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VISIE PSV-ACADEMIE SPELERS 15-16 JAAR. 

De PSV-visie voor deze leeftijdscategorie (14 t/m 16) omhelst een paar uitgangspunten 
dien in een alinea wordt benoemd; 
 
Kinderen in de leeftijd 14-15 jaar zijn cognitief goed in staat de tactische kant van het 
voetbal te leren kennen. PSV kiest ervoor om hen te laten leren middels ervaringen.  
De trainers/coaches hanteren dan ook een democratische leiderschapsstijl en proberen 
de speler(s) constant uit te dagen zelf oplossingen te verzinnen voor allerlei 
voetbaldilemma’s. Het product is hierbij ondergeschikt aan het proces. Waar PSV zwaar 
op inzet is het maken van individuele plannen voor de speler. Deze omvatten de fysieke-, 
tactische-, technische- en inzichtelijke- als wel alle andere kanten van het voetbalspel. 
Kortweg het geheel van invloeden waar de speler mee te maken heeft op weg naar zijn 
persoonlijke voetbalplafond. Dit wordt nauwlettend gemonitord door een 
uitgebalanceerd team van specialisten op elk gebied. Binnen de speelwijze (1-4-3-3 pna) 
ontstaan vastigheden in taken en posities maar is ook ruimte voor innovatie en 
experimenten. Met grote regelmaat wordt ontwikkeling gedeeld en besproken waarna 
de actieplannen worden bijgesteld (of opnieuw bepaald). PSV hecht er grote waarde aan 
dat dit leerproces in een veilige omgeving plaatsvindt waar de speler zich thuis voelt en 
zichzelf mag en kan zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



PSV JEUGDOPLEIDING 

Training O.17



INHOUD TRAINING O.17

Fred Patrick tribune (oost)

Deel 1: Individuele training: Verdedigers/ middenvelders/ aanvallers 

Marten 
Eibrink 
Tribune
(noord)

Henk Timmer tribune (west)

Klaas 
Drost 
Tribune
(Zuid)

Individueel 
Verdedigers

Individueel 
aanvallers

Individueel 
Middenveld



INHOUD TRAINING O.17

Fred Patrick tribune (oost)

Deel 2: Partijspel 11v11 
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INDIVIDUELE TRAINING VERDEDIGERS

TR V

1

TR TR

Oefenvorm: 

1. Bal/oefenvorm start vanuit de 
middencirkel: pass wordt gespeeld 
naar buitenspeler

2. Buitenspeler ontvangt + speelt 
voorzet (laag & hoog)

3. Actie 1 verdediger: verwerken voorzet 
� trainer � trainer 

4. Actie 2 verdediger: Verdedigen 1v1 
tegen aanvaller

5. Actie 3 verdediger: Verwerken bal 
trainer � richting middencirkel.

6. Doordraaien
7. Start nieuwe cyclus. 

Videofeedback: Tijdens de training 
worden de spelers met tablets gefilmd. 
Spelers krijgen tijdens de training de 
mogelijkheid om zichzelf te bekijken en te 
evalueren (zelfregulatie)



INDIVIDUELE TRAINING MIDDENVELDERS

Oefenvorm: ‘Smartgoals’

Binnen de individuele training met 
middenvelders wordt er gebruik 
gemaakt van ‘Smartgoals’. 

O.a. smartgoals bieden ons de 
mogelijkheid om te differentiëren in 
oefenvormen en prikkels te geven 
richting onze jeugdspelers.  

Met 6 middenvelders gaan we 
verschillende vormen spelen met het 
accent: technische handelingen in 
combinatie met kijkgedrag. 



INDIVIDUELE TRAINING AANVALLERS

1

11

9

Oefenvorm: ‘loopactie in de diepte’

1. 11 haalt de bal uit op 8

2. 8 speelt 9 in en sluit direct onder. 

3. 9 laat de bal vallen op 8 

4. 8 speelt de bal op de diep lopende 
10

8 10

10

5. 10 ontvangt de bal en werkt af op 
doel

6. Start nieuwe cyclus. 

+ Variatie bovenstaande vorm. 

Videofeedback: Tijdens de training 
worden de spelers met tablets gefilmd. 
Spelers krijgen tijdens de training de 
mogelijkheid om zichzelf te bekijken en 
te evalueren (zelfregulatie)



PSV JEUDOPLEIDING PSV JEUDOPLEIDING 
INNOVATIEF & VOORUITSTREVEND
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FEYENOORD ACADEMY 
 
Algemeen Mission Statement Feyenoord 
Feyenoord speelt een leidende rol in het Nederlandse voetbal en biedt haar trouwe 
legioen een unieke beleving en inspiratiebron. Wij zijn trots op de club, zijn helden en op 
elkaar. Feyenoord staat voor strijd, succes en kameraadschap. Respect. Geen woorden 
maar daden. 
 
Visie Feyenoord Academy 
Het leveren van een op maat gesneden topsportdagopleiding waarbinnen spelers zich 
onder optimale omstandigheden ontwikkelen tot profvoetballer met als doel Feyenoord 
1 of het betaalde voetbal. Wij bieden onze spelers een dagopleiding aan waardoor het 
sociale leven, studie en topvoetbal hand in hand samen gaan. Wij willen dat spelers tijd 
en aandacht kunnen geven aan hun gezin, familie en vrienden aangezien dat een 
belangrijk onderdeel van het leven is. 
 
Strategie 
De Feyenoord Voetbal Academy heeft gekozen voor een verdeling in Onder 8 t/m Onder 
12 (avondtraining) en Onder 13 t/m Onder 19 (dagopleiding). 
De groepen die 's avonds trainen (O8 t/m O12) worden grotendeels begeleid door 
parttime trainers. Er wordt gewerkt volgens een schema waarbij een hoofdcoach te allen 
tijde wordt geassisteerd door één of meerdere trainers en trainers die vanuit 
de opleiding stage lopen. 
 
Visie op opleiden van topvoetballers 
Wij hebben in onze identiteit een aantal kernwaarden van de Feyenoord Academy 
beschreven. Dit zijn belangrijke waarden in ons competentieprofiel van een 
topvoetballer. Wij willen deze attitude ontwikkelen bij ieder speler die uitkomt voor de 
Feyenoord Academy. Opleiden binnen het primaire proces, het voetbal! Wij leren 
voetballen door veel het spel te spelen. Ervaringen opdoen in de context van een 
wedstrijd of een vereenvoudiging van de wedstrijd. Hierdoor komen spelers met alle 
weerstanden binnen het voetballen in aanraking. Wij zien dit als noodzaak om een 
speler te ontwikkelen. De vraag naar zelfstandig keuzes leren maken of juist gericht een 
opdracht uitvoeren is hierdoor optimaal aanwezig. Als wij de noodzaak zien om een 
voetbaltechnisch/tactisch, fysiek of mentaal aspect extra aandacht te geven, halen wij 
die (deels) uit de context en proberen wij spelers daar in te ontwikkelen. Uiteindelijk 
willen wij dit snel weer terugbrengen naar het spel en daar progressie in zien. Daarnaast 
hebben wij ondersteunende processen die in het teken staan van het ontwikkelen 
binnen de wedstrijd. Zo is er een kracht-, loop-, coördinatie- en stabilisatieprogramma 
om beter in staat zijn de wedstrijd vol te houden en betere keuzes te maken binnen het 
aanvallen, verdedigen en omschakelen. Ook hebben wij een videoanalyse systeem om bij 
spelers het spelinzicht verder te ontwikkelen, wat ten goede komt aan de keuzes binnen 
de wedstrijd. Onze mentale leerlijn is ontwikkeld zodat spelers leren optimaal te 
presteren binnen de wedstrijd. In het kader van jezelf presenteren verzorgen wij voor 
onze spelers mediatraining. 
 
 
 
 



Scholing & specialisme 
Door de bijzondere en nauwe samenwerking met een LOOT-school die haar lesroosters 
aanpast aan het trainingsschema, is het mogelijk om bij de groepen O13 t/m O19 met 
fulltimers te werken binnen een dagopleiding. Deze aanpak maakt het mogelijk met 
meerdere trainers op een groep te staan zodat aan spelers optimale aandacht gegeven 
kan worden. 
Daarnaast werken diverse specialisten (videoanalist, voedingsexpert, loop-/ 
coördinatietrainer, sportpsycholoog) rondom de voetbaltrainingen met de spelers. 
Dankzij de keuze voor een dagopleiding kan een optimale afstemming gecreëerd 
worden tussen school, Feyenoord en thuisomgeving. Door de integratie van Feyenoord 
met school(dagopleiding) blijft er voor de spelers voldoende tijd over om tot rust te 
komen en zich te bewegen in hun eigen sociale omgeving. 
 
Selectiebeleid 
Bij Feyenoord zijn spelers van de groepen O8 t/m O11 ondergebracht bij SC Feyenoord, 
de amateurtak van de voetbalvereniging. In deze leeftijden komen spelers binnen via 
scouting. Dat laatste geldt ook voor de spelers van de groepen O12 t/m O19. Deze 
groepen vallen echter onder Feyenoord Rotterdam N.V.  
Alle spelers voeren gedurende het jaar ‘POP-gesprekken’ met hun trainer om zo 
bewuster om te gaan met hun kwaliteiten en die te verbeteren. ‘POP’ staat voor 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Twee keer per jaar vindt dit beoordelingsgesprek plaats 
met speler (en ouders) waarin namens Feyenoord duidelijk wordt gemaakt hoe er 
wordt gedacht over de ontwikkeling van de betrokken speler en het eventuele 
toekomstbeeld dat daar bij past (doorstromen/uitstromen). 
Naast het trainingsprogramma nemen alle teams deel aan de competitie en spelen zij 
daarnaast oefenwedstrijden en toernooien. 
 
Loop- en coördinatietraining 
Vanaf de jongste jeugd krijgen spelers loop-/coördinatietrainingen aangeboden. Doel 
hiervan is het optimaliseren van bewegen binnen het voetbalspel en het voorkomen 
van blessures. 
Op het fysieke aspect is er in de voetbalwereld nog veel winst te behalen. In de eerste 
plaats is het van belang dat een speler van de Feyenoord Academy over voetbaltalent 
beschikt. Dit talent wordt door veel training/begeleiding ontwikkeld. Maar ook het 
lichamelijke/fysieke aspect van het voetbal wordt steeds belangrijker. Het 
voetbalspel wordt namelijk steeds sneller en de speelprogramma’s steeds voller. 
Een speler heeft gedurende een wedstrijd twee tot drie procent balbezit. De rest van de 
tijd loopt de speler zonder de bal. Tijdens dit gedeelte van de wedstrijd is het 
daarom belangrijk dat de speler een goede fysieke gesteldheid heeft. Dit om goed de 
ruimtes te kunnen zoeken, duels te winnen om in balbezit te komen etc. Om dit fysieke 
aspect van het voetbal meer en beter te ontwikkelen, heeft de Feyenoord Academy een 
loop-/coördinatietrainer in dienst. 
 
Mentale begeleiding 
Het vak van toekomstig profvoetballer vraagt van spelers dat zij al op jonge leeftijd 
zelfstandigheid ontwikkelen. Van hen wordt verlangd dat zij zowel binnen als buiten het 
veld keuzes maken die de kans vergroten om te slagen als profvoetballer. De Feyenoord 
Academy heeft als taak de spelers in deze groei naar zelfstandigheid te begeleiden. 



De Feyenoord Academy heeft een programma ontwikkeld om deze doelstelling te 
realiseren. Dit programma is gericht op de trainers, ouders en de spelers en wordt 
gefaseerd ingevoerd. Alle spelers worden ondersteund in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Hierdoor willen wij een klimaat bij de club creëren 
waarbinnen ontwikkeling, discipline, hard werken, samenwerken en het nemen van 
verantwoordelijkheid normale zaken zijn. 
 
De Feyenoord-opleiding heeft dezelfde belangen als de ouders van de spelers. Daarom 
betrekken wij de ouders actief bij de manier waarop Feyenoord de spelers naar 
zelfstandigheid begeleidt. De Feyenoord Academy wil dat ouders en trainers op één lijn 
zitten voor wat betreft de ontwikkeling van het kind. 
 
 
Paramedisch 
Fysiotherapie / manuele therapie 
Voor en na de trainingen wordt er preventief zorggedragen voor een zo optimale fysieke 
voorwaarde om als speler de training te kunnen starten of zo snel mogelijk ervan te 
kunnen herstellen. De fysiotherapeuten behandelen, instrueren, adviseren en stimuleren 
spelers en leggen continu het belang van goede (lichaams)verzorging uit. 
Rondom wedstrijden en toernooien beschikken de teams Feyenoord O10 tot en met 
Feyenoord O19 over een fysiotherapeut/verzorger die het medische deel op zich neemt. 
 
Inspanningsfysiologie 
Gedurende een aantal momenten in een jaar wordt er getest op een aantal elementen 
(veelal voetbalconditionele elementen) die binnen het voetbal van waarde zijn. De 
inspanningsfysioloog houdt zich bezig met de uitvoering en verwerking van deze testen 
en deelt deze met de fysiotherapeuten en de trainers. 
 
Periodisering 
Bij de Feyenoord Academy wordt er per team een jaarplanning gemaakt. Op basis van 
deze jaarplanning, waarin alle wedstrijden, trainingen, testen, etc. geprogrammeerd 
staan, wordt er per team en individu een dagelijks programma gemaakt. Dit 
gebeurt volgens het periodiseringsmodel van Raymond Verheijen. Dit heeft als doel 
ervoor te zorgen dat elk individu en het totale team optimaal kan trainen en daarmee 
zijn top kan bereiken. 
Het periodiseren is het planmatig sturen van een trainingsproces om vooraf gekozen 
doelstellingen te bereiken. Twee verschillende vormen van periodiseren worden in 
elkaar verweven: periodisering van het trainingsseizoen tezamen met het periodiseren 
van motorische eigenschappen als flexibiliteit, lenigheid, (sprong)kracht, het volhouden 
van voetbalhandelingen en het snel(ler) handelen. Periodiseren betekent dat periodes 
van hoge intensiteit afgewisseld worden met perioden van lage intensiteit. 
Trainingsvariabelen als volume en specificiteit worden toegevoegd. Hiermee doet 
periodiseren recht aan het afstemmen van belasting en herstel: prestaties vereisen veel 
trainingsarbeid, maar zeker net zoveel aandacht voor herstel en adaptatie. Blessures 
worden daarmee tot een minimum beperkt. 
De wedstrijdplanning zal te allen tijde het vertrekpunt zijn voor het uitschrijven van het 
dagelijks programma per team en individu. 
 
 



Videoanalyse 
Naast het voetballen neemt de technologie binnen de sport een steeds grotere rol van 
betekenis in. Zo zijn ook diverse innovatieve technologieën de Feyenoord Academy 
binnengedrongen.  
 
Met ingang van het seizoen 2007-2008 is er binnen de Academy gekozen om 
ook gebruik te gaan maken van technologische hulpmiddelen in de vorm van een 
videoanalysesysteem. Met ingang van het seizoen 2007-2008 is er dan ook een 
videoanalist bij de Feyenoord Academy in dienst getreden. 
De videoanalist/-assistent van de Academy biedt hulp aan de spelers, medische staf, 
scouting en ook de volledige technische staf van de Feyenoord Academy. Door het 
maken van video-opnamen tijdens verschillende trainingen en wedstrijden biedt de 
videoanalist hulp bij het analyseren van spelers en teams. Spelers kunnen op hun beurt 
thuis of op de Academy inloggen en zo hun eigen acties bekijken en analyseren. 
 
Voeding 
Bij de specialisatie voeding wordt gestreefd naar het bewust maken van de 
belangrijkheid van goede voeding. Zowel de club, spelers, trainers als ouders krijgen 
ondersteuning op dit vlak. 
Voor dit onderdeel is er binnen de Feyenoord Academy een sportdiëtiste in dienst 
genomen die de spelers van adviezen voorziet. Deze diëtiste is sinds juni 2007 actief bij 
de Feyenoord Academy. 
De sportdiëtiste van de Feyenoord Academy vormt een adviserende tak binnen de 
Academy. De sportdiëtiste streeft ernaar te adviseren met de optimalisatie van 
de vochthuishouding als belangrijk aandachtspunt. 
Belangrijk bij deze functie is de rol van de trainer/technische staf. Aangezien de diëtiste 
niet altijd aanwezig is, is het belangrijk dat zij in haar advies wordt gesteund door de 
trainer/begeleiders. Deze kunnen er bijvoorbeeld op toezien dat spelers genoeg vocht 
tot zich nemen gedurende een training/wedstrijd. 



CBV	  trainers	  congres	  
15	  mei	  2015	  

IJsseldelta	  stadion	  Zwolle	  



Training	  Feyenoord	  O/13



Warming up met bal
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Doelstelling: 
Het verbeteren van de functionele techniek.

Coach  opmerkingen: 
- Inspelen door bewegen 
- Zuiver inspelen 
- Tegendraads weglopen 
- Aanname vooruit 
- Diverse loopvormen goed uitvoeren 
- Kijk gedrag(over de bal heen kijken) 
- Tempoversnelling



Warming up keepers 1

T

2

Doelstelling: 
Het voorbereiden van de keepers voor het duel 
1 tegen 1.

Coach  opmerkingen: 
- Snel reageren op commando van de 

trainer. 
- Handen naar de bal toe. 
- Bal zo vroeg mogelijk onderscheppen. 
- Vooruit verdedigen(bal aanvallen) 
- Juiste moment onderscheppen/stilstaan bij 

passeer actie of schot.

1.

2.

1

2

T

Coach  opmerkingen keeper 1 tegen 1: 
- Keeper moet d.m.v. coaching speler 

helpen. 
- Keeper moet voor zijn doel keepen en 

anticiperen op de mogelijke 1 tegen 1 
situatie.



Feyenoord Rotterdam
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Duel 1 tegen 1

Doelstelling: 
Het verbeteren van het verdedigen/aanvallen in 
het 1 tegen 1 duel.

Coach  opmerkingen Aanvallend: 
- Schuin vragen/open staan 
- Aanname(bal goed verwerken 

voorwaarts) 
- Snelheid maken aan de bal 
- Scoren 
- Overzicht behouden aan de bal 

(kijkgedrag)

T

Coach  opmerkingen Verdedigend: 
- Laag zitten in het duel 
- Voorvoeten 
- Zicht op de bal 
- Open staan(1 voet voor/ 1voet achter) 
- Tegenstander kant op dwingen 
- Vooruit verdedigen

k
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Duel 2 tegen 1

Doelstelling Aanvallen: 
Het verbeteren van het aanvallen in een overtal 
situatie, uitspelen van de 2 tegen 1 .

T
Doelstelling Verdedigen: 
Het verbeteren van het verdedigen in een 
ondertal situatie.

Coach  opmerkingen Verdedigend: 
- Laag zitten in het duel 
- Voorvoeten 
- Zicht op de bal 
- Open staan(1 voet voor/ 1voet achter) 
- Tegenstander kant op dwingen 
- Vooruit verdedigen

Coach  opmerkingen Aanvallend: 
- Schuin vragen/open staan 
- Aanname(bal goed verwerken 

voorwaarts) 
- Snelheid maken aan de bal 
- Scoren 
- Overzicht behouden aan de bal 

(kijkgedrag)  
- Onderlinge afstanden(achter de bal 

blijven) Juiste moment inspelen

2



Vizier op de toekomst!
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