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THEMA:

“BETER LEREN VOETBALLEN”  

NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”



• tot 18.00 uur Ontvangst

• 18.00 uur Inleiding

• 18.15 uur Praktijk

• 19.15 uur Pauze

• 19.30 uur Terugkoppeling

• 20.30 uur Afsluiting
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THEMA:

“BETER LEREN VOETBALLEN”

“Beter leren voetballen”



Nadenken over je rol:

• Wie ben ik?

• Wat verwacht men van mij?

• Hoe pak ik dit aan?

• Wat gaat goed en wat gaat minder goed?

• Waarom gaat het (minder ) goed?

• Wat wil ik de volgende keer beter doen?

• Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen?
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HOE DOE IK HET ALS

BEGELEIDER-TRAINER-COACH?

“Beter leren voetballen”
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DIT DOE JE NIET ZOMAAR!
BEGELEIDEN VAN EEN JEUGDTEAM

“Beter leren voetballen”



Jeugdvoetballeerproces: “ontwikkelen van voetbalhandelingen”

( aanvallen – verdedigen – omschakelen )

BEGELEIDEN, TRAINEN EN COACHEN MOET LEIDEN TOT

… SPELERS DIE MET NOG MEER PLEZIER BETER GAAN VOETBALLEN

“Beter leren voetballen”
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Realisatie:

Om deze spelbedoeling te kunnen realiseren, moeten de spelers bepaalde handelingen

( leren ) uitvoeren.
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VOETBAL IS EEN SPEL WAARBIJ HET DE BEDOELING IS DAT DE ENE PARTIJ MEER 

DOELPUNTEN PROBEERT TE MAKEN DAN DE ANDERE PARTIJ OFWEL: WINNEN !

WAT IS VOETBAL?

“Beter leren voetballen”

VoetballenVoetballen: wat is het?: wat is het?

Spelbedoeling: Spelbedoeling: WinnenWinnen

Teamfuncties:Teamfuncties:

aanvallen aanvallen -- verdedigen verdedigen -- omschakelenomschakelen

Teamtaken:Teamtaken:

Opbouwen en scoren/ doelpunten voorkomen en storenOpbouwen en scoren/ doelpunten voorkomen en storen

-- vrijlopenvrijlopen

-- knijpenknijpen

-- jagenjagen

-- dekkendekken

-- aannemenaannemen

-- passenpassen

-- dribbelendribbelen

-- schietenschieten

-- koppenkoppen

zonder balcontactzonder balcontact

BZBBZB

met balcontactmet balcontact

(techniek)(techniek)

BMBBMB

OndersteunendOndersteunend

Communicatie:Communicatie:

-- spelinzicht op                       spelinzicht op                       

teamniveau   teamniveau   

-- afstemmen afstemmen 

voetbalhandelingenvoetbalhandelingen

-- waarnemenwaarnemen

CC

HARDE KERNHARDE KERNOndersteunendOndersteunend

Spelinzicht:Spelinzicht:

-- individuele voetballerindividuele voetballer

-- keuzeskeuzes

-- waarnemenwaarnemen

-- koppeling teamtaak/koppeling teamtaak/

teamfunctieteamfunctie

II

VoetbalhandelingenVoetbalhandelingen

-- vrijlopenvrijlopen

-- knijpenknijpen

-- jagenjagen

-- dekkendekken

-- aannemenaannemen

-- passenpassen

-- dribbelendribbelen

-- schietenschieten

-- koppenkoppen

zonder balcontactzonder balcontact

BZBBZB

met balcontactmet balcontact

(techniek)(techniek)

BMBBMB

OndersteunendOndersteunend

Communicatie:Communicatie:

-- spelinzicht op                       spelinzicht op                       

teamniveau   teamniveau   

-- afstemmen afstemmen 

voetbalhandelingenvoetbalhandelingen

-- waarnemenwaarnemen

CC

HARDE KERNHARDE KERNOndersteunendOndersteunend

Spelinzicht:Spelinzicht:

-- individuele voetballerindividuele voetballer

-- keuzeskeuzes

-- waarnemenwaarnemen

-- koppeling teamtaak/koppeling teamtaak/

teamfunctieteamfunctie

II

VoetbalhandelingenVoetbalhandelingen



• Wij vragen je specifiek te letten op:

Hiervoor krijg je een observatieformulier

– Bedoeling van de vorm?

– Dominante voetbalhandelingen?

– Wat de coach ziet, zegt en doet?

– Loop de oefening/vorm?

– Lukt deze?

– Leert het?

– Leeft het; Hebben ze er plezier in?
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E-PUPILLEN: 18.15 –19.00 UUR
PRAKTIJK

“Beter leren voetballen”
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PAUZE

“Beter leren voetballen”



Observatieformulier: Het belevingsperspectief

– Bedoeling van de vorm?

– Dominante voetbalhandelingen?

– Wat de coach ziet, zegt en doet?

De kernvragen die worden gesteld bij het ontwikkelen van een visie op het (leren) voetballen, 

zijn:

– Loop de oefening/vorm? Is iedereen bezig, begrijpen ze de bedoeling van het spel?

– Lukt deze? Kunnen de spelers / -sters het spel uitvoeren (niet te makkelijk/moeilijk)?

– Leert het? Wat leren de  spelers / -sters in deze vorm? Leert het spel?

– Hebben ze er plezier in? Wordt er (nog) plezier beleefd aan het spelen van het spel? Leeft het 

spel? 
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TERUGKOPPELING PRAKTIJK

“Beter leren voetballen”



Snel afgeleid

Gericht op zichzelf / weinig gevoel om 

dingen samen te doen

Speels ( voetbal is een avontuur ) 

Bal is grootste weerstand 

Gevecht om de bal staat centraal 

Grote bewegingsdrang 

Niet erg bezig met winnen en verliezen 

Reageert alleen op voorbeeld 

F-pupil (O8+O9)

Minder snel afgeleid

Meer gevoel / bereidheid om dingen 

samen te doen

Bal was doel, wordt meer middel

Nog niet (altijd) de baas over de bal

Grote bewegingsdrang

Steeds meer meten met medespelers

Leren door te doen en door te kijken / 

meer coördinatie

Ziet verschil wie ‘goed’ en wie ‘slecht’ kan 

voetballen

Vatbaar voor aanwijzingen v/d coach

Een beperkte concentratie

Willen de wedstrijd winnen

E-pupillen (O10+O11)

Kan zich al langer op een opdracht 

concentreren

Meer geneigd zich te meten met andere

Leergierigheid is groot (leert snel)

Toenemende kritiek op eigen en 

andermans prestatie

Meer groepsbewust ( sociaal besef)

Streven naar prestatie vergelijking

Navolging idolen

Goed gebouwd (ideale verhoudingen)

D-pupil (O12+O13)

6/9/2017 11

PUPILLEN ( 6-13 JARIGEN ) WIE ZIJN DAT ?



1. voetbaleigen bedoelingen; met plezier spelen/trainen om te ‘winnen’
- Doelpunten maken / voorkomen

- Opbouwen tot … / samenwerken om …

- Doelgerichtheid

- Snelle omschakeling aanvallen/verdedigen en omgekeerd

2. veel herhalingen
- Veel beurten / genoeg prikkels

- Geen lange wachttijden

- Goede planning / organisatie

- Voldoende ballen / materiaal

3. rekening houden met de groep
- Leeftijd;  F-, E- en D-PUPILLEN verschillen onderling enorm

- Vaardigheid  / niveau / kwaliteit

- Beleving (top of gemiddeld of …?)

4. juiste coaching (beïnvloeding): Spelbedoelingen verduidelijken
- Spelers beïnvloeden / laten leren door: ingrijpen / stopzetten, aanwijzingen geven, vragen stellen, oplossingen laten aandragen, 

voorbeeld geven, voordoen

- Manipuleren voetbalweerstanden ( o.a. bal, medespelers, tegenstanders, tijd, ruimte, spelregels, spanning )

- Complimenteren/enthousiasmeren/stimuleren (plezier en veiligheid waarborgen)

Het geheel 1 + 2 + 3 + 4 = Optimaal Leerklimaat
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EISEN AAN EEN VOETBALTRAINING

DE VOETBALTRAINING

“Beter leren voetballen”



• AANVALLEN: Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken

• - Speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte

• - Diep denken en zo mogelijk diep spelen

• - Bal houden

• - Principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding voor dieptespel/dieptepass

• - Optimale veldbezetting

• VERDEDIGEN: Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren

• - doel goed afschermen

• - speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar ( compact )

• - Druk op balbezittende speler houden

• - Scherp dekken in de omgeving van de bal

• - Rug- / ruimtedekking geven verder van de bal af

• - Zo lang mogelijk nuttig blijven ( je bent nooit uitgespeeld )

• - Géén overtredingen maken

6/9/2017 13

SPELBEDOELING AANVALLEN EN VERDEDIGEN

“Beter leren voetballen”



1. WAAROP TRAINEN WE?

Aanvallen of verdedigen? Opbouwen of scoren, storen of doelpunten voorkomen?

Leg de doelstelling van de dag ook eventueel kort uit aan de spelers, als ze daar de oren naar 

hebben, dat geeft ze houvast. ‘We gaan vandaag drie dingen doen... dribbelen 1 tegen 1, 

samenspel 3 tegen 2 en dan een partijtje.’

2. WELKE OEFEN- EN PARTIJVORMEN?

Komen de zaken die ik wil trainen aan bod en kunnen alle spelers ‘succesvol’ zijn in de training? 

Komen de spelers voldoende aan de beurt?

3. HOE ORGANISEER MIJN TRAINING?

Maak het jezelf makkelijk en zorg dat voor aanvang van de training alle vormen al klaarstaan. 

Denk ook even na over de overgang van de ene naar de andere vorm, verloopt dat snel en 

soepel? Waar kan ik de vormen (mogelijk) nog makkelijker of moeilijker maken?
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HOE BEREID IK EEN TRAINING VOOR?

“Beter leren voetballen”



WAT DOE IK TIJDENS DE TRAINING?

1. Houd de vaste structuur van een training aan:

warming-up, oefenvorm, (kleine partijvorm, oefenvorm,) afsluitende grote partijvorm.

2. Snappen spelers de bedoeling?

3. Hebben ze allemaal voldoende balcontacten?

4. Is de vorm goed afgesteld? Kan het moeilijker of moet het makkelijker?

Stel jezelf tijdens de training steeds de volgende vragen:

1. Wordt er plezier beleefd aan de training?

2. Wordt er gevoetbald?

3. Wordt het voetbalspel geleerd?

4. Zo ja, dan is de leersituatie voor jouw spelers optimaal.

Spel stilleggen? Gebruik ‘PLAATJE, PRAATJE, DAADJE’

1. PLAATJE. Laat de spelers in de organisatie stilstaan.

2. PRAATJE. Bevraag spelers en geef daarna kort aan wat de bedoeling is.

3. DAADJE. Laat een speler het nadoen en controleer of ze het begrijpen.
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CHECK:

“Beter leren voetballen”



• Basisvormen zijn een afspiegeling van de echte wedstrijd

1) Voetbal eigen karakter

2) Veel herhalingsmogelijkheden

3) Aanpasbaar aan het niveau van de spelers

4) Veel mogelijkheden voor situatiegerichte coaching

Consequenties voor de trainingen

1. Zonder dat de coach iets zegt; garanderen de vormen 'voetbal'

2. Bedoelingen moeten (wel) worden verduidelijkt.

3. Spelers moeten worden beïnvloed tijdens het spelen.
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BASISVORMEN

“Beter leren voetballen”



• DE VIER KWALITEITEN VOOR HET BEGELEIDEN VAN EEN SUCCESVOLLE 

TRAINER/COACH

1. STRUCTUUR BIEDEN: afspraken maken en handhaven.

2. STIMULEREN: motiveer en coach je spelers positief.

3. INDIVIDUEEL AANDACHT GEVEN: geef elke speler aandacht.

4. VERANTWOORDELIJKHEID GEVEN: maak je spelers zelf verantwoordelijk, 

stapje voor stapje, seizoen voor seizoen.
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DE VIER KWALITEITEN 

“Beter leren voetballen”



Laat je tijdens de wedstrijd niet beïnvloeden door de stand of gebrul van mensen langs de lijn. 

Volg de wedstrijd in stilte, concentreer je op de voetbalhandelingen van je

spelers, coach alleen de spelers die de bal (níet) hebben, en de wisselspelers naast je langs de 

lijn.

- Stel jezelf op langs de zijlijn en observeer zo lang mogelijk in stilte.

- Onthoud de hoofdzaken die je opvallen in het aanvallen en verdedigen, eventueel 

uitgewerkt in het opbouwen, scoren, storen en doelpunten voorkomen en

de individuele voetbalhandelingen met bal daarbinnen.
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WEINIG ZIEN VAN VEEL ÒFVEEL ZIEN VAN WEINIG

TIJDENS DE WEDSTRIJD

“Beter leren voetballen”



O.6 O.7

O.8

O.9

O.10

O.11

O.12

OPTIMALE WEDSTRIJDVORMEN



- Waar komen we vandaan?

- Hoe zijn de huidige wedstrijdvormen ontstaan?

- Voetbal in ontwikkeling (Van dek-lat tot kunstgras)

- Wat is binnen voetballen het allerbelangrijkste voor kinderen? 

Spelplezier  &  Ontwikkeling in een veilige omgeving

- Wat zeggen de kinderen zelf?

* Veel acties en veel scoren

* Bij het wedstrijdje betrokken zijn

* Spannende wedstrijden

* Met vriendjes voetballen en vriendjes kunnen maken

Dit maakt voetballen leuk en houdt het leuk! De uitslag (winnen of verliezen) is daarbij van minder belang.

Wanneer is een wedstrijd voor een pupil een goede wedstrijd?

Welke factoren in en rond het veld maken een wedstrijd voor pupillen tot een ‘goede’ 

wedstrijd?

Wat zouden we in de huidige vormen dan mogelijk moeten/willen aanpassen?
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HET KIND CENTRAAL! HOE MAKEN WE VOETBAL AANTREKKELIJKER?
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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ONDERZOCHT & SAMEN TE BEPALEN
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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INTERNE WEDSTRIJDVORM: 2 TEGEN 2 -KENNISMAKEN MET VOETBAL
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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INTERNE WEDSTRIJDVORM: 2 TEGEN 2 -KENNISMAKEN MET VOETBAL
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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INTERNE WEDSTRIJDVORM: 2 TEGEN 2 -KENNISMAKEN MET VOETBAL
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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ADVIES INTERNE WEDSTRIJDVORM: 4 TEGEN 4 -KENNISMAKEN MET VOETBAL
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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ADVIES INTERNE WEDSTRIJDVORM: 4 TEGEN 4 -KENNISMAKEN MET VOETBAL
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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ADVIES INTERNE WEDSTRIJDVORM: 4 TEGEN 4 -KENNISMAKEN MET VOETBAL
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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WEDSTRIJDVORM 6 TEGEN 6
DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

“Beter leren voetballen”
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SPELREGELS 6V6

“Beter leren voetballen”



SPELREGELS 6V6

“Beter leren voetballen”
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SPELREGELS 6V6

“Beter leren voetballen”
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Mede namens jeugd 

van GSV ‘38, bedankt!



WAT WIL EN KAN DE MINI-PUPIL (5-6 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De mini-pupil...

1 ... WIL SPELEN. Hij sport niet, hij speelt. Het is niet zijn doel zich 

te ontwikkelen tot voetballer. Het gaat erom dat hij onbewust en 

spelenderwijs dingen ontdekt. Maak overal een spelletje van, ook het 

opruimen van de spullen.

2 ... HOUDT VAN AVONTUUR. Hij voetbalt omdat hij dat spannend 

vindt. Hij ervaart zijn omgeving niet als een voetbalveld met 

afmetingen en regels, maar als een uitgestrekt wonderland.
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3 ... WIL DE BAL HEBBEN. Een enkeling kijkt liever nog 

even toe en schiet de bal ver weg, maar voor de meeste 

spelers geldt: waar de bal is moet je zijn. Voor die andere 

enkeling is de bal al meer een middel om kansen te 

creëren en doelpunten te maken, maar meestal is de 

balcontrole nog gering. Vandaar dat ze allemaal bij de bal 

willen zijn.

4 ... IS GERICHT OP ZICHZELF. Ik en de rest van de 

wereld. Gezond egocentrisme, gaat vanzelf over.



WAT WIL EN KAN DE MINI-PUPIL (5-6 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De mini-pupil...

5 ... WERKT NIET SAMEN. De mini-pupil speelt niet over. Accepteer 

dit. Wat als een speler het wel doet? Dat is erin gehamerd door 

papa. Stimuleer het dribbelen, het zelf op avontuur gaan.

6 ... KENT WEINIG REGELS. Van spelbedoeling en 

competitiereglementen snapt hij nog weinig. Basale spelregels 

begint hij te begrijpen, al is er weinig oog voor de belijning. Wel 

weten ze welke richting ze op moeten en dat ze moeten scoren in 

een doel.

7 ... HOUDT HET LANG VOL. Maar een uur is lang voor een mini-pupil. Geef 

veel beurten, hij leert

door herhaling. Las wel tijdig rustmomenten of een drinkpauze in.

8 ... LEERT DOOR TE HERHALEN. Hij wil niet steeds iets nieuws proberen. Hij 

wil opgaan in de vorm, heeft succes én uitdaging nodig. Dingen moeten lukken 

én soms mislukken.

9 ... HEEFT WEINIG GEDULD. Hij wil bewegen, niet luisteren. Bombardeer 

hem niet met informatie. Geef korte, precieze instructies. Stop met aanwijzingen 

geven als hij er blijkbaar nog niet voor openstaat.
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WAT WIL EN KAN DE MINI-PUPIL (5-6 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De mini-pupil...

10 ... IS SNEL AFGELEID. Een spanningsboog van tien minuten is 

het maximum. Wissel tijdig van activiteit of spelvorm. Drijft er een 

luchtballon over? Ga erbij liggen en geniet mee.

11 ... ZET AANWIJZINGEN NIET OM IN DADEN. Met name 

aanwijzingen gericht op zijn lijf heeft geen zin. Zeg niet: ‘Standbeen 

naast de bal, opendraaien na de balaanname.’ Doe alles voor. Hij is 

visueel ingesteld en leert een voetbalhandeling (aannemen, mikken) 

door nabootsing.

12 ... IS VISUEEL INGESTELD. Hij gaat nog meer op in het spel 

als je het aankleedt als een avontuur. Vertel een kort, spannend 

verhaal over een leeuw die wordt opgejaagd door een jager en 

hij doet nog meer zijn best.

13 ... KRIJGT GRAAG AANDACHT. Laat hem zijn vaardigheden 

voordoen en gebruik dit als positief

voorbeeld bij een uitleg. Help elke speler in zijn eigen tempo.
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WAT WIL EN KAN DE MINI-PUPIL (5-6 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De mini-pupil...

14 ... VAART WEL BIJ ROUTINE EN STRUCTUUR. Voer geleidelijk 

veranderingen door in de training. Bouw een structuur waarin 

continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor verandering. De mini-

pupil went pas na enkele weken aan een nieuwe vorm.

15 ... HEEFT BEHOEFTE AAN GEBORGENHEID.

Accepteer dat de mini-pupil zomaar van het veld af loopt en mama 

opzoekt. Laat hem zich thuis voelen in de groep, dan keert hij snel 

terug. Stimuleer moeders en vaders de rol van spelleider op zich te 

nemen.
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WAT WIL EN KAN DE F-PUPIL (7-8 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De F-pupil...

1 ... WIL SPELEN. Het is niet zijn doel zichzelf te ontwikkelen tot 

voetballer. Maak overal een spelletje

van, ook van het opruimen van de spullen.

2 ... HEEFT WEINIG GEDULD. Hij wil bewegen, niet luisteren. Geef 

korte, precieze instructies. Bombardeer hem niet met informatie.

3 ... IS SNEL AFGELEID. Hij kan zich maar kort richten op eenzelfde 

activiteit. Varieer, een spanningsboog van tien minuten is al lang. 

Drijft er een luchtballon over, dan is de bal niet interessant meer. Ga 

erbij liggen en geniet mee.

4 ... IS GERICHT OP ZICHZELF. Een jonge F-pupil is 

zijn kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en kan 

alles op zichzelf betrekken. Ik en de wereld. Verwar 

dit egocentrisme niet met egoïsme. Het is een 

natuurlijk ontwikkelingsproces en gaat vanzelf over.

5 ... WIL DE BAL HEBBEN. Het motto is: ik en de bal. 

Wedstrijdjes draaien twee keer twintig minuten om 

dat ene ding. Eenmaal in balbezit, blijkt het voor 

sommigen toch nog heel lastig om de bal bij zich te 

houden. Voor anderen is de bal al meer een middel 

om doelpunten te maken of om kansen te creëren.
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WAT WIL EN KAN DE F-PUPIL (7-8 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De F-pupil...

6 ... WERKT NIET SAMEN. Soms lijken ze dat even te doen, maar schijn 

bedriegt. Als je goed kijkt, zie je dat ze tegelijkertijd dezelfde dingen doen –

onafhankelijk van elkaar. Bij sommige tweedejaars F-pupillen zie je de 

eerste tekenen van bewust samenspel.

7 ... ZET VEEL AANWIJZINGEN NIET OM IN DADEN. Complexe 

aanwijzingen zoals ‘standbeen naast de bal, opendraaien na de 

balaanname’, snapt hij niet. Doe alles voor. Hij is visueel ingesteld en leert 

een nieuwe beweging het snelst door nabootsing van idolen of hun trainer. 

Laat zien hoe je de bal kunt passen met de binnenkant van de voet, en 

vertel dan waar je het standbeen kunt plaatsen en hoe je de bal kunt raken.

8 ... LEERT DOOR TE HERHALEN. Hij wil niet steeds iets 

nieuws proberen. Hij heeft succes én uitdaging nodig, het moet 

lukken én soms mislukken.

9 ... KRIJGT GRAAG AANDACHT. Laat hem zijn vaardigheden 

voordoen en gebruik dit als (positief)

voorbeeld bij een uitleg. Help elke speler in zijn eigen tempo.

10 ... HEEFT BEHOEFTE AAN ROUTINE EN STRUCTUUR. 

Voer geleidelijk veranderingen door in de training. Bouw een 

structuur waarin continuïteit centraal staat, maar ruimte is voor 

verandering. F-pupillen wennen pas na enkele weken aan een 

nieuwe vorm.
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WAT WIL EN KAN DE E-PUPIL (9-10 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De E-pupil...

1 ... IS ENTHOUSIAST EN ONGEDULDIG. Hij wil bewegen, niet luisteren. 

Geef korte, precieze instructies. Bombardeer hem niet met informatie.

2 ... HEEFT EEN GROTE SPELDRANG. Deze pupillen voetballen om het 

plezier. Spelenderwijs krijgen ze een grotere handigheid met en zonder de 

bal.

3 ... DOET GRAAG NA. Hij is visueel ingesteld en leert een nieuwe 

beweging het snelst door nabootsing. Doe alles voor.

4 ... LEERT DOOR TE HERHALEN. Hij wil niet steeds iets nieuws 

proberen. Hij heeft succes én uitdaging nodig, het moet kunnen lukken én 

soms mislukken.

5 ... KRIJGT GRAAG AANDACHT. Laat hem zijn vaardigheden 

voordoen en gebruik ze als voorbeeld bij een uitleg.

6 ... HEEFT VEEL VERBEELDING. Laat deze pupillen experimenteren, 

moedig creativiteit aan, gebruik hun ideeën om de trainingen leuk te 

maken. Zorg wel voor structuur.

7 ... KAN VEEL DOEN IN WEINIG TIJD. Hij spant zich graag intens in 

om zich te kunnen uitleven. Laat hem veel voetballen

8 ... KENT OOK FYSIEKE GRENZEN. Bij extreme temperaturen 

vertonen deze pupillen symptomen van onderkoeling en oververhitting. 

Zelf overschatten ze zich hierin. Laat ze handschoenen en mutsen 

dragen. Let op dat er genoeg wordt gedronken.
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WAT WIL EN KAN DE E-PUPIL (9-10 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De E-pupil...

9 ... GEEFT ZIJN MENING. Vraag na afloop van elke training aan de 

pupillen wat ze er wel en niet leuk aan vinden en waarom. Maar niet 

na elke oefenvorm een hoorcollege.

10 ... IS DOELGERICHT. Het scoren van doelpunten en het 

voorkomen van tegendoelpunten betekent veel voor deze kinderen. 

Laat dit in alle oefen- en partijvormen voorkomen. Geef duidelijk aan 

hoe beide partijen kunnen scoren

11 ... WIL SAMENWERKEN. Hij ziet steeds meer het mogelijk 

gunstige effect in van het overspelen naar een speler die er beter 

voor staat. Moedig hem hiertoe aan.

12 ... IS PRESTATIEGERICHT. Geef bij elke oefen- en 

partijvorm aan hoe er punten kunnen worden gehaald of wat de 

beloning is.

13 ... HEEFT EEN ZWART-WIT ZELFBEELD. Zorg voor 

positieve feedback om het zelfvertrouwen op te bouwen. 

Kinderen moeten zich succesvol voelen om dingen te willen 

herhalen. Bouw op succesvolle pogingen.

14 ... HEEFT BEHOEFTE AAN BIJ ROUTINE EN 

STRUCTUUR. Voer geleidelijk veranderingen door in de 

training. Bouw een structuur waarin continuïteit centraal staat, 

maar ruimte is voor verbeteringen en veranderingen.
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WAT WIL EN KAN DE E-PUPIL (9-10 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De E-pupil...

HEEFT EEN STERK GEVOEL VOOR RECHTVAARDIGHEID. Alle 

kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn. Stel hoge 

verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke 

situaties en humeur geen effect hebben op je gedrag.
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WAT WIL EN KAN DE D-PUPIL (11-12 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De D-pupil...

1 ... KOMT LANGZAAMAAN IN DE GROEISPURT. Eerstejaars D-pupillen hebben 

ideale

lichaamsverhoudingen. Ze spannen zich graag intens in. Houd de wachttijden kort, 

zorg voor veel balcontacten. De coördinatie van tweedejaars D-pupillen wordt 

houterig door snelle lichaamsgroei. Houd rekening met beperkte belastbaarheid;

2 ... GEEFT GRAAG ZIJN MENING. Hij wordt zich meer bewust van de eigen 

kwaliteiten in verhouding tot die van medespelers en uit meer kritiek. Pas op met 

vergelijkingen onderling. Stel niemand als negatief voorbeeld. Ook jij kunt onder vuur 

komen liggen. Vraag de pupillen na afloop van elke training wat ze er wel en niet 

leuk aan vinden en waarom.

3 ... SPEELT STEEDS LIEVER OP EEN VASTE POSITIE. Dat 

geeft hem een gevoel van veiligheid. Gun hem dat, maar rouleer 

af en toe nog door hem bijvoorbeeld één linie te laten 

opschuiven.

4 ... KRIJGT GRAAG INDIVIDUELE AANDACHT. Laat hem zijn 

vaardigheden voordoen aan de groep en gebruik ze als 

voorbeeld bij een uitleg. Praat afzonderlijk met deze pupillen, 

trap even een balletje.
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WAT WIL EN KAN DE D-PUPIL (11-12 JAAR)?

LEEFTIJDSPECIFIEKE KENMERKEN 

“Beter leren voetballen”

De D-pupil...

5 ... STELT HOGE EISEN AAN ZICHZELF. De onzekerheid over eigen prestaties 

neemt toe. Tegelijk spiegelen deze jongeren zich aan onbereikbare, beroemde 

idolen. Geef positieve feedback op concrete acties voor meer zelfvertrouwen. 

Kinderen moeten zich succesvol voelen om dingen te willen herhalen en dingen uit 

te proberen. Bouw op succesvolle pogingen.

6 .... WIL SAMENWERKEN. Het team wordt belangrijker. Spelers tonen graag 

verantwoordelijkheid. Houd ze voor dat door goed samenwerken succes mogelijk is.

7 ... HEEFT BEHOEFTE AAN ROUTINE EN STRUCTUUR. Voer geleidelijk 

veranderingen door in de training. Stel continuïteit centraal, met ruimte voor 

verbeteringen en veranderingen.

8 ... IS DOELGERICHT. Het scoren van doelpunten en het voorkomen 

van tegendoelpunten betekent nog veel voor deze pupillen. Laat dit in 

alle oefen- en partijvormen voorkomen. Geef steeds duidelijk aan hoe 

beide partijen kunnen scoren, hoe er punten kunnen worden gehaald 

en zorg ervoor dat de stand wordt bijgehouden.

9 ... IS WEDSTRIJDGERICHT. Hij kan wedstrijdgericht trainen en 

complexe voetbalsituaties overzien. Bied veel partijvormen aan.

10 ... HEEFT EEN STERK GEVOEL VOOR RECHTVAARDIGHEID. 

Alle kinderen houden ervan als dingen eerlijk zijn. Stel hoge 

verwachtingen, maar wees consequent. Zorg ervoor dat persoonlijke 

situaties en humeur geen effect hebben op je gedrag.
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Info over het nieuwe pupillenvoetbal per 1 juli 2017?

- Het online magazine:

http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover

- Downloads :

http://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads
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