers

• Trainer dient zich (vooraf) te kunnen vinden in- en conformeren aan de visie en 
trainingsmethodiek

• Juiste begeleiding beschikbaar voor trainers, spelers en vrijwilligers m.b.v.                                      
het technisch hart, de tool voetbal jeugdplan(VJP) en opleiden binnen de club (OBC) 

• Zo hoog mogelijk spelen met alle 1e jeugdteams voor een goede doorstroom                                   
Bij voorkeur minimaal hoofdklasse

• Samenwerken als competentie. Hetzelfde shirt dragen maakt nog geen team
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Integreren Voetbal Jeugdplan (VJP) en aanbieden OBC

• Binnen de jeugdopleiding gaan we werken met een integrale leerlijn    

• Deze leerlijn loopt van de jongste jeugd tot en met het oudste team in de opleiding 

• Hierin komen alle facetten van het voetbalspel aan bod, van de basistechniek tot 
de meer tactische vormen

• Elke jeugdtraining heeft een duidelijk thema en we werken in blokken

• Alle oefenvormen staan in het teken van het thema. Zo kan er gericht aan de 
ontwikkeling van de jeugdspelers en jeugdteams worden gewerkt

• Elke leeftijdscategorie heeft eigen oefenvormen en trainingen volledig afgestemd 
op deze leeftijdscategorie

• Ter ondersteuning worden er 3  bijeenkomsten ‘Opleiden Binnen de Club’ 
georganiseerd. Verzorgd door het technisch hart en heeft een praktisch karakter
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Algemene inhoud trainingen

• Technische vorming:
leren beheersen van voetbalhandelingen met en zonder bal

• Tactische vorming:
leren beheersen van de bal en omgaan met tijd en ruimte

• Team vorming:
leren spelen als teamspeler, met en voor elkaar

• Fysieke vorming:
leren beheersen van het lichaam /  bewegingsscholing en kracht

• Mentale vorming:
leren beheersen van de geest / mindset en mentale weerbaarheid

• Veréénvoudigen van trainingen naar leeftijd, niveau en aantallen                      
Toepassen methodische stappen (makkelijk       moeilijk       makkelijk)
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Specifieke leeftijdskenmerken onderbouw (O6 t/m O11)

De O6 en O7 speler                                                                                                           
- Wil spelen, houdt van avontuur, is gericht op zichzelf en wil graag de bal hebben                                            
- Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Begeleid ze in kindertaal

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o7-speler

De O8 en O9 speler                                                                                                           
- Wil vooral spelen en graag de bal hebben. Het motto is: ik en de bal                                                         
- Is gericht op zichzelf en werkt soms al samen. Heeft weinig geduld en is snel afgeleid
- Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o9-speler

De O10 en O11 speler                                                                                                         
- Is enthousiast, ongeduldig en heeft een grote speldrang                                                                      
- Richt zich meer en meer op samenwerken en is doelgericht
- Heeft een grote verbeelding en krijgt graag aandacht
- Heeft een sterk gevoel van rechtvaardigheid en prestatie

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o11-speler

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o7-speler
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o9-speler
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o11-speler
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Specifieke leeftijdskenmerken middenbouw (O12 t/m O15)

De O12 en O13 speler                                                                                                         
- Komt langzaam aan in de groeispurt
- Is doel- en wedstrijdgericht
- Krijgt graag individuele aandacht
- Speelt graag al wat meer vanuit een vastere positie
- Duidelijkheid, routine en structuur passen goed bij ze
- Geeft graag zijn of haar mening en dat is prima

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o13-speler

De O14 en O15 speler   
- De groeispurt
- In korte tijd snel groter, krachtiger en daardoor mogelijk onhandiger met de bal
- (Zelf)kritiek en verantwoordelijkheid neemt toe
- Voetballen doen spelers in O14 en O15 met overgave
- Beginnen het veeleisende 11 tegen 11 spel beter te beheersen
- Storten zich op de basistaken die behoren bij hun posities in het veld

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o15-speler

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o13-speler
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o15-speler
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Specifieke leeftijdskenmerken bovenbouw (O16 t/m O19)

De O16 en O17 speler
- Steeds meer een teamspeler
- Besef van teamtaken, taken per linie en van elke positie inmiddels op hoofdlijnen aanwezig
- O16 en O17 spelers rijpen stormachtig, fysiek en geestelijk
- O17 spelers gaan ‘leren’ winnen 
- Vanuit elf posities en bijhorende taken streven spelers meer dan voorheen gezamenlijk een doel na
- Vergelijken en spiegelen zichzelf constant met hun omgeving

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o17-speler

De O18 en O19 speler
- Geestelijk en lichamelijk zijn ze evenwichtiger. Dit komt hun spel ten goede
- Volwassen gesprekspartners 
- O18 en O19 spelers zijn nog geen volleerde voetballers, maar het is nog slechts een kwestie van rijpen
- In kleine ruimtes zijn ze beter bestand tegen druk en ze hebben meer overzicht over het spel
- Ze vinden het vaak leuk om meer verantwoordelijkheid te krijgen als voetballer maar ook in andere rollen 
- Ze spelen als team en om te winnen

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o19-speler

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o17-speler
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o19-speler
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Missie

• Voor de continuïteit is het van belang om spelers zelf op te leiden teneinde zowel 
kwantitatief als kwalitatief zoveel mogelijk Sporting Krommenie spelers in de 
senioren selectie (1e en 2e elftal) te krijgen

• Zorgdragen dat iedere speler met plezier blijft voetballen en dezelfde aandacht 
krijgt om een nog betere speler te worden

• Herkenbare spelopvatting binnen de hoofdmomenten door de gehele vereniging

• Individueel opleiden maar binnen een team
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Visie op trainen vanuit de 3 hoofdmomenten

1. Balbezit

2. Balbezit tegenstander

3.1 Omschakeling → Balverlies

3.2 Omschakeling → Balverovering
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Uitgangspunten Balbezit (T.I.C.)

• T(echnisch): -> Juiste balsnelheid hanteren op het juiste been

-> De bal laten rollen bij de aanname in de juiste 
richting (uitgangspositie is laag zitten)                                                                                    
Duw de bal vooruit!

• I(nzicht): -> Vooraf een oplossing of plan hebben

-> Kijk over de bal heen en scan de omgeving                 
Probeer alles te zien!

-> Breedte, diepte en middenveld bezet principe

• C(ommunicatie): -> Coach de bal na bij het passen. Geef de bal een 
boodschap mee in trefwoorden (tijd–kaats–draai)

-> De man zonder bal bepaalt het moment van 
aangespeeld worden                                                                                                           
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Drie fasen in de opbouw (overal een overtal)                          
Uitgangspunten: vrijlopen - de schuine bal - gebruik breedte veld – diepte(bal) en het middenveld bezet                         
Vertaling van 11 tegen 11 naar kleinere organisatievormen blijft hetzelfde

1. Samenwerking keeper met de verdedigers

- Vanuit de keeper proberen een verdediger vrij te spelen met het gezicht naar het doel van de tegenpartij

2. Samenwerking verdedigers met de middenvelder(s)

- Overtal middenveld creëren                                                                                                   
- Betrekken van de middenvelder(s) om op de helft van de tegenpartij te komen                                                  
- Middenvelder(s) schuin aanspeelbaar voor de kaats of het draaien om de as                                                    
- Probeer figuurlijk een touwtje te maken!

3. Samenwerking middenvelder(s) met de aanvaller(s) en komen tot kansen en doelpunten

Optie 1   (lange adem)                                                                                                         
- Vrijspelen of 1 tegen 1 krijgen van één van de buitenspelers met het gezicht naar het doel van de tegenpartij              
- Het komen tot een bewuste voorzet vanaf de achterlijn                                                                        
Positie kiezen:                                                                                                              
- Centrumspits altijd naar de 1e paal. De andere buitenspeler naar de 2e paal                                                                                                            
- Middenvelder(s) op de penaltystip en één rand 16 meter gebied aangesloten 

Optie 2  (directer spel)                                                                                                       
- Open pass lijn krijgen op de centrumspits d.m.v. verticale, vallende bal door de lucht                                       
- Open pass lijn krijgen op de centrumspits d.m.v. schuine bal over de grond
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Uitgangspunten Balbezit Tegenstander

Doel:   Het voorkomen van doelpunten!

Optie 1 (passief)

- (Ver)storen op de eigen helft                                                                                                
- Afwachtende(re) houding                                                                                                      
- Anticiperen of reageren op de foutieve, moeilijke pass of aanname tegenstander                                               
- Wie, wat, waar, wanneer en hoe….? 

Uitgangspunten     

- Dicht bij elkaar spelen binnen de linie waarin een speler speelt                                         
- Linies compact t.o.v. elkaar                                                                                                 
- Speler dichtst in de buurt van de bal probeert deze altijd te veroveren of direct druk op uit te oefenen              

Optie 2 (actief)

- (Ver)storen op de helft van de tegenstander                                                                                  
- Actievere houding om tegenstander te dwingen tot het maken van een fout                                                      
- Bewust vrijlaten speler waarop druk uitgeoefend zal worden                                                                   
- Wie, wat, waar, wanneer en hoe….? 
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Uitgangspunten Omschakelen

→ Balverovering

- Z.s.m. diep kijken en de meest vooruitgeschoven speler aanspelen                             
- Iedereen sluit hierna z.s.m. aan voor steun en opties

→ Balverlies

- Sprinten!                                                                                                                    
- Z.s.m. dicht bij elkaar komen te spelen                                                                                   
- Ruimtes klein maken                                                                                                          
- Speler dichtst in de buurt van de bal is geeft druk en probeert direct te 
heroveren 
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Van Mini naar O19 tot…..

Credo

• Kinderen zijn geen mini volwassenen!

• Bewustzijn van de leeftijdskenmerken per leeftijdscategorie

• Van ‘baas’ worden over de bal tot doorstromen naar de senioren selectie

• De ‘rugzak’ voldoende vullen voor de stap richting volgende leeftijdsgroep

• Winnaars hebben een plan, verliezers altijd een excuus!



TC SK

RJ, SH, EP, PP, JH, DC

Onderbouw

TC: SH + DC

Hoofdtrainers 
Lichting OB

O8 tm O12

Veldtrainers 
OB

#

Assistent 
Trainers OB

#

Bovenbouw

TC: EP + JH

Hoofdtrainers 
Lichting BB

O13 tm O19

Veldtrainers 
BB

#

Assistent 
Trainers BB

#

Meiden

TC: RJ

Hoofdtrainer 
Meiden

O15-17-19

Assistent 
Trainers M

#

Senioren

TC: PP + RJ

Veldtrainers SR

Zat/Zon overig

Assistent 
Trainer SR

#

HJO

AS

Hoofdtrainer 
SK

JvB
Assistent 

trainer selectie
AS

Staf selectie

Technisch 
Jeugd Coord.

GdK

Technisch Hart Sporting Krommenie
Heartbeat: HJO (vz), TJC, TC, ..

+ Open uitnodiging voor 

alle trainers / leden

Organisatie Technische Voetbalzaken 2021/22
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Vragen….?


