
Technisch Beleidsplan O13 

Onder 13

Wedstrijdvorm

- De Onder 13 speelt  11 vs 11 op een groot veld.
- De Onder 13 speelt 2 x 30 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.13 selec e krijgt iedereen speelminuten. Een enkeling kan meer spelen op basis van 

tac sche keuzes.

Spelprincipes op tac sch gebied
Doel= Het leren spelen vanuit een basistaak

- 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.13 selec e kan de speelwijze afwijken op basis van tac sche keuzes

Uitgangspunten op technisch gebied
Het accent bij de Onder 13 ligt op de overgang van een meer technische rijping en ontwikkeling naar 
een meer inzichtelijke rijping en ontwikkeling. Men moet door middel van basisvormen trachten om 
steeds meer de koppeling te maken naar de inzichtelijke rijping. Het moge duidelijk zijn dat de 
techniek ook nog een zeer belangrijke rol speelt in deze fase en zeker niet verwaarloosd mag 
worden. Er mogen steeds wat hogere eisen worden gesteld aan de techniek, het inzicht en de 
communica e. In de methodiek dient men in deze fase te beginnen met het maken van onderscheid 
tussen aanvallen, verdedigen en omschakelen. De volgende spelvormen vormen de lijndraad binnen 
de trainingen:

- De techniekvormen van Wiel Coerver om kap- en passeerbewegingen te specialiseren.
- 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 13 hee  een aantal algemeen geldende lee ijdskenmerken

- De kri ek op de eigen presta es en die van anderen neemt toe. Ook de trainer kan onder 
vuur komen te liggen!

- Tegelijker jd kan hij of zij zich in hoge mate gaan spiegelen aan idolen, zie de hoeveelheid 
aan clubshirts met beroemde spelersnamen in deze lee ijd. Hij of zij stelt hoge eisen aan 
zichzelf (en aan anderen)

- Hij of zij hee  behoe e aan duidelijkheid. Geef voor de training aan wat je wilt gaan doen, 
dat mo veert de spelers en speelsters, dan weten ze waarover het gaat.

- Doe de spelvorm met een aantal spelers/speelsters voor, terwijl je het uitlegt; ze begrijpen 
het best door de oefenvorm te zien.

- Hij of zij vindt het pre g wanneer de trainer veel individuele aandacht gee .


