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Voetbalhandboek speelwijzetraining

Het voetbalhandboek ‘speelwijzetraining’ is het theoretisch 

kader voor de  4 praktijkboeken ‘opbouwen’, ‘aanvallen via 

de flank’, ‘aanvallen door het  centrum’ en ’verdedigen/om-

schakelen’.

Dit handboek bestaat uit 5 eBooks:

• Ontwikkelen van een voetbalvisie

• Ontwikkelen van een speelwijze

• Fundamentele oefenvormen

• Periodisering

• Uitwerken van de training en vertaling naar de wedstrijd 

We raden de coach aan om de boeken in deze volgorde te 

lezen, vooraleer aan de slag te gaan met de 4 praktijkboeken 

‘speelwijzetraining’. Zo krijg je een uitstekend zicht op de 

visie en de structuur van de voetbalmethode.

In deel 3 ‘fundamentele oefenvormen’ gaan we dieper in op 

de verschillende oefenvormen die we toepassen binnen 

speelwijzetraining: wedstrijdvormen, positiespelen en 

pass- en trapvormen.
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Fundamentele oefenvormen

In de praktijk zien we heel wat verschillende oefenvormen: 

dribbelvormen, techniek-,  pass- en trapvormen, afwerkvor-

men, 1 : 1, kleine en grote positiespelen, kleine en grote wed-

strijdvormen,... Er bestaan ook heel wat afgeleide vormen of 

combinaties. Kortom jeugdvoetballers krijgen heel wat ver-

schillende oefenvormen voorgeschoteld. We vinden het 

geen goed idee om de spelers teveel verschillende oefenvor-

men aan te bieden. Een te grote diversiteit haalt de effectivi-

teit  van de training naar beneden. Daarenboven bemoei-

lijkt het de vertaalslag van de training naar de wedstrijd. Spe-

lers hebben nood aan simpele en duidelijke oefenvormen. 

Maar welke kiezen we dan en waarom?

Voor de oefenvormen stellen we volgende eisen:

1. Wedstrijdecht karakter

• Bij het kiezen van oefenvormen is de relatie met de wed-

strijd cruciaal. Er moet sprake zijn van een wedstrijdecht 

karakter.

2. Afgebakende ruimte

• Zo kiezen we ervoor om de vormen in een afgebakende 

ruimte te organiseren. Ook in de wedstrijd krijgt de speler 

te maken met deze weerstand.

3. Posities geïntegreerd

• De posities zijn geïntegreerd in de vormen. De spelers 

moeten zien om welke posities het gaat.

4. Duidelijke richting

• Er moet ook een duidelijke richting zijn. Sommige oefen-

vormen vliegen alle richtingen uit. Verwarrend voor de 

spelers, want in de wedstrijd bemerken we vooral twee 

richtingen: naar het doel van de tegenpartij  (opbouwen - 

aanvallen) én naar het eigen doel (verdedigen).

5. Veel herhalingen

• Een garantie op een aantal herhalingen. De spelers moe-

ten vaak aan de bal komen en er mogen geen wachtrijen 

ontstaan.

6. Geïsoleerd of met medespelers/tegenstanders

• Er moet plaats zijn voor geïsoleerde vormen én voor vor-

men met medespelers en tegenstanders.
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Binnen ‘De Voetbalmethode’ beperken we het aantal vor-

men en we kiezen bij het trainen van speelwijze voor vol-

gende fundamentele oefenvormen:

• Wedstrijdvormen

• Positiespelen

• Pass- en trapvormen

Waarom kiezen we voor deze oefenvormen?

Wedstrijdvormen:

Logisch, want ze staan het dichtst bij de echte wedstrijd. Al-

le ingrediënten zijn aanwezig: afgebakende ruimte, posi-

ties, duidelijke richting,... een uitstekende tool voor de 

coach. 

Positiespelen:

Positiespelen leveren een belangrijke bijdrage bij het trai-

nen van de teamfuncties ‘opbouwen’ en ‘aanvallen’, maar 

ook binnen ‘druk zetten’ kunnen ze hun rol spelen.  Ze zijn 

makkelijk vertaalbaar naar de wedstrijd: ze hebben een wed-

strijdecht karakter, er is sprake van een afgebakende ruim-

te, de coach kan er ‘richting’ in verwerken en ook de posi-

ties zijn integreerbaar. 

Pass- en trapvormen:

Naast de wedstrijdvormen en positiespelen laten we ook 

ruimte voor vormen zonder medespelers en tegenstanders. 

Binnen speelwijzetraining bieden ook pass- en trapvormen 

een meerwaarde. De spelers leren passen en trappen in de 

wedstrijdechte context. Daarenboven zijn ze makkelijk ver-

taalbaar naar een positiespel of een wedstrijdvorm.

Bij het kiezen van oefenvormen primeren niet de diversiteit en de 
kwantiteit, maar wel de specificiteit en de kwaliteit!
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Analyse van wedstrijdvormen:

Bij het uitwerken van een wedstrijdvorm is het noodzakelijk 

om de link met de wedstrijd te behouden. In de praktijk zie 

je allerlei organisaties en regels opduiken die de wedstrij-

dechtheid in het gedrang brengen.

We zijn geen voorstander van het gebruik van vakken in 

een wedstrijdvorm. In een echte voetbalwedstrijd vind je 

ook geen vakken. Toch kan men vakken of zones integre-

ren die de situatie in de wedstrijd benaderen. 

Praktijkvoorbeeld:

In de opbouwzone wordt er 2 + K : 1 gespeeld. De verdedi-

gers (3 en 4) proberen de spits uit te spelen en één van de 

twee middenvelders (6 of 8) in het andere vak te bereiken. 

Na het inspelen van één van de middenvelders valt het vak 

weg en spelen we in hele de ruimte. Zo komen de spelers on-

middellijk in een wedstrijdechte situatie terecht.
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Het gebruik van kaatsers of neutrale spelers kan als ze zich 

in een echte positie uit de wedstrijd bevinden. Zo geloven 

we bijvoorbeeld niet in kaatsers die naast het doel staan.

Praktijkvoorbeeld:

De  twee neutrale spelers (N) aan de buitenkant nemen de 

positie van de buitenspelers in. Ze kunnen door beide partij-

en gebruikt worden.

Heel wat wedstrijdvormen zijn artificieel en hebben geen link met 
de wedstrijd! Het vertrekpunt is de originele 11 : 11 met twee grote 
doelen en twee keepers!
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Omschrijving van wedstrijdvormen:

Een wedstrijdvorm is een oefenvorm waarbij twee teams in een 
afgebakende ruimte in tegenovergestelde doelen proberen tot 
scoren te komen

De wedstrijdvorm is de belangrijkste oefenvorm in de me-

thode, deze vorm staat het dichtst bij de wedstrijd. Hij vol-

doet aan alle eisen die we vooropstellen:

Eisen voor wedstrijdvormen:

• Wedstrijdecht karakter

• Twee teams en tegengestelde bedoelingen

• Afgebakende ruimte

• Posities geïntegreerd

• Duidelijke richting

• Veel herhalingen

In het hoofdstuk ‘opdelen in trainingslevels’ (deel 2) gaan 

we dieper in op de manier waarop de wedstrijdvormen tot 

stand komen. Daarbij starten we vanuit de wedstrijdsituatie 

en bouwen we de vorm af, door het aantal medespelers en 

tegenstanders te reduceren. Zo beschikt de coach over ver-

schillende levels die hij, afhankelijk van het proces waarin 

zijn team zich bevindt, kan inpassen.

Het bepalen van de wedstrijdvormen:

Bij het kiezen van de wedstrijdvormen in de training zal de 

coach rekening moeten houden met een aantal aspecten:

De doelstelling van de training:

De coach zal, afhankelijk van de doelstelling, minder of 

meer spelers integreren in de wedstrijdvorm. 

Het proces waarin de spelers zich bevinden:

In de beginfase is het logisch om eenvoudige situaties te 

trainen, het aantal medespelers en tegenstanders is dan be-

perkt. In een latere fase (na een reeks trainingen) kan hij de 

aantallen verhogen. Binnen bepaalde trainingsdoelstellin-

gen kan de coach onmiddellijk overschakelen op grotere 

aantallen.
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Het inzichtelijk niveau van de spelers:

In de praktijk zie je coaches bij het gebruik van wedstrijdvor-

men vooral met grote aantallen aan de slag gaan. Verras-

send, want elke leeftijdsgroep heeft zijn beperkingen. Zo 

hebben spelers van bijvoorbeeld 9 jaar een minder ontwik-

keld inzichtelijk vermogen dan iemand van 15 jaar.  

De grootte van het speelveld:

Op fysiek vlak zijn er in de verschillende leeftijdsgroepen 

significante verschillen: meer spelers betekent ook grotere 

speelvelden en grotere afstanden die ze moeten overbrug-

gen. 

Het aantal balcontacten:

Kleinere wedstrijdvormen leiden tot een groter aantal bal-

contacten. Grotere wedstrijdvormen daarentegen stellen de 

coach in staat om meer tactisch inzichtelijke aspecten te 

trainen.

Om de coach meer handvaten te geven bij het gebruik van 

wedstrijdvormen hebben we ze ingedeeld vier clusters. De-

ze aantallen zijn richtinggevend.

Het eigen team heeft de bal:

Cluster 1:  1 : 1 tot 3 : 2 wedstrijdvormen

Cluster 2:  3 : 2 tot 5 : 4 wedstrijdvormen

Cluster 3:  5 : 4 tot 8 : 7 wedstrijdvormen

Cluster 4:  8 : 7 tot 11 : 10 wedstrijdvormen

De tegenstander heeft de bal:

Cluster 1:  1 : 1 tot 2 : 3 wedstrijdvormen

Cluster 2:  2 : 3 tot 4 : 5 wedstrijdvormen

Cluster 3:  4 : 5 tot 7 : 8 wedstrijdvormen

Cluster 4:  7 : 8 tot  10 : 11 wedstrijdvormen
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Cluster 1:  

1 : 1 tot 3 : 2 / 1 : 1 tot 2 : 3 wedstrijdvormen

De coach kan kleinere wedstrijdsituaties trainen of bepaal-

de technische vaardigheden meer accentueren. Ook als de 

tegenstander de bal heeft, kan hij inzoemen op inzichtelijke 

/ technische situaties.

Cluster 2:  

3 : 2 tot 5 : 4 / 2 : 3 tot 4 : 5 wedstrijdvormen

In deze groep wedstrijdvormen kan de coach werken met 

kleine inzichtelijke situaties, gericht naar de posities of de 

samenwerking tussen meerdere posities. Ook wanneer de 

tegenpartij de bal heeft, komt dit van pas.

Cluster 3:  

5 : 4 tot 8 : 7 / 4 : 5 tot 7 : 8 wedstrijdvormen

Deze vormen zijn geschikt voor het trainen met twee linies.

Cluster 4:  

8 : 7 tot 11 : 10 / 7 : 8 tot 10 : 11  wedstrijdvormen

Deze vormen zijn geschikt voor het trainen met drie linies.
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Hoe ontwikkel je wedstrijdvormen? 

We kiezen voor hetzelfde praktijkvoorbeeld:

Teamfunctie: opbouwen

Teamfase 1: het opbouwen van achteruit 

Waar? 

• Op de eigen helft

Wie? 

• Eigen team: De verdedigers en middenvelders

Tegenstander: De aanvallers en de middenvelders

Wanneer? 

• Geen specifiek moment

• In de opbouw

Wat? 

• Het uitspelen van de diepe spits van de tegenpartij, het in-

spelen van het middenveld en het inschuiven van één van 

de twee centrale verdedigers naar het middenveld.

Na het bepalen van de wedstrijdsituatie volgen we volgende 

stappen:

1. We kiezen een organisatievorm

In deze doelstelling kiezen we voor een half veld. We vertrek-

ken van aan het eigen doel.

2. We maken een keuze uit de verschillende levels:

In dit praktijkvoorbeeld kiezen we voor de volgende levels 

uit de toolbox.

• level 4:   4 + K : 2

• level 5:   4 + K : 3 

3. We werken de wedstrijdvorm uit:
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Eerste fase: we organiseren de vorm

• We zetten de organisatievorm uit en kiezen de grootte van 

het veld: 40 m x 25 m.

• We bepalen de manier waarop er kan gescoord worden: 

twee kleine doelen én een groot doel met keeper.

• We plaatsen alle spelers in hun positie. Bij het eigen team 

de keeper, de twee centrale verdedigers en de twee mid-

denvelders. Bij het andere team kiezen we voor een aanval-

ler en een middenvelder.

• We bepalen de manier van doorschuiven:  de twee verdedi-

gers op het veld roteren met de twee verdedigers naast het 

veld. De coach kan het volledige viertal wisselen of onder-

ling roteren (afhankelijk van het aantal spelers). We star-

ten de vorm 3x na elkaar op met dezelfde spelers. Zo verlie-

zen we minder tijd met het doorschuiven.

• Vervolgens bepalen we hoe we de vorm opstarten:

  bij de keeper

• We bepalen of we gerichte opdrachten integreren in de 

wedstrijdvorm.

  de keeper kan in de eerste fase alleen opbouwen  

  via de centrale verdedigers.
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Tweede fase : we starten de vorm op

• We laten de spelers wennen aan de organisatie en de ma-

nier van doorschuiven. De coach analyseert en observeert 

de vorm. Hij bepaalt de belangrijkste coachmomenten en 

legt die vast in een doordachte volgorde.

• Hij legt de vorm stil en geeft de spelers een eerste tip mee. 

Daarna geeft hij nog maximum twee coachingstips.  

• Hij kan de moeilijkheidsgraad van de vorm verhogen door 

bijvoorbeeld de terugspeelbal naar de keeper te verbieden.

• Hij eindigt met een spelvorm: de verdedigers staan 2-0 

voor, wie scoort er vier doelpunten?

Derde fase: we bouwen de vorm uit

• We integreren een extra verdediger. Zo heeft elke midden-

velder een directe tegenstander.

• De coach laat de spelers de oefening uitvoeren en geeft 

vervolgens een aantal tips.

• Hij eindigt opnieuw met een spelvorm.
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Moeilijker / makkelijker maken van de wedstrijdvorm

Bij het moeilijker / makkelijker van de vorm zie je in de prak-

tijk vaak allerlei contexloze regels opduiken: er duiken vak-

ken op, het aantal baltoetsen wordt beperkt,...

In een echte voetbalwedstrijd is er geen sprake van vakken 

of van een beperkt aantal balcontacten. Wel van vaste weer-

standen zoals medespelers en tegenstanders, richting, afge-

bakende ruimte en tijd. We integreren vooral, wanneer we 

de vorm makkelijker / moeilijker willen maken, de echte 

weerstanden uit de wedstrijd. 

Aantal medespelers en tegenstanders:

Door het aantal medespelers en tegenstanders te vergroten 

of te verkleinen kan de coach de moeilijkheidsgraad van de 

vorm manipuleren. Bij het ontleden van de wedstrijdsitua-

tie zijn we hier al dieper op ingegaan.

Afgebakende ruimte:

De coach kan de wedstrijdvorm moeilijker / makkelijker ma-

ken door met de afstanden te spelen. Door de lengte en / of 

breedte te verkleinen vergroot hij de moeilijkheidsgraad. 

Het spelen met ruimte is een van de belangrijkste tools voor 

de coach.

Tijd:

De coach kan de tijd als weerstand inzetten. Zo kan hij de 

speeltijd beperken en de spelers onder druk zetten door ze 

in een bepaalde tijdslimiet te laten scoren.

Richting:

Richting is een grote weerstand voor jeugdvoetballers. Door 

de vormen  in twee richtingen te organiseren (zoals in de 

echte wedstrijd) onstaan er tegengestelde bedoelingen. Zo 

heeft het bijvoorbeeld geen zin om met vier doelen in vier 

richtingen te werken. Dit haalt de echtheid van de vorm on-

deruit.
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Trainingsintensiteit

Voetbal is een keuze- en intensiteitssport: de spelers moe-

ten in de wedstrijd vaak aan een groot tempo de juiste keu-

zes te maken. Op een voetbaltraining ligt het tempo meestal 

een stuk lager dan in de wedstrijd. Hierdoor handelen de 

spelers aan een lagere snelheid dan dat in de wedstrijd ver-

eist is. Een opmerkelijke vaststelling, want net het handelen 

op de grens van ’het kunnen’ laat de spelers toe om ontwik-

kelingsstappen te zetten. Bij het organiseren van de trai-

ning kan de coach de intensiteit van de trainingssessie beïn-

vloeden door de wedstrijdweerstanden te manipuleren. Hij 

kan een tijdslimiet instellen of de ruimte kleiner maken. 

Ook de duur van de vorm speelt een bepalende rol. Zo kan 

de coach beter kiezen voor een kortere duur met hoge inten-

siteit.

Zo is het bij 11 : 11 beter om in blokken van twee of drie keer 

10 tot 12 minuten te werken in plaats van 30 minuten aan 

één stuk door te gaan.

Voor het bepalen van de duur kan de coach het volgende 

schema gebruiken:

• Wedstrijdvormen van 1 : 1 tot 3 : 2: blokken van 30 tot 60 sec

• Wedstrijdvormen van 3 : 2 tot 5 : 4: blokken van 1 tot 3 minuten 

• Wedstrijdvormen van 5 : 4 tot 8 : 7: blokken van 4 tot 8 minuten 

• Wedstrijdvormen van 8 : 7 tot 11 : 11: blokken van 8 tot 10 

minuten 

De coach hoeft bij het meten van de maximum duur geen 

technologische middelen in te schakelen.  Door het tempo 

in te vorm te volgen, de ademhaling van de spelers en hun 

lichaamstaal te observeren, kan hij makkelijk de juiste duur 

van de blokken bepalen.

Vanaf 16 jaar kan je een voetbalconditie model volgen, waar-

door de arbeid- rust verhoudingen nog duidelijker zijn.

Bij kortere blokken is het noodzakelijk dat het spel aan de 

gang blijft. Voorzie bijvoorbeeld voldoende ballen. Dat be-

vordert de hoge intensiteit en dat komt de ontwikkelingen 

van de spelers ten goede.

De coach kan de intensiteit van de wedstrijdvorm ook verla-

gen en de duur dus verlengen.  
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Buitenspel 

Buitenspel zie je nauwelijks op training. Een beetje raar, 

want in een echte voetbalwedstrijd telt buitenspel altijd. 

Zonder buitenspel ontstaat er een nieuw spel: spelers bewe-

gen anders op het veld en hebben meer vrijheden. 

Integreer buitenspel in je wedstrijdvormen! Het geeft meer 

inhoud aan de training en stelt hogere eisen aan het hande-

len van de spelers.

Enkele voorbeelden:

• In sommige wedstrijdvormen is er sprake van buitenspel 

voor één team. (tekening 1)

• Bij een wedstrijdvorm met ongeveer dezelfde aantallen (4 : 

4  5 : 5,...) kan de coach een middenlijn integreren zoals in 

de echte wedstrijd. (tekening 2)

• In sommige gevallen is het aangewezen om met een bui-

tenspellijn te werken. (tekening 3)
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Tekening 1: in deze wedstrijdsituatie kunnen 

enkel de vier aanvallers buitenspel lopen. Het 

opbouwende team kan geen buitenspel lopen 

op de eigen helft.

Tekening 2: in deze situatie creëren we een 

middenlijn zoals in de wedstrijd.

Tekening 3 :in deze 2 : 1 situatie kan de verdediger 

makkelijk de buitenspelval opzetten, waardoor er 

onnatuurlijke situaties ontstaan. In dat geval ver-

kiezen we om met een buitenspellijn te werken. 



De manier van scoren

De coach heeft verschillende tools om de spelers te laten 

scoren. Afhankelijk van de doelstelling kan hij volgende keu-

zes maken:

• Groot doel met keeper

• Kleine doelen

• Aanspelen van een medespeler

• Lijndribbel

•Vormen met 

een groot doel 

zijn vooral in de 

eindfase van de 

training erg ge-

schikt. Ook voor 

de beleving van 

de spelers bieden 

ze een meerwaar-

de. 

•Bij sommige 

doelstellingen (bijvoorbeeld, de opbouw van achteruit) is 

het niet zo wedstrijdecht om tijdens die opbouw op de ei-

gen helft op een doel af te werken. We opteren hier voor 

een andere manier van scoren

• Het afwerken op kleine doelen is een leuke variante. De 

doelen kunnen zo gepositioneerd worden dat ze de (fictie-

ve) positie van een bepaalde speler innemen. Zo kan in de 

opbouw de coach met drie kleine doelen werken voor de 

posities van diepe spits én de twee buitenspelers. De 

coach kan de doelen zo richten dat  ze overeenkomen met 

de passlijn. In dit voorbeeld hebben we de doelen van de 

flankaanvallers wat ingedraaid.

• De doelen hoeven niet in de afgebakende ruimte te staan. 

De coach kan ze ook een aantal meter buiten het speelveld 

plaatsen.
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Kleine doelen



• Het viertal kan scoren door de spits in het vak aan te spe-

len. Bijkomende optie: de diepe spits (9) mét of zonder te-

genstander.

• Het aanspelen van medespelers in een bepaalde zone is 

een interessante tool. Dit kan je toepassen in de teamfunc-

ties ‘opbouwen’, ‘aanvallen via de flank’ en ‘aanvallen door 

het centrum’. 

• We zijn geen voorstander van lijndribbelen: de speler aan 

de bal wordt gedwongen om te dribbelen, vaak op een 

plaats op het veld waar dit niet opportuun is.  Dit brengt 

de wedstrijdechtheid van de vorm in gevaar. In de te-

amfunctie ‘aanvallen via de flank’ kan je de lijndribbel wel 

gebruiken, al is het beter om ook daar een aanspeelpunt te 

voorzien. 
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Het optimaliseren van de organisatie

• Geen wachtrijen en tijdverlies!

De coach kan bij het trainen met wedstrijdvormen gebruik 

maken van verschillende organisatievormen. Hierdoor is 

het aantal herhalingen gegarandeerd en komen de spelers 

voldoende aan bod. Ook binnen de organisatie heeft de 

coach verschillende mogelijkheden om bij het doorschui-

ven wachttijden te vermijden.  Een praktijkvoorbeeld:

Optie 1: een extra verdediger (1)

De coach kan een extra verdediger naast het veld plaatsen. 

De verdedigers wisselen telkens als de vorm opnieuw start. 

Hij laat ze doorschuiven in wijzerzin, zo komen ze op alle 

posities terecht.

Optie 2: een extra medespeler (2)

De coach plaatst een extra medespeler naast het veld. Die 

wisselt met iemand binnen zijn eigen specifieke positie.
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In de vorm 4 + K : 2 zijn er in totaal 6 spelers en een keeper bezig. Maar wat 

doet de coach als er 7, 8, 9 spelers opduiken op training? Enkele tips.

De organisatie bij 7 veldspelers 

1"

2"



Optie 1:  een extra verdediger en extra medespeler (1)

  Men kan beide spelers gelijktijdig laten wisselen.

Optie 2:  de coach kan twee verdedigers wisselen

Optie 3:  de coach kan twee medespelers wisselen

Optie 1: 2 verdedigers en 1 medespeler wisselen (1)

De coach wisselt twee verdedigers en 1 medespeler (afhanke-

lijk van de positie).

Optie 2: 2 medespelers en 1 verdediger wisselen

De coach wisselt twee medespelers (afhankelijk van de posi-

tie) en 1 verdediger
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De organisatie bij 8 veldspelers 

1"

De organisatie bij 9 veldspelers 

1"



Optie 1: het volledige opbouwende team wisselen (1)

Bij het heropstarten van de vorm wordt het volledige team 

gewisseld

Optie 2: 2 verdedigers en 2 medespelers wisselen

Je wisselt telkens 4 spelers.

Optie 1: het volledige opbouwende team wisselen en 3 ver-

dedigers laten roteren (1)

Bij het heropstarten van de vorm wordt het volledige team 

gewisseld. De 3 verdedigers (twee op het veld en één er-

naast) roteren.

De organisatie bij 12 veldspelers

De coach kan twee organisatievormen met 6 spelers naast elkaar 
plaatsen.
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De organisatie bij 10 veldspelers 

1"

De organisatie bij 11 veldspelers 

1"



Alle spelers aan de slag!

Bij een teveel aan spelers is het niet altijd aangewezen om 

met rotatie of wissels te werken. Vooral bij minder trainings-

tijd (op lager niveau) is het beter om twee vormen (met ver-

schillende aantallen) naast elkaar te plaatsen. Zo kan de 

coach bijvoorbeeld bij 11 spelers de wedstrijdvormen 4 + K : 

2 en  2 + K : 1 naast elkaar organiseren. Zo zijn alle spelers 

bezig.  

Door de twee organisaties naast elkaar te plaatsen, zal hij 

wat aanpassingen moeten doen ten aanzien van de grootte 

van de organisatievormen.

De coach kan ook de aantallen in de wedstrijdvormen aan-

passen naargelang het aantal spelers op training.  We ko-

men hier later op terug.
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4 + K : 2 2 + K : 1



Afmetingen

• In het hoofdstuk ‘organisatievormen’ zijn we al ingegaan 

op de grootte van de vormen. De coach kan kiezen tussen 

kleine en grote organisatievormen. 

• Bij het uitzetten van de vorm én het bepalen van de afme-

tingen kan de coach het best de verhoudingen van een vol-

ledig voetbalveld in acht nemen (100 lang x 60 meter 

breed). Pas de volgende regel toe:

 In de lengte: 10 meter per veldspeler (grootste team)

 In de breedte: 6 meter per veldspeler (kleinste team)

Hou de ruimte / tijd verhouding in het oog. Nu en dan zal 

de coach de afmetingen (vooral in de breedte) wat moeten 

aanpassen. Hou het dus realistisch.

• Afhankelijk van de leeftijd en het niveau kan de coach de 

ruimte vergroten of verkleinen.

• De coach kan de grootte van het speelveld aanpassen aan 

de doelstelling. Zo zal, bijvoorbeeld bij het wisselen van 

speelkant, eerder een ondiep en breed veld van toepassing 

zijn. Zo wordt de speler gestimuleerd om de bal van het 

kan te wisselen.

Praktijkvoorbeeld
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Wedstrijdvormen op verschillende niveaus
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De wedstrijdvorm als eindvorm in de training

De training wordt traditioneel met een wedstrijd afgesloten: 

de coach haalt de spelers bij elkaar, deelt ze in in twee  groe-

pen en start de wedstrijd. Vaak zie je, ongeacht de leeftijds-

groep,  twee grote groepen het tegen elkaar opnemen. Jam-

mer genoeg niet altijd met het maximale leerrendement. 

Binnen ‘De Voetbalmethode’ hebben we voor elke leeftijds-

groep de meest interessante wedstrijdvormen opgelijst. We 

vertrekken vanuit de ideale situatie weer en houden geen 

rekening met de beschikbare spelers; vergeet niet dat er ook 

wedstrijdvormen met andere aantallen mogelijk zijn zoals 4 

: 4 / 6 : 6 / 7 : 7 / 9 : 9,...

Pre level:

We opteren voor 3 : 3. Jammer genoeg zie je in de praktijk 

nog steeds 5 : 5 en zelfs 7 : 7 bij 5 tot 7 jarigen. De spelers 

voetballen op een kluitje en hebben alle moeite om aan de 

bal te komen, laat staan hem meester te worden. Binnen 3 : 

3 is er iets meer ruimte om de bal te  behandelen over de bal 

heen te leren kijken. 

Onplooiingslevel:

In deze leeftijdsgroep promoten we de wedstrijdvorm 5 : 5, 

uitstekend bij  het ervaren van ‘speelwijzetraining’. Ook klei-

nere vormen zoals 3 : 3 kunnen nu en dan aan bod komen. 

Bij de 10 – 11 jarigen kan de coach ook af en toe een wed-

strijdvorm 8 : 8 aanbieden.

Ontwikkelingslevel:

In het fundamental level kiezen we voor 8 : 8. Deze vorm 

stemt overeen met het inzichtelijke niveau van deze leef-

tijdsgroep. Nu en dan kunnen kleinere vormen aan bod ko-

men (5 : 5 / 3 : 3). Op het  einde van deze leeftijdsgroep (15 

jaar) kan er al even geproefd worden van 11 : 11.

Prestatielevel:

Als wedstrijdvorm is vooral 11 : 11 geschikt. Twee leeftijds-

groepen spelen tegen elkaar (bijvoorbeeld U17 tegen U 18). 

Deze wedstrijd kan 1x per week plaatsvinden. (bijvoorbeeld 

op donderdag). Daarnaast kan binnen het eigen team ook 8 

: 8 aan bod komen. In deze leeftijdsgroep doet ‘voetbalcondi-

tietraining’ zijn intrede, waardoor ook kleinere wedstrijdvor-

men periodiek op het programma staan.
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Analyse van positiespelen

Praktijkvoorbeeld 1

Bij een 6 : 3 probeert  het zestal de bal in bezit te houden. Als 

ze de bal 10 x rondspelen, scoren ze een punt. Het drietal 

probeert de bal te veroveren. Zij scoren als ze de bal buiten 

dribbelen.

Analyse:

• In dit positiespel is er niet echt sprake van een richting. 

De spelers passen de bal rond in alle richtingen. 

• De verdedigers kunnen scoren door de bal buiten te drib-

belen: dit heeft weinig voeling met de echte wedstrijd. 

• Er zijn geen tegengestelde bedoelingen (twee partijen te-

genover elkaar) 

Dit positiespel staat te ver af van de wedstrijd.

Het trainen van het positiespel mag geen doelloze bezigheid worden
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Praktijkvoorbeeld 2 

In deze positiespel 5 : 2met twee vakken probeert het zwarte 

team de bal te houden in het eigen vak. Twee spelers van 

het blauwe team proberen de bal te veroveren en naar het 

eigen vak te spelen. Lukt dat door het blauwe team dan wor-

den twee spelers van het zwarte team de jagers. Zij proberen 

de bal te heroveren en naar het eigen vak terug te spelen.

Analyse:

• In deze vorm spelen de twee verdedigers de bal terug naar 

het eigen vak. In het eigen vak krijg je een positiespel 5 : 2. 

Dit maakt de richting in dit positiespel vrij onduidelijk.

• De vorm wordt in de breedte afgewerkt. In de echte wed-

strijd spelen we in de lengte.

• Er is niet echt sprake van twee partijen: slechts twee spe-

lers schakelen om en proberen de bal te veroveren. Dit is 

niet wedstrijdecht.

• De posities komen niet overeen met de posities in de wed-

strijd. 

Ook bij dit positiespel  kunnen we de wedstrijdechtheid in 

vraag stellen.
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Omschrijving van positiespelen:

Het positiespel als oefenvorm is een middel om de keuzes aan de 
bal én de bijhorende vaardigheden mét en zonder bal, het aan- en 
meenemen én het passen en trappen, te optimaliseren.

Eisen voor positiespelen

Bij de keuze van het positiespel keren we terug naar de es-

sentie. We kiezen voor vormen die het dichtst bij de wed-

strijd staan en die aan de volgende eisen voldoen:

1. Twee teams en tegengestelde bedoelingen

In het positiespel maken we twee teams. Hierdoor ontstaan 

er tegengestelde bedoelingen, zoals in de wedstrijd.

2 Posities geïntegreerd

Er zijn posities voorzien. Zo kan de speler makkelijker de 

link leggen naar de wedstrijd.

3. Duidelijke richting

Beide teams krijgen een duidelijke richting mee. 

4. Veel herhalingen en geen tijdverlies

We zorgen ervoor dat de spelers steeds bezig zijn.

Welk positiespel kiezen we?

Binnen ‘De Voetbalmethode’ kiezen we voor volgende posi-

tiespelen. Deze vormen staan het dichtst bij de eisen die we 

stellen: 

• Positiespelen met 2 teams en 2 neutrale spelers

• Positiespelen met 2 teams en 3 neutrale spelers

• Positiespelen met 2 teams en 4 neutrale spelers

Naast deze positiespelen laten we ruimte voor eenvoudige, 

traditionele positiespelen in één ruimte:

• 3 : 1 / 3 : 2 / 4 : 1 / 4 : 2,... 

Alle andere varianten (met twee vakken, met een tussen-

ruimte, met  3 teams,...) laten we vallen. Deze positiespelen 

hebben zeker een invloed, maar staan te ver van de wed-

strijd.
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De traditionele positiespelen

Deze traditionele positiespelen kunnen als warming-up of 

‘introductie in het positiespel’ gebruikt worden:

• 3 : 1 

• 4 : 1 

• 4 : 2 

• 5 : 2  

• 5 : 3

De positiespelen met 2 neutrale spelers

Beide teams proberen in samenwerking met de twee neutra-

le spelers de bal in het bezit te houden. De coach kan, afhan-

kelijk van de doelstelling van de training, kiezen uit volgen-

de aantallen:
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• (6 : 6) + 2

• (7 : 7) + 2

• (8 : 8) + 2

• (9 : 9) + 2

• (2 : 2) + 2

• (3 : 3) + 2

• (4 : 4) + 2

• (5 : 5) + 2

5 : 3 (2 : 2) + 2



De positiespelen met 3 neutrale spelers

In dit positiespel proberen de twee teams de bal in bezit te 

houden, in samenwerking met de  twee neutrale spelers aan 

de buitenkant én de neutrale speler in het vak. De coach 

kan kiezen uit volgende aantallen:

• (2 : 2) + 3

• (3 : 3) + 3

• (4 : 4) + 3

De positiespelen met 4 neutrale spelers

In deze organisatie proberen de twee teams de bal in bezit 

te houden, in samenwerking met de 4 neutrale spelers aan 

de buitenkant. De coach kan, afhankelijk van de doelstel-

ling, de neutrale spelers op de 4 zijden plaatsen of telkens 2 

spelers aan 2 zijden positioneren. Hij kan kiezen uit volgen-

de aantallen:

• (4 : 4) + 4

• (5 : 5) + 4
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• (5 : 5) + 3

• (6 : 6) + 3

• (7 : 7) + 3

• (8 : 8) + 3

(2 : 2) + 3

• (6 : 6) + 4

•  (7 : 7) + 4



Hoe ontwikkelen je positiespelen?

Een praktijkvoorbeeld: we kiezen voor dezelfde voetbalsitua-

tie:

Teamfunctie: opbouwen

Teamfase 1: het opbouwen van achteruit 

Waar? 

• Op de eigen helft

Wie? 

• Eigen team: De verdedigers en middenvelders

• Tegenstander: De aanvallers en de middenvelders

Wanneer? 

• Geen specifiek moment

• In de opbouw

Wat? 

• Het uitspelen van de diepe spits van de tegenpartij, het in-

spelen van het middenveld en het inschuiven van één van 

de twee centrale verdedigers naar het middenveld.

Na het bepalen van de ‘voetbalsituatie’ gaan we als volgt te 

werk:

1. We kiezen een organisatievorm

We kiezen voor een organisatievorm waarin we het posi-

tiespel én de pass-en trapvorm kunnen combineren. Dit 

maakt het voor de spelers erg herkenbaar. We kiezen voor 

een afmeting van 40 m x 20 m. We sturen het positiespel in 

de richting van het doel van de tegenpartij.

2. We kiezen een positiespel en plaatsen de spelers exact in 

de posities vanuit de doelstelling en de wedstrijd

We kiezen voor de twee centrale verdedigers (3 en 4) en de 

twee middenvelders (6 en 8). De ene neutrale speler fun-

geert als keeper, de neutrale speler aan de andere kant zien 

we als diepe spits.

3. We werken het positiespel uit

Beide teams proberen de bal in bezit te houden in samen-

werking met de twee neutrale spelers.

• In de eerste fase laat de coach de spelers vrij: hij laat ze 

wennen aan de organisatie.
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• In de tweede fase legt de coach bepaalde accenten. Hij 

toont hoe de centrale verdedigers gebruik kunnen maken 

van de middenvelders.

• De laatste fase van het positiespel is een spelvorm. Een 

punt halen kan door: 

  - de bal x keer rond te spelen

  - de diepe spits aan te spelen

  - als eerste 5 keer te scoren

Moeilijker / makkelijker maken van het positiespel

Ook bij het positiespel hebben we dezelfde opmerkingen: 

bij het moeilijker/makkelijker van de vorm zie je in de prak-

tijk vaak allerlei contexloze regels opduiken: de spelers die-

nen de bal twee keer te raken, de spelers dienen de bal naar 

een ander vak te spelen,...

In een echte voetbalwedstrijd is er geen sprake van vakken 

of een beperkt  aantal balcontacten. In een wedstrijd zijn er 

vaste weerstanden zoals medespelers en tegenstanders, rich-

ting, afgebakende ruimte en tijd. 

Aantal medespelers en tegenstanders:

Door het aantal medespelers en tegenstanders in het posi-

tiespel te vermeerderen of te verkleinen kan de coach de 

moeilijksheidsgraad manipuleren. 

Afgebakende ruimte:

De coach kan het positiespel moeilijker / makkelijker ma-

ken door met de afstanden te spelen. Zo kan hij de vorm 

moeilijker maken door de lengte en/of breedte te verklei-

nen. Het spelen met ruimte is, met name in het positiespel, 

een van de belangrijkste tools voor de coach.
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Tijd:

De coach kan de tijd als weerstand inzetten. 

Richting:

Richting is een grote weerstand voor jeugdvoetballers. Door 

het positiespel in een rechthoek te organiseren en steeds 

twee aanspeelpunten in de lengte te voorzien, ontstaat er 

een duidelijke richting. De coach kan de richting meer bena-

drukken, waardoor de weerstand in de vorm vergroot.

Trainingsintensiteit

Voetbal is een keuze –en intensiteitssport: de spelers die-

nen in de wedstrijd vaak onder een groot tempo de juiste 

keuzes te maken. Op een voetbaltraining ligt het tempo 

over het algemeen een stuk lager dan in de wedstrijd. Hier-

door handelen de spelers op een lagere snelheid dan dat in 

de wedstrijd vereist is. Een opmerkelijke vaststelling, want 

net het handelen op de grens van’het kunnen’ laat de spe-

lers toe om ontwikkelingsstappen te zetten. Bij het organise-

ren van de training kan de coach de intensiteit van de trai-

ningssessie beïnvloeden door de wedstrijdweerstanden te 

manipuleren. Hij kan een tijdslimiet stellen of de ruimte klei-

ner maken. Ook de duur van de vorm speelt een bepalende 

rol. Zo kan de coach beter kiezen voor een kortere duur met 

hoge intensiteit dan het positiespel over een langere tijds-

spanne te organiseren.

De coach kan volgend schema volgen:

Positiespelen met min. 7 tot 11 verdedigers: 

• Blokken van 2 - 3 minuten

Positiespelen met 4-6 verdedigers: 

• Blokken van 1 - 2 minuten

Kleine positiespelen en minder dan 3 verdedigers: 

• Blokken van 1 minuut
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De coach hoeft bij het meten van de maximum duur geen 

technologische middelen in te schakelen.  Door het tempo 

in te vorm te volgen, de ademhaling van de spelers en hun 

lichaamstaal te observeren kan hij makkelijk de totale tijd 

bepalen. De coach voorziet voldoende rust tussen de blok-

ken en gaat vervolgens opnieuw aan de slag.  Vanaf 16 jaar 

kan er een voetbalconditie model gevolgd worden, waar-

door de arbeids rust verhoudingen duidelijker zijn.

Bij het spelen in kortere blokken is het noodzakelijk dat het 

spel op gang blijft. De coach dient bijvoorbeeld voldoende 

ballen te voorzien.  

De coach kan ook kiezen voor positiespelen met een lange-

re duur.  Het is aangewezen om de verdedigers regelmatig 

te wisselen.
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De manier van scoren

Bij de traditionele positiespelen: 3 : 1 / 4 : 1 / 4 : 2 / 5 : 2 / 5 : 3 

De verdedigers:

• De verdedigers kunnen de bal buiten dribbelen aan alle zij-
den.

• De verdedigers kunnen de bal alleen buiten dribbelen aan 
de korte zijden.

• Er wordt gewisseld als de verdedigers de bal 3 x afpakken

• De langst staande verdediger wisselt

• De verdediger die de bal afpakt wisselt

• De verdedigers kunnen scoren door een pion omver te 
schieten op de 4 hoeken.

• De verdedigers kunnen scoren in een leeg doel. Het doel 
staat aan één van de korte zijden.

• Bij balverlies wordt er direct gewisseld.

De aanvallers:

• De aanvallers kunnen scoren door de bal x keer rond te 
spelen.

• Na het x keer rondspelen, kunnen de aanvallers een extra 
punt behalen door te scoren in een leeg doel. Dit doel staat 
aan de korte zijde.

Bij de positiespelen met twee/ drie / vier neutrale spelers

(2 : 2) + 2 / (3 : 3) + 2 / (4 : 4) + 2 / (3 : 3) + 3 / (4 : 4) + 3 / (4 : 4) + 4,...

Het team aan de bal:

• Kan scoren door de bal x keer rond te spelen

• Na het x keer rondspelen van de bal  kan het team aan de 

bal een extra punt  behalen door te scoren in een leeg 

doel. De twee doelen staan aan de korte zijde. (zie tek 1)

• Een team kan scoren door de bal x keer rond te spelen én 

de eigen kaatser aan te spelen. Wie haalt het eerst 5 pun-

ten?

• Een team kan een punt winnen door de bal x keer rond te 

spelen én door te scoren in een doel met keeper. Wie 

maakt het eerst 5 doelpunten?

• Scoren kan door de bal x keer rond te spelen én een mede-

speler  in de zone aan te spelen. Wie haalt het eerst 5 pun-

ten? (zie tek 2)
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Het plaatsen van doelen
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Het creëren van een zone
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Afmetingen

• Bij het organiseren van postiespelen met twee teams kan 

de coach voor het bepalen van de afmetingen het best vol-

gende regel toepassen:

 In de lengte: 10 meter per speler

 In de breedte: 6 meter per speler

• Bij de traditionele vormen (van 3 : 1 tot 5 : 3) gelden er an-

dere afmetingen. Deze vormen worden statischer inge-

vuld en zijn kleiner van afmeting. In deze vormen staan 

de spelers meestal aan de buitenkant en is er minder bewe-

ging.

• We organiseren de positiespelen telkens in een rechthoek 

(voetbalveld). Dit komt de wedstrijdechtheid ten goede. 

• Afhankelijk van het niveau kan de coach de ruimte vergro-

ten of verkleinen.

• De coach kan de grootte van het speelveld aanpassen aan 

de doelstelling. Vooral de invulling van de posities zal de 

grootte beïnvloeden.

Enkele praktijkvoorbeelden
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Positiespelen in de verschillende leeftijdsgroepen
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Analyse van pass- en trapvormen

Een pass- en trapvorm is een interessante tool, maar toch 

willen we een kanttekening plaatsen bij sommige vormen. 

We geven twee praktijkvoorbeelden:

Praktijkvoorbeeld 1: In deze pass- en trapvorm wordt de bal 

in een driehoek in tegenwijzerszin rondgespeeld.

Analyse:

• Er wordt in twee richtingen gewerkt: we vertrekken naar 

het doel van de tegenpartij en keren vervolgens terug. Dit 

maakt het voor jeugdvoetballers onduidelijk.

• Het (wedstrijdecht) integreren van tegenstanders komt in 

het gedrang. Je kan in deze organisatie een verdediger in-

schakelen, maar verder inpassen van tegenstanders wordt 

een moeilijk verhaal.  

• Er is niet echt sprake van posities.  Het terugdribbelen van 

speler C maakt de situatie onecht.

• Er wordt van pion naar pion gespeeld. In een wedstrijd 

voetbal je in een ruimte. De onderlinge afstanden zijn 

vooraf bepaald, wat in een voetbalwedstrijd niet het geval 

is.
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Praktijkvoorbeeld 2

In deze vorm speelt de linker centrale verdediger (A) een val-

lende bal op de spits (B). Die legt de bal terug naar de 

linksachter (C), de middenvelder (D) biedt zich aan en doet 

een 1/2 met de linksachter (C)

Analyse:

• De pass- en trapvorm is in twee richtingen georganiseerd: 

de vorm start van A naar B en keert vervolgens terug via C. 

Dit maakt het voor de spelers vrij onduidelijk. In een voet-

balwedstrijd spelen we vaak in één richting: naar het doel 

van de tegenpartij.

• Ook de positie invulling wijzigt in deze vorm: speler C fun-

geert eerst als linksachter, maar na de pass van speler B 

wordt hij eigenlijk rechteraanvaller. Dit is geen wedstrij-

dechte situatie.

• Het is vrij moeilijk om in deze vorm (wedstrijdechte) tegen-

standers toe te voegen. De tegengestelde richtingen en de 

positiewijziging maken het moeilijk om de vorm verder 

uit te bouwen

• Ook hier wordt er van pion naar pion gespeeld. De spelers 

leren niet om de onderlinge afstanden in te schatten en 

om rekening te houden met elkaars positie. 

In beide praktijkvoorbeelden is de link met de wedstrijd 

zoek en komen o.a. de richting, de afbakening én het inte-

greren van posities in het gedrang. Dit bevordert de wed-

strijdvertaling en de effectiviteit van de vorm niet. 

We zijn ervan overtuigd dat we het rendement van de pass- 

en trapvorm kunnen verhogen door ze te integreren in de 

wedstrijdcontext. 
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Omschrijving van pass- en trapvormen

De pass- en trapvorm, als oefenvorm, is een middel om het passen 
en trappen, aan- en meenemen en bewegen mét en zonder bal te 
ontwikkelen binnen de wedstrijdechte context.

Eisen voor pass- en trapvormen

Ook bij pass- en trapvormen keren we terug naar de essen-

tie . We kiezen voor vormen die het dichtst bij de wedstrijd 

aanleunen en aan volgende eisen voldoen:

1. Posities geïntegreerd

• We voorzien posities. Zo kan de speler makkelijker de ver-

taling naar de wedstrijd maken.

2. Duidelijke richting

• In de pass- en trapvorm is een duidelijke richting geïnte-

greerd. 

3. Afgebakende ruimte

• Zoals in de wedstrijd is er een afgebakende ruimte. Er 

wordt niet van pion tot pion gespeeld.

4. Tegenstanders zijn inpasbaar

• Je kan tegenstanders invoegen in de pass- en trapvorm.

5. Voldoende herhalingen

• Er zijn voldoende herhalingen voorzien in de vorm.

De coach vermijdt de traditionele pass- en trapvormen zo-

als driehoeken, vierkanten en Y-vormen. Hij neemt de wed-

strijd als vertrekpunt en ontwerpt de pass- en trapvorm van-

uit deze context. 
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Hoe ontwikkel  je pass- en trapvormen?

Teamfunctie: opbouwen

Teamfase 1: het opbouwen van achteruit 

Waar? 

• Op de eigen helft

Wie? 

• Eigen team: De verdedigers en middenvelders 

• Tegenstander: De aanvallers en de middenvelders

Wanneer? 

• Geen specifiek moment

• In de opbouw

Wat? 

• Het uitspelen van de diepe spits van de tegenpartij, het in-

spelen van het middenveld en het inschuiven van één van 

de twee centrale verdedigers naar het middenveld

We gaan als volgt te werk:

1. We kiezen een organisatievorm

Binnen onze doelstelling biedt het gebruik van een ‘grote 

organisatievorm’ het meeste rendement. We kiezen een 

vorm die vertrekt vanaf het eigen doel, in de richting van de 

rechthoek van de tegenpartij.  Dit geeft volgende voordelen:

• Er is sprake van een afgebakende ruimte zoals in de wed-

strijd

• De richting is duidelijk

• Er wordt in een ruimte gespeeld en niet van pion naar pion

2. We plaatsen de spelers exact in de posities zoals vermeld 

in de doelstelling

We kiezen voor de twee centrale verdedigers  (3 en 4) en de 

twee  middenvelders (6 en 8). Eventueel kan er een speler in 

de diepte (9 of 10) aan toegevoegd worden. Dit creëert vol-

gende voordelen:

• De vorm heeft een wedstrijdecht karakter

• De posities komen overeen met de wedstrijd

• Deze vorm kan makkelijk wedstrijdecht worden uitge-

bouwd met meer medespelers en tegenstanders
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3. We werken de pass- en trapvorm uit:

In de eerste fase laat de coach de spelers vrij beginnen. Hij 

biedt  hen één variante aan en laat hen de organisatie  ver-

kennen. 

• De linkermiddenvelder (8) loopt schuin weg, de rechter-

middenvelder (6) zakt uit tussen de twee centrale verdedi-

gers. De rechter centrale verdediger (3) krijgt de bal in de 

ruimte aangespeeld en voert een 1/2 uit met de rechter-

middenvelder (6). Vervolgens scoort hij in het kleine doel-

tje

In de tweede fase geeft de coach een tweetal varianten:

• De andere centrale verdediger (4) schuift nu in zonder bal 

en krijgt de bal  teruggekaatst van de rechtermiddenvelder 

(6). ) 

• Idem, maar na het ontvangen van de bal, speelt hij de die-

pe spits in (9), krijgt de bal terug en scoort in het kleine 

doeltje
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In de laatste fase integreer je tegenstanders. 

• Een spits tussen de twee eigen verdedigers

• Een middenvelder tussen de twee eigen middenvelders

• Of beiden

• De coach zorgt ervoor dat de tegenstanders kunnen tegen 

scoren. Na het inoefenen creëert hij een spelvorm. 

Het praktijkvoorbeeld is een traditionele uitwerking en 

geeft een duidelijk beeld hoe een pass- en trapvorm binnen 

de voetbalsituatie implementeerbaar is.

Het is niet de bedoeling dat de coach altijd dit hele proces 

volgt.  Hij kan bepaalde stappen integreren. Dit is afhanke-

lijk van de leervisie die  de coach / club heeft.

Soms is het goed om het passen en trappen links te laten lig-

gen en onmiddellijk over te gaan tot wedstrijdvormen met 

medespelers en tegenstanders. 

Deze vormen moeten het passen en trappen, aan- en mee-

nemen en het bewegen met  en zonder bal ontwikkelen. Het 

gaat niet om het indrillen van speellijnen of automatismen. 

De coach biedt de spelers varianten aan en de spelers kun-

nen er mee aan de slag. De ene keer coacht hij de spelers 

heel gericht, de andere keer geeft hij hen meer bewegings-

ruimte. Hij leert de spelers omgaan met wisselende situaties 

en hij geeft hen ruimte om hun eigenheid te ontplooien. 

Om de vormen een hoger rendement te geven, volgende 

tips:
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Trainingsintensiteit

Ook bij pass- en trapvormen is de intensiteit van de vorm 

belangrijk!

In de opstartfase van de vorm kan de coach de intensiteit 

laag houden en zich richten op de inhoudelijke aspecten. 

Vervolgens kan hij stap voor stap de intensiteit verhogen. 

Hij kan volgend schema gebruiken:

• Afhankelijk van de intensiteit die de coach nastreeft en 

het aantal aanwezige spelers kan hij de vorm 1 tot 3 minu-

ten laten duren.

• Indien er voldoende spelers aanwezig zijn, is de duur van 

de vorm minder belangrijk.

Bij het spelen in kortere blokken is het noodzakelijk dat het 

spel aan de gang blijft. De coach dient bijvoorbeeld voldoen-

de ballen te voorzien.

Bij voldoende spelers hoeft de coach minder rekening te 

houden met de arbeid /rust verhoudingen. 

Integreer keuzes

Een aantal praktijkvoorbeelden van hoe je ‘keuzes’ kan inte-

greren in de pass- en trapvormen. Deze voorbeelden zijn 

ook in andere wedstrijdsituaties toepasbaar.

Passieve verdediger in de rug

De passieve verdediger heeft twee mogelijkheden:

• Wanneer hij doordekt, moet de middenvelder de bal terug-

kaatsen.

• Wanneer hij ruimte laat, kan de middenvelder doordraaien.
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Passieve verdediger op de flank

De centrale verdediger krijgt de bal. Na de aanname moet 

de passieve verdediger één van de pionnen  kiezen. De 

flankverdediger dient zich in de tegenovergestelde richting 

te bewegen. Vervolgens speelt de centrale verdediger (3) de 

flankverdediger (5) aan:

• In de diepte, als de passieve verdediger pion A kiest

• In de voet, als de passieve verdediger pion B kiest 

Passieve verdediger voor doel

De flankaanvaller (7) wordt aangespeeld en dribbelt de bal 

richting achterlijn. De passieve verdediger moet een keuze 

maken, één van de pionnen. De spits (9) past zijn loopbewe-

ging hierop aan. 

• Als de passieve verdediger de pion kiest het dichtst bij de 

achterlijn, vraagt de spits de bal achteruit.

• Als de passieve verdediger de andere pion kiest, dient de 

spits de bal in de ruimte achter de verdediger te vragen.
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.

De verdediger zet links of rechts fy-

siek druk op de middenvelder. 

• Als de verdediger druk zet aan de 

linkerkant, vraagt de middenvelder 

de bal weg van de verdediger en om-

gekeerd.

De middenvelder kan non-verbaal 

aangeven (wijzen met de hand) waar 

hij de bal wil.

De coaching bepaalt de keuzes die de 

spelers aan de bal maken.

Kaats = bal terug

Draai door = doordraaien

Geen coaching = zelf keuze maken

De middenvelder (6) staat ingedraaid. 

Vooraleer hij wordt ingespeeld, kijkt 

hij over de schouder. Als de verdedi-

ger aan de linkerkant dekking geeft, 

moet hij in het tegenovergestelde 

doeltje scoren en omgekeerd.
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Perceptie

Perceptie kan ook in de pass- en trapvormen gestimuleerd worden

Voelen Luisteren Kijken



Creëer variatie:

In een wedstrijd is geen enkele situatie identiek. Deze ver-

scheidenheid betekent een weerstand voor de spelers en 

het stelt hun vaardigheden op de proef. Hier kunnen we op 

inspelen door te variëren in de vormen. 

Varieer in:

• De afstanden 

 Kort en lang 

 De spelers bepalen zelf waar ze starten

• De speelhoek 

 Recht voor het aanspeelpunt

 In een bepaalde hoek ten aanzien van het aanspeelpunt

• Het tempo in de vorm:

 Afwisselend traag en snel 

 Temporiseren in een bepaalde situatie

 Continu hoog tempo

• De positie van de spelers 

 Stilstaand

 Weglopend van de tegenstander

 Voor de man, achter de man

• De manier van inspelen 

 Strakke bal

 Draaiende bal

 Bal met stuit

 Bal voor de man

 Bal in de ruimte

• De druk op de bal

 De ruimte van de vorm stap voor stap verkleinen

• Het opstarten van de vorm

 Vanuit een ingooi

 Na een moeilijk ingespeelde bal

 Na een sliding

 Na een kopduel

 Na een lange bal
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Start dezelfde vorm 3x na elkaar op. 

De spelers worden 3x geconfronteerd 

met een wisselende situatie. 

Nadat één van de teams heeft ge-

scoord, speelt de  coach willekeurig 

een bal in, naar het eigen team of in 

duel.

Nadat het viertal heeft gescoord in 

één van de twee doeltjes,  kiezen alle 

spelers opnieuw positie. De coach 

start de vorm opnieuw op door een 

lange bal te trappen op één van de 

centrale verdedigers.

DeVoetbalmethode  66

Herhalingen

Je kan het aantal herhalingen en de intensiteit van de vorm verhogen door enkele 

organisatorische aanpassingen.

Herhalen van de vorm Duel creëren Heropstarten door de coach



Een poortje leert jonge spelers om uit 

de ruimte te kijken. Het ‘diep’ spelen 

van de bal in de ruimte is in de wed-

strijd de eerste keuze. We houden de-

ze volgorde ook aan in de pass- en 

trapvorm. De eerste variante waar de 

spelers mee aan de slag gaan, is een 

bal ‘in de ruimte’. Vervolgens bieden 

we het aanspelen ‘in de voet’ aan.

Op het einde van de vorm moeten de 

spelers de bal in de ruimte te trappen. 

Hoeveel ballen liggen er in de zone?

Voorzie twee keuzes in de diepte: de 

speler aan de bal moet na de aanna-

me snel een beslissing nemen.

DeVoetbalmethode  67

De dieptebal

Traditioneel wordt er meer aandacht geschonken aan het aanspelen ‘in de voet’ dan in de ruimte. Onterecht vinden wij. Leer 

spelers om met gevoel een bal diep te spelen!

Plaats een poortje Plaats een zone Twee lopende spelers



De spelers passen en trappen 3x de 

volledige vorm. De coach neemt de 

tijd op. Kunnen de spelers hun tijd 

verbeteren? De pass- en trapvorm 

kan pas opnieuw starten als er ge-

scoord is in het kleine doel.

Een wedstrijdje ‘passen en trappen’ 

tussen twee teams. Wie maakt het 

eerst 5 doelpunten?

Als de afstanden van de pass- en trap-

vorm stap voor stap verkleint, neemt 

het tempo en de intensiteit toe.
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Tempo

Enkele tips om het tempo in de pass- en trapvorm te verhogen.

Tijd meten Pass- en trapwedstrijd Verkleinen van de organisatie



Na het opstarten van de vorm neemt 

de keeper een andere bal en opent 

met een lange bal op een leeg doel.

De keeper opent in de andere rich-

ting met een lange bal naar de centra-

le verdediger.

De keeper speelt van achteruit één 

van de centrale verdedigers in.
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Integreer de doelman

De tweevoetigheid  van de keeper kan je extra stimuleren door hem te integreren 

Speel leeg doel in Start de vorm met een lange bal Start de vorm op van achteruit
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Pass- en trapvormen 

in de verschillende 

leeftijdsgroepen 51
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Pass- en trapvormen 

op verschillende 

niveaus 52



Passen en trappen op verschillende niveaus
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Verhoudingen 6
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Bij het bepalen van de oefenvormen is het interessant om 

even stil te staan bij de verhouding tussen de vormen. Er be-

staat uiteraard geen wiskundige formule, maar het is voor 

de coach nuttig om overzicht te bewaren.

Basic level (8 tot 11 jaar)

In deze leeftijdsgroep moet het aandeel van pass- en trap-

vormen niet overschat worden. Ook voor positiespelen is 

het aanbod eerder beperkt. Vooral wedstrijdvormen zijn een 

belangrijke ontwikkelingstool in deze leeftijdsgroep.

Fundamental level (12 tot 15 jaar)

Vanaf 12 – 13 jaar voorzien we iets meer ruimte voor pass- 

en trapvormen en positiespelen. Het aandeel ‘wedstrijdvor-

men’ blijft het grootst. 

Specific level (16 tot 19 jaar)

In de laatste fase krijgt het positiespel iets meer impact. 

Toch blijven ook nu de wedstrijdvormen de plak zwaaien.

De inhoud van de training wordt uiteraard niet door dit 

schema bepaald, toch is het nuttig om nu en dan het aan-

deel van elke vorm na te gaan. 

Sommige coaches hebben een voorkeur voor bepaalde vor-

men en verliezen de leeftijdseigen context uit het oog.
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Overzicht 7
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Eindelijk... dé complete toolbox waarbij jij als coach 
de keuze hebt uit essentiële en praktische oefenvormen

devoetbaltrainer.nl/winkel
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Pascal Jansen (PSV A1): “De Voetbalmethode 
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