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TOELICHTING O13
LEERDOEL VV WINSUM
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ALGEMENE INFORMATIE
LICHTING + AFSPRAKEN

Leeftijd:

O13

Aantal spelers tijdens wedstrijd:

11 tegen 11

Speeltijd:

2x 30 minuten

Veldafmeting:

100m – 40m (heel voetbalveld)

Doelformaat:

pupillendoel 7,33m x 2,44m

Aanwezigheid keepers:

Ja

Verder afspraken vanuit vv Winsum:
O13:
• Hier zijn selectieteams gemaakt vooraf het seizoen zonder selectietrainingen
(alle teams zijn selectie teams dus niet allen O13-1 of O13-2, iedere speler/speelster
wordt geselecteerd voor een team waar hij/ zij het beste in ontwikkeld + het meeste
plezier beleefd. (als speler/speelster geen plezier heeft of op niveau speelt wordt er
eerst met speler/ speelster besproken wat zijn/ haar ideeën zijn om hier op in spelen
als vv Winsum).
• De spelers/ speelsters trainen 2x per week met eigen team en eigen training of in
circuittraining met hoofdtrainer en overige trainers.
• Er wordt getraind aan de hand van TOP vv WINSUM & de aandacht gaat naar de
ontwikkeling en niet naar het resultaat.
• Iedere speler speelt evenveel minuten in wedstrijd
(bij volledig aanwezigheid training).
• Spelers/ speelsters spelen tijdens wedstrijden meer op vaste posities
(2-3 posities) + vaste keeper als deze aanwezig is.
• “vaste trainers” die ook coach zijn draaien wel mee in de circuittraining of
er moet een team eerder trainen of op een andere dag/ moment/ tijd.
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SPECIFIEKE KENMERKEN O13
WAT WIL & KAN EEN O13 - SPELER/ SPEELSTER:

Komt langzaamaan in
de groeispurt

Geeft graag
zijn mening

Speelt steeds liever
op een vaste positie

Wil samenwerken

Heeft behoefte aan
routine en structuur

Is doelgericht

Krijgt graag
individuele aandacht

Is wedstrijdgericht

Stelt hoge eisen
aan zichzelf

Heeft een sterk gevoel
voor rechtvaardigheid
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UITLEG WAT KAN & WIL EEN
O13 SPELER/ SPEELSTER:
1. Komt langzaamaan in de groeispurt. 6. Wil
12jarigen ideale lichaamsverhoudingen.
Ze spannen zich graag intens in.
Houd de wachttijden kort, zorg voor
veel balcontacten. De coördinatie van
12-jarigen wordt houterig door snelle
lichaamsgroei.
Houd
rekening
met
beperkte belastbaarheid.

samenwerken.

Het
team
wordt belangrijker. Spelers tonen graag
verantwoordelijkheid. Houd ze voor dat
door goed samenwerken succes mogelijk
is.

7. Heeft behoefte aan routine en
structuur. Voer geleidelijk veranderingen
door in de training. Stel continuïteit

2. Geeft graag zijn mening. Hij wordt centraal, met ruimte voor verbeteringen
zich meer bewust van de eigen kwaliteiten
in verhouding tot die van medespelers en
uit meer kritiek. Pas op met vergelijkingen
onderling. Stel niemand als negatief
voorbeeld. Ook jij kunt onder vuur komen
liggen. Vraag de pupillen na afloop van
elke training wat ze er wel en niet leuk aan
vinden en waarom.

3. Speelt steeds liever op een vaste
positie. Dat geeft hem een gevoel van
veiligheid. Gun hem dat, maar rouleer af
en toe nog door hem bijvoorbeeld één
linie te laten opschuiven.

4. Krijgt graag individuele aandacht.
Laat hem zijn vaardigheden voordoen aan
de groep en gebruik ze als voorbeeld bij
een uitleg. Praat afzonderlijk met deze
pupillen, trap even een balletje.

5. Stelt hoge eisen aan zichzelf. De

onzekerheid over eigen prestaties neemt
toe. Tegelijk spiegelen deze jongeren zich
aan onbereikbare, beroemde idolen. Geef
positieve feedback op concrete acties voor
meer zelfvertrouwen. Kinderen moeten
zich succesvol voelen om dingen te willen
herhalen en dingen uit te proberen. Bouw
op succesvolle pogingen.

en veranderingen.

8. Is

doelgericht. Het scoren van
doelpunten en het voorkomen van
tegendoelpunten betekent nog veel voor
deze pupillen. Laat dit in alle oefen- en
partijvormen voorkomen. Geef steeds
duidelijk aan hoe beide partijen kunnen
scoren, hoe er punten kunnen worden
gehaald en zorg ervoor dat de stand wordt
bijgehouden.
9. Is wedstrijdgericht.

Hij kan wedstrijdgericht trainen en
complexe voetbalsituaties overzien. Bied
veel partijvormen aan.

10. Heeft een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid. Alle kinderen houden
ervan als dingen eerlijk zijn. Stel hoge
verwachtingen, maar wees consequent.
Zorg ervoor dat persoonlijke situaties en
humeur geen effect hebben op je gedrag.
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SPECIFIEKE VERSCHILLEN JO13 & MO13

Hersenenontwikkeling
en hormonen

Motorische
ontwikkeling

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Ouders

Spelontwikkeling
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UITLEG SPECIFIEKE
VERSCHILLEN JO13 & MO13
1 Hersenenontwikkeling en hormonen.

De hersenen van meiden functioneren anders dan bij jongens. Zo zijn er bij jongens
minder verbindingen tussen beide hersenhelften. Het mannelijk hormoon testosteron
vertraagt de groei van hersencellen, het vrouwelijk hormoon oestrogeen stimuleert dat
juist. Dit is op verschillende manieren van invloed op gedrag.

2 Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gevolg van de verschillen in hersenstructuur en hormoonontwikkeling is onder meer
dat jongens minder angstgevoelens hebben, en bijvoorbeeld anderen makkelijker in
hun spel betrekken. Voor meiden is het onderhouden van contacten juist belangrijker.
Ze zien anderen meer als individu. Keerzijde is dat meiden eerder anderen buitensluiten,
of zich juist stilletjes terugtrekken als ze zich niet op hun gemak voelen. Meiden leren
ook gemakkelijker van fouten dan jongens.

3 Spelontwikkeling.

Jongens eisen ruimte op en hebben minder geduld met minder vaardige kinderen.
Meiden hebben meer oog voor gelijkwaardigheid.

4 Motorische ontwikkeling.

Meiden werken meer vanuit de elle bogen, omdat ze dan secuurder kunnen werken.
Jongens werken meer vanuit de schouders, waardoor ze veel ruimte nodig hebben om
te kunnen bewegen. Toch zijn meiden beter dan jongens in sommige grof-motorische
bewegingen, zoals vaardigheden waarbij voetbewegingen worden gecombineerd met
het bewaren van evenwicht: touwtjespringen, hinkelen, loopoefeningen.

5 Ouders.

De ouderlijke opvoeding kan de verschillen tussen meiden en jongens beïnvloeden.
Meiden krijgen vaak een minder strenge aanpak dan jongens. Meiden zijn eerder het
voorwerp van over bezorgdheid, jongens worden eerder op hun gedrag aangesproken.
Meiden krijgen vaker een waarschuwing, bij jongens volgt sneller een sanctie.
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DE WARMING- UP
TIJDENS DE WEDSTRIJD O13:

De warming- up voor de O13 t/m 19 teams zijn gebaseerd op coördinatie, loopscholing
en specifieke voetbal oefenvormen (pass/ trap/ afwerk). Hier is voor gekozen om zo
binnen deze lichtingen goed voorbereid te zijn op de wedstrijd en omdat deze lichtingen
fysieke trainingen krijgen zorgen wij op deze manier op minder blessures.

(zie bijlage voor de hele warming-up + toelichting, video,
tekst, organisatietekening, etc.)
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TRAININGSAANPAK EN
ORGANISATIE (O13 – O19)
Bij vv Winsum kennen wij twee soort trainingen bij de O13- O19. De eigen training met eigen team
en trainer of de circuittraining (in gemixte groepen of vaste teams ➜ overleg met hoofdtrainer,
trainer over beste optie.)
Binnen de trainingen staat de speler/ speelster altijd centraal. Binnen de oudere lichtingen zijn
er vaak momenten dat spelers/ speelsters mee voetballen met andere teams door blessures,
weinig spelers of kwaliteit. Hierdoor is het erg belangrijk om de lichtingen te blijven verbinden
en binnen de trainingen is dit ook zeker mogelijk.
Training 1 van de week:
Hierbij zijn 2 opties: De 1e training van de week zal (afhankelijk of de teams tegelijk trainen op
hetzelfde veld) in de vorm van een circuittraining training (met vaste teams of gemixte teams) of
eigen training met eigen trainer (gemixte teams of eigen team) worden aangeboden. Hierdoor
blijven de verschillende teams binnen de lichting verbonden aan elkaar en zal elke speler/
speelster op zijn/haar eigen niveau zich ontwikkelen. Wel is het goed om voorafgaand aan het
seizoen dit concreet te maken (in combinatie met HO of voetbal coördinator) zodat de teams
gemixt worden die qua niveau het dichtste bij elkaar liggen (bijvoorbeeld: O15-1 &2, )19-3 & 4, etc).
Optie 2 training 1 van de week: Vaste trainer/ coach geeft training aan eigen team.
Binnen deze training is het van belang dat de trainer nadruk legt op:
TECHNIEK: Veel met de bal, kleine partij vormen, afwerkvormen
(deze zijn niet uitgewerkt in RINUS)
FYSIEK:

Binnen de lichtingen rekening houden met oefeningen die te maken hebben met
snelheid, coördinatie/ loopladder (manier van lopen), duelkracht ➜ core stability
oefeningen met en zonder bal zodat de ontwikkeling van deze accenten ook
optimaal worden benadrukt.

Training 2 van de week:

De 2e training van de week zal de eigen training met het eigen team zijn (of trainers bepalen
samen anders samen of gemixt te trainen). Hierbij kunnen de teams ingaan op het tactische
accent binnen het team.
TACTIEK:

Binnen de lichtingen rekening houden met veel positievormen en partijvormen
zodat het tactische accent gelegd kan worden. Tevens kunnen er tijdens deze
training spelhervattingen; vrije ballen, corners getraind worden.

Spelhervattingen voor deze lichtingen worden in samenspraak met trainers/ spelers bedacht
zodat spelers/ speelsters zelf na denken over deze spelhervattingen.

MENTAAL: Binnen deze lichting wordt de jeugd klaar gestoomd voor de senioren. Hierna
moeten ze mentaal klaar zijn voor de senioren dus zorg dat je hier ook de nadruk
op legt: de taken die ze uitvoeren en blijven uitvoeren, willen winnen, duels ingaan,
momenten dat ze het er niet mee eens zijn; hoe ga jij om met tegenslagen, etc.
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OPZET/ ORGANISATIE EIGEN
TRAINING OF CIRCUITTRAININGEN
Bij de eigen training is de trainer aanwezig bij de training. De trainer geeft en is verantwoordelijk
voor de gehele training (eventueel in combinatie met assistent trainer/ stagiaire).
Bij elke circuittraining is de (hoofd)trainer aanwezig die verantwoordelijk is voor de organisatie
en begeleiding van overige trainers.
Uitleg circuittraining:
• 2- 4 teams op het veld, 2-4 trainers, eventueel 1 hoofdtrainer aanwezig.
• Alle teams verzamelen zich in het midden van het veld bij de hoofdtrainer
en de overige trainers.
• De (hoofd)trainer verdeeld te spelers/ speelster in 2-4 groepen of de vaste teams worden
Aangehouden. Vervolgens wordt aangegeven welke groep bij welke trainer begint of het
team wordt tijdens training door eigen vaste trainer getraind. (in overleg).
• Elke groep doet gedurende de training dezelfde oefenvormen (variaties van makkelijk en
moeilijker maken is natuurlijk mogelijk)
• Voor elke oefening staat 15 minuten
(inclusief wisseltijd dit houdt de hoofdtrainer goed in de gaten)
• Na 15 minuten wordt er door de verschillende groepen doorgedraaid en blijft de trainer
of draait de trainer mee naar de volgende oefenvorm.
(Hoofd)trainer geeft het signaal van doordraaien).
• OPTIE! De trainer krijgt na 15 minuten elke keer een nieuw groepje zodat alle groepjes van
elke trainer training krijgen, de spelers elke 15 minuten geconcentreerd en opnieuw geprikkeld
worden. Dit zorgt ervoor dat het voor trainer en groepen leuk blijft.
• Na de laatste keer doordraaien zorgen de groepen en trainer dat de materialen direct worden
opgeruimd en meegenomen naar de middencirkel.
• Na de training komen alle groepen naar de middencirkel voor een algemene afsluiting van
hoofdtrainer, trainers en spelers/ speelsters.
• Alle spelers/ speelsters & trainers bedanken altijd elkaar voor de leuke training
en gaan dan naar huis.
Begeleiding hoofdtrainer bij overige teams van lichting:
De hoofdtrainer binnen O13-19 heeft ook de taak om 1x per week bij een andere training te
ondersteunen en te begeleiden. Dit doen wij omdat de hoofdtrainer de trainer met papieren
is en de kennis kan delen met andere trainers binnen vv Winsum. Tevens heeft de hoofdtrainer
de verantwoordelijkheid om goede afspraken te maken deze trainers hoe er verder getraind en
gecommuniceerd wordt in de lichting.
Uitleg eigen training:
Deze training wordt door een vaste trainer gegeven op het veld die daar voor bestemd is.
De trainer zorgt dat alle materialen en organisatie klaar staan voor de training.
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ORGANISATIETEKENING
TRAINING:
Optie 1 is gericht op 4 grotere teams (heel veld). (bv. O12- 19). Binnen de oudere jeugd
die op hetzelfde moment een training krijgt is deze organisatie ook erg handig zodat de
training voor de hele lichting hetzelfde is en dat er minder materialen gebruikt hoeven
te worden. Tot slot kan er direct weer getraind worden zonder de organisatie aan te
passen voor een andere oefenvorm.

4

3

De rode pijlen geven
aan welke richting er
door gedraaid wordt
na 15 minuten.

OPENING

1

2

Optie 2 binnen de training is dat het team met eigen trainer op het veld traint waar het
kan. Op het veld wordt de hele organisatie neergezet
De rode pijlen geven
aan welke richting er
door gedraaid wordt
na 15 minuten.

Hele training
op half veld
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TRAININGSINHOUD
+ JAARPLANNING:

De trainingsinhoud is aan de hand van het opleidingsmodel/ leerlijn en spelprincipes bepaald.
De trainingen zijn voor het seizoen uitgewerkt in Rinus** waardoor alle (onervaren) trainers
een goede training hebben en niet alles zelf hoeven te bedenken. De trainingsinhoud is een
hulpmiddel alleen de teamfunctie Aanvallend, verdedigend en omschakeling A-V & V-A zijn wel
leidend.

Denk aan:
Training voor het team van de lichting te makkelijk of te moeilijk?
Kies dan een leerdoel van een Jongere/ oudere lichting voor dezelfde structuur!
Als de trainingen binnen de lichting te makkelijk/ moeilijk zijn dan kijk je bij een andere
lichting of de trainingen meer aansluiten bij je team. Door deze keuze blijft de opbouw
van trainingen wel hetzelfde waardoor de spelers/ speelsters zich wel op dezelfde
accenten blijven ontwikkelen.
De spelprincipes binnen de jeugd blijven allemaal leidend. Wel
is het zo dat de teamfunctie binnen de lichtingen varieert zodat wij spelers/ speelsters
meer bagage mee geven en ze in alle posities, formaties en speelwijze ontwikkelt zijn.

** RINUS is een app/ website waar vv Winsum seizoensplanning
heeft gemaakt voor alle lichtingen binnen vv Winsum. Hierin zijn
alle trainingen uitgewerkt te vinden+ video’s, etc.
https://www.knvb.nl/assist•trainers/rinus

Gebruikersnaam: hjo@vvwinsum.nl
Wachtwoord: vvwinsum2017
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JAARPLANNING O13
DOEL O13: DOELGERICHT LEREN HANDELEN MET DE BAL
Trainingsaccenten:

O10/11+ Inzicht (situatie en momentherkenning i.r.t samenspelen c.q. juiste keuzes maken), Onderscheid maken in aanvallen en
verdedigen (planmatig inzetten), Handelen met en zonder bal ➜ op klein veld (8tegen8/ voorbereiding op O13).

Specifiek: Spelprincipes worden toegepast bij trainingen (AANVALLEND, VERDEDIGEND & OMSCHAKELING ).
Gericht op

TECHNIEK,

TACTIEK,

FYSIEK &

MENTAAL

Serie 1 :

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Week 1

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Week 2

Benutten van kansen

Benutten van kansen

Week 3

Verdedigen in 1tegen1 situatie en
op juiste moment veroveren van
de bal

Verdedigen in 1tegen1 situatie en
op juiste moment veroveren van
de bal

Week 4

Positiespel in de opbouw

Positiespel in de opbouw

Week 5

Juiste moment diep spelen in de
opbouw

Juiste moment diep spelen in de
opbouw

Week 6

Voorkomen van doelpunten

Voorkomen van doelpunten

Week 7

Positiespel in de opbouw

Positiespel in de opbouw

Week 8

Juiste moment diep spelen in de
opbouw

Juiste moment diep spelen in de
opbouw

Inhoud:

** De partijvorm (tijdens de training) zijn niet uitgewerkt. Zorg dat je 4 oefenvormen hebt inclusief de partij . De partij moet altijd anders zijn: 1
doeltjes, 2 doeltjes, 4 doeltjes, lijn als doel, breder veld, smaller veld, langer veld, korter veld, speel hiermee zodat spelers/ speelsters steeds moeten nadenken.
TECHNIEK: ELKE OEFENVORM MET DE BAL, HOE MEER MET DE BAL HOE BETER DE ONTWIKKELING OP DE BASISTECHNIEK! + loopladders als optie
TACTIEK: Positiespel altijd in een richting spelen + in de lengte van het veld waar ze ook de wedstrijd spelen➜ laten ervaren!
FYSIEK: DENK BINNEN DEZE LICHTING AAN DUELKRACHT, SNELHEID, CONDITIE IN OEFENVORM!

VERDEDIGEND

toegepast en de focus op gelegd door de hele vv Winsum- jeugd.

OMSCHAKELING

Seizoensplanning/ Trainingen vanuit RINUS zijn hulpmiddel tijdens trainingen. Hierbij worden de spelprincipes door de trainer
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JAARPLANNING O13
DOEL O13: DOELGERICHT LEREN HANDELEN MET DE BAL
Trainingsaccenten:

O10/11+ Inzicht (situatie en momentherkenning i.r.t samenspelen c.q. juiste keuzes maken), Onderscheid maken in aanvallen en
verdedigen (planmatig inzetten), Handelen met en zonder bal ➜ op klein veld (8tegen8/ voorbereiding op O13).

Specifiek: Spelprincipes worden toegepast bij trainingen (AANVALLEND, VERDEDIGEND & OMSCHAKELING ).
Gericht op

TECHNIEK,

TACTIEK,

FYSIEK &

MENTAAL

Seizoensplanning/ Trainingen vanuit RINUS zijn hulpmiddel tijdens trainingen. Hierbij worden de spelprincipes door de trainer
toegepast en de focus op gelegd door de hele vv Winsum- jeugd.
Serie 2 :

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Week 1

Benutten van kansen

Benutten van kansen

Week 2

Positiespel in opbouw

Positiespel in opbouw

Week 3

Omschakelen nadat tegenstander de bal veroverd heeft bij het
diep spelen in opbouw

Omschakelen nadat tegenstander
de bal veroverd heeft bij het diep
spelen in opbouw

Week 4

Verdedigen in 1tegen1 situatie en
juiste moment veroveren van de
bal

Verdedigen in 1tegen1 situatie en
juiste moment veroveren van de
bal

Week 5

Storen van de opbouw en voorkomen van doelpunten

Storen van de opbouw en voorkomen van doelpunten

Week 6

Direct omschakelen nadat bal
veroverd is bij diep spelen van de
tegenstander

Direct omschakelen nadat bal
veroverd is bij diep spelen van
tegenstander

Week 7

Juiste moment diep spelen in de
opbouw

Juiste moment van diep spelen in
opbouw

Week 8

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Inhoud:

** De partijvorm (tijdens de training) zijn niet uitgewerkt. Zorg dat je 4 oefenvormen hebt inclusief de partij . De partij moet altijd anders zijn: 1
doeltjes, 2 doeltjes, 4 doeltjes, lijn als doel, breder veld, smaller veld, langer veld, korter veld, speel hiermee zodat spelers/ speelsters steeds moeten nadenken.
TECHNIEK: ELKE OEFENVORM MET DE BAL, HOE MEER MET DE BAL HOE BETER DE ONTWIKKELING OP DE BASISTECHNIEK! + loopladders als optie
TACTIEK: Positiespel altijd in een richting spelen + in de lengte van het veld waar ze ook de wedstrijd spelen➜ laten ervaren!
FYSIEK: DENK BINNEN DEZE LICHTING AAN DUELKRACHT, SNELHEID, CONDITIE IN OEFENVORM!
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JAARPLANNING O13
DOEL O13: DOELGERICHT LEREN HANDELEN MET DE BAL
Trainingsaccenten:

O10/11+ Inzicht (situatie en momentherkenning i.r.t samenspelen c.q. juiste keuzes maken), Onderscheid maken in aanvallen en
verdedigen (planmatig inzetten), Handelen met en zonder bal ➜ op klein veld (8tegen8/ voorbereiding op O13).

Specifiek: Spelprincipes worden toegepast bij trainingen (AANVALLEND, VERDEDIGEND & OMSCHAKELING ).
Gericht op

TECHNIEK,

TACTIEK,

FYSIEK &

MENTAAL

Seizoensplanning/ Trainingen vanuit RINUS zijn hulpmiddel tijdens trainingen. Hierbij worden de spelprincipes door de trainer
toegepast en de focus op gelegd door de hele vv Winsum- jeugd.
Serie 3 :

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Week 1

Creëren van kansen

Creëren van kansen

Week 2

Benutten van kansen

Benutten van kansen

Week 3

Direct omschakelen nadat tegenstander de bal veroverd heeft in
1tegen1 situatie

Direct omschakelen nadat tegenstander de bal veroverd heeft in
1tegen1 situatie

Week 4

Voorkomen van doelpunten

Voorkomen van doelpunten

Week 5

Storen van opbouw en het juiste
moment veroveren van de bal

Storen van opbouw en het juiste
moment veroveren van de bal

Week 6

Direct omschakelen nadat de bal
in 1tegen1 situatie wordt veroverd
is

Direct omschakelen nadat de bal
in 1tegen1 situatie wordt veroverd
is

Week 7

Positiespel in de opbouw

Positiespel in de opbouw

Week 8

Juiste moment diep spelen in de
opbouw

Juiste moment diep spelen in de
opbouw

Inhoud:

** De partijvorm (tijdens de training) zijn niet uitgewerkt. Zorg dat je 4 oefenvormen hebt inclusief de partij . De partij moet altijd anders zijn: 1
doeltjes, 2 doeltjes, 4 doeltjes, lijn als doel, breder veld, smaller veld, langer veld, korter veld, speel hiermee zodat spelers/ speelsters steeds moeten nadenken.
TECHNIEK: ELKE OEFENVORM MET DE BAL, HOE MEER MET DE BAL HOE BETER DE ONTWIKKELING OP DE BASISTECHNIEK! + loopladders als optie
TACTIEK: Positiespel altijd in een richting spelen + in de lengte van het veld waar ze ook de wedstrijd spelen➜ laten ervaren!
FYSIEK: DENK BINNEN DEZE LICHTING AAN DUELKRACHT, SNELHEID, CONDITIE IN OEFENVORM!
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JAARPLANNING O13
DOEL O13: DOELGERICHT LEREN HANDELEN MET DE BAL
Trainingsaccenten:

O10/11+ Inzicht (situatie en momentherkenning i.r.t samenspelen c.q. juiste keuzes maken), Onderscheid maken in aanvallen en
verdedigen (planmatig inzetten), Handelen met en zonder bal ➜ op klein veld (8tegen8/ voorbereiding op O13).

Specifiek: Spelprincipes worden toegepast bij trainingen (AANVALLEND, VERDEDIGEND & OMSCHAKELING ).
Gericht op

TECHNIEK,

TACTIEK,

FYSIEK &

MENTAAL

Seizoensplanning/ Trainingen vanuit RINUS zijn hulpmiddel tijdens trainingen. Hierbij worden de spelprincipes door de trainer
toegepast en de focus op gelegd door de hele vv Winsum- jeugd.
Serie 4 :

Training 1

Inhoud:

Training 2:

Week 1

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Uitspelen van 1tegen1 situatie

Week 2

Benutten van kansen

Benutten van kansen

Week 3

Direct omschakelen nadat tegenstander de bal veroverd heeft
tijdens het creëren van kansen

Direct omschakelen nadat
tegenstander de bal veroverd heeft
tijdens het creëren van kansen

Week 4

Voorkomen en verdedigen van
dieptespel in de opbouw

Voorkomen en verdedigen van
dieptespel in de opbouw

Week 5

Verdedigen in 1tegen1 situatie en
op juiste moment veroveren van
de bal

Verdedigen in 1tegen1 situatie en
op juiste moment veroveren van
de bal

Week 6

Direct omschakelen nadat de bal
veroverd is tijdens het creëren
van kansen

Direct omschakelen nadat de bal
veroverd is tijdens het creëren van
kansen

Week 7

Benutten van kansen

Benutten van kansen

Week 8

Positiespel in opbouw

Positiespel in opbouw

Inhoud:

** De partijvorm (tijdens de training) zijn niet uitgewerkt. Zorg dat je 4 oefenvormen hebt inclusief de partij . De partij moet altijd anders zijn: 1
doeltjes, 2 doeltjes, 4 doeltjes, lijn als doel, breder veld, smaller veld, langer veld, korter veld, speel hiermee zodat spelers/ speelsters steeds moeten nadenken.
TECHNIEK: ELKE OEFENVORM MET DE BAL, HOE MEER MET DE BAL HOE BETER DE ONTWIKKELING OP DE BASISTECHNIEK! + loopladders als optie
TACTIEK: Positiespel altijd in een richting spelen + in de lengte van het veld waar ze ook de wedstrijd spelen➜ laten ervaren!
FYSIEK: DENK BINNEN DEZE LICHTING AAN DUELKRACHT, SNELHEID, CONDITIE IN OEFENVORM!

3
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Warming up vv Winsum
Voor alle sporten geldt ‘een goed begin is het halve werk’. De warming-up is zowel fysiek als mentaal een prima voorbereiding
op de lichamelijke inspanning die komen gaat. Voor veel sporters is het ook een moment van concentratie en opladen. Door een
goede warming-up neemt niet alleen kans op blessures af, het verbetert tevens de prestaties en vergroot het sportplezier.

Doe voorafgaand aan een training of wedstrijd altijd een goede warming-up van 10 tot 20 minuten.

Voer de intensiteit tijdens de warming-up geleidelijk op, totdat je ademhaling licht is versneld. En totdat je mogelijk
licht transpireert. Werk je echter niet helemaal in het zweet.

Stem de aard en duur van je warming-up af op de inspanning die je gaat leveren. Een uurtje recreatief sporten vraagt
een andere voorbereiding dan een belangrijke training of wedstrijd.

Neem na een warming-up geen rust, maar ga meteen sporten. Het effect van de warming-up is na vijf minuten rust
namelijk bijna helemaal verdwenen. Doe dus je trainerspraatje vooraf aan de warming-up!
Deze warming up kan worden gebruikt voor alle teams vanaf de middenbouw. Echter zal de intensiteit, duur, afstanden etc. per
doelgroep (leeftijd en nieveau) verschillen. Een warming up van het eerste elftal zal er anders uitzien dan voor b.v. JO15-3.
Het doel van deze voorbeeld warming up is het aanreiken van handvaten, van hieruit kan de trainer zelf variaties toepassen naar
eigen inzicht.

Fase 1: Algemene oefeningen (gevarieerd inlopen)
Start met inlopen over een afstand van ca. 20 meter, zie organisatie hieronder, afstanden dien je zelf als trainer te bepalen.
A

B

C

D

A

B

C

D

De pilonnen worden in twee rijen opgezet met een tussen breedte van circa 10 meter. Er wordt gelopen in 2 tallen langs de
pilonnen (buitenom heen, binnendoor terug). Buitenom wordt begonnen met dribbelen, binnendoor worden onderstaande
oefeningen afgewerkt, van C naar B, alle oefeningen worden 2x uitgevoerd. Afhankelijk van de temperatuur en doelgroep wordt
de duur van inlopen bepaald. Deze fase duurt gemiddeld een minuut of 5-6. Deze fase wordt door de aanvoerder verzorgd en
bevat de volgende onderdelen;
1) Inlopen (rustig tempo)
3-4 maal
2) Knie heffen
3) Hakken billen
4) Huppelpas
voor- en achterwaarts zwaaien armen
5) Zijwaartse pas
6) Kruispas
7) Liezen draaien
van binnen naar buiten en van buiten naar binnen
8) Lichte steigerung
2 banen
9) Voor- achterwaarts
Versnellen naar pion 2, terug naar 1, vesnellen naar 3, uitlopen, doordribbelen.
10) Zig zag sprinten
Van D, schuin naar C (andere zijde) Voorwaarts naar B en weer scuin naar A

Warming-up vv Winsum
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Heen en weer lopen heeft de voorkeur boven rondjes lopen aangezien voetbal bestaat uit veelal wenden en keren, dit
pas je daarom zoveel mogelijk al toe in de warming-up.
Elk individu is anders, de ene speler heeft wat meer tijd nodig om warm te worden dan de ander, houd hier met inlopen
rekening mee.
Zorg ervoor dat de 2-tallen gelijk lopen op 1 lijn en oefeningen gelijk worden uitgevoerd, dit zorgt voor het begin in
teamspel, teamgevoel en concentratie.

Zorg ervoor dat iedereen goed warm is, voordat de rekfase begint. Beweeg langzaam en ga ‘verend’ tot de uiterste grens. Houd
de uiterste positie niet vast maar ontspan licht nadat de rekgrens is bereikt. Voer alle oefeningen zowel links als rechts uit. Forceer
niet, rekken mag geen pijn doen. Schud de spieren tussen de oefeningen door even los. En neem de tijd! Belangrijke spieren;
1) Bovenbeenspieren voorzijde (m.Quadriceps)
2) Heupheffer (m.iliopsoas)
3) Hamstrings
4) Liezen (adductoren)
5) Kuiten (triceps Surea)
Voorbeelden van deze oefeningen worden in de bijlage beschreven.



Over rekken bestaat veel onduidelijkheid. Het effect is niet aangetoond, echter de meeste spelers vinden rekken fijn, dit
is ook een belangrijk aspect!
Dynamisch rekken (licht verend) zorg voor een toename van spierspanning, dit is wat je wilt voor een training en
wedstrijd, alle loopvormen zoals hakken-billen en knie hef is ook een vorm van dynamisch rekken. Statisch rekken
(vasthoudend in de rekstand) zorgt voor afname van spierspanning, doe dit alleen indien je teveel spanning op een
bepaalde spier hebt of tijdens de cooling down.

Fase 2b: Spierversterkende oefeningen
Heb je last van bepaalde gewrichten of ben je bijvoorbeeld door je enkel gegaan? Doe dan ook spierversterkende oefeningen
naast de dynamische rekoefeningen. Met spierversterkende oefeningen voorkom je een verstoorde spierbalans tussen
spiergroepen. Het risico op blessures, wordt daardoor kleiner. Met de spierversterkende oefeningen train je de banden, pezen,
gewrichtskapsels en spieren rondom gewrichten. Hierdoor ontstaan krachten die sportbewegingen goed kunnen opvangen.
Verander na een paar weken van oefeningen. Voorbeelden worden in de bijlage beschreven.
1)

2)
3)

4)

Eenbenige sprongen voorwaarts knie/enkel
Spring voorwaarts op 1 been. Tijdens de landing zorg je dat je knie licht gebogen is en goed boven je voet blijft, de
knie mag niet naar binnen! Voer de oefening rustig uit. Afwisselen links/rechts per 5 sprongen.
Variatie sprongen knie/enkel
Spring in verschillende richtingen gedurende 20 sprongetjes, afwisselen links/rechts.
Schaatssprong + kaats enkel/knie, 10x links, 10x rechts
Spring van links naar rechts, blijf stabiliseren op 1 been met licht gebogen knie. Houdt de knie boven de voet. Kaats
met het andere been de bal, om en om.
Voorwaartse dribbel + kaats
Dribbel 2 meter voorwaarts, stabiliseer op 1 been en kaats terug met de andere, dribbel achteraarts weer terug etc.
Wissel links af met rechts.

Warming-up vv Winsum
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Fase 3: Sportspecifieke oefeningen
In deze fase komen specifieke vormen aan de orde, doe zoveel mogelijk met de bal. Oefeningen met de bal zijn leuker, specifieker
en kunnen op elke intensiteit worden uitgevoerd.
Verschillende oefenvormen, aantal organisaties afhankelijk van groepsgrootte. Maak de vorm niet te klein!
1)
2)
3)

Inspelen en doorlopen
Met viertallen (bij voorkeur), A speelt in op B, A loopt op tempo door. B neemt aan, speelt terug naar A en loopt op
tempo (sprint) door etc. Bij voorkeur met het ene been aannemen, andere been doorspelen, twee balcontacten.
Inspelen – dubbele kaats
Met viertallen (bij voorkeur), A speelt B in, A vraagt om een kaats van B, B kaatst op A, B vraagt gelijk weer een kaats
aan A, B ontvangt de bal en speelt speelt de bal naar de volgende wachtende A, enz.
Lange ballen
Met viertallen, deze oefening wordt over een veel grotere afstand gespeeld, afhankelijk van de doelgroep.
Lange bal van A op D, C vraagt om kaats, D kaatst in 1x op C (indien haalbaar, per doelgroep verschillend). D vraagt weer
een kaats aan C en ontvangt deze. A en B zijn inmiddels gewisseld van positie. D speelt de lange bal naar B en het hier
gebeurd hetzelfde. C en D wisselen intussen van positie etc.
Oefening 1
AA

Oefening 2

Oefening 3

AA

A
B

C
BB

4)

BB

D

Tijdens de wedstrijd voorbereiding zou je nog een afwerkvorm kunnen toevoegen naar wens.
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Overige Tips
Tips voor een geleidelijke opbouw

Begin na de zomer en winterstop weer rustig te trainen. Bouw de belasting rustig op en vermijd veel sprinten in de eerste weken
van de trainingen. De kans op overbelasting en blessures is namelijk groter. Een goede trainingsopbouw is heel belangrijk. Op
korte termijn voorkom je hierdoor dat je snel weer moet stoppen door een terugkerende blessure. Op lange termijn blijf je zo
blessures voorkomen en je prestaties verbeteren. Houd je aan de volgende vuistregels:

bouw de intensiteit en frequentie van je training goed op.

stem de belasting van de training af op de belastbaarheid van de spelers. Niet elke speler is even belastbaar, houdt hier
rekening mee, zeker na blessures, instappen op hoger niveau etc! Hierdoor ontstaan de meeste blessures.

besteed voldoende aandacht aan de techniek.Dit zorgt ervoor dat de sport optimaal kan worden uitgevoerd met de
minste kans op acute of chronische overbelasting. Het aanleren van de juiste techniek draagt zo bij aan het verkleinen
van de blessurekans.

Tips voor een goede cooling-down
Wil je het herstel na het sporten bevorderen en spierpijn voorkomen? Voer dan altijd een cooling-down uit na de training of
wedstrijd. Je brengt zo je lichaam tot rust door de intensiteit van het sporten af te bouwen.



Een goede cooling-down duurt zo’n 10 minuten. Begin en eindig met een rustige looppas.
Rek tussendoor voornamelijk de spieren die veel zijn belast. In tegenstelling tot de warming-up mag je nu langzaam tot
de uiterste grens bewegen als je dat prettig vindt. Houd de uiterste positie 10 seconden vast en ontspan daarna
langzaam. Voer alle oefeningen zowel links als rechts uit. Schud de spieren tussen de oefeningen door even los.

Neem hiervoor de tijd en doe de oefeningen niet te intensief of langdurig. Zo voorkom je dat kleine scheurtjes in de spieren
verergeren, die zijn ontstaan tijdens het sporten. Met de rekoefeningen bevorder je juist het herstel.

Tips voor de trainer

Als trainer of coach kun je sporters op verschillende manieren helpen sportblessures te voorkomen:



geef informatie en advies aan sporters, ouders en begeleiders. Stimuleer hen preventieve maatregelen te treffen;
stem de belasting van de trainingen goed af op de belastbaarheid van de sporter. Kijk goed wat de sporter aan kan.
Zowel op korte als lange termijn. Zo is de kans op een sportblessure minder groot;

Warming-up vv Winsum
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Bijlage Dynamische rekoefeningen
Maak kleine bewegingen van eindstandige rek tot licht loslaten, dit kort echter elkaar herhalen a 15 sec
per spiergroep.
Rekken van de bovenbeenspier

Rekken van de hamstrings

Rekken van de lies in stand

Rekken van de lies in zit

Rekken van de heupstrekker

Rekkken van de kuit

Warming-up vv Winsum
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Spierversterkende oefeningen
In onderstaande links kun je de spierversterkende oefeningen 3 & 4 vinden. Daarnaast zijn dit leuke
oefeningen om de techniek te trainen.
 http://trainers.voetbal.nl/article/17705/oefenvorm-spelen-na-zijwaartse-sprong
 http://trainers.voetbal.nl/article/17687/oefenvorm-terugspelen-vanuit-tripling

De KNVB heeft een algemeen into filmpje gemaakt betreffende blessure preventie wat mooi aansluit bij
deze warming up, deze is te vinden in onderstaande link;
 https://www.youtube.com/watch?v=eUr_y5tb2eY
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