Voetbalontwikkelingsmodel Algemeen
1. Technisch-tactische ontwikkelingsdoelen

2. Mentale ontwikkelingsdoelen

3. Fysische ontwikkelingsdoelen

4. Algemeen overzicht leerplandoelstellingen per ontwikkelingsfase

5. INHOUDELIJKE BEPALING VOLGENS HET
ONTWIKKELINGSMODEL
5.1

Ontwikkelingsfase 11 tegen 11: U15

5.2

Ontwikkelingsfase 11 tegen 11: U17

5.3








Eindtermen + opleiding en coaching knapen : U15 (13-14 jaar)

Wedstrijd als middel.
Wedstrijdrijpheid.
De aangeleerde technieken moeten omgezet worden met uitvoering in snelheid en
ritmeveranderingen.
Vanaf de 14-jarigen krijgen conditietrainingen met bal de nodige aandacht.
In deze leeftijdsfase gaat het om het verder ontwikkelen van het inzicht, gekoppeld aan de
communicatie.
Het verder ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene
uitgangspunten in de hoofdmomenten “balbezit tegenpartij (teamfunctie storen/afschermen
van opbouw tegenstander, vastzetten/jagen/duel om de bal, doelpunten voorkomen) en
“balbezit” (teamfunctie opbouwen, aanvallen en scoren). Besteed dus aandacht aan
spelcombinaties met verhoogde uitvoeringsmogelijkheid en varianten.
Op tactisch gebied moeten dus verschillende wedstrijdsituaties aangeleerd worden, op het
bord en op het veld. Bijvoorbeeld: wat te doen bij balbezit / verlies?

AANLEREN VAN HET VOETBAL ZONDER BAL…
MEER MET JE HOOFD DAN MET DE BENEN (plaatsing, vrijlopen…)
 Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren:
Fase 1: Balbezit tegenpartij
 Positiespel is belangrijk om samen doelpunten te voorkomen en de bal proberen te
heroveren en om vervolgens te kunnen opbouwen, aanvallen en scoren.
 Algemene uitgangspunten in de verschillende linies.
 Spelbedoeling in de verschillende linies.
Fase 2: Balbezit
 Positiespel is belangrijk om bij de goal van de tegenpartij te kunnen komen.
 Algemene uitgangspunten in de verschillende linies.
 Spelbedoeling in de verschillende linies.
 Aandachtpunten voor de trainer
 Het gaat in deze categorie vooral om de accenten op het vlak van het inzicht en van de
communicatie. Wanneer er aan deze beide aspecten te weinig aandacht wordt gegeven
zal dit een negatieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling op technisch en fysiek
vlak van de speler.
 Eerst het inzicht in het spel bij het opbouwen, aanvallen en verdedigen.
 Daarna het leren functioneren binnen een teamorganisatie (1-4-3-3).
 Taken en functies dienen inhoud te krijgen, steeds binnen de 3 teamfuncties en
gekoppeld aan de plaats in het speelveld.
 Concreet betekent dit aandacht voor:
 Veldbezetting
 Onderlinge afstand
 Kwaliteit van het positiespel.( met en zonder bal )
 Diepte in het spel.









EINTDERMEN VAARDIGHEDEN:
Herhaling vaardigheden miniemen
Traptechnieken verder uitwerken: effectbal, dropshot, stiftbal, lobbal, …
Voorzetten kunnen geven onder druk
Snelheid van uitvoering, omschakeling balbezit/verlies
Snelheidsoefeningen en coördinatie
Beperkte conditietraining met bal (14-jarigen)
Discipline / mentaliteit










EINDTERMEN WEDSTRIJDGERICHT:
Meevoetballende keeper
Opbouw van achteruit
Druk op de tegenstrever
Toepassing/gevaar buitenspelregel
coaching van medespelers
Uitvoeren van opdrachten
Wedstrijdmentaliteit
Fair-play

EINDTERMEN Mentaal
 Coaching
 Discipline
 willen winnen‟ (verder ontwikkelen)
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Eindtermen + opleiding en coaching scholieren : U17 (15-16 jaar)

Wedstrijd als middel.
Wedstrijdrijpheid/competitierijpheid.
In deze fase wordt het rendement van handelen al belangrijk. Rendement van de
taakuitvoering in relatie tot het teamresultaat.
Blijven herhalen trap – en stoptechnieken is nog altijd heel belangrijk. Het technische
vermogen van de spelers trachten te verhogen.
Conditietrainingen met bal krijgen meer aandacht.
Vanaf de 15 jarigen beperkte krachttrainingen.
Het talent van de speler wordt stilaan verder ontwikkeld. Wie is geschikt voor welke
positie en welke taken moet hij hierbij uitvoeren. Leren omgaan met andere speelwijzen
(eigen team en tegenstander).
Wedstrijdanalyse en analyse van de tegenstander krijgen hier aandacht.
Begrip van trainers en begeleiders voor een lichamelijke ongelijkheid (puberteit slungelperiode) is hier nodig.
Spelers krijgen een eerste voorbereiding naar de 1ste ploeg toe.
Methodische aanpak om de leerdoelstellingen te realiseren:

Fase 1: Balbezit tegenpartij
 Algemene principes teamorganisatie en individuele uitvoering van detaak.
 Het individu in een teamorganisatie; inzicht in taken van teamgenoten; herkennen van
sterke en zwakke punten medespelers.
Fase 2: Balbezit
 Algemene principes teamorganisatie en individuele uitvoering van de taak.
 Het individu in een teamorganisatie; inzicht in taken van teamgenoten; herkennen van
sterke en zwakke punten medespelers.
Fase 3: Wisseling van balbezit
 Moment van balverlies.
 Moment van balverovering.
 Spelbedoelingen en algemene uitgangspunten eigen maken; algemene principes van het
omschakelen.
 Aandachtpunten voor de trainer
 Ontwikkelen teamtaken, taken per linie, per positie.
 Wedstrijdcoaching: wedstrijdrijpheid ontwikkelen, ontwikkelen van de individuele
bijdrage aan het resultaat van de wedstrijd (start wordt gemaakt met het rendement van
handelen). Het accent komt nu te liggen op het complete eisenpakket.
 Koppelen aan TECHNIEK + INZICHT EN COMMUNICATIE









EINDTERMEN VAARDIGHEDEN:
Herhaling vaardigheden Knapen
Positiespel
Conditietraining met bal
Beperkte krachttraining (15-jarigen)
Tekortkomingen bijschaven
Zelfdiscipline
Wedstrijdanalyse met de trainer












EINDTERMEN WEDSTRIJDGERICHT:
Meevoetballende keeper
Opbouw van achteruit
Druk op de tegenstrever
Positiespel bij balbezit/verlies
Coaching van medespelers
Snelle analyse directe tegenstrever
Aanwakkeren winnaarmentaliteit
Het spelen van verschillende systemen
Spelers moeten in staat zijn van individuele opdrachten uit te voeren
Fair-play









EINDTERMEN Mentaal
Coaching
Discipline
een winnaars mentaliteit hebben
zich in dienst van het team willen stellen
verantwoordelijkheid voor het teambelang willen dragen
„op resultaat‟ willen spelen
zijn specifieke kwaliteiten benutten om het wedstrijdresultaat te beïnvloeden

