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Een goede coördinatie en hoge technische 
handelingssnelheid is een voorwaarde voor 

een hoge tactische handelingssnelheid
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Situering coördinatiefase
 Doel: LTAPD (long term athletic player development)

 Vertrekpunt voor het maken van atleten: biologische leeftijd

 Coördinatiefase
 Bij jongens gemiddeld van 10 tot 14 jaar

 Na de speelfase

 Voor de puberteitsfase

Fysieke parameters CLUSK per biologische 
leeftijdsfase:
 Speelfase

 Coördinatiefase

 Puberteitsfase

 Wedstrijd- en winfase

 Postformatiefase
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Wat stellen we vast?
 Voetbal is een bewegingsspel in tijd en ruimte

 Voetbal is waarnemen van:
 lichaam
 tijd

 ruimte

 Hoe sneller een voetballer zijn lichaam kan laten handelen in 
tijd en ruimte, hoe hoger zijn vermogen

Handelingssnelheid
 De componenten van coördinatie, gecombineerd met de 
kracht, snelheid, lenigheid en uithouding van een speler, 
zorgen voor een bepaalde manier van bewegen aan een 
zekere handelingssnelheid

 Het grootste verschil tussen P4 en D1 is de 
handelingssnelheid

 Technisch-coördinatieve uitvoeringen steeds weer herhalen, 
betekent automatiseren en economischer bewegen met 
minder energieverlies waardoor de handelingssnelheid 
verhoogt
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Speelfase

U5-U6

U7

Coördinatiefase

U8-U9

U10-U11

Puberteitsfase

U12-U13

Wedstrijd- en 
winfase

U14-U15

Postformatiefase

U16-U17-U19-JD

Speelfase: Snelheid

Coördinatiefase: Coördinatie (+ start Lenigheid)

Puberteitsfase: Uithouding

Wedstrijd- en winfase: Kracht

Postformatiefase: individuele training.

Inhoud per fase



Definitie coördinatie
 Het harmonisch en economisch samenwerken van spieren, 
zenuwen en zintuigen om doelgerichte, stabiele 
bewegingsacties en snelle situatie-aangepaste reacties tot 
stand te brengen.

Componenten coördinatie
 Reactievermogen, koppelingsvermogen, oriëntatievermogen, 
differentiatievermogen, evenwichtsvermogen, wendbaarheid 
en ritmegevoel.
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Handelingssnelheid
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Stelling 1
 De ene centrale verdediger bij U-16 is 1m58, de andere is 
1m83. Ideaal is om hen de 3 volledige trainingen per week 
samen te laten afwerken zodat ze beter op elkaar ingespeeld 
raken.

Ja | Neen

Stelling 2
 Krachttraining voor én tijdens de groeispurt is volledig uit 
den boze.

Ja | Neen

Stellingen



Stelling 3
 Het huidige onderwijssysteem, de Belgische besluiteloosheid 
en ons gebrek aan een actieve bewegingscultuur zijn een 
rem op verdere innoverende professionalisering in ons 
jeugdvoetbal.

Ja | Neen

Stelling 4
 Krachttraining voor én tijdens de groeispurt is volledig uit 
den boze!.

Ja | Neen

Stellingen



Hoe de voetbalcoördinatie verbeteren
 Dynamische stretching ritmisch en met bal:
In de coördinatiefase is het een meerwaarde dat 
lenigheidsoefeningen gekoppeld worden aan 
coördinatievormen.

 Touwspringen speed en rope-skipping-variaties:
De basis van snelheid en sprongkracht ligt in de kuitspieren.
Om deze spieren te prikkelen, zijn verschillende vormen van
sprongen met gestrekte knieën uitermate geschikt.
In de coördinatiefase ligt de nadruk vooral op de techniek en 
de frequentie van de sprongen en niet zozeer op de hoogte, 
lengte of verte (= amplitude).

 Oog-handcoördinatie individueel en met partner:
De ogen snel laten werken tijdens handelingen van de 
ledematen vormt de basis van deze oefeningen. Voetballers 
moeten voortdurend hun ogen snel laten werken en o.b.v. 
wat ze registreren heel snel beslissingen nemen met de 
ledematen. Door ook oefeningen oog-hand-coördinatie aan 
te bieden met partner, prikkelen we nog meer de 
tijdsperceptie die nodig is om samen tot een succesvolle 
actie te komen.
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Hoe de voetbalcoördinatie verbeteren

 Oog-hand-voetcoördinatie individueel en met partner:
Deze vorm van coördinatie-oefeningen zorgt voor een ruimere 
ontplooiing van de algemene lichaamscoördinatie met bal.

 Jonglage individueel:
De lichaamsperceptie is de waarnemingsstructuur binnen 
coördinatie die hier het meest wordt aangesproken met de 
bedoeling om het balgevoel, de lateralisatie (= neuro-motorische 
ontwikkeling), het gecontroleerd bewegen van de ledematen,… te 
verbeteren.

 Jonglage met partner:
Door te jongleren met een partiner, wordt naast de 
lichaamsperceptie nu vooral ook de tijdsperceptie (timing) als 
tweede waarnemingsstructuur geprikkeld. Om succesvol te zijn, 
dient er (zoals het hoort in de voetbalsport) goed te worden 
samengewerkt.

 Tennisvoetbal 2/2 en 1/1 (jonglage met tegenstander):
Het hoge aantal balcontacten en het feit dat de drie 
waarnemingsstructuren binnen de coördinatie ruimschoots worden 
aangesproken, maken van deze spelvormen interessante 
trainingsmaterie.
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Hoe de voetbalcoördinatie verbeteren
 FUN + UITDAGING: technische testbatterij

 Stimulans tot bijtrainen (huiswerk, wie is intrinsiek gemotiveerd (zie site)

 Open inzagekader (competitiviteit, “de beste” willen zijn (zie site))

 The Technical Eleven-test

 Looptechniek, loop- en sprong-ABCS, frequentie en amplitude, 
wendbaarheid, ritme- en richtingveranderingen,…:
Lichaamsbeheersing om economischer, maar vooral om sneller te 
bewegen

 Krachtcoördinatie:
Juiste uitvoering van de oefeningen met het eigen lichaamsgewicht

 Oog-voetcoördinatie:
 Snel voetenwerk met bal

 Schijnbewegingen

 Kappen en draaien

 Passing en meenemen van de bal
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Conclusie
 Hoe beter de coördinatie (aangeboren en getraind), des te hogere 

technische handelingssnelheid dat hij kan ontwikkelen… bij:
 Het meenemen van de bal,

 het strak en nauwkeurig inspelen, 

 Het wegdraaien van de tegenstander, 

 Het afwerken op doel,

 …
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Situering tactische handelingssnelheid
 Voetbal is keuzes maken door op in een bepaalde situatie 
juist te handelen. Om dit te kunnen, maken we gebruik van 
ons technisch- en fysiek vermogen (potentieel) om meester 
te zijn in tijd en ruimte.
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 Voetbal vertrekt vanuit inzicht, eerder dan vanuit techniek.

Ja | Neen | Beide
 De tegenstander bepaalt welke keuzes wij maken.

Ja | Neen | Soms
 Op 14 jaar (bij het begin van de groeispurt) moet een 
jeugdvoetballer alles kunnen met een bal.

Ja | Neen
 Tot 14 jaar (het begin van de groeispurt) is het best om bij 
techniektraining uitsluitend geïsoleerde technieken aan te 
bieden en vanaf dan over te schakelen op functionele 
technieken onder weerstand en vanuit posities. 

Ja | Neen

Stellingen



 Als trainer kan je van een speler niet verwachten dat hij 
uiterlijk bij zijn tweede baltoets de juiste keuze maakt als hij 
bij zijn aanname voortdurend worstelt met de bal. Zijn 
aandacht zal immers te veel gaan naar de bal waardoor er 
gebrek aan overzicht is.

Ja | Neen

Stellingen



Voetballen is vooruit denken als een 
schaker.

Voetballen is de kunst om te anticiperen, 
zowel offensief, defensief als in de 

omschakelingen.

Voetballen is de juiste keuze maken in een 
specifieke situatie

QUOTES
(voor een succesvolle voetballer = atleet)



Hoe de tactische handelingssnelheid 
trainen

 Spelers neerzetten in vormen met zoveel mogelijk 
balcontacten die herkenbaar zijn tijdens de wedstrijd:
 Opwarmingsvormen op (B+ houden) VOORUIT ZIEN-DENKEN-HANDELEN

 Functionele techniektraining

 Positiespelen

 Wedstrijdvormen
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Trainen binnen de juiste verhoudingen
 Binnen de begrippen voetbal, LTAPD, biologische 
ontwikkelingsfases, handelingssnelheid,… spreken we nooit 
in termen van OF OF, maar steeds in termen van EN EN
 voorbeeld uit stelling uitsluitend geïsoleerde techniektraining?

NEEN. Ook functionele techniektraining, MAAR de verhoudingen bepalen 
waar de meeste trainingstijd naartoe gaat en zullen verschuiven 
naargelang de (biologische) leeftijd toeneemt

Praktijkvoorbeeld preminiemen:
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Trainen binnen de juiste verhoudingen
Praktijkvoorbeeld miniemen:
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Trainen binnen de juiste verhoudingen
Praktijkvoorbeeld scholieren:
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Conclusie
 Een goede coördinatie en hoge technische handelingssnelheid is 

een voorwaarde om op latere leeftijd een steeds hogere tactische 
handelingssnelheid te kunnen ontwikkelen.

 De 3 parameters (techniek – tactiek – fysiek) van 
handelingssnelheid, die allen onder invloed staan van de mentale 
gesteldheid, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen 
samen het niveau dat de voetballer uiteindelijk bereikt en kan 
aanhouden.

 Een boodschap steken in je pass… eigenlijk kan dat zonder 
woorden.

 Een bal aannemen kunnen veel spelers, maar slechts de minderheid 
neemt de bal aan en mee met een bedoeling.

 Streven naar absolute wereldtop = Spanje + Engeland + Duitsland
 Spanje = ruimteperceptie > functionele handelingssnelheid

 Engeland = bal-snelheid

 Duitsland,… = atletisme
 Cf stempel VC Groot Dilbeek: Totaal-voetbal

 Als coach moet je eisend zijn en mag, sorry, moet je coachen op 
details.
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