Handreiking voor wedstrijdvoorbereiding, -coaching en overige zaken (F/E-teams)
In dit document vind je een puntsgewijze handreiking om structuur in de wedstrijdvoorbereiding en/ of
-coaching van m.n. F- en E-teams aan te brengen. Deze uitwerking is in beginsel bedoeld om ouders die het
team van hun zoon of dochter bij wedstrijden begeleiden -maar op dit gebied nog niet veel ervaring hebbeneen helpende hand te bieden. Het motto van dit stuk is dan ook: doe er je voordeel mee!
Overigens zou er natuurlijk sprake moeten zijn van wisselwerking tussen deze handreiking en de
inhoud van trainingen. Oftewel, vorm en inhoud van trainingsoefenstof die is afgestemd op het spelen van
wedstrijden en die aan de slag gaat met zaken die beter kunnen/ moeten. Het realiseren van deze bewuste
koppeling is nu soms nog een brug te ver en een ontwikkelpunt voor de toekomst (i.c.m. TC-aandachtsgebied
Train de Trainer, maar eveneens te realiseren via het onderlinge contact tussen de coach, leider en trainer).
Daar waar hieronder ‘speler’ staat wordt tevens ‘speelster’ bedoeld (idem voor ‘keeper’/ ‘keepster’ en ‘hij’/
‘zij’).
A. Wedstrijdvoorbereiding
1. Zorg dat je team 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd (speeltijd: F: 2 x 20 min. en E: 2 x 25 min.
en beide 7 tegen 7 op een half veld) aanwezig is en zoek uit welke kleedkamer jullie hebben, en op
welk veld wordt gespeeld (Nb: zorg er evt. voor dat er goals op het veld staan!). Bij thuiswedstrijden:
ontvang de tegenstander, wijs hen eveneens hun kleedkamer, waar wordt gespeeld en waar een
warming up kan worden gedaan.
2. Zorg dat iedereen zich om gaat kleden en haal 4 ballen en ca. 10 ‘hoedjes’ bij de beheerder op. En
neem altijd je hesjes mee: deze kun je nl. nodig hebben bij een wedstrijd tegen een tegenstander met
een soortgelijk shirt én/ of gebruik je bij een evt. positiespel in de warming up. Bevorder bij het
omkleden de zelfstandigheid (ouders in de kleedkamer zolang de kinderen daar behoefte aan
hebben).Tijd ca. 10 min.
3. Houd een korte, simpele maar motiverende bespreking van ca. 5 minuten waarin je uitlegt hoe (en
waarom er zo) wordt gespeeld. Stel hierbij ook gericht vragen aan de spelers zodat zij over het
spelletje gaan nadenken en zelf met oplossingen komen. Tip: een coachbord kan hierbij helpen, dit
maakt het voor de kinderen visueler.
4. Ga naar buiten en zoek een beschikbaar (trainings)veld met een goal voor de eigen warming up van
ongeveer 15 tot 20-25 min. (voor resp. F en E). Een drietal voorbeeldoefeningen met verschillende
varianten worden onder de punten 5, 6 en 7 uitgelegd.
5. Warming up oefening 1 (ca. 5-7 minuten): Zie tevens de bijlage
a. Veldspelers (begeleiding door de coach): doe een pass & trap-oefening met 3 hoedjes via
inspelen door speler 1 en
i. aannemen door speler 2 (afstand ca. 3 m.) en doorpassen naar speler 3 (afstand ca. 9-
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15 m.) die vervolgens terug dribbelt en weer achteraan sluit. Speler 1 en 2 lopen hun
bal achterna naar de volgende positie (resp. 2 en 3).
ii. kaatsen door speler 2 en doorpassen door speler 1 naar speler 3 die vervolgens terug
dribbelt en weer achteraan sluit. Speler 1 en 2 lopen hun bal achterna naar de
volgende positie (resp. 2 en 3).
iii. wegdraaien door speler 2 en doorpassen naar speler 3 die vervolgens terug dribbelt
en weer achteraan sluit. Speler 1 en 2 lopen hun bal achterna naar de volgende
positie (resp. 2 en 3).
 Aandachtspunten:







Actief klaar staan.
Binnenkant voet inspelen, aannemen/ kaatsen en doorpassen.
Inspelen: voor de man op het goede been van de speler.
Actief om de bal vragen, in de bal komen.
Strak, hard passen.
Op snelheid terug dribbelen.

b. Veldspelers (begeleiding door de coach): doe een pass & trap-oefening als a. maar dan
aangevuld met de gespiegelde vorm zodat rond gedraaid kan worden en beide benen worden
geoefend (oftewel via circuit-model; Nb: 6 hoedjes). Bovendien zijn spelers zo meer in
beweging dan bij a.
c. Keeper (begeleiding door de leider):
i. doe vang- en gooi-oefeningen.
ii. schiet rustig in en voer dit op door de hoeken te gebruiken, harder te schieten en
dwing de keeper tot duiken en strekken.
iii. oefen het uittrappen, -rollen en passen.
 Aandachtspunten:





Actief klaar staan, aan het spel meedoen en niet bang zijn.
Uitrappen, gooien e.d. naar de zijkant (hiervoor de bal ca. 10 m. meenemen).
Uit de goal keepen (voor door schietende ballen).
De verdedigers naar de zijkant c.q. van de goal af sturen en het spel snel -via de
zijkant- hervatten.
 Strak, hard passen.
6. Warming up oefening 2 (ca. 7-10 minuten): Zie tevens de bijlage
a. Slalomdribbel: doe een afrondoefening op doel via dribbel met slalom tussen 5-7 hoedjes
door -ca. 1 m. tussenruimte/ tip: tussenliggende ruimte steeds wat kleiner maken- met
afronding op ca. 7 m. van het doel. Bal ophalen en achteraan sluiten.
b. Passen: doe een afrondoefening op doel via passing tussen 2 hoedjes -afstand ca. 10-12 m.met breed leggen door de coach (of speler) waarna wordt afgerond op ca. 7 m. van het doel.
Bal ophalen en achteraan sluiten.
c. Dribbel met passeeractie: idem als b. met het passeren van de coach. Tip: voer de weerstand
steeds een beetje op en laat ook met het ‘verkeerde been’ passeren.
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 Aandachtspunten:
 Snelheid in de actie houden: in de dribbel, in de passing, in het bijsluiten voor de
afronding, in het passeren.
 Schiet strak, hard met de binnenkant van de voet in de hoek (later met de wreef) en
wees alert op de rebound.
 Gebruik beide benen.
 Keeper: goed naar de bal kijken, niet bang zijn, uit de goal keepen (voor door
schietende ballen) en jezelf voor de bal gooien/ duiken.
7. Warming up oefening 3 (ca. 5-7 minuten) -wel/ niet uitvoeren is afhankelijk van het spelniveau-:
Positiespel van 3 tegen 1 (ca. 12-12 m.), 4 tegen 1 of 2 (ca. 15-15 m.) enz. in vierkant of rechthoek, en
in kleinere ruimte als dit te gemakkelijk is.
 Aandachtspunten:







Veld groot houden.
Bewegen zonder bal.
Kijken, aannemen, passen (diagonaal!), doorbewegen en aanbieden.
Snel handelen.
Goede been inspelen op de juiste snelheid.
Coachen door de spelers onderling (kaats, draai e.d.).

8. Klaar maken voor de wedstrijd (2-3 min.):
a. Verzamelen voor de aftrap, veters controleren en navraag doen of iedereen nog weet waar hij
staat (evt. aangevuld met een yell).
b. Geef de scheidsrechter een wedstrijdbal (dit alleen bij thuiswedstrijden, en vergeet deze na
de penaltyserie niet terug te krijgen).
c. In de opstelling gaan staan en de wissels doen een trainingsjack aan.
d. De aanvoerder schudt de scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenpartij de hand waarna
wordt getosst.
e. Laat iedereen evenveel spelen (in ieder geval bij de niet-selectieteams), zie ook hierna bij het
onderdeel Wissels.
B. Wedstrijdcoaching en overige zaken
Van belang bij de wedstrijdcoaching is dat de wedstrijd wordt ‘gelezen’ d.w.z. dat vooraf aanwijzingen worden
gegeven i.p.v. achteraf. Zo gaan spelers spelsituaties makkelijker herkennen, onthouden en sneller/ beter
uitvoeren. Houd echter wel in acht dat niet elke bal/ actie van een aanwijzing wordt voorzien. Bovendien is
het belangrijk dat als er wat minder goed wordt gespeeld er (extra) positief wordt gecoacht én als het (heel)
goed gaat de nadruk meer op de verbeterpunten komt te liggen.
 Coachpositie: ter hoogte van de verdediging of middenlijn, zo is nl. het beste overzicht om aanwijzingen te
kunnen geven.
 Voor de ouders: enthousiast zijn en positief aanmoedigen is prima maar laat de wedstrijdcoaching over
aan de coach (desnoods hier afspraken over maken) want anders raken de spelers in de war.
1. Coachen algemeen
a. Voor en tijdens de wedstrijd: “pak de bal af”, "probeer zodra de tegenpartij de bal heeft, zo
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snel mogelijk de bal weer af te pakken”, "ga naar de bal toe”, “geen balletjes afwachten”,
“niet achter blijven staan", "ga met de bal naar de goal", “meedoen”, “vraag om de bal”,
“actie maken”, “schieten”, “aansluiten”, “kijk naar de bal, niet naar de man” enz. Stel hierbij
ook gericht vragen aan de spelers zodat zij over het spelletje gaan nadenken en zelf met
oplossingen komen. Tip: een coachbord kan hierbij helpen, dit maakt het voor de kinderen
visueler.
b. Voor de wedstrijd en in de pauze: globale aanwijzingen die een verband hebben met eerdere
situaties zoals trainingen, wedstrijden en/ of besprekingen én herkend worden. Stel hierbij
ook gericht vragen aan de spelers zodat zij over het spelletje gaan nadenken en zelf met
oplossingen komen. Tip: een coachbord kan hierbij helpen, dit maakt het voor de kinderen
visueler.
c. Na de wedstrijd (op het veld of binnen): kort bepaalde indrukken van de wedstrijd
samenvatten: positief maar gericht op verbeteringen kan eveneens: “goed gespeeld”, “we
hadden vaak de bal”, “best veel kansen gehad”, “goed gekeept, gepasst e.d.”, “bij de training
gaan we nog meer oefenen op afronden", “allemaal lekker douchen”, “je schoenen buiten
uitslaan”, “mooie goals gemaakt”, “mooie penalty’s genomen” enz.
2. Coachen situationeel
a. Dribbelen: probeer de bal
i. zo dicht mogelijk bij je te houden (de ander kan de bal zo niet gemakkelijk afpakken).
ii. zoveel mogelijk te raken (je kunt de tegenstander zo beter passeren).
b. Drijven: probeer zo veel/ ver mogelijk met de bal naar voren te rennen (als je snel gaat hoef je
de bal niet zo vaak te raken; speel de bal maar wat verder voor je uit).
c. Passen en schieten (Nb: standbeen goed neerzetten): probeer de bal
i. met de binnenkant -even aanwijzen- van de voet te schieten (dan gaat de bal nl.
harder dan met bijv. de punt en heb je meer gevoel met de bal).
ii. met de bovenkant -even aanwijzen- van de voet (wreef) te trappen als je hem ver wilt
schieten (dan gaat de bal nl. nog harder dan met de binnenkant).
iii. de volgende keer harder/ zachter te schieten.
iv. in het midden te raken.
d. Aannemen: probeer
i. de bal eerste stil te leggen.
ii. achter de bal te staan als je hem wilt tegenhouden.
iii. je voet ‘ontspannen/ slap’ te houden, anders stuitert de bal weer weg.
e. Balbezit gericht op medespelers: probeer
i. ver uit elkaar te gaan als wij de bal hebben, zo hebben we meer ruimte om te
voetballen.
ii. niet te dicht bij elkaar te spelen, anders krijgen we een kluitje en dat is moeilijk
voetballen.
iii. er voor te zorgen dat je de bal kunt krijgen door te bewegen/ mee te doen en om de
bal te vragen.
iv. de bal naar de andere kant van het veld te spelen want hier is het druk en daar is het
rustig.
f. Geen balbezit: probeer
i. de bal met z’n allen zo snel mogelijk af te pakken.
ii. er voor te zorgen dat je tegenstander niet zomaar met de bal naar ons doel kan
rennen, ga tussen ons doel en de tegenstander staan.
iii. de bal zo snel mogelijk af te pakken en zo dicht mogelijk bij hun doel, zo kunnen we

Handreiking wedstrijdvoorbereiding, -coaching en overige zaken (F en E), februari 2016

Pagina 4 van 7

misschien snel een doelpunt maken.
iv. in de buurt van ons doel zo dicht mogelijk voor de tegenstander te gaan staan, zo kan
hij niet schieten.
3. Speelwijze en opstelling
a. Speelwijze
In ons voetbalbeleid is vastgelegd dat VV Heerenveen voor alle teams een speelwijze hanteert
waarbij aantrekkelijk voetbal wordt gespeeld. Onder aantrekkelijk voetbal wordt verstaan dat
technisch verzorgd voetbal wordt gespeeld met elan en vooral veel dynamiek. Dat alles op basis
van een bepaald idee en afspraken die je met elkaar maakt waarbij vooral ook de creativiteit van
de spelers wordt gestimuleerd. De wijze van voetballen is positief: in balbezit wordt geprobeerd
om door middel van een zorgvuldige opbouw tot kansen en doelpunten te komen. Uitgangspunt
is wanneer spelers in balbezit zijn zij betere voetballers zullen worden dan wanneer ze niet vaak
de bal hebben. Vooral vanaf de E-pupillen betekent dit dat in de volgende formatie wordt
gespeeld: keeper - 2 verdedigers - 1 centrale middenvelder - 2 aanvallendere middenvelders op
de zijkanten - 1 centrale diepe spits.
 Algemene aandachtspunten vanaf vooral de E-pupillen:
 Opbouw: van achteruit via de keeper naar 1 van de breed, ‘hoog’ uitstaande en
opkomende verdedigers of de actieve centrale middenvelder. Dit d.m.v. snelle,
strakke passing. Nb: ‘bij vastzetten door tegenstander: lange bal spelen en duelkracht
van de aanvallende middenvelders/ diepe spits is nodig’.
 Balbezit: zorg dat het veld ‘groot’ wordt gemaakt waarbij oog is voor het creëren van
een overtalsituatie (2:1), voor het ‘onder de bal’ blijven, voor de balverplaatsing van
de ene kant naar de andere kant van het veld (diagonaal) en centraal naar voren. Nb:
actief vragende spelers nodig die in beweging zijn en ‘sterk’ aan de bal zijn
(aanvallende middenvelders in de lengte en diepe spits in de breedte bewegen).
 Balbezit keeper tegenpartij: zorg dat het veld ‘klein’ wordt gemaakt waarbij vanuit de
positie elkaar wordt geholpen. De diepe spits zet ‘druk’ vooruit naar 1 van de
verdedigers aan de zijkant (aan laten spelen/ gooien en ‘schuin’ af lopen) met kort
‘daaronder’ de middenvelders, ‘aansluitende’ verdedigers en de keeper die ‘uit de
goal keept’. Nb: ‘kantelen/ knijpen’ bij spelverplaatsing in de breedte/ diagonaal is
van belang waarbij tevens schuin ‘onder elkaar’ wordt gestaan (‘gestaffeld’).
 ‘Aanvallend 1 op 1’: stimuleer tot het aangaan van passeeracties op snelheid. Nb:
afwisselend wel oog voor medespelers houden.
 Standaardsituaties:
-) corners aanvallend: ‘indraaiend’ en in een ‘treintje’ inlopen, afwisselend met een
‘korte’ corner en vervolgens de bal ‘indraaien’/ op doel schieten.
-) vrije trappen aanvallend: op doel schieten en ‘inlopen voor rebound’, en idem
corners.
-) verdedigend: ‘mannetje’ opzoeken en ‘kort’ aan de binnenkant dekken bij een
corner, ‘muurtje’ neerzetten bij een vrije trap.
 Divers: ‘posities/ balans in het veld (voor-achter: 1 op 1) in de gaten houden’, ‘lichaam
gebruiken’/ duelkracht, verdedigend ‘kort’ zitten, aan de ‘binnenkant’ dekken, in
beweging zijn, ‘actief’ om de bal vragen/ meedoen, ‘strak’ inspelen, kortste weg naar
de goal/ bal nemen, acties maken, ‘rust aan de bal’, ‘hoog handelingstempo’,
‘doorbewegen’, om je heen kijken.
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b. Opstelling
i. Probeer de beschikbare kwaliteiten zo optimaal mogelijk te benutten maar rouleer
vooral bij de F-pupillen ook nog veel van positie (incl. de keeper).
ii. Voorkom dat spelers niets staan te doen en laat iedereen zoveel mogelijk actief aan
het spel deelnemen. Bij m.n. de eerstejaars F-jes hoort kluitjesvoetbal er ook gewoon
bij en door daar actief aan mee te doen, leren de kinderen ook.
iii. Indien in een wedstrijd sprake is van een groot krachtsverschil is het goed om de
opstelling ook eens om te gooien (bijv. in de tweede helft). Zet verdedigers maar eens
in de aanval en aanvallers in de verdediging. Dit komt de spelers uiteindelijk ten
goede aangezien ze anders moeten gaan handelen en denken.
iv. Aanvoerderschap: omdat iedereen graag aanvoerder wil zijn, dit rouleren en
uitleggen wat er dan moet gebeuren (o.a. handen schudden voor de wedstrijd,
tossen). Om een echte wedstrijd zo goed mogelijk na te doen, kan een echte
aanvoerdersband belangrijk zijn.
4. Wissels
a. Zo veel mogelijk voorkomen dat er wissels staan en in overleg met de coach of leider van de
tegenpartij iedereen proberen te laten voetballen (bijv. via 9 tegen 9 bij 1e jaars F-jes).
b. Bij teams en spelers waar het resultaat minder belangrijk wordt geacht, heeft ieder zijn beurt
om te wisselen.
c. Het wisselen van spelers kan, wanneer het belang van een wedstrijd meespeelt (bij winst of
verlies), veranderen. Wees hier (vooraf) helder over richting spelers en ouders, dit speelt bijv.
bij selectieteams.
5. Pauze
In de pauze wordt even kort (ca. 5-7 min.) naar binnen gegaan -bij mooi weer wordt buiten gebleven- en
wordt wat gedronken en gegeten (resp. thee of water en fruit). Vervolgens kunnen kort enige
aanwijzingen worden gegeven, kan het team gemotiveerd worden (indien nodig) en wordt het veld weer
opgegaan (evt. aangevuld met een yell). Zie tevens het onderwerp Coaching (Nb: coachbord).
6. Na afloop
Als de wedstrijd is afgelopen neemt elke speler (dus ook de keeper) een penalty op de keeper van de
tegenstander. Laat het team hiervoor rustig in een rij ter hoogte van de penaltynemer plaatsnemen -let
op dat er wel voldoende ruimte wordt gegeven- waarna om en om een strafschop wordt genomen (Tips:
Voor de penaltynemer: goede aanloop, binnenkant voetschieten: hard en in de hoek; Voor de keeper: kijk
goed naar de bal, kom naar voren en niet te snel gaan liggen).
Na afloop van de penaltyreeks worden de tegenstanders -incl. de begeleiding- en de scheidsrechter door
één ieder bedankt voor de wedstrijd en/ of succes voor de volgende wedstrijd gewenst. Hierna wordt de
wedstrijdbal van de scheidsrechter terug ontvangen (bij thuiswedstrijden), worden de ballen en hoedjes
bij de beheerder ingeleverd en wordt er gedoucht (dit evt. onder begeleiding van een ouder/ verzorger).
De scheidsrechter geeft vervolgens de uitslag aan het wedstrijdsecretariaat door.
Aanverwante documenten op deze handreiking zijn o.a. het “Basisstuk TC VV Heerenveen (januari 2016)”,
en het “Kampioenschapsprotocol”. Deze zijn via de website van de club beschikbaar.
Tot slot, heb je suggesties? Je bent altijd welkom.
De Technische Commissie.
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Bijlage behorend bij A. Wedstrijdvoorbereiding onderdeel 5. a.
i.

en

iii.

ii.
X 1

X 1
1a.

X 2

1b.

X 2

X 3

X 3

Bijlage behorend bij A. Wedstrijdvoorbereiding onderdeel 6.
a.

b.

en
X 1

1
X

c.

X
X
X
X
X Coach

Keeper

Keeper

Legenda:

X = hoedje
= wegdraaien
1, 2, 3 = spelers
= pass
= dribbel met bal
= dribbel zonder bal
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