
Technisch Beleidsplan O19 

Onder 19

Wedstrijdvorm

- De Onder 19 speelt  11 vs 11 op een groot veld.
- De Onder 19 speelt 2 x 45 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.19 selec e krijgt iedereen speelminuten. Spelers kunnen hun minuten compenseren 

door middel van het spelen van oefenwedstrijden en/of het spelen in een lager team.

Spelprincipes op tac sch gebied
Doel= Het presteren als 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. 

- Bij de O.19 selec e kan de speelwijze afwijken op basis van tac sche keuzes

Uitgangspunten op technisch gebied
Het accent bij de Onder 19 ligt op de inzichtelijke rijping en ontwikkeling van de spelers en 
speelsters. De rijpheid is steeds meer gericht op de wedstrijd. Het meeste kan men leren door de 
presta e van de wedstrijd na te bootsen in de trainingen. Belangrijk in deze fase is het rendement 
van de individuele taakuitvoering in rela e tot het teamresultaat. Er wordt steeds nadrukkelijker 
getraind op het beter samen spelen als team. De teamtac sche speelwijze bij het aanvallen, 
verdedigen en omschakelen, wordt steeds herkenbaarder. Ook de cogni eve en sociaal effec eve 
ontwikkeling zal de trainer in de gaten moeten houden. Het ‘people managen’ wordt een steeds 
belangrijker onderdeel. 
De volgende spelvormen vormen de lijndraad binnen de trainingen:

- Basisvormen (1vs1 - 2vs1 - 3vs2 - 4vs3)
- 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 19 hee  een aantal algemeen geldende lee ijdskenmerken

- Er komt meer en meer stabilisa e op het psychische vlak. Daardoor wordt de rela e met 
autoriteiten (ouders, school, trainer) beter.

- Meer medeverantwoordelijkheid voor het team en training.
- Deze harmonie kan echter afgewisseld worden met crisisperioden. Voor de groep als geheel 

kan een dergelijke prive-crisis grote gevolgen hebben.
- Er is een grote geldingsdrang. De mo va e om tot presta es te komen, is nu zeer groot. De 

speler/speelster hee  sterk uitgesproken zel ri ek.


