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OPLEIDERSKAART VCGD 

TRAININGSKENMERKEN 

 Veel in beweging, actieve training (maximaal 3 spelers in een rij) met dynamische opleider 

 Veel plezier, spelletjes en uitdagende vormen 

 Duidelijk trainingsdoel/thema (spelers moeten het thema na de training kunnen uitleggen) 

 Aandacht voor basics (balaanname, checken,…) 

 Aanleren van basisvaardigheden (mag zonder weerstand) 
 Vaardigheden aanleren met weerstand: 

-Tijdsdruk, 

-Wedstrijdvorm, 

-Verdediger toevoegen. 

INHOUD GEVEN AAN DE COACHING 

 Altijd positieve coaching en op zijn minst kritische sturing (fouten maken mag/moet) 

 Hard werken belonen en stimuleren (100% inzet) 

 Spelen en trainen om willen te winnen (winnaarsmentaliteit met puntensysteem/op tijd) 

 Werken met ontwikkelingspunten 

 Geven van feedback tijdens de training (altijd praten in werkwoorden, aangeven wat je spelers beter 

kunnen doen en hoe ze dit kunnen verbeteren) 
 Techniek en basisvaardigheden: 

-Directe feedback, 

-Veeleisend zijn,  

-De lat hoog leggen. 

 Het zien van situaties: 

-Bevragen aan de hand van situaties, 

-De situatie coachen en het spel stil leggen, 

-Zo snel mogelijk weer spelen na een uitleg, 

-Voorbeelden altijd met een rollende bal. 

ZORGEN DAT DE SPELERS WILLEN WINNEN EN DURVEN UITBLINKEN DOOR 

 Doel van de training met passie nastreven 

 Enthousiasme, dynamiek en fanatisme uitstralen (een feestje bouwen) 

 Actieve houding tijdens de training (bezig zijn) 

 Stem verheffen bij mooie doelpunten, schitterende acties en bij het tonen van inzet en werklust 

SPELEN EN TRAINEN VANUIT DE VCGD VISIE 

 Aanvallend en dwingend 

-Snelle omschakeling, geen rouwmomenten/kop omhoog/optimistisch blijven (geen tijdverlies), 

-Bespelen van de ruimte in de diepte en breedte (loopacties zonder bal), 

-Onderlinge coaching (om de rug kijken/tegenstanders checken). 

 Positiespel 

-Hoog baltempo/snelle balcirculatie (2-tijden, de bal wordt niet moe en is on fire), 

-Man meer situaties creëren, 

-Aanvallend denken met een verdedigend plan (veel volk 16m | restverdediging), 

-Omschakeling voorzien zowel in B+ (restverdediging) als B- (specifieke pressinglijnen). 

 Verdedigend 

-Duels willen winnen (1ste bal | 2de bal), 

-Blijven doorgaan (niet opgeven | zo lang mogelijk blijven rechtstaan), 

-Meedogenloos en moedig zijn (strijder | spanning voelen in lichaam en geest), 

-Wisselpasses links, rechts | voor, achter  
(na balverovering, zorg dragen voor de bal, bal vast houden en ruimtes zoeken/creëren). 

POP OPLEIDERS (NOTEER HIER JE WERKPUNTEN) 
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IDENTITEITSKAART | DE VCGD-STEMPEL 

 

Wij voetballen niet om te winnen.  
Wij winnen omdat we voetbal spelen. 

Wij komen optimistisch en met een positief gevoel aan de aftrap. 
Daarbij passen we ons niet aan aan de tegenstander want de 

tegenstander zal zich moeten aanpassen aan ons. 
 
• BB-filosofie: 100% willen | 80% kunnen, 

• Waarom? Als wij de bal hebben, kunnen we geen doelpunt pakken, 

• Aanspeelbaarheid met check en versnelling uit de rug, 

• Positiespel cf tactische looplijnen/keuzes,  
• Focus | zorg dragen voor de bal (aanname, passing en steun), 

• Overleg | onderlinge coaching | markt: sexy product (bal) kopen, 

• Hoog baltempo | 2 tot max 3 baltoetsen | ruimtes zoeken/creëren, 

• Discipline B+ B- omschakeling hervatting | opbouw, passlijnen, bezetting, 

• KORT-KORT-LANG-KORT-KORT-LANG-WISSELPASS x 2, 

• Groot voetbalhart, 

• Geen circus, 

• Respect voor de collega-clubs bij rekrutering van spelers, 

• Geen spelers rekruteren die langer dan 30’ in de wagen zitten. 

 
VCGD TOTAAL-voetbal in een notendop: 

 

 

“unum sexaginta, et vincere crescent” 

Balbezit

• Spaanse cultuur

Balverlies

• Italiaanse attitude

Omschakeling

•Guardiola-principe

•Duits realisme

Beleving

•Hollands enthousiasme

•Britse wedstrijdmentaliteit

Het verschil

•Zuid-Amerikaanse individuele klasse


