
Technisch Beleidsplan O11 – O12

Onder 11 en Onder 12

Wedstrijdvorm

- Deze twee lee ijdsgroepen spelen de 8 vs 8 spelvorm op een half veld.
- De Onder 11 en Onder 12 spelen 2 x 30 minuten

Algemene uitgangspunten

- Ideale opstelling is een 2-3-2 forma e plus een keeper.
- De speler begint al een iets 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.)

Spelprincipes op tac sch gebied

- 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.



Uitgangspunten op technisch gebied
Doelstelling: het leren samen doelgericht te spelen.

Het accent bij de Onder 11 en Onder 12 ligt nog steeds voornamelijk op de technische en motorische 
ontwikkeling. Ook krijgt de pass-en-trap techniek speciale aandacht. Centraal staat dat de technische 
vaardigheden binnen de context van de voetbalbasisvormen verder ontwikkeld moeten worden. 
Doel is om een koppeling proberen te maken tussen de technische vaardigheden en het inzicht in het
spel. De volgende spelvormen vormen de leidraad binnen de trainingen:

- De techniekvormen van Wiel Coerver om kap- en passeerbewegingen te specialiseren.
- 1 vs 1 spelvormen
- Loop- en  coordina eoefeningen om de motoriek van de spelers te ontwikkelen
- Vormen waarbij de aandacht op de pass-en-trap techniek ligt
- 2 vs 1 en 3 vs 2 spelvormen om het samenspel te bevorderen
- Rondo’s en kleine par jvormen zoals 3 vs 3 en 4 vs 4 om het spelinzicht te verbeteren
- Par jvormen waarbij de spelprincipes binnen het aanvallen en verdedigen worden getraind. 

De Onder 11 en Onder 12 hebben een aantal algemeen geldende lee ijdskenmerken

- De kinderen hebben een grote speldrang. Ze doen dingen vanwege het plezier-van-het-doen.
De kinderen moeten de kans krijgen allerlei vaardigheden en oplossingen in spelsitua es 
spelend te oefenen. Zo'n aanpak resulteert in een steeds groter wordende handigheid en 
'voe gheid' met de bal.

- Ze hebben een drang tot nabootsen. Iedere nieuwe beweging komt gedeeltelijk tot stand op 
grond van nabootsing. Voorbeelden zijn daarom van groot belang. Geef als trainer, indien 
mogelijk, goede voorbeelden.

- De kinderen kunnen al benoemen wat ze wel en niet leuk vinden. Dit kan een trainer 
informa e verschaffen over de voetbalbeleving van de kinderen. Belangrijk is hen te vragen 
waarom ze iets leuk of minder leuk vinden.

- Ze zijn doelgericht. Dit betekent dat in voetbalvormen het scoren een belangrijke invloed 
uitoefent op het voetbalgedrag van de kinderen. Het is belangrijk aan te geven hoe kan 
worden gescoord en hoe punten worden gehaald.

- Er is meer bereidheid tot samenwerken dan op jongere lee ijd. Het mogelijk guns ge 
resultaat van een " kkie breed", naar een speler die er beter voor staat, wordt 
langzamerhand onderkend.


