
SPORTIEVE RICHTLIJNEN JEUGD KFC ZAMMEL 

Bij deze enkele sportieve tips voor onze jeugdtrainers: 

1. Probeer uw doelman mee in het spel te betrekken: 

a.  Uittrappen te vermijden/beperken, uitvoetballen wanneer dit kan 

b. Verdedigers ook leren terugspelen op de doelman en zich terug aanspeelbaar maken    

c. Doelman een stuk mee laten opschuiven indien eigen team in de aanval 

2. Verdedigers ook mee laten opbouwen indien mogelijk. Een verdediger staat er niet enkel om 

ballen tegen te houden/af te pakken  

3. Spelers zo weinig mogelijk ballen laten buitentrappen uit ‘gemakzucht’ of als gemakkelijkste 

oplossing. Ook als ze onder druk gezet worden moeten ze proberen de juiste oplossing te 

zoeken. 

4. Bij de jongere leeftijden:  

a. Spelers niet steeds op 1 en dezelfde positie zetten, af en toe ook een andere plaats 

geven 

b. Zeker geen conditietrainingen doen zonder bal ! Dus zeker geen rondjes laten lopen. 

Er zijn voldoende mogelijkheden om dit MET bal te doen via spelvormen, 

wedtsrijdvormen, …. 

c. Spreek eventueel vooraf met de trainer van de tegenpartij af om wat afstand te 

houden bij het uitvoetballen (dit is vooral bij de duiveltjes) 

5. Spelers altijd stimuleren om ook hun minder goede voet te gebruiken. Hier ook op training 

heel vaak oefeningen voor aanbieden om beide voeten te gebruiken ! 

6. Maak de training gevarieerd,  en wissel oefeningen en wedstrijdvormen met elkaar af.  Zie 

voorbeeld 

7. Laat oefeningen niet te lang duren : max 10 à 15 min voor de jongere leeftijden, 15 à 20 min 

voor de grotere leeftijden. Indien langer dan vervaagt de aandacht en gaat de beleving weg 

wegens te eentonig. 

8. Zorg voor het nodige FUN-gehalte: bij de jongere leeftijden veel ‘voetbalspelletjes’ gebruiken 

alsook aangepast taalgebruik. Ook bij de oudere jeugd kan een ‘voetbalspelletje’ natuurlijk 

regelmatig gebruikt worden. 

9. Voor alle leeftijden : 

a.  DON”T FORGET THE BASICS !!! Blijf de basishandelingen van het voetbal herhalen op 

alle leeftijden: balvaardigheidsoefeningen, balcontrole, balaanname, korte passing, 

etc... Zie oefeningen van Wiel Coerver, Cock Van Dijck, Joost Desender… Doe geen 

oefeningen over langere afstanden als de spelers de basishandelingen niet onder de 

knie hebben. 

b. Blijf oefeningen op de 1<1 spelsituatie aanbieden. Een speler die zijn rechtstreekse 

tegenstrever kan uitspelen is steeds in het voordeel ! 

c. Zorg ervoor dat iedere speler ‘succesbeleving’ kan hebben. Ook de mindere 

voetballers dienen aan bod te komen zodat ze op training  kunnen scoren en een 

dribbel kunnen maken. Hiervoor is het belangrijk om te durven differentiëren binnen 

uw groep. Bied oefeningen aan zodat spelers van ongeveer hetzelfde niveau tegen 

elkaar uitkomen en alzo ook succesvol kunnen zijn. 



10. Durf als trainer aan zelfkritiek te doen: als een bepaalde oefening niet goed wil lukken, ligt dit 

dan enkel aan de spelers of is de oefening te hoog gegrepen voor de spelersgroep ? Heb ik ze 

wel goed uitgelegd ? Gebruik ook niet te veel doorschuifposities als de groep dit niet naar 

behoren kan uitvoeren. 

11. Wees steeds voorbereid op training:  maak uw training ifv het aantal verwachtte spelers, maar 

zorg dat je kan bijsturen indien er meer/minder spelers zijn 

12. Coach steeds vanuit POSITIEF oogpunt: vermeld steeds wat ze goed doen en vergroot zeker 

NIET uit wat ze fout doen. Probeer de speler te betrekken bij de oplossing door open vragen 

te stellen als : Hoe zou je dat kunnen vermijden ? Hoe kan je dat anders doen ? en dan op een 

rustige manier uit te leggen wat er fout ging en waarom.  Een positieve benadering van 

spelers heeft meer resultaat dan een negatieve benadering.  

- Hieronder een aantal zaken die kunnen helpen aan positieve coaching: 

-  Zorg dat je specifiek bent in je coaching. 

-  Coach op dingen die goed gaan. 

- Geef regelmatig complimenten 

-  Spreek op hetzelfde niveau als de speler dus maak eventueel gebruik van kindertaal. 

-  Zorg dat je een open positieve houding aanneemt. Let ook op uw lichaamstaal: gebruik geen 

negatieve zaken als hoofdschudden, wegwerpgebaar,… 

13. Coach ook NIET op ALLES wat je ziet ! Dan ben je van de eerste tot de laatste seconde aan het 

roepen.  

14. Trainers en afgevaardigden hebben een voorbeeldfunctie :  

a. Steeds op tijd zijn 

b. Wees sportief tegenover tegenstrever en scheidsrechters  

c. Wees een jeugdopleider ipv trainer: niet het resultaat is het belangrijkste , wel de 

intentie hebben om al onze jeugdspelers te willen opleiden naar een hoger niveau van 

voetballer en zo op een positieve manier vooruitgang en resultaat te boeken   

 

15. Teams die 8<8 spelen gebruiken bij voorkeur de dubbele ruitopstelling met onderstaande 

positienummers. Dit is dan voor alle spelers heel herkenbaar. Variaties hierop kunnen soms 

wel. 

 
     

 

Met sportieve groeten, 

Cel, Robby 

Jeugdopleiders van KFC ZAMMEL 

WILLEN steeds winnen maar 

KUNNEN verliezen !!! 
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