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Inleiding
Het jeugdbestuur van vv ONR waardeert het zeer dat je leider wilt zijn van een JO11 pupillenteam
(voormalig E-pupillen). Mede door jouw tijd en inzet kunnen onze pupillen met heel veel plezier het
voetbalspel beleven.
Deze handleiding helpt je bij het uitvoeren van het leiderschap. Daarnaast geeft het inzicht in de
ondersteuning die er voor jou bij ONR beschikbaar is.
Deze handleiding is één van drie delen die bij elkaar horen. De andere twee zijn handleiding jeugdtrainer
JO11 en handleiding scheidsrechter JO11. Tevens is dit een samenvatting vanuit het Jeugdbeleidsplan,
maar is dit stuk specifiek gericht op de JO11.

Uitgangspunten






De spelers hebben plezier in het voetbalspel bij onze vereniging.
Ontwikkeling van de voetbalvaardigheden van de spelers gaat voor de stand op de ranglijst.
Fouten maken hoort bij de ontwikkeling als speler.
Willen winnen is goed, moeten winnen bestaat niet bij ONR. Winnen is onderdeel van het spel,
net als verliezen.
Teambelang gaat boven individueel belang.

Rol
Als jeugdleider heb je drie rollen:
- Aanspreekpunt: je bent het aanspreekpunt voor de spelers en ouders van jouw team en voor de
tegenstanders. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor het bestuur, coördinator
jeugdcommissie, trainers en overige kaderleden van ONR.
- Organisator: je zorgt er voor dat alle zaken rondom het team geregeld zijn zodat er gevoetbald
kan worden.
- Coach: je ondersteunt de spelers bij hun ontwikkeling en bewaakt de uitgangspunten en regels
van de club.

Samenwerking
ONR streeft naar twee leiders per team. Samen kun je de taken verdelen. Het advies is om de ouders te
betrekken bij het team. Zij kunnen bijvoorbeeld doelen klaarzetten, ranja halen in de rust, scheidsrechter
zijn of een wedstrijdverslag schrijven.
Bij vragen over het team en de vereniging kun je altijd terecht bij de betreffende coördinator voor de
JO11 . Op www.vvonr.nl/contactgegevens ONR vindt je de namen en contactgegevens van de
coördinatoren.
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Het seizoen
Het voetbalseizoen bestaat uit een najaar- en voorjaarscompetitie op het veld. Dit zijn twee aparte
competities. Tijdens de winterperiode doet het team mee aan een zaalcompetitie en/of zaaltoernooien.
Daarnaast is het streven om ieder team na de voorjaarscompetitie aan minimaal twee toernooien deel te
laten nemen.

Taken
Voorbereiding seizoen
 Voorafgaand aan het seizoen krijg je van de coördinator een lijst met spelers en hun
contactgegevens. Controleer bij de ouders of de gegevens nog kloppen en vul ze aan met
mailadressen en (mobiele) telefoonnummers.
 Ieder team krijgt een tas met wedstrijdkleding, intrapballen en een waterzak met toebehoren.
Daarnaast krijgt iedere speler een trainingspak in bruikleen. Via de mail krijg je een uitnodiging
van de coördinator om deze spullen af te halen bij ONR. Een aanvoerdersband moet je als team
zelf regelen. Zie bijlage 1 voor de regels m.b.t. het gebruik van de trainingspakken.
 Maak een schema van de wedstrijddagen met daarin vertrektijden, vertreklocatie, vervoer,
kleding wassen. Voor een voorbeeld zie bijlage 2. Verspreid dit schema onder de ouders.
 Stel een aantal teamafspraken op over de gang van zaken rondom het team. Denk daarbij aan
afmelden, vervoer, douchen, coachen door ouders tijdens de wedstrijd, communicatie bij
afgelastingen. Verspreid deze afspraken onder de ouders en betrek ze erbij, bijvoorbeeld door
een “ aftrapavond “ te houden met de ouders. De coördinator kan daarbij helpen.
 Je kunt oefenwedstrijden organiseren om de spelers voor te bereiden op het seizoen. Doe dat
altijd in overleg met de wedstrijdsecretaris en de trainer van het team. Informeer of de kantine
op dat moment geopend is.
 Voor de daadwerkelijke competitie begint, worden er voor een aantal teams ook
bekerwedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden kun je ook mooi gebruiken als oefenwedstrijd.
 Elk team heeft een eigen plekje op de site. Om hier voor je team informatie te plaatsen, kun je
de contactpersonen voor de website benaderen. Zie hiervoor: www.vvonr.nl/contactgegevens
 Via de App “Voetbal.nl kun je de uitslagen van je competitievolgen. Zoek eerst ONR als
vereniging en daarna kun je je eigen team selecteren om te volgen, de JO11-1,2,3 of 4.

Voor de wedstrijd


Als er door afmeldingen minder dan 8 spelers beschikbaar zijn dan kun je spelers lenen van een
ander team. Uitgangspunt is dat de geleende speler minimaal een halve wedstrijd meespeelt. In
eerste instantie neem je contact op met het opvolgende team. Dus de JO11-2 leent spelers bij de
Jo11-3. Als de JO11-3 geen spelers beschikbaar heeft dan lenen van JO11-4 etc. Als het echt niet
anders kan dan leen je een speler van een hoger team, in dit voorbeeld dus JO11-1.
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Afgelastingen. Informatie over afgelaste wedstrijden vindt je op de website van www.vvonr.nl,
die site van de tegenstander, of door te bellen naar het sportpark tel. 050 - 501 67 26.
De scheidsrechtercoördinator (zie gegevens op de site), probeert voor elk team een
scheidsrechter te regelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan hoor je dit uiterlijk
woensdagavond van hem. Houd dus wel een ouder achter de hand voor noodgevallen.
Zet de doelen klaar en zorg voor bevestiging middels ijzeren pen, in de grond.
Meld je in de bestuurskamer bij de gastheer. Daar hoor je het nummer van de kleedkamer en op
welk veld de teams gaan spelen.
Controleer of de spelers en materialen aanwezig zijn. Neem actie wanneer een speler of
materiaal ontbreekt of schakel daar één van de ouders voor in.
Maak een opstelling en een plan voor het wisselen. Voor de opstelling en speelwijze, zie bijlage
3. Voor het wisselen geldt het uitgangspunt dat alle leden van het team gemiddeld over een
seizoen gelijke speeltijd hebben.
Houd een wedstrijdbespreking met de spelers met daarin de opstelling en wissels. Doe dit op
een positieve, motiverende wijze in taal die voor de spelers begrijpelijk is.
Organiseer de warming up. Verdeel bijvoorbeeld het team in groepjes en laat ze de bal
rondspelen. Doe zelf de warming - up van de keeper of schakel daarvoor één van de ouders in.

Tijdens de wedstrijd














Zorg voor een trainingsjasje voor de wissels.
Als er twee leiders bij jouw team zijn, spreek dan af wie de coaching tijdens de wedstrijd doet.
Coaching door beide leiders tijdens de wedstrijd is verwarrend voor de spelers.
Coach de spelers vanaf de zijlijn. Coach vooral op aanvallen, verdedigen en omschakelen.
Geef niet teveel aanwijzingen. Laat de spelers vrijuit spelen en fouten maken.
Geef geen aanwijzingen aan de speler die aan de bal is.
Wees positief. Geef complimenten voor de actie en de intentie, niet het resultaat.
Richt je duidelijk tot een speler, noem die bij naam.
Gebruik woorden die de spelers begrijpen. “Doordekken“ is geen bekende term voor JO11.
Geef concrete aanwijzingen. Bijvoorbeeld: “Probeer de bal af te pakken”.
Richt de aandacht op haalbare doelen. Bijvoorbeeld het maken van een doelpunt of de tweede
helft minder tegendoelpunten dan de eerste helft of drie keer overspelen zonder de bal te
verliezen.
In de rust gaan de teams naar de kleedkamer. Haal drinken in de kantine en breng dat naar de
kleedkamers van de tegenstander en het eigen team. Of laat één van de ouders dat doen.
Blessures. Meestal is een troostend woord en een aai over de bol genoeg. Forceer niets, laat de
speler vertellen waar hij last van heeft en gun hem even de tijd om weer op de been te komen.
Wissel de speler eventueel om hem later weer in het veld te brengen.
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Incidenten tijdens de wedstrijd. Blijf altijd beleefd. Ga niet in discussie met de scheidsrechter en
vertegenwoordigers van de andere club. Geef eventueel aan op het wedstrijdformulier dat de
uitslag onder protest is. Neem contact op met de voorzitter van de jeugdcommissie over de
uitvoering van het protest.

Na de wedstrijd








Laat na de wedstrijd en de penalty-serie de spelers elkaar en de scheidsrechter een hand geven
en bedanken voor de wedstrijd.
Bedank de leider van de tegenpartij en verifieer of jullie dezelfde eindstand genoteerd hebben.
Bedank de scheidsrechter voor het leiden van de wedstrijd.
Bespreek in de kleedkamer de wedstrijd na met de spelers door te vragen hoe zij de wedstrijd
hebben beleefd.
Controleer of alle kleding en materialen weer ingeleverd zijn.
Laat de kleedkamer van eigen team en tegenstander schoon achter.
Doelen terugzetten naast de zijlijnen wanneer er geen JO9 of JO11 wedstrijd meer volgt (meestal
is de wedstrijd van 10.15 uur de laatste wedstrijd). Neem ook de oranje pionnen mee terug naar
het materiaalhok.

Verplaatsen van wedstrijd
Het kan voorkomen dat je in verband met schoolvakantie of iets anders te weinig spelers hebt en ook
niet kunt lenen. In dit geval kun je in overleg met de tegenstander proberen de wedstrijd te verplaatsen
naar een andere datum. Als je zelf thuis speelt, moet je de nieuwe datum doorgeven aan de
wedstrijdsecretaris van ONR. Zie www.vvonr.nl/contactgegevens.
Als je uit moet spelen, dient de leider van de tegenstander het aan zijn/haar wedstrijdsecretaris door te
geven. Indien je beide niet tot een oplossing kunt komen, is de wedstrijdsecretaris voor een advies
beschikbaar. Je moet alleen eerste zelf proberen met de tegenstander een nieuwe datum te plannen.

Einde van het seizoen
Aan het eind van het seizoen krijg je van de coördinator per mail een bericht over het inleveren van de
kleding en materialen.

Materiaal
Indien er iets met de kleding is, kun je hiervoor contact opnemen met de coördinator JO11.
Voor de andere materialen, zoals ballen, waterzak, staan de gegevens ook op
www.vvonr.nl/contactgegevens. Alleen moet je dan kijken bij “Materiaalbeheer”.
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Bijlage 1. Regels gebruik ONR trainingspak









Het trainingspak draag je niet tijdens de trainingen.
Elke wedstrijd heb je het gehele pak nodig voor de warming-up.
Op de wedstrijddag kom je in het trainingspak naar ONR.
Het pak wordt niet gedragen op school, tijdens het buitenspelen e.d.
Elke speler krijgt een heel pak en levert aan het eind van het seizoen het óók zo weer in.
Voor een ONR activiteit is het pak altijd schoon.
Wisselspelers hebben altijd een trainingsjasje aan en indien nodig ook een broek.
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Bijlage 2. Schema competitie
Nummer

Speler

1

H. Formanoy

2

Q.M. Jansen

3

M. Ziyech

4

J. W. Visser

5

F. Wijnaldum

6

W. Van Bergen Henegouwen

7

N. Barendse

8

L. Hessi

Datum

Wedstrijd

Tijd

Aanwezig/vertrek Wassen

7 sep

JO11-3 – JO11-2

09:00 08:30

14 sep

Achilles ‘94 JO11-6 –
JO11-3

09:00 08:00

1

21 sep

JO11-3 – SJO JO11-2

10:30 10:00

2

28 sep

GRC JO11-4 – JO11-3

09:00 08:00

3

5 okt

JO11-3 – Marum
JO11-2

09:00 08:30

4

12 okt

VEV JO11-4 – JO11-3

10:30 09:45

5

19 okt

JO11-3 – Achilles ‘94
JO11-6

10:00 09:30

6

26 okt

SJO JO11-1 – JO11-3

09:00 08:15

7

Rijden

Bijzonderheden
Oefenwedstrijd

7

1,2,3

4, 5, 6

7, 8, 1

2, 3, 4

2 nov

JO11-3 – GRC JO11-4

10:30 10:00
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Bijlage 3 Opstelling en speelwijze JO-11
Opstelling
JO-11 speelt in 7-tallen conform de richtlijnen van de KNVB. VV ONR adviseert daar niet van af te wijken,
ook niet als de tegenstander 8 tegen 8 wil spelen. Meer spelers op het veld betekent minder ruimte op
het veld en minder balcontact per speler. Alleen bij extreme weersomstandigheden kan er in overleg
met de tegenpartij 8 tegen 8 gespeeld worden.
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Basistaken 7 tegen 7
Basistaken binnen de teamfunctie aanvallen
Doelverdediger 1
• positie kiezen t.o.v. de verdedigers
• voortzetting d.m.v. rollen, werpen, passen of trappen • fungeren als centrale opbouwer
('vliegende keep)

Vleugelverdedigers 2, 4
• positie kiezen (uit elkaar, veld groot maken)
• aanspelen van de aanvallers
• wanneer er ruimte is, zelf de bal naar voren dribbelen / drijven • meedoen met de
aanval

Centrale Verdediger 3
• positie kiezen (tussen aanvallers en vleugelverdedigers in)
• aanspelen van de aanvallers/verdedigers die meedoen in de aanval • wanneer
ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven
• meedoen met de aanval
• doelpogingen, indien de gelegenheid zich voordoet
• positie kiezen t.o.v. verdedigers (veld lang maken)

er

Vleugelaanvallers 5,7
• met de bal zo snel mogelijk richting doel: alleen (individuele actie) of maatje aanspelen die vrij
baan heeft richting doel
• zelf voor het doel positie kiezen (aanspeelbaar zijn om te kunnen scoren) • doelpoging

Centrale aanvaller 6
• zo diep mogelijk positie kiezen
('veld zó lang maken, dat je nog net met een pass bereikbaar bent')
• doelpogingen (individuele acties of via combinaties met maatjes) • doelgericht zijn
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Basistaken binnen de teamfunctie verdedigen
Doelverdediger 1
• doelpunten voorkomen
• positie kiezen t.o.v. de bal, tegenstander(s) en medespeler(s)

Vleugelverdedigers 2,4
• 'NIET LATEN UITSPELEN' voorkomen van doelpunten • dekken van de aanvallers van
de tegenpartij
• teammaatjes helpen (rugdekking)
• bal afpakken

Centrale verdediger 3
• 'NIET LATEN UITSPELEN' voorkomen van doelpunten • dekken centrum aanvaller
• teammaatjes helpen (rugdekking)
• veld klein maken
• bal afpakken

Vleugelaanvallers 5,7
• 'storen' van de opbouw van de tegenstander(s) • bal afpakken
• teammaatjes helpen (rugdekking)
• veld klein maken

• 'NIET LATEN UITSPELEN'

Centrale aanvaller 6
• dekken van de centrale verdediger van de tegenpartij
• 'storen' van de opbouw van de tegenstander(s), voorkomen dieptepass • bal afpakken
• teammaatjes helpen (rugdekking)
• veld klein maken
• 'NIET LATEN UITSPELEN'
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Bijlage 4 Coachen van wedstrijden JO-11


Algemene opleidingsdoelstelling: Leren samen doelgericht te handelen met bal.
JO-11 spelers moeten leren samen baas over de bal en ‘eenvoudige’ voetbalsituaties te
worden binnen het aanvallen (opbouwen en scoren) en verdedigen (storen en
voorkomen van scoren) met als doelstellingen:

1. Om het opbouwen en scoren te verbeteren, kun je kiezen uit deze vier doelstellingen:
▪ het verbeteren van het positiespel in de opbouw;
▪ het verbeteren van het op de juiste momenten diep spelen in de opbouw;
▪ het verbeteren van het uitspelen van de één tegen één situatie;
▪ het verbeteren van het scoren, het benutten van kansen.
2. Om het verdedigen (storen en voorkomen van doelpunten) te verbeteren, kun je kiezen uit deze
vier doelstellingen:
▪ het verbeteren van het storen van de opbouw van de tegenpartij en het op het
juiste moment veroveren van de bal;
▪ het verbeteren van het voorkomen van dieptespel in de opbouw van de
tegenpartij en het beter verdedigen nadat de bal door de tegenpartij is diep
gespeeld;
▪ het verbeteren van het verdedigen in de één tegen één situatie en het op het
juiste moment veroveren van de bal;
▪ het verbeteren van het voorkomen van doelpunten.
Een uitdaging voor de coach t.a.v. bovenstaande, algemeen omschreven, doelstellingen is om
binnen deze doelstellingen concrete voetbalsituaties en het handelen van alle spelers individueel en
samen (als team en spelers die samen tot oplossingen moeten komen) daarbinnen te benoemen.
Daarmee kan de coach nog concreter benoemen waar het vandaag precies over gaat.
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Moment

Voorbereiding
Thuis

Tijdsduur

Toelichting

Eisen/Tips/Aandachtspunten

Doel:
Doelstelling/accent voor
de wedstrijd formuleren en
plan van aanpak voor
wedstrijdbespreking, 1e
helft, rust en 2e helft)
opstellen om doelstelling
zo optimaal mogelijk te
realiseren.






Aan-/afwezigheid van spelers
Trainingsbezoek
Blessures/herstel/mogelijke speeltijd
Organisatorische afspraken (tijden, vervoer, kleding,
assistent-scheidsrechter enz.)
 Opstelling
 Wisselbeleid

 Afstemmen op leeftijdscategorie.
 Afstemmen op team.
 Overeenkomstig de doelstellingen zoals vermeld in de
Nadenken over een
seizoensplanning voor de E-pupillen.
tweede doelstelling/
accent die/dat relevant kan  Aansluiten bij doelstelling/accent vorige wedstrijd en
worden als de wedstrijd
trainingen.
zodanig verloopt dat de
 Bijdragen aan algemene doelstellingen
situatie zoals gewenst bij
jeugdopleiding.
de eerste doelstelling zich
niet/te weinig voordoet.
Zie hierna voor verdere uitwerking.
Die tweede doelstelling ligt
dan bijna altijd binnen een
ander moment (aanvallen,
verdedigen of
omschakelen).
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Omkleden

15
minuten

Doel: Gereed maken om
deel te kunnen gaan
nemen aan de wedstrijdbespreking en aan de
aansluitende warming-up
te kunnen gaan beginnen.
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Rustig omkleden.
Aandacht voor gedrag en taalgebruik.
Aandacht voor individuele spelers.
Kleding aan de kapstok.
Schoenen en tassen onder de bank.
Geen ouders in de kleedkamer.
Coach bereidt wedstrijdbespreking voor:
▪ Plaats voor de hulpmiddelen (bord/flap). Moet
voor alle spelers goed zichtbaar zijn.

Wedstrijdbespreking

10
minuten

Doel: Duidelijk maken
waar voor het team en de
individuele spelers binnen
de wedstrijd de grootste
uitdaging ligt: het accent.
 Is het binnen het
aanvallen, het
verdedigen, het
omschakelen naar
aanvallen of het
omschakelen naar
verdedigen?
 Speelt het zich af op
eigen helft, rond de
middenlijn of op de
helft van de
tegenstander?
 Welke spelers/posities
zijn er bij betrokken?
 Wat zijn de gewenste
concrete acties van
die spelers?
 Welke rol kan de
tegenstander spelen?
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 Organisatie:
 Spelers zijn omgekleed.
 Spelerstassen/teamtassen onder bank.
 Kleding aan kapstokken.
 Plassen is gebeurd.
 Spelers zitten en hebben zicht op coach en
bord/flap.
 Coach heeft zicht op alle spelers.
 Teambegeleider zit tussen spelers.
 Structuur/Volgorde/Inhoud:
1. Terugblik afgelopen trainingen/wedstrijd.
▪ Bevragen of aangeven.
“Wat ging er goed?”, Waar zijn we mee bezig
geweest?”, “Wat was belangrijk?”
2. Opstelling aangeven en uitleggen waar de
wisselspelers ingezet gaan worden.
▪ Daarmee wordt duidelijk wat de rollen van alle
spelers kunnen worden. Voor, achter, overal,
…
▪ Opstelling (met tegenstander) op bord/flap
tekenen.
▪ Zodanig tekenen dat het accent goed duidelijk
gemaakt kan worden.
3. Doelstelling/Accent bespreken.
▪ Aangeven of het binnen het aanvallen (als wij
de bal hebben) of het verdedigen (als de
tegenpartij de bal heeft) ligt.
Teken de bal daar waar hij (vaak) is binnen het
accent.
▪ Schets (via de tekening en het bevragen of
benoemen) waar de geaccentueerde situatie
zich op het veld afspeelt.
▪ Bevraag/benoem welke spelers/posities de
belangrijkste rol spelen binnen het accent?
▪ Bevraag/laat spelers aanwijzen wat deze
spelers/ posities precies moeten doen. Wat
zouden de andere spelers/posities
kunnen/moeten doen. “Wat (keuze) kun je
doen?”, “Wat (keuze) betekent dat voor jou?”,
“Wat (keuze) ga jij doen?”, “Hoe (uitvoering)
kun je dat het beste doen?”
▪ Eventueel kan besproken worden wat de
gevolgen kunnen zijn van een speelwijze van
de tegenpartij en aangeven/
bevragen wat dat voor het gekozen accent en
de acties van de eigen spelers betekent.
4. In het algemeen/op hoofdlijnen kort ingaan op de
speelwijze binnen de andere (vandaag minder
belangrijke) momenten en spelhervattingen.
5. Gelegenheid geven om vragen te stellen.

6. Korte samenvatting vragen/geven van de
doelstelling/het accent voor de wedstrijd.
7. Aangeven hoe de warming-up er uitziet, waar het
is en dat we daar als team naartoe gaan.
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Moment

Warming-up

Tijdsduur

15
minuten

Toelichting

Eisen/Tips/Aandachtspunten

Doelen:
▪ Spelers gelegenheid
geven ‘uit te
razen’/topje van de
aanwezige energie
kwijt te raken.
▪ De doelstelling/het
accent terug laten
komen/herhalen in
een passende
voetbalsituatie.
▪ Voorbereiden op de
wedstrijd.
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▪ Organisatie:
 Eén speelhelft, één doel, ballen, dopjes en hesjes
beschikbaar.
▪ Structuur/Volgorde/Inhoud:
1. Techniekvorm (individueel/2-tallen) of
voetbalspelletje in afgebakende ruimte waar veel
actie, uitdaging en plezier in zit.
Bekende vormen en snel te organiseren.
2. Partijspel waarin gewenste voetbalsituatie
voorkomt. Op de helft van de beschikbare tijd
eventueel wisselen van speelrichting of posities.
▪ Alle spelers doen mee. Keeper in het doel.
▪ Alle spelers komen in de situatie waarin de
doelstelling/het accent (zo wedstrijdecht
mogelijk) naar voren komt.
▪ Alle spelers ervaren wat besproken is.
▪ De coach kan die situaties verduidelijken.
▪ De coach kan spelers coachen binnen die
situaties door ze te bevragen op hun acties
(keuze en uitvoering), te complimenteren, na te
laten spelen, een voorbeeld te (laten) geven en
uitleg te geven.
1. Korte nabespreking warming-up/herhaling
(vragen) van het accent.
2. Gereed maken voor de wedstrijd.

1e helft

25
minuten

▪ Structuur/Volgorde/Inhoud:
1. Observeren.
Kijken hoe het spel verloopt. Waar speelt het spel
zich af? Op welk speelveldgedeelte? Wat zie ik
zoal gebeuren? Hoe wordt het speelveld gebruikt?
Welk team heeft vooral de bal?
2. Analyseren.
Komt de situatie die centraal staat
(doelstelling/accent) regelmatig voor? Zijn er
andere situaties die veel/vaker voorkomen?
3. Beoordelen.
Wat gaat er t.a.v. de doelstelling/het accent goed
en minder goed? Wat doen ze daarbinnen als
team/linie goed en minder goed? Wat doen ze
daarbinnen als individu goed en minder goed?
4. Coachen.
▪ In eerste instantie datgene coachen wat het
team/de linie nodig heeft.
Doelen:
▪ In tweede instantie de individuele spelers
 Spelers het spel met
coachen.
veel plezier laten
Coachen (met mate) tijdens het voetballen d.m.v.:
spelen.
▪ complimenteren
 Spelers het spel
▪ korte algemene vragen aan het team
steeds beter leren
spelen door ze te laten
▪ korte algemene vragen aan een speler
spelen.
▪ korte concrete vragen aan een speler
 Spelers helpen steeds
▪ korte concrete tips geven
beter te leren handelen
(keuzes maken en
▪ het begeleiden van acties
uitvoeren) binnen de
▪ het voorzeggen (om spelers het positieve
gekozen
effect te laten ervaren/het juiste moment te
doelstelling/het accent.
leren kiezen)
▪ vragen stellen aan/gesprek met wisselspeler
▪…
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Moment

Rust

Tijdsduur

15
minuten

Toelichting

Eisen/Tips/Aandachtspunten

 Structuur/Volgorde/Inhoud:
1. Drinken.
2. Bekers verzamelen en in prullenbak doen.
3. Plassen.
4. Terugblik eerste helft in het algemeen.
▪ Bevragen en heel kort op reageren.
“Hoe ging het?”, “Wat ging er goed?”
5. Terugblik eerst helft t.a.v. doelstelling/accent.
▪ Bevragen en doorvragen.
“Wat vonden we vandaag belangrijk?”, “Wat
hadden we besproken?”, “Is dat aantal keren
Doelen:
gelukt?”, “Hoe ging dat?”, ”Hoe komt dat?”,
”Hoe hadden we dat anders kunnen doen?”
▪ Uitrusten.
▪
Tekenen en laten tekenen.
▪ Evalueren eerste helft.
6. Eventueel, vanuit het wedstrijdbeeld en/of de
▪ Doelstelling/accent
mate van tevredenheid, kan het handelen in een
voor de tweede helft
andere voetbalsituatie als doelstelling/ accent
bespreken.
voor de tweede helft benoemd en uitgelegd
worden.
Zie ook “Voorbereiding thuis”.
7. In het algemeen/op hoofdlijnen kort ingaan op de
speelwijze binnen de andere (minder
belangrijke) momenten en spelhervattingen.
8. Gelegenheid geven om vragen te stellen.
9. Korte samenvatting vragen/geven van de
doelstelling/het accent voor de wedstrijd.
10. Opstelling aangeven.
11. Naar het veld.
 Focus op proces (ontwikkeling) i.p.v. resultaat.
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2e helft

25
minuten

▪ Structuur/Volgorde/Inhoud:
1. Observeren.
Kijken hoe het spel verloopt. Waar speelt het spel
zich af? Op welk speelveldgedeelte? Wat zie ik
zoal gebeuren? Hoe wordt het speelveld gebruikt?
Welk team heeft vooral de bal?
2. Analyseren.
Komt de situatie die centraal staat
(doelstelling/accent) regelmatig voor? Zijn er
andere situaties die veel/vaker voorkomen?
3. Beoordelen.
Wat gaat er t.a.v. de doelstelling/het accent goed
en minder goed? Wat doen ze daarbinnen als
team/linie goed en minder goed? Wat doen ze
daarbinnen als individu goed en minder goed?
4. Coachen.
▪ In eerste instantie datgene coachen wat het
team/de linie nodig heeft.
▪
In tweede instantie de individuele spelers
Doelen:
coachen.
 Spelers het spel met
Coachen
(met mate) tijdens het voetballen
veel plezier laten
d.m.v.:
spelen.
▪ complimenteren
 Spelers het spel
steeds beter leren
▪ korte algemene vragen aan het team
spelen door ze te laten
▪ korte algemene vragen aan een speler
spelen.
▪ korte concrete vragen aan een speler
 Spelers helpen steeds
▪ korte concrete tips geven
beter te leren handelen
(keuzes maken en
▪ het begeleiden van acties
uitvoeren) binnen de
▪ het voorzeggen (om spelers het positieve
gekozen
effect te laten ervaren/het juiste moment te
doelstelling/het accent.
▪ leren kiezen)
▪ vragen stellen aan/gesprek met wisselspeler
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Moment

Nabespreking
met spelers

Evaluatie
wedstrijd
door de
coach

Tijdsduur

5
minuten

Toelichting

Eisen/Tips/Aandachtspunten

Doelen:
▪ Eventuele eerste
emotie delen/
opvangen.
▪ Polsen hoe de
wedstrijd beleefd is.
▪ Nabespreken wat er
goed gegaan is t.a.v.
de doelstelling/het
accent?
▪ Wat ging er verder
nog goed?
▪ Link naar komende
activiteit/training.
Doelen:
▪ Vaststellen wat de
resultaten t.a.v. de
ontwikkeling van de
spelers binnen de
doelstelling(en)/
accent(en) waren.
“Wat ging er in relatie
tot de doelstellingen/
accenten goed?”, “In
hoeverre is wat ik
wilde bereiken
gelukt?”, “Waar zou
binnen de
doelstellingen/
accenten een
volgende keer nog
aandacht aan besteed
moeten worden?”

21

▪
▪

▪

▪

▪

Direct na de penalty’s op het veld of in de
kleedkamer.
Door vragen te stellen, daarmee vooral de kinderen
laten vertellen en daar eventueel op aansluiten.
“Hoe was de wedstrijd?” “Wat hebben we goed
gedaan?” “Wat deden we goed?” “Waar was jij
tevreden over Piet?” “Wat was jouw mooiste actie
Kim?”
Door vragen te stellen die betrekking hebben op de
doelstelling/het accent van de tweede helft.
“Wie kan nog iets vertellen over …?” Wat vond jij
daar goed in gaan Jan?”
Algemeen: Complimenten geven/laten geven.

Als het doel (Wat wil ik deze wedstrijd bereiken?)
scherp/concreet is, is het gemakkelijker om het
resultaat vast te stellen.

Zelfreflectie
door de
coach

Doelen:
▪ Vaststellen wat de rol
van de coach geweest
is voor, tijdens en na
de wedstrijd en in
relatie tot de
doelstellingen/
accenten?
“Wat is het effect van
mijn aanpak geweest,
waar ben ik tevreden
over en waarom?”
Waar ben ik minder
tevreden om, waarom
en hoe kan ik dat een
volgende keer nog
beter doen?”
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▪

Als de aanpak tijdens de verschillende momenten
(wedstrijdbespreking, warming-up enz.) vooraf goed
doordacht en uitgewerkt is, is het gemakkelijker het
effect daarvan vast te stellen en te bepalen waar je
tevreden over bent en een volgende keer eventueel
aanpassingen moet doen.

