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VOORWOORD 

We betreden het veld altijd met lef. Elke wedstrijd die we gaan spelen, gaan we uit van onze 
eigen kracht, tegen wie we ook spelen. Iedere wedstrijd gaan we ook voor het hoogst 
haalbare resultaat; de wedstrijd winnen. Iedere speler in het team durft uit te blinken en is er 
van overtuigd dat als we goed spelen, we de wedstrijd winnen.  

Om goed te kunnen spelen, moet iedere speler zijn basistaken uitvoeren. De basistaken geven aan wat de 
speler moet doen op zijn positie, de speler bepaalt vervolgens zelf hoe hij dit gaat doen. Elke speler neemt 
afhankelijk van de situatie en de ruimte, zelf initiatief en komt hierdoor tot een creatieve oplossing.  

Bij het uitvoeren van de basistaken moeten de spelers kunnen handelen vanuit de spelintenties van SVA 
Deze beschrijven de manier waarop wij willen voetballen met elkaar. De onderstaande vijf punten zullen 
altijd onze uitgangspositie zijn: 

- Dominant 

- Aanvallen en attractief voetbal 

- Dynamisch en hoog tempo 

- Uitgaan van onze eigen kracht 

- Initiatiefrijk 
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11 GOUDEN REGELS 
1. Maak voetbalechte oefeningen 
Door spelers in een voetbalechte oefening te laten spelen leren zij om verschillende wedstrijdsituaties te 
herkennen en daarin zelf de juiste keuzes te maken. In onze visie gaan wij ervan uit dat spelers het spel 
het beste leren door het zoveel mogelijk te spelen en te ervaren. Je kunt het vergelijken met autorijden. In 
een auto kun je leren sturen, maar dan leer je alleen sturen. Als je eenmaal de weg op gaat krijg je ook te 
maken met andere omstandigheden. Je leert het uiteindelijk door het te ervaren, zo is het ook bij voetbal.  

Door spelers in een voetbalechte situatie te zetten, leren zij om in verschillende omstandigheden steeds 
beter de juiste keuzes te maken. Dit houdt in dat de spelers in een omgeving worden gezet die te 
vergelijken is met een wedstrijdsituatie. Het spel heeft richting; er kan ergens gescoord worden, het spel 
heeft regels, een team moet kunnen winnen en ze spelen vanuit een formatie. Spelers staan hierbij op de 
positie waarin ze in de wedstrijd ook staan en doen de handelingen die ze ook in een wedstrijd moeten 
doen. Bijvoorbeeld kijkgedrag, door bewegen, richting van de pass etc.  

Hieronder een aantal tips om een voetbalechte oefening te maken:  

- In het spel is richting nodig. Er kan ergens gescoord worden.  

- Zorg dat het spel de juiste regels heeft.  

- Spelers moeten aanvallen, maar ook verdedigen.  

- Er zijn tegengestelde belangen nodig. Dit houdt in dat er altijd een team kan winnen.  

- Laat spelers spelen vanuit een formatie. Hierdoor leren zij vanuit hun positie op het veld te spelen en in 
deze positie keuzes te maken die zij ook in de wedstrijd zullen doen. 

2. Coach op wat goed gaat; vermijd negatieve coaching 
Bij SVA gaan wij ervan uit dat een positieve benadering van spelers een beter resultaat heeft dan een 
negatieve. Een positieve benadering zorgt er voor dat spelers een hogere motivatie krijgen om iets zo goed 
mogelijk te doen. Een voorbeeld: Indien een speler een compliment krijgt en zijn teamgenoten zien dat 
compliment, dan willen de andere spelers ook een compliment en zullen het eerste voorbeeld volgen.  

Positief coachen doe je door specifiek en concreet te benadrukken wat een speler zo goed heeft gedaan. 
Kreten als Fantastisch, Prima en klasse jongen zijn mooie kreten en kunnen een speler stimulans geven, 
maar dit is geen specifieke coaching. Een beter voorbeeld van specifieke coaching is: Goede pass met je 
binnenkantvoet! 

Hieronder een aantal zaken die kunnen helpen aan positieve coaching:  

- Zorg dat je specifiek bent in je coaching.  

- Coach op dingen die goed gaan.  
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- Spreek op hetzelfde niveau als de speler dus maak gebruik van kindertaal.  

- Zorg dat je een open positieve houding aanneemt. 

3. Stimuleer om beide benen te trainen 
Wij stimuleren bij SVA altijd om spelers tweebenig te laten worden. Wij willen met SVA altijd aanvallend en 
dominant positiespel spelen en daarvoor is het van belang dat spelers een hoge handelingssnelheid 
beheersen. Om dit te kunnen beheersen, is het gebruiken van twee benen van essentieel belang en zal het 
uiteindelijk de kans op succes vergroten.  

Om spelers tweebenig te maken zorgen wij ervoor dat zij ook in situaties worden gezet waarin het 
natuurlijk is om de bal met het minder sterke been mee te nemen. Er zijn veel verschillende 
techniekoefeningen waarmee je dit kan trainen. Een pass-en-meeneemvorm kun je bijvoorbeeld beide 
kanten laten uitvoeren, waardoor je beide benen traint. Daarnaast is het goed om in spelsituaties het 
spelen met het minder sterke been te stimuleren.  

Hieronder een aantal zaken die kunnen helpen bij het stimuleren van tweebenigheid.  

- Creëer situaties waarin beide benen gebruikt worden.  

- Coach de spelers positief als ze met hun mindere been passen en/of schieten.  

- Verschillende posities tijdens partijvormen. 

4. Creëer succesbeleving; veel kunnen scoren 
Bij SVA vinden wij het belangrijk dat spelers gemotiveerd zijn en daardoor het uiterste uit zichzelf proberen 
te halen. Een onderdeel van het motiveren van spelers is het creëren van een succesbeleving. Voor succes 
is het belangrijk dat oefeningen bij spelers lukken. Als oefeningen voor spelers te moeilijk zijn zal het 
succes beperkt blijven waardoor spelers niet het maximale uit de oefening halen.  

Zorg er dus voor dat de oefeningen die je doet in het begin niet te moeilijk zijn voor de spelers. Begin 
makkelijk en maak het daarna pas moeilijker. Laat ze eerst succes hebben om te laten weten dat het lukt 
en zorg daarna dat ze uitgedaagd worden door de oefening moeilijker te maken.  

Hieronder een aantal zaken die kunnen helpen bij het creëren van succesbeleving:  

- Zorg dat spelers veel kunnen scoren.  

- Spelers moeten een goede kans hebben, dus maak de ruimtes eerst groot.  

- Kleine vormen zorgen voor veel balcontacten bij spelers.  

- Niet te veel regels.  

- De doelstelling moet haalbaar zijn, maar ook uitdagend. De doelstelling moet niet te makkelijk behaald 
worden. 
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5. Speel kleine partijvormen; zoveel mogelijk 4 tegen 4 
In de opleidingsvisie van SVA is het belangrijk dat de spelers technisch vaardig zijn en dat zij een 
uitstekende balbehandeling hebben voor aanvallend positiespel. Hiervoor is het belangrijk dat de spelers 
veel balcontacten maken en dit wordt gedaan door veel kleine partijen te spelen. Veel balcontacten 
betekent veel herhalingen en daardoor de kans om de technische vaardigheid te ontwikkelen.  

Vier tegen vier spelen is een vorm die de eerste stap vormt naar het uiteindelijke elf tegen elf. Bij vier 
tegen vier hebben de spelers namelijk drie verschillende richtingen. Spelers kunnen links, rechts en vooruit 
spelen waardoor het wedstrijdecht lijkt. Ook is dit de kleinste vorm waarbij je spelers in verschillende linies 
kunt laten spelen.  

Hieronder een aantal voordelen en aanwijzingen voor een kleine partijvorm:  

- Spelers maken veel balcontacten.  

- Veel herhalingen.  

- Veel inzichtelijke keuzes (links, rechts, vooruit).  

- Het is overzichtelijk voor spelers.  

- Speel korte partijen, hierdoor krijg je vaak weer een 0-0 stand en hebben de spelers weer een nieuwe 
uitdaging. Je kan beter drie keer vijf minuten spelen dan één keer vijftien. 

6. Laat niveau tegen niveau spelen 
Ieder op z’n eigen niveau Om het maximale uit spelers te halen is de motivatie een belangrijk onderdeel. 
Een onderdeel is dat spelers uitgedaagd blijven. Spelers die onder hun niveau spelen zullen het spel over 
het algemeen minder aantrekkelijk vinden en hiervoor willen wij bij SVA waken. Om spelers maximaal uit te 
dagen laten wij de spelers die fysiek en voetballend gelijk aan elkaar zijn met elkaar voetballen. Dit geldt 
tevens voor de minder goede voetballers. Als deze constant met veel betere voetballers spelen, sneeuwen 
ze onder en komen bijna niet aan de bal. Dus ook voor minder goede voetballers is het belangrijk om met 
elkaar te voetballen.  

Bij SVA wordt er gestreefd naar de maximale ontwikkeling van een speler. Op training kan dit door de 
betere bij elkaar te zetten en tegen elkaar te laten voetballen. 

Hieronder een aantal tips die kunnen helpen om spelers op hun eigen niveau te laten spelen:  

- Zet een speler naar een hogere leeftijdscategorie.  

- Differentieer in je training. Dus de beste tegen de beste (duel 1:1).  

- Zet de beste zes spelers bij elkaar en de mindere zes ook.  

- Pas je eisen per speler aan (bv. Zidane-beweging bij beste en binnenkant kap bij de mindere) 
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7. Laat keepers meevoetballen 
Wij willen met SVA aanvallend en dominant voetbal spelen. Daarvoor proberen wij veel de bal te hebben 
en vanaf achteruit op te bouwen. Dit begint bij de keeper. Het is daarom belangrijk voor SVA dat een 
keeper goed mee kan voetballen. Om dit te realiseren is het van belang dat keepers op jonge leeftijd al 
leren om mee te voetballen. Hierdoor verbetert hun bewegingSVAardigheid en het inzicht en ontwikkelen 
zij zich uiteindelijk op een breder vlak.  

Vooral op jonge leeftijd is het verstandig dat keepers meevoetballen. Op deze leeftijd leren spelers het 
beste om hun bewegingSVAardigheid te verbeteren. Voor keepers is het daarom goed om gedurende hun 
periode in de F-, E- en D-pupillen vaak te voetballen.  

Hieronder een aantal voordelen waarom keepers beter kunnen meevoetballen.  

- Op jonge leeftijd ontwikkelen zij hun bewegingSVAardigheid.  

- Ontwikkelen inzicht in het voetbal.  

- Leren om goed te passen en meenemen.  

- Worden breder opgeleid dan enkel alleen als keeper. 

8. Techniek; veel herhalingen in diverse omstandigheden 
In de SVA opleiding wordt veel aandacht geschonken aan de technische vaardigheid van de spelers. Om 
aanvallend en dominant voetbal te spelen is het van belang dat iedere speler een uitstekende technische 
vaardigheid heeft. Techniek train je door heel veel te voetballen en wanneer een speler vaak oefent, zal het 
steeds beter gaan.  

Als je de techniek van een speler wilt verbeteren is het een vereiste dat spelers veel balcontacten maken. 
Zorg er dus voor dat de spelers veel de bal raken. In eerste instantie is het verstandig om de weerstand 
laag te houden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een pass-en-meeneemvorm gebruiken zonder weerstand. 
Later kun je de weerstand verhogen door er een verdediger bij te zetten. Dit kan ook met bijvoorbeeld het 
aanleren van de schaar. Eerst zonder weerstand en later een één tegen één duel. Uiteindelijk kun je de 
techniek in een wedstrijdvorm toetsen. Maak hierbij gebruik van kleine partijvormen zoals vier tegen vier, 
waarbij ze veel de bal raken.  

Hieronder een aantal zaken waardoor je techniek goed kan aanleren:  

- Zorg dat je een duidelijke doelstelling hebt (bv. verbeteren inspelen binnenkantvoet).  

- Maak voor jezelf concreet hoe de technische vaardigheid uitgevoerd moet worden  

- Zorg voor veel balcontacten en herhalingen van de technische vaardigheid (bv. passen).  

- Begin met een lage weerstand en verhoog deze later.  

- Zorg voor uitdaging, maak gebruik van verschillende vormen en variaties.  
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- Ga bij passen en meenemen niet alleen linksom maar ook rechtsom (beide benen trainen).  

- Maak gebruik van kleine partijvormen. 

9. Inzicht; daag spelers uit eigen keuzes te maken 
Zie regel 10 

10. Inzicht; stel neutrale en open vragen 
In de opleidingsvisie van SVA laten wij spelers zoveel mogelijk eigen keuzes en beslissingen in het veld 
maken. Omdat spelers eigen keuzes leren maken in het veld blijft het spel onvoorspelbaar en leren spelers 
creatieve oplossingen te vinden.  

Je kunt spelers pas eigen keuzes laten maken als zij in een organisatie worden gezet waarin ze ook 
daadwerkelijk keuzes moeten maken. Als trainer heb je in die organisatie een begeleidende rol. Neem een 
afwachtende houding aan, waardoor je het spel neutraal kunt bekijken. Indien je een verbeterpunt ziet, 
stel dan een open/neutrale vraag aan de speler in plaats van dat je het antwoord voorzegt. Een voorbeeld 
hiervan is: Waar ligt de ruimte waardoor je kan scoren? Hierdoor leren spelers zelf mee te denken naar 
oplossingen.  

Hierbij een aantal tips die kunnen helpen bij het maken van eigen keuzes en het stellen van vragen:  

- Zorg ervoor dat je als trainer niet alles gaat voorzeggen.  

- Neem een afwachtende houding aan en begeleid vervolgens het spel.  

- Durf ook uit het spel te stappen waardoor je overzicht krijgt.  

- Laat spelers nadenken over de juiste keuzes en oplossingen.  

- Vraag als trainer niet teveel. Probeer van te voren al te bedenken welke oplossingen ze moeten zoeken. 
Dit kan gekoppeld zijn aan de doelstelling.  

- Spreek op een neutrale/open toon met spelers waardoor ze zich veilig voelen en antwoord durven geven. 

11. Zorg voor plezier tijdens trainingen! 
In de opleidingsvisie van SVA willen wij ervoor zorgen dat spelers het maximale uit zichzelf proberen te 
halen. In onze visie is het dan ook belangrijk dat spelers zich veilig en thuis voelen bij SVA. Hierdoor 
denken wij dat een speler maximaal kan presteren en met plezier voetbalt.  

Bij SVA gaan wij ervan uit dat een speler plezier heeft in het voetbal doordat wij zoveel mogelijk situaties 
creëren waarin spelers aan het voetballen zijn, worden uitgedaagd, veel kunnen scoren en zij veel met de 
bal aan het werk zijn. Plezier wordt in onze visie dus eigenlijk gecreëerd door ons te houden aan de 11 
gouden regels. 
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SPELINTENTIES  

In het volgende hoofdstuk worden de spelintenties beschreven die wij verlangen van een 
team. Iedere speler dient zich bewust te zijn of te worden van deze intenties. Al onze 
trainingen en wedstrijdbesprekingen zullen gebaseerd zijn op de onderstaande intenties. 

De spelintenties zijn opgedeeld in verschillende aspecten van het spel. Vervolgens zijn er een aantal 
termen en regels beschreven die wij nodig achten om tot een optimaal resultaat te komen tijdens onze 
trainingen en wedstrijden. 

Spelintenties aanvallen 
Positiespel: 

- De constante cirkel kijken > positie kiezen > meenemen > passen > kijken > positie kiezen vormt de 
basis van ons spel. 

- Bij het verplaatsen van de bal gebruiken we een pass in plaats van een dribbel 

- Wanneer een pass niet mogelijk is, dwingen we de tegenstander om een keuze te maken, waardoor er 
een nieuwe afspeelmogelijkheid ontstaat. 

- Voordat een speler de bal ontvangt, moet hij al weten wat hij daarna met de bal gaat doen (kijken in de 
ruimtes). 

- Zekerheid van een korte pass, gaat boven het risico van een lange pass. 

Tempo/dynamiek: 

- We zijn continu bezig om positie te kiezen om aanspeelbaar te zijn, of om ruimte te maken voor 
medespelers. 

- Wanneer een speler vrijloopt en de bal niet krijgt, gaat hij meteen weer opnieuw positie kiezen voor de 
volgende situatie. 

- We hanteren een hoge balcirculatie in de passing 

Positie kiezen: 

- We kiezen positie ten opzichte van onze medespelers (in dezelfde linie/zijde van het veld). 

- Positie kiezen gebeurt vanuit de rug van de tegenstander. 

- Vrijlopen gebeurt van de bal af. 

- Driehoeken of ruiten maken, waarbij de onderlinge afstand tussen spelers nooit groter is als 12 meter. 
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Passen en meenemen: 

- Passen gebeurt in een schuine lijn, waarbij dieptespel voor breedte gaat. 

- Meenemen wordt altijd in de ruimte gedaan, met het verste been. 

Spelintenties Omschakelen naar verdedigen 
Druk zetten: 

- Als team herkennen we de momenten om druk te zetten of een pass voorwaarts eruit te halen. 

- Wanneer er een mogelijkheid is voor de tegenstander met de bal om een pass voorwaarts te geven, zet 
de dichtstbijzijnde speler snel druk op de man met bal, zodat de rest van het team zich kan organiseren. 

Snelle reorganisatie: 

- De overige spelers formeren zo snel mogelijk de verdedigende organisatie 

- Deze spelers voorkomen dat er vooruit in de ruimte gepasst kan worden en tegenstanders aangespeeld 
kunnen worden. 

Aansluiten: 

- De onderlinge afstand tussen spelers is nooit groter dan 10 meter. 

Spelintenties Verdedigen 
Verdedigende organisatie: 

- De onderlinge afstand tussen spelers is nooit groter dan 10 meter. Er vormt zich een blok van 30 meter 
bij 40 meter. 

- Wanneer de tegenpartij een pass terug speelt, moet onze laatste linie die zelfde afstand voorwaarts 
bewegen.  

- Alle spelers zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de organisatie door constant met elkaar te 
communiceren en samenwerken. 

Positie kiezen (zoneverdediging) 

- Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen werkgebied 

- De speler staat zo opgesteld, dat elke mogelijke pass door het werkgebied onderschept kan worden en 
een tegenstander snel onder druk gezet kan worden op het moment dat hij in het werkgebied wordt 
aangespeeld. 

- Iedere speler ondersteunt de spelers voor en naast hem in het positie kiezen, door continu met hen te 
communiceren. 
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Spelintenties omschakelen naar aanvallen 
Snelle tegenaanval: 

- De bal wordt snel vrijgespeeld uit de ruimte waar de bal veroverd is. Bij de eerste pass moet de bal in 
het bezit worden gehouden. 

- Daarna spelen we zo snel mogelijk diep om te profiteren van de ongeorganiseerde situatie bij de 
tegenstander. 

- Wanneer het niet mogelijk is om snel een tegenaanval te creëren, spelen we positiespel om balbezit te 
houden. 

Spelhervattingen 
Verdedigend: 

- Iedere speler heeft een actieve rol tijdens verdedigende spelhervattingen. 

Aanvallend: 

- Bij spelhervattingen hervatten we het spel zo snel mogelijk, om gebruik te maken van de 
ongeorganiseerde situatie bij de tegenstander. 

- Spelers bepalen zelf de keuze om tot maximaal rendement te komen 

Ingooien: 

- De ingooi is in fase 1, 2 en 3 altijd richting een van de middenvelders, door de linker- of 
rechtervleugelverdediger.  

- De middenvelders komen altijd in beweging vanuit het middenveld naar de ingooier toe. 
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HET 4 FASEN MODEL 
Het vier fase model is een model dat ontworpen is om de basistaken beter te kunnen bepalen. 
Door het veld in fases op te delen kunnen de basistaken aan de hand van waar de bal zich 
bevindt worden vastgesteld. Hierdoor kunnen de basistaken specifieker worden beschreven 
voor de spelers door de trainers. 

Het vier fase model is opgedeeld in tweeën, zoals ook te zien is op de afbeelding. Het linker speelveld zijn 
de fases bij balbezit en het komen tot scoren. Het rechter speelveld zijn de fases bij balbezit van de 
tegenstander, hierbij gaat het om druk zetten en het voorkomen van scoren van de tegenstander. Elke fase 
heeft zijn eigen doelstelling. 

Aanvallen fase 1 en 2 
De opbouw wordt bij voorkeur verzorgd door drie verdedigers en de doelman. De vierde verdediger creëert 
een overtal-situatie op het middenveld door een linie door te schuiven (bij 9vs9 schuift de verdediger pas 
door als de opbouw bezig is). De verdediger die doorschuift is niet altijd dezelfde, iedere verdediger heeft 
de kans om initiatief te nemen, zo blijven we verrassend en kan iedereen uit blinken. Als de coach 
constateert dat dit nog te moeilijk is, wordt de opbouw verzorgd door de vier verdedigers en de keeper. 
Hierbij staan de centrale verdedigers ver uit elkaar en de vleugelverdedigers hoog en breed, waardoor het 
overtal altijd uitgespeeld kan worden.  
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Wanneer een van de vier verdedigers initiatief neemt om door te schuiven, anticiperen de overige drie 
verdedigers daarop door positie te kiezen binnen de laatste linie. Belangrijk hierbij is dat de linie goed 
bezet wordt en dat de verdedigers niet verder dan 12 meter uit elkaar staan.  

De verdedigende middenvelder heeft een controlerende rol. Hij probeert positie te kiezen ten opzichte van 
de drie verdedigers en de verdediger die is doorgeschoven. De linker- en de rechtermiddenvelder bewegen 
in de ruimte aan de zijkant of in de as.  

Aanvallen fase 2 en 3 
Tijdens deze twee fases bevindt het spel zich net op de helft van de tegenstander. De middenvelders zijn 
hierbij vaak in balbezit en het is daarbij belangrijk dat de aanvallende spelers hierbij goed positie kiezen. 
Om het makkelijker te maken voor onszelf is het belangrijk dat de centrale spits het veld zo groot mogelijk 
maakt in de lengte, hierbij probeert hij constant positie te kiezen achter de verdedigde linie.  

De rechter en linker spits proberen het veld zo groot mogelijk te houden door het veld breed te maken, 
hierdoor ontstaat er ruimte voor de linker- en de rechtermiddenvelder, die positie moet kiezen ten opzichte 
van de spits en de verdedigende middenvelder. 

Tijdens deze fase is het ook belangrijk dat de restverdediging wordt bewaakt, ten alle tijden blijven er drie 
spelers achter de bal (bij 9vs9 blijven er 2 spelers achter de bal). Dit zullen de verdedigers zijn (of de 
verdedigende middenvelder). 

Aanvallen fase 3 en 4 
Tijdens deze fases gaan we over tot het creëren van kansen en het scoren. In fase drie of vier proberen we 
een van de creatieve spelers in te spelen met zijn gezicht naar het doel van de tegenstander. De 
aanvallende spelers zorgen voor constante dreiging door diepte in het spel, hierdoor wordt de ruimte 
tussen de linies groter. Ook proberen we altijd te zorgen voor loopacties zonder bal, hierdoor bespelen we 
de ruimte achter de laatste linie.  

Als we overgaan tot het afwerken op doel, is dit altijd gericht tussen de palen. Bij een voorzet wordt altijd 
de ruimte bij de eerste paal, de tweede paal, de penaltystip en de ruimte buiten het strafschopgebied 
bezet.  

Verdedigen fase 1, 2 en 3 
Tijdens deze drie fases proberen we de tegenstander onder druk te zetten en de bal zo snel mogelijk te 
veroveren. De spits wacht tot een van de centrale verdedigers van de tegenstander de bal heeft en neemt 
hierbij het eerste initiatief om druk te zetten. Hierbij dwingen we de tegenstander om de bal naar de 
zijkant te spelen. Als de bal eenmaal aan de zijkant is dwingen wij de vleugelverdediger om het middenveld 
in te spelen, zodat wij hier vervolgens veel druk kunnen geven.  

Het is belangrijk dat de ruimte zo wordt afgedekt dat als de bal eenmaal aan de zijkant is, deze niet meer 
naar de andere kant kan worden gespeeld. Vervolgens kiezen we als het team het moment om de bal te 
veroveren (bijvoorbeeld bij een verkeerde pass of aanname).  
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Onderlinge coaching is hierbij erg belangrijk, de keeper en beide centrale verdedigers hebben hier een 
belangrijke rol in. 

Verdedigen fase 2, 3 en 4 
Tijdens deze fases proberen we te voorkomen dat de tegenstander een kans creëert, of proberen we een 
doelpunt te voorkomen. Belangrijk tijdens deze fases is dat er ten alle tijden druk op de bal wordt 
gehouden, de tegenstander mag geen moment rust hebben tijdens hun balbezit. Tijdens het verdedigen 
proberen we altijd druk te zetten op het verkeerde been van de tegenstander, hiermee wordt de kans op 
een technische fout groter.  

We zijn als team constant bezig om de voorwaartse pass eruit te halen. Dit doen we door de speellijn af te 
schermen, waardoor we de tegenstander dwingen de bal terug te spelen. Als team wachten we het 
moment af wanneer de tegenstander weinig tot geen afspeelmogelijkheden meer heeft, of als hij een 
technische fout maakt, vervolgens zetten wij als team druk om de bal te veroveren.  

Wanneer een speler in een ondertal situatie belandt, probeert hij de aanval van de tegenstander op te 
houden en wacht hij met het maken van een keuze om druk te zetten op een van de tegenstanders.  
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PLANNING HALF JAAR 
De planning hanteren wij bij SVA, zodat wij er zeker van zijn dat al onze spelers trainen volgens ons idee 
over voetballen. Deze planning brengt bovendien een hoop structuur met zich mee. 

De onderstaande termen zijn de vaardigheden en doelstellingen waar wij de training en 
wedstrijdbespreking op afstemmen. Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar deze vaardigheden en 
doelstellingen, alle anderen voetbalhandelingen blijven uiteraard ook belangrijk.  

Onder 6 t/m onder 9 

Week A / V Technische vaardigheid Doelstelling

1 A Passen / Meenemen Opbouwen (1 & 2)

2 A Dribbelen 1 tegen 1 (2 & 3)

3 A Passeren Scoren (3 & 4) 

4 A Kappen en Draaien Opbouwen (1 & 2)

5 A EVALUATIE EVALUATIE

6 A Dribbelen 1 tegen 1 (2 & 3)

7 A Passeren Scoren (3 & 4) 

8 A Passen / Meenemen Opbouwen (1 & 2)

9 A Kappen en Draaien 1 tegen 1 (2 & 3)

10 A EVALUATIE EVALUATIE

11 A Passen / Meenemen Opbouwen (1 & 2)

12 A Dribbelen 1 tegen 1 (2 & 3)

13 A Passeren Scoren (3 & 4) 

14 A Kappen en Draaien Opbouwen (1 & 2)

15 A EVALUATIE EVALUATIE

16 A Dribbelen 1 tegen 1 (2 & 3)

17 A Passeren Scoren (3 & 4) 

18 A Passen / Meenemen Opbouwen (1 & 2)

19 A Kappen en Draaien 1 tegen 1 (2 & 3)
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Onder 10 t/m onder 11 

Week A / V Technische vaardigheid Doelstelling

1 A Passen / Meenemen Positiespel in de opbouw (1 & 2)

2 A Passeren 1 tegen 1 (2 & 3)

3 V Verdedigende houding 2v1 Storen (4, 3 & 2)

4 A Dribbelen Dieptespel in de opbouw (1, 2 & 3)

5 A/V EVALUATIE EVALUATIE

6 A Aannemen / Kaatsen Scoren (3 & 4)

7 V Verdedigende houding 1v1 Het voorkomen van doelpunten  
(3, 2 & 1)

8 A Kappen en Draaien Opbouwen (positiespel en 
dieptespel) (1, 2 & 3)

9 A Afwerken Scoren (3 & 4)

10 A/V EVALUATIE EVALUATIE

11 A Passen / Meenemen Positiespel in de opbouw (1 & 2)

12 A Passeren 1 tegen 1 (2 & 3)

13 V Verdedigende houding 2v1 Storen (4, 3 & 2)

14 A Dribbelen Dieptespel in de opbouw (1, 2 & 3)

15 A/V EVALUATIE EVALUATIE

16 A Aannemen / Kaatsen Scoren (3 & 4)

17 V Verdedigende houding 1v1 Het voorkomen van doelpunten  
(3, 2 & 1)

18 A Kappen en Draaien Opbouwen (positiespel en 
dieptespel) (1, 2 & 3)

19 A Afwerken Scoren (3 & 4)
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Onder 12 t/m onder 15 

Week A / V Technische vaardigheid Doelstelling

1 A Passen / Meenemen Positiespel in de opbouw (1 & 2)

2 A Dribbelen Dieptespel in de opbouw (1, 2 & 3)

3 O > V Kappen en Draaien Omschakelen op het moment van 
balverlies

4 V Verdedigende houding 2v1 Storen (4, 3 & 2)

5 A/V EVALUATIE EVALUATIE

6 V Verdedigende houding 1v1 Het voorkomen van doelpunten  
(3, 2 & 1)

7 O > A Passeren Omschakelen op het moment dat 
wij de bal veroveren

8 A Aannemen / Kaatsen Het creëren van kansen (3 & 4)

9 A Afwerken Scoren (4)

10 A/V EVALUATIE EVALUATIE

11 A Passen / Meenemen Positiespel in de opbouw (1 & 2)

12 A Dribbelen Dieptespel in de opbouw (1, 2 & 3)

13 O > V Kappen en Draaien Omschakelen op het moment van 
balverlies

14 V Verdedigende houding 2v1 Storen (4, 3 & 2)

15 A/V EVALUATIE EVALUATIE

16 V Verdedigende houding 1v1 Het voorkomen van doelpunten  
(3, 2 & 1)

17 O > A Passeren Omschakelen op het moment dat 
wij de bal veroveren

18 A Aannemen / Kaatsen Het creëren van kansen (3 & 4)

19 A Afwerken Scoren (4)
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Onder 16 t/m onder 23 

Week A / V Thema

1 A Opbouwen (1 & 2)

2 A Opbouwen op de helft tegenpartij (2 & 3)

3 A Het creëren van kansen en scoren (3 & 4)

4 O > V Omschakelen op het moment van balverlies

5 A/V EVALUATIE

6 V Storen (4 & 3)

7 V Het voorkomen van dieptespel (3 & 2)

8 V Het voorkomen van doelpunten (2 & 1)

9 O > A Omschakelen op het moment dat wij de bal veroveren 

10 A/V EVALUATIE

11 A Opbouwen (1 & 2)

12 A Opbouwen op de helft tegenpartij (2 & 3)

13 A Het creëren van kansen en scoren (3 & 4)

14 O > V Omschakelen op het moment van balverlies

15 A/V EVALUATIE

16 V Storen (4 & 3)

17 V Het voorkomen van dieptespel (3 & 2)

18 V Het voorkomen van doelpunten (2 & 1)

19 O > A Omschakelen op het moment dat wij de bal veroveren 
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SYSTEEM EN VELDBEZETTING 11 TEGEN 11 

Wij spelen in een 1-4-3-3 opstelling. Op de afbeelding zijn de nummers erbij te zien. Als wij 
praten over posities in het veld zullen wij altijd het nummer of de term benoemen die 
hieronder valt te lezen. 

1  Doelman (DM)     10  Linker middenvelder (LM) 

2  Rechter vleugel verdediger (RVV)   8   Rechter middenvelder (RM) 

3  Rechter centrale verdediger (RCV)  7  Rechter spits (RSP) 

4  Linker centrale verdediger (LCV)   9  Centrale spits (CSP) 

5  Linker vleugel verdediger (LVV)   11  Linker spits (LSP) 

6  Centraal verdedigende middenvelder (CVM) 
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SYSTEEM EN VELDBEZETTING 9 TEGEN 9 

Wij spelen in een 1-3-2-3 opstelling. Op de afbeelding zijn de nummers erbij te zien. Als wij 
praten over posities in het veld zullen wij altijd het nummer of de term benoemen die 
hieronder valt te lezen. 

1  Doelman (DM)     10  Centraal aanvallende middenvelder (CAM) 

2  Rechter vleugel verdediger (RVV)   8   Linker middenvelder (LM) 

3  Centrale verdediger (CV)   7  Rechter spits (RSP) 

5  Linker vleugel verdediger (LVV)   11  Linker spits (LSP) 

6  Rechter middenvelder (RM) 
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SYSTEEM EN VELDBEZETTING 8 TEGEN 8 

Wij spelen in een 1-2-3-2 opstelling. Op de afbeelding zijn de nummers erbij te zien. Als wij 
praten over posities in het veld zullen wij altijd het nummer of de term benoemen die 
hieronder valt te lezen. 

1  Doelman (DM)     7. Rechter spits (RSP)  

2  Rechter middenvelder (RM)    8. Linker spits (LSP) 

3  Rechter centrale verdediger (RCV)   

4  Linker centrale verdediger (LCV)    

5  Linker middenvelder(LM)   

6  Centrale Middenvelder (CM) 

 

!22

7

6 2

34

5

1

8



SVA OPLEIDINGSPLAN 

SYSTEEM EN VELDBEZETTING 6 TEGEN 6 

Wij spelen in een 1-2-1-2 opstelling. Op de afbeelding zijn de nummers erbij te zien. Als wij 
praten over posities in het veld zullen wij altijd het nummer of de term benoemen die 
hieronder valt te lezen. 

1  Doelman      

2  Rechter verdediger     

3  Linker verdediger  

4  Middenvelder   

5  Rechter spits   

6  Linker spits 
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FYSIEKE ONTWIKKELING 
Voor iedere voetballer is het belangrijk om goed te kunnen bewegen. Om de top te kunnen bereiken is het 

van belang dat spelers perfect kunnen bewegen. SVA spelers zijn snel, sterk, kunnen goed bewegen en 
hebben een goede conditie. In de onderbouw (t/m onder 13) trainen wij middels een bewegingsscholing 

model. Vanaf de onder 14 zijn er andere fysieke aspecten die belangrijker worden,  

Onderbouw 
Optimale ontwikkeling 
Bewegingsscholing is voornamelijk erg belangrijk in de leeftijd tot en met onder 15. Tot die tijd kunnen 

spelers het meeste resultaat boeken. Spelers leren het beste bewegen tot hun 12e levensjaar en daarna is 
het belangrijk om hun bewegingsvaardigheid te behouden om vervolgens te specialiseren. 

Bewegingsscholing bij SVA 
Bij SVA besteden we aandacht aan 4 soorten bewegingsscholing die specifiek voor voetballers zijn. We 

schenken aandacht aan snelheid, wendbaarheid, voetenwerk en sprong. De bewegingsscholing komt 
minimaal 1 keer per week terug en in de ideale situatie elke training ongeveer 5 a 10 minuten. Om de 

bewegingsscholing te trainen hanteren we 4 vaste oefeningen, waar meerdere variaties op te vinden zijn. 
Deze zijn terug te vinden in het oefenstof bestand van SVA.  

Metaforen 
De bewegingsscholing wordt bij SVA aangeleerd door het gebruik van metaforen, zodat het voor kinderen 

herkenbaar wordt en zij erover na moeten denken. Als wij bijvoorbeeld willen dat een speler op zijn 
voorvoeten beweegt, geven wij als coach-opmerking: ‘Vanaf nu heeft iedereen een punaise in zijn hak 

zitten!’.    

Warming-up 
Bij SVA doen wij tot en met de onder 15 geen warming-up waarbij er doelloos gelopen wordt. Dit gaat ten 
kostte van de trainingstijd en is geheel overbodig. Een goede vervanger van de traditionele warming-up is 

bijvoorbeeld de bewegingsscholing. Je kan ook direct met de training beginnen en de bewegingsscholing 

halverwege inpassen, zodat er variatie in de training komt.  

Bij een wedstrijd hanteren wij uiteraard wel een warming-up. Een warming-up van een SVA team start 
altijd met een oefening waarbij de bal wordt gebruikt en wordt afgesloten met een positiespel of partijspel. 

Tijdens het positiespel/partijspel probeert de trainer zijn spelers optimaal voor te bereiden op de wedstrijd. 

Ook tijdens deze warming-up proberen wij de doelstellingen van de desbetreffende week terug te laten 
komen.   

!24



SVA OPLEIDINGSPLAN 

Bovenbouw 
Fysieke training 
Naast dat een SVA speler goed dient te bewegen (waar de basis in de onderbouw ligt), is fysieke training 
ook heel belangrijk. Kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en core stability zijn hierbij de belangrijkste 

waarde. Dit wordt zowel op het veld getraind als in de loods die wij tot onze beschikking hebben. De 
belastbaarheid hierin wordt bepaalt door de trainers en de fysiotherapeuten/verzorgers van de vereniging. 

Uitgangspunt is, dat een SVA speler snel is, hij is sterk, hij kan goed bewegen en heeft een groot 

uithoudingsvermogen. Hierdoor haalt hij een hoog niveau en kan dit de hele wedstrijd volhouden. Vanaf 
onder 17 hanteren wij een fysieke periodisering gebaseerd op de filosofie van Raymond Verheijen.   

Bewegingsscholing 
Naast fysieke training, is het ook erg belangrijk dat een SVA speler goed blijft bewegen. Met name tijdens 

de groeifase, krijgen veel spelers hier meer moeite mee. Dit wordt op dezelfde manier getraind als in de 
onderbouw, met waar nodig, meer weerstand.  
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