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 Nieuwe start, Nieuwe AMBITIE: 

“Tegen 2020 willen we een kwaliteitslabel behalen voor onze jeugdwerking.  

Onze ambitie is om onze jeugdwerking op een hoger niveau te tillen. We willen de hoogste mogelijke ranking te behalen als 

regionale jeugdwerking.  

Op basis van een externe audit van de Voetbalfederatie Vlaanderen willen we onze sterke punten verstevigen en onze zwak-

ke punten aanpakken. Deze audit behelst het hele clubgebeuren zowel sportief als organisatorisch.”  
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Algemene missie jeugdopleiding FC Veldegem. 

 

Beste ouder, Beste speler, 

Voetballen is meer dan enkel tegen een bal trappen, dat beseft iedereen in deze vereniging. Voetballen als jongere  is in de 

eerste plaats plezier. Plezier om op het veld te staan met vrienden, om te “shotten” met en tegen elkaar. Maar het is ook zo-

veel meer dan dat. 

Het is leren samen spelen. Leren respect hebben voor ploegmaats en tegenstander. Leren respect hebben voor materiaal en 

milieu. Leren omgaan met elkaars talenten en gebreken. Leren omgaan met winnen en verliezen en vooral “leren, leren“ uit 

onze fouten. 

FC Veldegem streeft ernaar een  gezonde, warme en veilige omgeving te zijn waar de voetbalsport centraal staat. Maar daar-

naast hebben wij ook allemaal een opvoedende taak naar elke jonge voetballer. Sociaal, respect en discipline, dit zijn drie kern-

taken die we naast het voetbalspel zelf onze jeugdspelers willen bijbrengen over de jaren dat ze deel uitmaken van onze ver-

eniging. 

Het is daarom onze algemene missie om ELKE jongere die ingeschreven is bij FC Veldegem  

zijn MAXIMUM als voetballer ,ploegspeler en mens te helpen bereiken.  

 

Bestuur, trainers, afgevaardigden maar ook de ouders worden gevraagd altijd het goede voorbeeld te zijn om dit doel te      

bereiken!  

Iedere speler, groot of klein talent, krijgt bij FC Veldegem zoveel mogelijk de kans te spelen binnen zijn leeftijdscategorie. 

Wanneer ze geselecteerd zijn om de zaterdag te spelen dan zullen ze MINIMAAL 50% van de wedstrijd spelen, tenzij omstan-

digheden zoals een kwetsuur dat niet toelaat. Winnen is nooit het doel op zich van deze wedstrijden, spelen en leren wel! 

Als voetbalvereniging streven we ook naar een zo goed mogelijke communicatie naar iedereen toe. Alles is bespreekbaar, zo-

lang dat op een kalme en respectvolle manier kan verlopen. Uiteindelijk kunnen we ook als volwassenen nog altijd veel bijle-

ren. 

Daarom willen we alles samenvatten in deze missiedoelstellingen: 

 1) Voetbalplezier en -vorming verschaffen aan onze jeugdspelers. 

 2) Helpen aan de algemene opvoeding van onze jongeren.  

 3) Een verbintenis voor lange termijn aangaan met zowel de spelers als de ouders. 

 4) Respect voor de sport en de van mensen op en naast het veld. 

 5) Een sterke onderlinge communicatie op een open en respectvolle manier. 

 6) Streven naar een uiteindelijke doorstroming van de jeugd naar beloften, reserve en eerste elftal. 

 

Iedereen die aangesloten is bij FC Veldegem zal zijn uiterste best doen om deze doelstellingen week na week , jaar na jaar te 

helpen waarmaken.  

Samen gaan we vooruit, samen worden we beter, samen zijn sterker! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jurgen Vermaut 

De Jeugdcoördinator van FC Veldegem 
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Wie, Wat, Hoe: 

Voor we beginnen met hoe we voetbal zien binnen onze vereniging is een degelijke functieomschrijving van iedereen binnen 

de jeugdwerking belangrijk. Wanneer iedereen weet wat te doen en hoe om te gaan met elkaar dan vermijden we een hoop 

onnodige problemen. 

 

 Taak van de jeugdcoördinator: 

 -  De jeugdcoördinator is belast met de coördinatie van de dagelijkse gang van het jeugdvoetbal in FC Veldegem. 
  Hij volgt frequent de trainingen en de wedstrijden van de jeugdteams. 
 - Verzorgt stipte communicatie met trainers, ouders en andere clubs en is vaak en makkelijk aanspreekbaar. 
 - bespreekt het jeugdbeleidsplan en de jaardoelstellingen met de sportief verantwoordelijk en deelt deze met de  
  trainers. 
 - organiseert periodiek overleg met de trainers, geeft ondersteuning aan de trainers, zowel op trainingsgebied als 
  voor het coachen van wedstrijden. 
 - evalueert de trainers en bespreekt de evaluatie van de spelers met de trainers. 
 - coördineert vriendschappelijke wedstrijden en de deelname aan tornooien. 
 - ziet in het algemeen toe op de goede werking van de jeugdopleiding. 
 - staat in nauw contact met het bestuur. 
 - is een aanspreekpunt voor nieuwe spelers en regelt de inschrijving via de gerechtelijk correspondent (GC) en is – 
  samen met de trainer en afgevaardigde – het eerste aanspreekpunten voor de ouders. 
 - geeft ongevallen aangiften door aan GC. 
 - De jeugdcoördinator bepaalt het tijdstip wanneer er in de winter niet meer in korte broek mag gevoetbald 
   worden. 
 - zorgt voor gepaste kledij voor alle jeugdteams. 
 - is de eindverantwoordelijke voor correcte wedstrijdbladen. 
 - Zorgt voor scheidsrechters voor alle jeugdwedstrijden. 

 - Schoolt zichzelf geregeld bij en brengt trainers eveneens op de hoogte van bijscholingen. 

 

 Werkwijze Jeugdcoördinator  

  Doelstelling:  

  De trainers bijstaan op technisch vlak en hen de nodige ondersteuning geven met als doel de visie van de club te 

  vrijwaren. Het hoofddoel blijft elke jeugdvoetballer van FC Veldegem optimaal op te leiden.  

  Middel:  

  De jeugdvoetballers worden opgeleid conform de visie van de KBVB en FC Veldegem. Deze visie geeft aan hoe de 

  voetbaljeugd zal worden opgeleid rekening houdend met leeftijdseigen kenmerken. Deze visie loopt als een rode 

  draad door opleiding van elke jeugdvoetballer van FC Veldegem vanaf U6 tot ... en is een leidraad voor elke   

  trainer op voetbaltechnisch gebied. 

  Het doel is begeleiding en geen onderwijzing. Tonen hoe het kan en niet hoe het moet.     

  Bedoeling is open te staan voor de mening van de trainers en vanuit hun standpunt toewerken naar de visie van 

  de club en de optimale opleiding van elke jeugdspeler.  
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 Taak van de trainer: 

  Hij/zij  

   -  is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers.  

   -  past de opleidingsvisie van de club toe tijdens trainingen en wedstrijden.  

   -  bereidt zijn/haar trainingen en wedstrijden voor en kan die voorleggen aan de J.C. wanneer gevraagd. 

  -  is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploeg.  

   -  verwittigt de spelers tijdig over de opstelling en deelname voor de komende wedstrijd.  

   -  verwittigt spelers tijdig bij afgelasting van de trainingen.  

   -  is verantwoordelijk voor het ontvangen trainingsmateriaal.  

   -  zorgt na de training ervoor dat eventueel gebruikte verplaatsbare doelen en gebruikte materialen  

   terug gezet worden.  

  -  is zelf een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter,    

   tegenstander en supporters.  

   -  is samen met de afgevaardigde verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer naar de wedstrijden  

   op verplaatsing.  

   -  ziet (samen met afgevaardigde) toe op de orde en netheid in de kleedkamer op training.  

   -  ziet er samen met afgevaardigde op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.  

   -  verwittigt spelers en ouders tijdig van deelname aan een tornooi.  

   -  meldt eventuele problemen aan jeugdcoördinator  

   -  verwittigt tijdig de jeugdcoördinator over het aantal beschikbare spelers voor de wedstrijd.  

   -  verwittigt tijdig de jeugdcoördinator van al dan niet deelname aan een tornooi.  

  -  is aanwezig op de trainersvergaderingen, de evaluatiemomenten en de startvergadering    

   bij begin van het seizoen.  

  -  Zorgt voor veiligheid van spelers (o.a. door verplaatsbare doelen vast te zetten)  

  -   is bereid om zich bij te scholen.  

   -  Kijkt er op toe dat alle geselecteerde spelers minimaal 50% van de wedstrijd spelen  

 

 Taak van de speler: 

  Hij/zij 

  -  Heeft respect voor iedereen op en naast het veld. 

  -  Heeft respect voor het materiaal die aangeboden wordt op trainingen en wedstrijden. 

  -  Heeft orde en netheid binnen de kleedkamer en douches!  

  -  Staat open voor kritiek van trainer of medespeler. 

  -  Is een goeie winnaar of verliezer 

  -  Komt met plezier naar de trainingen en wedstrijden! 

  -  Draagt voor elke wedstrijd/training de trainingsoutfit van FC Veldegem. 

  -  Luistert op het veld ENKEL naar zijn/haar trainer of ploegmaats  
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Taak van de ouders: 

   Door te kiezen voor FC Veldegem verbind u zich als ouder wel aan de volgende gedragsregels   

   naast het veld. 

  -  Bij problemen met trainers of andere ouders probeer je dit altijd op een beleefde en respectvolle manier 

   zelf op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is bespreek je dit met de jeugdcoördinator. 

  -  Blijf niet broeden op frustraties, spreek de jeugdcoördinator aan voor uitleg of oplossingen. 

  -  Elke ouder is belangrijk voor ons, help ons mee denken aan verbeteringen, wij staan daarvoor open! 

  -  Wanneer u uw kind afzet voor een training / wedstrijd probeer hem/haar dan op tijd terug op te halen.  

  -  Helpen uw kind te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheden binnen FC Veldegem 

  - Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op extra-sportieve bijeenkomsten. (mosselfestijn, BBQ,…) 

   

  Tijdens wedstrijden: 

  -  Je bent supporter, GEEN trainer! Geef geen richtlijnen aan je kind. Dit is enorm verwarrend voor je kind  

   als hij /zij iets anders moest doen van de trainer.  

  -  Je bent supporter, GEEN scheidsrechter! De scheidsrechter heeft ALTIJD gelijk, einde discussie! 

  -  Bij wangedrag straffen enkel we de persoon die verantwoordelijk is, niet de speler maar de ouder.  

   We kunnen bij herhaaldelijk slecht gedrag beslissen om u een aantal thuiswedstrijden niet naast het veld 

   te laten. Voor wangedrag van ouders wordt door ons het kind nooit gestraft! 

  -  Negatieve reacties resulteren in demotivatie van de speler en de ploeg! Net zoals de trainers positief  

   moeten coachen vragen we jullie positief te supporteren 

  -  Positief omgaan met de supporters van de tegenpartij resulteert vaak in een algemeen aangename  

   wedstrijd voor iedereen. 

  -  Winnen is leuk maar geen MUST! 

 

Taak van de afgevaardigde: 

  -  Een afgevaardigde is GEEN hulptrainer, tenzij hij/zij dit gevraagd werd door de trainer. 

  -  De afgevaardigde haalt de spelerskledij op in de kantine en brengt deze terug na elke wedstrijd 

  -  Voor de thuiswedstrijden helpt de afgevaardigde met het plaatsen van de doelen 

  -  Voor de thuis- of uitwedstrijden vult de afgevaardigde het wedstrijdblad in. 

  -  Na de thuiswedstrijd helpt de afgevaardigde met het opruimen van het veld. 

  -  Na thuiswedstrijden verdeelt de afgevaardigde de drank aan de spelertjes. 

  -  Bij uitwedstrijden helpt de afgevaardigde met de afspraken omtrent vervoer. 

  -  De afgevaardigde koopt drankbonnetjes voor de uitwedstrijd (één voor elke speler + één voor de trainer 

   en één voor de afgevaardigde.) Vraag een bewijs, wanneer het bewijs voorgelegd wordt in de eigen  

   kantine krijgt de  afgevaardigde het voorgeschoten bedrag onmiddellijk terug. 

  -  De afgevaardigde KAN fungeren als tussenpersoon tussen ouders trainers en jeugdcoördinator. 
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 1. Algemene visie 

 FC Veldegem wil een jeugdopleiding op niveau aanbieden. Het is ons doel voetbal als een georganiseerde sport aan te 

 bieden met als uitgangspunt het aspect “Fun & Formation” Plezier voor het voetbalspel moet voorop staan in alle 

 trainingen, wedstrijden en toernooien waaraan onze spelers deelnemen. 

 Naast het Fun aspect is de Formation of vorming van onze jeugdspelers enorm belangrijk. Daarom willen we ook dat elke 

 trainer de wil heeft en de moeite doet om zichzelf te scholen en bij te scholen om het voetbalspel aan te leren op een  

 didactisch verantwoorde manier. 

 Als vereniging hoeven we hiervoor het warm water niet uit te vinden. Er is meer dan genoeg materiaal voorhanden om 

 onze doelen op een efficiënte manier te bereiken, om te beginnen de opleidingsvisie van de KBVB met daarin ook het 

 leerplan voetbal.  

 Naast het aanleren van voetbal heeft iedereen ook een opvoedende verantwoordelijkheid ten opzichte van de  

 jeugdspelers. Respect voor medespelers, supporters, scheidsrechter en tegenstander is een MUST. Beleefdheid opent 

 deuren in het leven en is een absolute vereiste voor een teamplayer! 

 

2. Doelstellingen jeugdopleiding. 

 Het eerste hoofddoel van elke jeugdopleiding op zich is onze jeugdspelers gedurende jaren een opleiding te geven 

 waarmee ze kunnen doorstromen naar de eerste ploeg. Om dat te kunnen bereiken dienen we onze spelers en hun 

 ouders op een positieve manier te binden aan onze vereniging. Dit bereiken we door: 

 

  1.  Elke training op een professionele manier voor te bereiden. 

  2.  Plezier altijd voorop te stellen. 

  3.  Uitdaging op training op maat van de spelers, niet te moeilijk maar ook niet te gemakkelijk 

  3.  Positieve coaching. Vermijd het woord “maar”! 

  4.  Een luisterend oor, goeie duidelijke communicatie met spelers en ouders. 

  5.  Ouderparticipatie te stimuleren en te begeleiden. 

 

 Het tweede hoofddoel is de jeugdspeler helpen opvoeden tot een respectvolle, gedisciplineerde jongere. Opvoeden is 

 een taak van iedereen, ouders, school, spotvereniging,… We kunnen op dat vlak zeker onze verantwoordelijkheid niet  

 laten varen. Daarmee stellen we deze vuistregels op: 

 

  1.  Alles is bespreekbaar zolang dat op een beleefde en respectvolle manier gebeurd. 

  2.  De trainer is baas op het trainingsveld. Als ouders vragen of opmerkingen hebben kan dit besproken  

   worden na een training. Bij moeilijkheden kan de jeugdcoördinator als moderator optreden. 

  3.  Tijdens wedstrijden worden beslissingen van de scheidsrechter NOOIT aangevochten, niet van de spelers, 

   niet van de afgevaardigden en niet van de ouders! 

  4.  We hebben allen respect voor alle materiaal die we hebben, kleedkamers en douches zijn geen   

   speelruimten  en worden nadien altijd proper achtergelaten ongeacht de toestand waarin je ze vind!  

  5.  Voor en/of na de wedstrijd wordt een hand gegeven aan de spelers, trainer en afgevaardigde van de  

   tegenspeler alsook de scheidsrechter. 

  6.  Na een wedstrijd, winst of verlies, groeten we de supporters. 
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3. FUN! 

 Alles wat leuk is doen we graag. Alles wat fun is leren we graag zonder te beseffen dat we leren! Als trainers is het dus 

 belangrijk trainingen gevarieerd en niet monotoon te maken. Spelers moeten zoveel mogelijk succes ervaringen  

 hebben. Winnen is leuk, maar geen doel op zich. Uit verlies kan je vaak veel meer leren. 

  Doelstellingen aspect FUN: 

   - Iedere speler komt zoveel mogelijk aan spelen toe. 

   - Iedere speler krijgt positieve coaching. 

   - Iedere speler wordt door elke ouder gesteund. 

   - Iedere speler mag op elke plaats spelen. 

   - Iedere speler kan ongedwongen keuzes maken in het spel.  

 

4. FORMATION 

 

 4.1 Vorming van de trainers. 

  Er wordt elke trainer gevraagd op zijn minst het diploma “initiator voetbal” te behalen. Als vereniging zullen we 

  dit ook zoveel mogelijk stimuleren, op zijn minst al door het terugbetalen van de opleiding na het behalen van  

  het diploma. De jeugdcoördinator zal telkens de data meedelen wanneer de cursussen van start gaan en waar. 

  In die opleiding krijg je een massa nuttige informatie omtrent de opleidingsvisie van de KBVB, V V en BLOSO  

  maar ook hoe je op een didactisch verantwoorde manier kunt omgaan met kinderen waardoor je hen op een zo 

  vlot mogelijke manier stappen kunt laten vooruitzetten in het voetbalspel. 

 

 4.2 Vorming voor spelers. 

  Binnen FC Veldegem hanteren we voor de vorming van onze jeugdspelers de visie van de KBVB, V V en BLOSO. 

  Dit systeem is nu reeds in voege sinds halfweg de jaren ‘90 en werpt de laatste jaren echt zijn vruchten af, denk 

  maar de huidige generatie rode duivels die bijna allen bij Europese topclubs spelen. Laat ons echter realistisch  

  blijven en beseffen dat kinderen geen volwassenen zijn en dus nog heel veel te leren hebben. 

  Stapsgewijs leren door telkens de lat iets hoger te leggen dan wat het kind al kent is de beste manier om het  

  uitdagend te houden waardoor het niet verveeld. Dit betekend echter ook dat er vaak gedifferentieerd zal moe-

ten   gewerkt worden. Dit is niet altijd mogelijk, maar wordt wel zoveel mogelijk nagestreefd. 

  De start voor elke training begint door het selecteren van een doelstelling binnen het leerplan voetbal.   

  De doelstellingen van de U8, zijn niet noodzakelijk hetzelfde als die van de U13. We proberen echter wel op  

  leeftijd elke speler de doelstellingen te laten bereiken. 
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Voetbalontwikkelingsmodel: 

De ontwikkelingsdoelen 

In het leerplan voetbal 
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 Het voetbalontwikkelingsmodel stelt op basis van leeftijd drie soorten ontwikkelingsdoelen voorop.    

 Technisch-Tactisch, Mentale en Fysieke doelen. Elke training bij de jeugd moet opgebouwd zijn rond de   

 ontwikkelingsdoelen gepast bij de leeftijd. Krachttrainingen bij kinderen en jongeren voor of tijdens de puberteit zijn 

 NIET toegelaten, dit werkt enkel blessures in de hand en hebben geen positief effect. Krachttrainingen zijn adolescenten 

 en volwassenen alleen.  

 1. Technisch – Tactisch doelen: 

2. Mentale doelen: 

 3. Fysieke doelen 
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Voetbalontwikkelingsmodel: 

Het Leerplan 
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Net zoals de ontwikkelingsdoelen is het leerplan ingedeeld volgens leeftijdscategorieën. 

 

U5-U6 

Bij kinderen onder de zeven jaar spreken we in de eerste plaats over balgewenning. Oog-voet coördinatie is vaak veel moeilij-

ker dan oog-handcoördinatie. Ook het FUN aspect is hier boven alle andere leeftijds groepen extreem belangrijk. Elk onderdeel 

van de training moet ingekleed worden binnen de leefwereld van het kind, alles moet een spel zijn. 

 

Aandachtspunten i.f.v. Het kind: 

 - Het kind moet wennen aan het gedrag van de bal. 

 - Het kind leert hoe de bal reageert als hij/zij er tegen trapt. 

 - Het kind leert hoe hard of zacht het tegen een bal moet trappen. 

 - Het kind leert hoe het met de bal moet bewegen. 

 - Het kind kan nog niet samenspelen, de bal is heilig passen is enorm moeilijk te begrijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We proberen zoveel mogelijk 2v2 situaties te creëren tijdens trainingen bij de U6 zodat ze leren omgaan met de bal. Via 

 tussenvormen leren we kleine zaken aan die we dan onmiddellijk daarna terug “willen” zien in een wedstrijdvorm 2v2. 

 

 Vanaf de U7 gaan we naar een 5v5 wedstrijdvorm en nemen we al deels de doelstellingen van de U8-U9 op in   

 de trainingen. Let wel het is absoluut niet de bedoeling dat die hogere doelstellingen al volledig bereikt worden. 

 Ook bij de U7 blijft de klemtoon van de opleiding liggen bij balgewenning! 
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U7-U8-U9 

Bij de U8en U9 bouwen we verder op de balgewenning van de vorige categorie maar gaan we dit uitbreiden met het korte pas-

singsspel. Gedurende twee jaar gaan we 5v5 spelen. Meer spelers op het veld = meer mogelijkheden. Spelertjes worden op 

training via functionele tussenvormen specifieke spelsituaties aangeleerd die ze dan in wedstrijdvormen uitvoeren. Passing 

wordt meer en meer gestimuleerd, maar niet als MOETEN, wel als kunnen. 

Spelers worden gestimuleerd keuzes te maken “pass of niet” De trainer spreekt de speler en/of de groep zoveel mogelijk aan 

omtrent mogelijke andere keuzes die speler voorhanden hadden. 

 

Hadden! Dus telkens na de actie! Spelers moeten leren uit hun fouten en successen. Door het zeggen 

wanneer gepassed of getrapt moet worden neem je het initiatief en de keuze van de speler af  

 en zodoende ook het lerend effect! 

 

Noot: We focussen op de juiste keuzes en zeg dan wat andere minder goede keuzes zouden geweest zijn. Positief coachen. 

 

Op de volgende pagina vind je de aandachtspunten specifiek aan deze leeftijdsgroep. De trainers bouwen hun trainingen op 

volgens die doelstellingen. In het begin van het seizoen ligt de nadruk van de trainingen altijd op de individuele basics. Latere 

trainingen verleggen de focus meer en meer na de teamtactics specifiek aan de leeftijdscategorie. 
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U10-U11 

Bij de U10 en U11  gaan we naar een 8v8 spel op een veld van  50x35m. Waar bij de vorige categorie er sprake was van de kor-

te passing gaan we nu systematisch opbouwen naar het halflange spel in een dubbele ruit. 

Bij de 8v8 spelsituaties zijn er opnieuw meer keuze mogelijkheden voor de individuele speler. Ook hier wordt van de trainer 

verwacht dat hij NA de keuze van de speler in groep of individueel andere mogelijkheden aangeeft. Wederom positief coaching 

is de prioriteit. 

We laten spelers ook veel meer zelfevaluaties uitvoeren om zo tot betere spelinzichten te komen. Ook peer coaching op het 

veld wordt in deze fase systematisch aangeleerd. Tijdens wedstrijden focust de trainer niet enkel op het coachen van spelers 

aan de bal maar stimuleert ook spelers elkaar te coachen op het veld. 

Er zijn ook andere accenten in de basics die specifiek opgebouwd zijn naar het grotere veld , maar vooral de team-tactics begin-

nen meer en meer aan belang te winnen. We stappen meer en meer af van het individuele en gaan echt opbouwen naar een 
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U12-U13 

De basics voor de U12 en U13 zijn hetzelfde als in de vorige categorie en worden geacht nagenoeg gekend te zijn door de spe-

lers. Niet te min dienen er nog voldoende momenten te zijn tijdens het jaar waarop de basics herhaald worden. 

De team-tactics op deze leeftijd worden echter uitgebreider, de meeste trainingen worden dus opgebouwd in functie van spe-

cifieke spelsituaties die in wedstrijden voorkomen. 

Het veld wordt ook groter, 60mx40m hierdoor worden de ruimtes dus groter aangezien de hoeveelheid spelers nog altijd 8v8 

is. 
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Jaarplan: 

Vanaf het seizoen 2017-2018 wordt elke trainer gevraagd 1x per maand een training op papier in te dienen omtrent de doel-

stelling opgegeven in zijn categorie. We laten de trainer de vrijheid binnen zijn trainingen maar vragen wel dat de 

“maanddoelstelling” wel die maand uitgebreid aan bod komt (+/- 1 op de twee trainingen.) 
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Opleidingsdoelstellingen Doelmannen  

 

1) Ontwikkelingsfase 1              

 Doel: aanleren en verbeteren van de technieken eigen aan de doelmannen  

a) Techniek  

 i) Verdedigend zonder bal  

  (1) Uitgangshouding  

  (2) Verplaatsen in en voor het doel, door middel van voetenwerk.       

   Het gaat hier om starten, lopen, sprinten, draaien, keren en wenden in alle richtingen.  

 ii) Verdedigend met bal  

  (1) Oprapen  

  (2) Onderhands vangen  

  (3) Blokkeren met de buik/borst  

  (4) Bovenhands vangen.  

 iii) Het volgende op het lichaam, links en rechts naast het lichaam  

  (1) Vallen  

  (2) Duiken  

  (3) In de voeten werpen  

  (4) Zowel binnen als buiten het doelgebied verwerken van terugspeelballen  

 iv) Opbouwend / aanvallend:  

  (1) Werpen: rollen, slingerworp (zijwaarts)  

  (2) Doeltrap  

b) Tactiek  

 i) Verdedigend spelsituaties:  

  (1) Opstellen en positiespel in het doel  

  (2) Opstellen en positiespel voor het doel, vooral met het oog op het onderscheppen   

   van diepteballen (binnen en buiten de 16 meter).  

  (3) Duel 1 tegen 1  

 ii) Maak van tevoren afspraken met de overige spelers, waarbij de volgende termen doorgaans   

  van toepassing zijn:  

  (1) Los = Deze bal is voor de keeper. De overige spelers moeten de bal laten gaan.  
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2) Ontwikkelingsfase 2  

 Doel: Aanleren en verbeteren  

 a) Techniek  

  i) Verdedigend zonder bal:  

   (1) Uitgangshouding  

   (2) Verplaatsen in en voor het doel; starten, sprinten, afremmen, draaien, wenden en  

    keren in alle richtingen  

   (3) Schijnbewegingen met het lichaam  

   (4) Springen; Eén- en tweebenige afzet, omhoog, voor-, achterwaarts en links en rechts 

    zijwaarts en vanuit stand of een aanloop van 1 of meer passen.  

  ii) Verdedigend met bal:  

   (1) Oprapen  

   (2) Onderhands vangen  

   (3) Blokkeren met buik en borst  

   (4) Bovenhands vangen  

   (5) Oprapen, onderhands vangen en blokkeren met de buik/borst met ontwijken van een  

    inkomende tegenstander door zijwaarts weg te springen  

  iii) De volgende onderdelen uitvoeren op het lichaam, links en rechts naast het lichaam:  

   (1) Bovenhands vangen met weerstand van een tegenstander  

   (2) Vallen  

   (3) Duiken  

   (4) Zweven  

   (5) Tippen: naast het doel  

   (6) Stompen met twee vuisten en met 1 vuist met weerstand van 1 of meerdere   

    tegenstrevers  

   (7) In de voeten werpen/schuiven  

   (8) Zowel binnen als buiten het doelgebied verwerken van terugspeelballen met   

    links en rechts  

 b) Opbouwend/aanvallend  

   i) Trap uit de handen, volley en drop-kick          

   ii) Werpen: rollen, slingerworp (zijwaarts en bovenhands), inworp (overhead) en  

     strekworp (vanaf de borst)  

   iii) Doeltrap  

 c) Tactiek  

  i) Verdedigend spelsituaties  

   (1) Opstellen en positiespel in het doel en voor het doel  

   (2) Opstellen en positiespel voor het doel, vooral met het oog op het onderscheppen van  

    diepte- en flankballen  
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   (3) Duel 1 tegen 1  

   (4) Verdedigend spelhervattingen:  

   (5) Positiespel voor en in het doel bij hoekschop, vrije trap en penalty  

  ii) Opbouwend / aanvallend   

   (1) Wanneer de bal in het spel brengen? Factoren als tijd, voorsprong of achterstand spelen 

    dan een rol  

   (2) Snelheid waarmee een en ander moet gebeuren  

   (3) De uitvoering (werpen, trappen)  

 

 

3) Ontwikkelingsfase 3  

  Doel: verbeteren, perfectioneren van de aangeleerde technieken  

 a) Techniek :  

 Alle technische vaardigheden, die tot nu zijn aangeleerd, moeten nu geautomatiseerd    

 worden. Training in het hoogste tempo uitvoeren en onder druk van tegenstander(s) en medespelers.  

  i) Verdedigend zonder bal  

   (1) Uitgangshouding.  

   (2) Verplaatsen in en voor het doel; starten, sprinten, afremmen, draaien, wenden en keren 

   in alle richtingen  

   (3) Schijnbeweging; 1- en tweebenige afzet omhoog, voor- en achterwaarts, links en rechts 

   zijwaarts, vanuit stand of met en aanloop van 1 of meer passen.  

  ii) Verdedigend met bal  

   (1) Oprapen  

   (2) Onderhands vangen  

   (3) Blokkeren met buik en borst  

   (4) Oprapen, onderhands vangen en blokkeren met buik/borst, met ontwijken van inkomen

    de tegenstander door zijwaarts weg te springen en te zweven (zij- en voorwaarts).  

  iii) De bal bij de volgende oefeningen op het lichaam plaatsen of links en rechts naast het lichaam  

   (1) Bovenhands vangen met weerstand van meer tegenstanders en in samenwerking met  

    medespelers.  

   (2) Vallen.               

   (3) Duiken.               

   (4) Zweven.              

   (5) Tippen; over en naast het doel, verlengen en veranderen van de richting bij flankballen. 

   (6) Stompen; met twee vuisten en met één vuist en tenslotte met weerstand van één of  

   meer tegenstanders             

   (7) In de voeten werpen/schuiven.           

   (8) Noodafweer.              

   (9) Zowel binnen als buiten de 16 meter: alle noodzakelijke spelvaardigheden als wegtrap- 

    pen, koppen, sliding, tackel, verwerken van terugspeelballen met L en R enz.  
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  iv) Opbouwend/aanvallend:  

   (1) Trap uit de handen; volley en drop-kick  

   (2) Wegwerpen; rollen, slingerworp (zijwaarts en bovenhands), inworp (overhead) en 

     strekworp (vanaf de borst)  

   (3) Doeltrap  

 

b) Tactiek  

Alle tactische principes (spelsituaties, spelhervattingen) vanuit de wedstrijdsituatie benaderen, met vooral nu 

de aanpassing/uitbreiding van het doelgebied (16m).  

  i) Verdedigend spelsituaties:  

   (1) Opstellen en positiespel in en voor het doel  

   (2) Opstellen en positiespel voor het doel, vooral met het oog op het onderscheppen van  

   diepte- en flankballen  

   (3) Duel 1 tegen 1  

  ii) Verdedigend spelhervattingen  

   (1) Opstellen en positiespel in en voor het doel  

   (2) Aftrap  

   (3) Hoekschop  

   (4) Vrije schop (direct en indirect)  

   (5) Strafschop  

   (6) Scheidsrechtersbal  

  iii) Opbouwend/aanvallend  

   (1) Wanneer de bal in het spel brengen? Factoren als tijd, voorsprong of achterstand  

    spelen dan een rol  

   (2) Snelheid waarmee de uitvoering (werpen, trappen en andere) moet gebeuren  

 


