
Technisch Beleidsplan Champions League 

Champions League 

Wedstrijdvorm

- De Champions League speelt 4 vs 4 op een  1/8 gedeelte van een veld.
- De kinderen spelen 8 wedstrijden van 5 minuten.
- Iedere zondag wordt er een onderling toernooitje gespeeld van 10:00 tot 12:00
- Iedere zondag spelen de kinderen weer in een andere samenstelling

Uitgangspunten op technisch gebied
Doelstelling: het leren beheersen van de bal.

Het accent bij de Mini’s en CHL ligt voor de volledige 100% op de technische en motorische 
ontwikkeling van het individu. Het is belangrijk dat de spelers wennen aan het voetbal door het zelf 
te ervaren en dus zelf te spelen zonder al te ingewikkelde aanwijzingen van de trainer of coach 
(impliciet leren). De bal is in deze fase de grootste weerstand voor de spelers en men moet er dus 
voor zorgen om door middel van techniektrainingen de spelers aan te leren om de “baas” over de bal
te worden. Men moet dus voor spelvormen kiezen, waarbij iedere speler zoveel mogelijk aan de bal 
is. De volgende spelvormen vormen de leidraad binnen de trainingen:

- De techniekvormen van Wiel Coerver om nieuwe kap- en passeerbewegingen te leren
- 1 vs 1 spelvormen 
- Loop- en  coordina eoefeningen om de motoriek van de spelers te ontwikkelen



Lee ijdsspecifieke gedragskenmerken

- De kinderen hebben een grote speldrang. Ze doen de dingen om "het-plezier-van-het-doen". 
anders gezegd: voor hen zijn bewegen en spelen hetzelfde. Spelen is het doel. De doelstelling
van de trainer is anders. Voor hem is spelen een middel om tot ontwikkeling te komen.

- De kinderen hebben een drang tot nabootsen. Elke nieuwe beweging/voetbalhandeling 
ontstaat uit een (goed) voorbeeld van de trainer of wat ze van hun idolen hebben gezien.

- De kinderen zijn snel afgeleid.
- De kinderen kunnen zich maar een korte jd richten op eenzelfde (uitdagende) ac viteit. 

Hun zogenaamde spanningsboog bedraagt maximaal vij ien tot twin g minuten.
- De kinderen zijn gericht op zichzelf. Veel Onder 8 spelers zijn hun kleuter jd nog niet 

helemaal ontgroeid en hebben het in zich om alles op zichzelf te betrekken.
- De kinderen hebben nog weinig gevoel om dingen samen te doen. Op het eerste gezicht 

lijken ze wel samen te werken, maar de schijn bedriegt.
- De kinderen zijn nog niet in staat om aanwijzingen, gericht 'op hun lijf', om te ze en in 

daden. Tips, zoals 'standbeen naast de bal', 'opendraaien na een balaanname' snijden (nog) 
geen hout en moeten dan ook voorlopig worden vermeden.

- Wanneer een bal in het spel is, leidt dit tot een gevecht om het kleinood. En eenmaal in 
balbezit, blijkt het toch heel las g om die bij je te houden.

Deze kenmerken gaan op voor het 'gemiddelde' kind in deze lee ijd, zowel voor de jongens 
als de meisjes die gezamenlijk deel uit kunnen maken van een spelersgroep. In deze fase 
staan de kinderen nog aan het begin van hun voetballoopbaan en moeten ze alles nog 
spelenderwijs leren (impliciet leren).


