
Technisch Beleidsplan O14 – O15 

Onder 14 en Onder 15

Wedstrijdvorm

- De Onder 14 en Onder 15 spelen  11 vs 11 op een groot veld.
- De Onder 14 en Onder 15 spelen 2 x 35 minuten

Algemene uitgangspunten

- Forma e wordt gekozen op basis van de type spelers in het team.
- De speler begint al een vastere posi e te krijgen in het veld.
- Iedereen krijgt ongeveer evenveel speelminuten tenzij het een consequen e betre . (te laat 

komen, niet getraind etc.)
- Bij de O.14 en O.15 selec e krijgt iedereen speelminuten. Een enkeling kan meer spelen op 

basis van tac sche keuzes.

Spelprincipes op tac sch gebied
Doel= Het afstemmen van basistaken binnen een team

- We willen door middel van een verzorgde opbouw en goed posi espel kansen creëren, 
resulterend in doelpunten. Een verzorgde opbouw van achteruit betekent dat het spelen van 
de lange bal niet het uitgangspunt is.



- Spor ng'70 kiest voor aanvallend spel en wil daarom de tegenstander zo snel mogelijk onder 
druk ze en. Dit dient door het gehele team plaats te vinden en al te gebeuren als de keeper 
van de tegenstander aan de bal is.

- Bij balverlies wil Spor ng'70 zo snel mogelijk omschakelen naar het ze en 
van druk op de bal door de meest nabije spelers, zodat de tegenpar j dan 
moeilijk(er) in de diepte/de lange bal kan spelen. Dit gee  de overige spelers 
weer de jd om in te zakken en ervoor te zorgen dat de organisa e weer 
goed staat. Vervolgens ze en we weer zo snel mogelijk collec ef druk. 

Uitgangspunten op technisch gebied
Het accent bij de Onder 14 en Onder 15 ligt op de inzichtelijke rijping en ontwikkeling van de spelers 
en speelsters. Het verder ontwikkelen van inzicht in en herkennen van spelbedoelingen en algemene 
uitgangspunten in de hoofdmomenten aanvallen, verdedigen en omschakelen. Er zal geleerd moeten
worden door alle elementen van de echte wedstrijd te benaderen. De spelers en speelsters gaan 
steeds meer met het hoofd spelen in plaats van alleen met de benen. Dit houdt dus in dat de 
techniek, het inzicht en de communica e zich steeds verder zullen ontwikkelen. Het accent ligt dus 
op het vlak van inzicht en communica e, maar wanneer er onvoldoende aandacht aan de techniek  
zal worden gegeven, zal dit nega eve consequen es hebben voor de basisvaardigheden van de 
spelers en speelsters. Het is van belang dat in eerste instan e het inzicht in de bedoelingen binnen 
de 3 spelprincipes herkend worden en daarna komt pas het func oneren binnen een 
teamorganisa e. Het ontwikkelen van de taken per linie komt hier dus ook sterk naar voren. Bij de 
methodische aanpak zal er worden gekeken naar aanvallen, verdedigen en omschakelen. De 
volgende spelvormen vormen de lijndraad binnen de trainingen:

- Basisvormen (1vs1 - 2vs1 - 3vs2 - 4vs3)
- Loop- en  coordina eoefeningen om de motoriek van de spelers te ontwikkelen
- Vormen waarbij de aandacht op de pass-en-trap techniek ligt
- Rondo’s en kleine par jvormen zoals 3 vs 3 en 4 vs 4 om het spelinzicht te verbeteren
- Par jvormen en posi espellen waarbij de spelprincipes binnen het aanvallen, verdedigen en 

omschakelen worden getraind. 

De Onder 14 en Onder 15 hebben een aantal algemeen geldende lee ijdskenmerken

- Sommige spelers beginnen vormen van prepuberteit te vertonen. Dit verstoort het 
harmonisch beeld.

- Conflicten zijn nu aan de orde van de dag. De speler zet zich af tegen gezag van bovenaf. Dus 
ook tegen de leider, trainer en scheidsrechter.

- Zelfoverscha ng en veel met zichzelf bezig zijn, komen nu veelvuldig voor.
- Er kan een herwaardering van het voetbal ontstaan. Andere interesses komen nadrukkelijker 

in beeld.
- De mo va e is niet al jd even groot. De speler kan zich nogal eigenwijs opstellen. 

Tegenslagen worden moeilijker verwerkt.


