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How better we train, how bigger we dream coach !!! 
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ALGEMEEN: 

Het spelplezier moet centraal staan voor zowel de jeugdspeler als voor de jeugdtrainer. Deze 

sfeer moet zowel op wedstrijd als training nageleefd worden. Dit wil niet zeggen dat een 

trainer niet mag reageren na het niet naleven van de afspraken binnen de ploeg die zowel 

sportief of buiten het veld worden gemaakt. 

De ploegverdeling indien er meerdere ploegen gevormd kunnen worden zullen zo gemaakt 

worden dat iedere speler kan voetballen op een niveau dat hij aankan. We proberen spelers 

voldoende uitdagingen te geven op alle niveau’ s, zowel naar boven en beneden. Je kan als 

dragende speler een uitdaging vinden om 1 maand op niveau 1 te spelen. Ook spelers die net 

te kort komen op het hoogste niveau kunnen uitgedaagd worden door hen toch op dat niveau 

een maand te proberen laten ontwikkelen. Op geregelde tijdstippen volgen er evaluaties van 

de spelers en kan er zo gewisseld worden op een eerlijke basis tussen beide niveau ’s. Het is 

de bedoeling dat er max 20% van de ploeg gewisseld wordt zodat de grote basis van de ploeg 

behouden blijft. De evaluaties gebeuren door een punten systeem dat op volgende pagina 

staat uitgelegd. 

Over de beslissingen van de jeugdcel wordt niet gediscussieerd met ouders. Ouders 

aanvaarden de verdeling,  degene die zich niet kunnen vinden mogen dit melden via het jeugd 

mail adres. We kunnen dit opvolgen maar gaan niet iedere week onze keuze aanpassen. Ook 

vragen we aan de ouders coach te laten coachen en niet staan te roepen naar spelers wat ze 

moeten doen.  Ouders mogen op een positieve manier de ploeg aanmoedigen, ze geven zelf 

geen opmerkingen of richtlijnen aan de spelers. 

Deze visie zorgt ervoor dat alle spelers zich sneller zullen ontwikkelen op hun niveau. Tevens 

zorgen we ervoor dat spelers zich beter gaan ontwikkelen en later gaan doorgroeien naar onze 

1ste ploeg. 
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EVALUATIEFICHE 

 

Legende: 1 Speler kan zich best ontwikkelen op laagste niveau  

  2 Speler hangt tussen beide niveau's  

  3 Speler kan hoogste niveau aan  

         

         

Maand:      

Ploeg:    

 

 

Niveau:      

Trainer:      

         

Naam speler: Week 1: Week2: Week3: Week4:   Globaal: 

Speler 1             

Speler 2             

Speler 3             

Speler 4             

Speler 5             

Speler 6             

Speler 7             

Speler 8             

Speler 9             

Speler 10             

Speler 11             

Speler 12             

Speler 13             

Speler 14             
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DOELSTELLINGEN ALGEMEEN IN DE MIDDENBOUW: 

 Durven van initiatief nemen en sterker worden in 1 vs 1 situaties zowel aanvallend als 

verdedigend. 

 Leren verdedigen in blok 

 Onderlinge dekking van elkaar 

 Hoge pressing op de tegenstander 

 Handelingssnelheid en denkvermogen versnellen 

 Coaching op elkaar 

 Het overnemen van elkaars posities en leren werken zonder bal 

 Leren benutten van ruimtes die ontstaan of die we zelf proberen creëren 

 Het hoog leren meespelen van de keeper 

 Voldoende techniek blijven ontwikkelen 

 Het leren koppen op verantwoorde manier ( liefst vanaf U 12) 

 Loopcoördinatie bevordert de snelheid van lopen en handelingssnelheid 

 Beginnen aan de fysieke ontwikkeling van het lichaam 

 Een algemene opwarming waarin alles met bal wordt gedaan, leren beseffen dat het 

lichaam centraal staat in het voetbal 

 Het leren naleven van afspraken binnen en buiten de ploeg, het bewust worden van 

de verplichtingen tegenover de ploeg ivm trainingen en wedstrijden. Ook het tijdig 

melden van afwezigheid moet gebeuren zoals er afgesproken wordt. Indien 

wedstrijden niet kunnen bijgewoond kunnen worden laat je dit zo snel mogelijk 

weten, behalve ziekte enz. 

 Winnaars mentaliteit hebben maar toch leren verliezen, respect tonen voor de 

scheidsrechter en tegenpartij. 

 Ouders komen enkel om te supporteren en moeien zich niet met de keuzes of 

opmerkingen van de trainer. Ze respecteren de visie van de club en gaan hun zoon of 

dochter geen andere richtlijnen geven. 
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SPECIFIEKE DOELSTELLING MIDDENBOUW: 

BALBEZIT:  

 Half lange passing:  

- Speler leert met voldoende balsnelheid een half lange bal te geven naar een mede 

speler die niet bereikbaar is met korte pas. 

- Deze half lang pas moet zodanig gegeven worden zodat een medespeler deze bal op 

een makkelijke manier kan controleren. 

 Controle half lange passing: 

- Speler leert zodanig een gerichte controle te doen zodat hij zo snel mogelijk de bal 

onder controle heeft en de bal zo controleert dat hij voordeel heeft uit de positie van 

de bal. 

 Leiden: 

- Speler leert de bal zo dicht mogelijk bij hem te houden bij het leiden van de bal, 

tevens leert hij zich zo goed mogelijk met de bal te draaien zodat hij in de meest 

gunstige positie kan verder voetballen. 

 Dribbelen: 

- De tegenstander dribbelen aan de meest gunstige kant zodat we snel kunnen 

voetballen. 

 Doelpoging half ver: 

- Speler leert inschatten van hoever hij naar doel kan trappen ( 10-20m) als hij geen 

beter gepositioneerde medespeler kan aanspelen 

 In steun komen: 

- Een speler leert in zo’n positie te komen zodat hij altijd aanspeelbaar is voor een 

medespeler in balbezit. 

 Meevoetballende keeper: 

- Keeper wordt verplicht mee te voetballen en uit zijn doelgebied aanspeelbaar te zijn. 

Tevens probeert hij voetballend op te bouwen. 

 Ingooien: 

- Op een correcte manier leren ingooien. 

 Omschakelen: 

- Spelers leren na balverlies zo snel mogelijk een doel kans te creëren of doel te 

trappen. 

 Stilstaande fase ’s: 

- Spelers leren hoekschop gericht geven 

- Spelers stellen zich goed op bij hoekschop en vrije schop  

- Spelers leren vrije trap gericht geven 
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Specifieke doelstelling middenbouw:  

BALVERLIES:  

 Bal recuperatie na interceptie: 

- Spelers leren na duel toch in balbezit te blijven 

- Niet nodeloos weg trappen 

 Gepast druk zetten: 

- Zowel individueel als in ploeg druk zetten zodat er geen dieptepas of voorzet komt. 

 Speelhoeken afsluiten: 

- Proberen om te voorkomen dat de tegenstander zo kan passen dat eigen spelers in 

de rug worden uitgespeeld 

 Korte dekking: 

- Laat de tegenstander de bal niet aannemen of gemakkelijk uitvoetballen 

 Omschakeling: 

- Na balverlies gaat de betrokken speler direct over naar een poging tot bal 

recuperatie. 

 Stilstaande fase ‘s: 

- Spelers leren zich opstellen hoekschop tegen 

- Spelers leren zich opstellen vrije trap tegen 

- Spelers leren luisteren naar instructies van hun keeper 

 

Specifieke doelstelling middenbouw: 

TEAM TACTICS: 

 Ruimte creëren: 

- Ruimte maken voor zichzelf en anderen door vooracties en loop lijnen 

- Gepast positiespel spelen 

- Gepast de diepte inlopen en infiltreren 

- Lopen zonder bal 

 Passing: 

- Door het juiste positiespel er voor zorgen dat er een goede balcirculatie kan zijn 

- Geen onnodig balverlies 

- Proberen diagonale passing te spelen 

 Onderlinge dekking: 

- Er voor zorgen dat een speler door een medespeler gedekt wordt.  
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ANDERE DOELSTELLING OP TRAINING MIDDENBOUW: 

Bovenstaande doelstelling komen regelmatig terug op training zodat onze spelers dit 

allemaal onder de knie krijgen. Deze doelstellingen moeten gecombineerd worden met de 

doelstellingen die onze spelers in onderbouw meekregen bestaande uit: 

 

- Bal aanname beide voeten 

- Balgevoel 

- Technische oefeningen 

- Schijnbewegingen 

- Passeerbewegingen 

- Korte passing 

 

Volgende oefeningen mogen hier extra aan toegevoegd worden: 

 

- Loopcoördinatie 

- Reactievermogen 

- Snel voetenwerk 

- Krachtoefeningen 

- Wendbaarheid 

- Verschillende passing ( Wreef pas, binnen- of buiten kant voetpas) 

 

 

Wat doen we niet: 

- Kop oefening op lederen voetballen onder U12 

- Finse piste 
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SPELSYSTEEM MIDDENBOUW SINAAI: 1-2-3-2 

 

WAAROM KIEZEN WE OP SINAAI VOOR EEN 2-3-2 IN MIDDENBOUW? 

 

1. Dit is een systeem dat niet door de Belgische bond wordt voorgesteld maar leert wel 
onze jeugd hoge pressing voeren door het 2 spitsen systeem. Hoge pressing met 
jeugd is een noodzaak. Het laat jeugdspelers hoger voetballen, een betere conditie 
ontwikkelen, geeft meer mogelijkheden tot voetballen. Tevens moet in dit systeem 
onze keeper meevoetballen wat in het hedendaagse voetbal belangrijk is. Hoge druk 
als ploeg geven is zelf het initiatief nemen en de tegenstander in de fout dwingen. 

2. Door de 2 centrale verdedigers leer je de jongens op lijn voetballen en elkaar 
onderlinge dekking geven. Dit is basis voor later met 4 op lijn te spelen. 

3. Hetzelfde geldt voor onze  9 en 10 die elkaar dekking geven als we hoog gaan 
drukken. 

4. Het nodeloos verloren lopen van onze 8 is in dit systeem ook verholpen. Vanuit deze 
positie en veldbezetting leer je jeugdspelers het spel verdelen 

5. Onze 7 en 11 leren de taken van de flankspelers zoals het hoort. Op die manier gaan 
we flank spelers ontwikkelen die op 2 – 5 – 7 – 11 uit de voeten kunnen. Op die 
manier gaan vleugel verdedigers mee leren aanvallen in een 4 - 3 - 3 systeem. 

6. Er zijn talloze combinaties mogelijkheden om driehoeken te vormen. 
7. Op de vleugel ontstaat er zo veel ruimte waarin zowel onze vleugelspelers of spitsen 

in kunnen induiken. Op die manier lopen ze belangrijke ruimtes niet automatisch 
dicht. 
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BASISPRINCIPES VAN ONS SYSTEEM 

A: BALBEZIT:  

OPBOUW VANAF ONZE KEEPER: 

 Opbouw in deze leeftijdscategorie is super belangrijk. Een keeper mag enkel 

gericht uittrappen. Liefst laten we ze altijd uitvoetballen vanop de grond. Liever 

een tegengoal maar trachten uit te voetballen dan in het wilde weg een bal 

trappen. We sporen onze trainers aan dit te stimuleren. 

 We zien op deze moment dat teveel spelers stilstaan en zelf zich gaan opstellen 

bij een doeltrap achter de keeper. 

Werkwijze:  

 Vleugelspelers staan breed en hoog 

 Centrale verdedigers lopen hoog en zakken diagonaal uit 

 Onze 8 wordt aanspeelbaar 

 Spelers moeten in beweging zijn, keepers moet snel handelen. 

 Op deze manier zullen er altijd spelers aanspeelbaar zijn. De vleugspelers zijn 

lopende spelers die ruimte gaan creëren of benutten. Keeper moet gericht 

trappen.  
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RUIMTE VRIJWAREN OP DE FLANK: 

  Door met 3 spelers op het midden veld te spelen en 2 spitsen laten onze spelers 

automatisch ruimte voor flankaanvallen. De zone ’s om voorzetten te geven 

blijven vrij en daarin kunnen lopende spelers in lopen. Zowel onze flankspelers en 

onze spitsen hebben de mogelijkheid om van deze ruimtes gebruik te maken. 

 Deze manier van voetballen is ideaal in de ontwikkeling om later over te stappen 

naar de 4-3-3. 

 Ook geeft deze opstelling de mogelijkheid om met snelheid uit het duel te gaan 

spelen. De tegenstander zal zo dikwijls in onder tal komen bij onze aanval en we 

maken voor ons zelf verschillende opties om in de ruimte te duiken. Dit laat ons 

veel dynamischer spelen terwijl een 3-1-3 een meer statische opstelling is. 
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TELKENS MINSTEN 2 AANSPEELMOGELIJKHEDEN   

  Bij iedere positie waar je in balbezit komt heb je minstens 2 

aanspeelmogelijkheden. 

 Het geeft talloze mogelijk heden om driehoekjes te tekenen op het veld en zo 

snel te combineren 

 Spelers worden bijna automatisch gedwongen om diagonaal elkaar in te spelen. 

Diagonale passing geeft de tegenstander minder mogelijkheden om de bal te 

onderscheppen. 
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B: BALVERLIES:  

HOOG DRUK ZETTEN:  

 2-3-2 systeem geeft de mogelijk hoog druk zetten. Hoog druk zetten is de 

tegenstander in de fout dwingen en er zo snel mogelijk van profiteren 

 Zo houden we de bal ver weg van ons eigen doel 

 Onze keeper hoog kunnen laten meespelen als extra speler. 

 Spelers kunnen elkaar helpen met onderlinge dekking. 

 

 Werkwijze: 

 Onze 2 spitsen stellen zich op tussen de 3 verdedigers 

 Onze vleugelspelers stellen zich in de ruimte op zodat de 7 en 11 van de 

tegenstander niet aanspeelbaar zijn. 

 Als de keeper van de tegenpartij de backs aanspeelt drukt de dichtstbijzijnde spits 

op de back. Onze andere spits gaat de centrale verdediger opvangen.  

 Onze dichtstbijzijnde vleugelspeler vangt de flank op van de tegenstander. 

 Onze centrale verdedigers schuiven op naar de kant waar de bal zich bevind. De 

andere vleugelspeler sluit aan bij de verdediging. Keeper speelt hoog mee. 

 Op deze manier heeft de tegenstander geen ruimte om uit te voetballen en 

dwingen we zo mogelijk tot foute inspeelpas 

 Bij uittrap van keeper proberen we ons zo op te stellen dat we in elke zone een 

speler hebben. En proberen we de keeper in de fout te dwingen. 
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FLANKSPELERS LEREN VOLLEDIG HUN FLANK GEBRUIKEN:  

 In dit systeem worden de nr’s 7 en 11 gedwongen om zowel aanvallende als 

verdedigend hun steentje bij te dragen. 

 Dit geeft de vleugelspelers een betere ontwikkeling en worden  

ze gevormd tot aanvallende vleugel verdedigers die later in een 4-3-3 systeem 

beter tot hun recht komen. 

 Dit systeem heeft tov een 3-1-3  opstelling 1 groot voordeel. Namelijk de grootste 

loopvermogens worden op de flanken gevraagd en niet enkel door een nr 10 in 

het andere systeem. Een nr 10 in een 3-1-3 systeem moet aanvallend en 

verdedigend hulp bieden en dat over een vrij breed gedeelte van het veld. In 2-3-

2 systeem wordt dit verdeeld over de beide flankspelers en deze kunnen zelf 

gesteund worden door 1 van de aanvallers. 

 In balverlies vragen we de flankspelers terug te zakken tot in de verdediging. 

Zeker aan de kant waar de bal zich bevind. 

 Tegen een sterkere ploeg in balverlies kunnen we zo snel in een 3-2-2 systeem 

vallen waar 1 van beide flankspelers naar binnen knijpt op het middenveld en zo 

daar steun geeft. 
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EINDTERMEN U10 – U11: 

TECHNISCH 

• op snelheid en onder weerstand kunnen dribbelen en drijven 

• kunnen kappen en draaien, tenminste 1 schijnbeweging beheersen 

• een bal op alle manieren kunnen aannemen; met beide voeten, (boven)benen, borst 

• met de voorkeurvoet een dieptepass of doelschot met de wreef kunnen geven 

• met 2 voeten kunnen passen 

• een combinatie kunnen aangaan; 1 – 2, kaats 

• een goede voorzet kunnen geven 

• een 1 – 1 duel aan kunnen gaan 

 

TACTISCH 

• het positiespel 3 vs 1  of 4 vs 2 kunnen spelen. 

• de beginselen kennen van het zone voetbal, leren hoog druk zetten met ploeg in blok 

• de beginselen kennen van 2-3-2 systeem 

 

Als aanvaller 

• de ruimte proberen creëren voor je zelf of ploegmaat 

• sneller handelen en juiste keuze proberen maken kaatsen, bal bijhouden, open spelen of 

kans afdwingen 

 

Als middenvelder 

• overzicht behouden, spel verdelen 

• duels winnen, steun bieden waar nodig, doelkansen afdwingen 

 

Als verdediger 

• de ruimte zo klein mogelijk maken/ houden 

• de 2 verdedigers elkaar steeds goed rugdekking moeten geven  

• leren coachen van elkaar, flankspelers leren terug komen 

• op het juiste moment een aanval op de bal doen / duels winnen 

• opbouw vanaf de keeper verzorgen 
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Als flankspelers: 

• een gepaste voorzet geven 

• de ganse flank leren bespelen, aanvallend en verdedigend 

 

Als keeper: 

• keeper basis beheersen ( zie keeperstraining) 

• leren uitvoetballen, coaching en hoog meevoetballen 

 

MENTAAL: 

 

• leren coachen van medespelers 

• weten dat je een verplichting hebt naar je team voor wat betreft trainen, spelen en voor 

wat betreft het nakomen van regels 

• weten dat wisselbeurten ook kunnen afhangen van de trainingsopkomst, ‑ inzet en van de 

wedstrijdinstelling en – beleving 

• overigens kan ook met het betreffende team de afspraak worden gemaakt dat bij 

toerbeurt iedereen een wisselbeurt krijgt 

• spelregelkennis op willen doen 

• leren omgaan met verschillende niveau ’s in zelfde ploeg 

• leren omgaan met evaluaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPLEIDINGSPLAN KFCH SINAAI MIDDENBOUW 2-3-2 SCHELFAUT CHRISTOPHE            PAG. 17 

 

EINDTERMEN U12 – U13: 

TECHNISCH 

• de algemene basistechnieken goed beheersen; ook in beweging en onder druk van een 

tegenstander 

• deze basistechnieken zijn: tweevoetigheid, passen/ trappen, balaanname op alle manieren, 

dribbelen/drijven, schijnbeweging, koppen, ook vanuit beweging en sprong 

• het 1of 2x‑  raken beheersen 

• Het beheersen van half verre pas met voldoende snelheid geven, dit zowel in de lucht als 

over de grond. 

• explosief vrijlopen met voldoende versnellingen 

• het duel winnen en bal behouden op gezonde agressieve manier 

• het overzicht bewaren en bal achteruit kunnen leggen 

• perfect kunnen ingooien 

• beheersen  van loopcoördinatie oefeningen als ook stabiliteitsoefeningen 

 

TACTISCH 

• spelbedoelingen en basistaken zeer goed beheersen in 2-3-2 systeem 

• het moment van 1 of 2x‑  raken herkennen 

• Overname posities en inschuiven van flankspelers 

• het positiespel 3 : 1, 4 : 2 en 5 : 2 beheersen 

• in de partijspelen het vrijlopen, aanbieden, „vrije man zien‟ beheersen  

• een medespeler kunnen coachen 

• Opbouw fase en loopacties beheersen 

• ruimte ontdekken en gebruiken,  

• infiltreren op gepaste moment 

• vrijlopen zodat we voetballend kunnen opbouwen 

• klaar zijn naar 11 vs 11  
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Als aanvaller 

• de ruimte creëren voor je zelf of ploegmaat 

• sneller handelen en juiste keuze proberen maken kaatsen, bal bijhouden, open spelen of 

kans afdwingen 

• beslissend zijn 

 

Als middenvelder 

• overzicht behouden, spel verdelen 

• duels winnen, steun bieden waar nodig, doelkansen afdwingen 

• infiltreren 

• spel verleggen 

 

Als verdediger 

• de ruimte zo klein mogelijk maken/ houden 

• de 2 verdedigers elkaar steeds goed rugdekking moeten geven  

• coaching van elkaar, flankspelers leren terug komen 

• duels winnen en omschakelen 

• opbouw vanaf de keeper verzorgen / oplossing achteruit zijn / spel verleggen 

 

Als flankspelers: 

• een gepaste voorzet geven, leren achteruit leggen 

• de ganse flank leren bespelen, aanvallend en verdedigend 

• Van buiten naar binnen komen en kansen afdwingen 

• defensief steentje bijdragen 

 

Als keeper: 

• keeper basis beheersen ( zie keeperstraining) 

• leren uitvoetballen, coaching en hoog meevoetballen 

• vertrouwen naar verdedigers uitstralen 
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MENTAAL 

• leren dat er strenger wordt toegezien op wat bij de U10- U11 al is beschreven: --- discipline 

wordt aangehaald 

• weten dat wisselbeurten ook tactische redenen kunnen hebben, naast het bijvoorbeeld bij 

toerbeurt of om disciplinaire redenen wissel staan of gewisseld worden 

• „willen winnen‟ (stimuleren!) – maar niet het belangrijkste maken 

 

 

Nb: de genoemde einddoelstellingen dienen te worden beschouwd als richtlijnen. Wanneer 

de jeugdtrainers weten wat de doelstellingen/ richtlijnen zijn, is er al sprake van een rode 

draad. Dit biedt houvast aan alle trainers bij coaching en begeleiding tijdens trainingen en 

wedstrijden. 
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OPBOUW TRAININGEN 

 

Werk altijd met een thema in jouw training. 

Let op details. 

Belangrijk is trainingen altijd met een bal te geven. 

Trainingen bevatten een: 

- Opwarming 

- Technische oefening 

- Pas en trap vorm 

- Positiespel 

- Afwerkvorm 
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COORDINATIEOEFENINGEN: 

Doel: de stabiliteit van de lage rug vergroten door de 

beginpositie te handhaven terwijl de armen en benen 

afwisselend uitgestrekt worden. 

Aandachtspunten: probeer niet weg te draaien met de 

heup/onderrug. 

Deze oefening kan je op de knieën en al liggend op de buik 

uitvoeren.  

1. Kruipstand 

2. Strek rechter arm en linker been tegelijk uit, terwijl de rest van het lichaam de 
beginpositie behoudt. 

3. Hou dit 5 tellen vast. 
4. Herhaal dit met de andere kant. 

 
 

 

Doel: de moeilijkheidsgraad is verhoogd. Zorgen dat het 

bekken niet wegzakt en de juiste spieren aangespannen 

worden en blijven terwijl de knieën afwisselend gestrekt 

worden. Hierbij wordt niet teruggegaan naar de 

beginpositie, zodat de oefening zwaarder word. 
Aandachtspunten: laat het bekken niet wegzakken. 

1. Ruglig 
2. Knieën buigen, tegen elkaar aan en voeten plat op de grond. 
3. Trek de navel in. 
4. Kom omhoog met het bekken, zodat het bekken in het verlengde van de benen komt. 
5. Strek één knie uit, zet deze weer terug. 
6. Herhaal dit met het andere been. 

 
 
 
 Doel: de stabiliteit van de lage rug vergroten.  

 Aandachtspunten: trek de navel in en probeer 

  de beweging van de benen in te zetten vanuit de  

lage rug en de bilspieren. Probeer de beweging 

van de armen in te zetten vanuit de bovenrug. 

 

 

 

1. Buiklig 

2. Leg bij de armen gestrekt voor u en leg ook de benen gestrekt op de grond. 

3. Beweeg de linker arm en het rechter been gelijktijdig omhoog. 
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4. Breng de arm en het been terug naar de grond en herhaal stap drie met de rechter 

arm en het linker been. 

 

 
Doel: het vergroten van de kracht van de 
buikspieren. 

Aandachtspunten: probeer de knieën 
gestrekt te houden en probeer de beweging 
van de benen in te zetten vanuit de 
buikspieren. Trek de navel in en probeer de 
onderrug te alle tijde tegen de grond aan te 
houden. 

1. Ruglig 
2. Beweeg beide benen gestrekt en gelijktijdig omhoog. 
3. Druk de onderrug tegen de grond aan (kantel het bekken achterover). 
4. Beweeg beide benen richting de grond en breng de benen weer omhoog op het moment 

dat u de onderrug bijna niet meer tegen de grond kan aanhouden. 
 

 
 

 
Doel: de stabiliteit van de lage rug vergroten 
door de plankpositie vast te houden. 

Aandachtspunten: trek de navel in en let er 
op de het lichaam zo recht als een plank is 
en niet doorzakt. 
Variatie: Omgekeerde plank. Rug lig, 
steunend op ellebogen en hielen. 

 

1. Steun op de ellebogen en onderarmen en de knieën. 
2. Werk in reeksen van max 15sec 

 
 
 
 
 
 

Doel: de stabiliteit van de lage rug vergroten 
door de zijwaartse plankpositie vast te 
houden. 
Aandachtspunten: trek de navel in en let er 
op dat het lichaam een rechte lijn vormt. 
Variatie: bovenste been omhoog bewegen 

 
1. Zijlig 
2. Hef het lichaam van de grond en steun alleen op de linker elleboog en de linker voet. 
3. Werk in reeksen van max 15 sec 
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Doel: de scheenspieren sterker maken.  

Aandachtspunten: Hou de knieën gestrekt. 

 

 

 

 

 

1. Stand 

2. Ga op beide hakken staan. 

3. Loop op beide hakken heen en weer. 

 

 

Doel: de balans en stabiliteit van de enkel en voet 

trainen door op één been proberen te blijven 

staan. Aandachtspunten: probeer met steeds 

minder steun op één been te blijven staan. 

 

 

 

1. Stand 

2. Zoek steun aan een vast punt en til één voet van de grond zodat u op één been staat. 

3. Probeer te blijven staan. 
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 Werk in korte reeksen bij deze jongere leeftijd. Max 15 sec per reeks 
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DOELSTELLINGEN VOOR EEN TRAINER MIDDENBOUW: 

1. Spelers die uit onderbouw komen leren omgaan met 8 vs 8 

2. Voetballend leren uitvoetballen 

3. Het spel systeem op een duidelijke manier leren kennen 

4. Hoog druk leren zetten van onze jeugdploegen 

5. Spelers technisch verder ontwikkelen in alle basis oefeningen, bal aanname 

beheersen  

6. Het 2 voetig kunnen passen van een bal 

7. Basis leggen voor loop coördinatie en stabiliteitsoefeningen 

8. Het leren creëren en gebruiken van ruimtes 

9. Spelers leren initiatief nemen, ze leren ontdekken van oplossingen 

10. Spelers voldoende uitdagingen geven 

11. Discipline en het leren naleven van afspraken, bouw aan de performance.  

12. Spelers zorg leren dragen voor eigen lichaam en materiaal 

13.  Het kunnen opbouwen van een training en weten welke oefeningen passend zijn in 

functie van spelsysteem of spelproblemen 

14. Het kunnen omgaan als trainer met jongeren en ze voldoende plezier geven 

15. Ze voorbereiden op 11 vs 11. 

 

 

Opmerkingen: Deze 15 doelstellingen zijn een samenvattingen van deze hele bundel. Het 

spreekt voor zich zelf dat niet iedere doelstelling kan bereikt worden op elke leeftijd. Het is 

belangrijk zoveel mogelijk facetten mee te geven aan onze spelers. We hopen dat een 

trainer zich verder verdiept in onze visie en meedenkt zodat we op een dynamische manier 

onze opleiding kunnen verder zetten. 

Op elk niveau willen proberen deze visie in te slijpen. We beseffen dat dit heel wat werk en 

tijd vergt en heel veel herhaling. Enkel door herhaling zullen onze jongens dit volledig onder 

de knie krijgen. Deze brochure kan gerust in een jaarplan gegoten worden maar ik denk dat 

je als trainer moet inschatten waar jouw groep veel aan moet werken. Het is belangrijk wel 

alle aspecten aan bod te laten komen op geregelde basis. 
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VOOR AKKOORD 

De jeugdcel: 

Christophe Schelfaut Geert Dirinck Jurgen Vissers         Kenny Mathees 

 

 

Francky Van Huffel Peter Van den bossche  Gunther De Wolf 

 

 

Bestuur: 

Voorzitter Dirk Volckeryck    G.C. Luc De Clerq 

 

 

Jeugdwerking KFCH Sinaai   

present the new youth players   

 

 

 

 

 

 

               Let the dream come true !!! 


