
Leeftijdsspecifieke kenmerken: F-PUPIL (6 – 8 JAAR) 

F: doelgericht leren handelen met de bal (ik en de bal) 

 LICHAMELIJKE FYSIEKE KENMERKEN 

- Grote vitaliteit 

- Een relatief klein hart en longen geven snel aanleiding tot vermoeidheid 

- Snel herstel 

- Harmonische indruk, 

- Geen lichamelijke verhouding zoals een volwassene 

- Relatief weinig kracht 

 

2 MOTORISCHE KENMERKEN 

 

- Langzame verbetering van de coördinatie 

- Balgevoel nog zwak ontwikkeld 

 

3 PSYCHISCHE KENMERKEN 

- Bewegingsdrang 

- Concentratievermogen is kort 

- Individueel gericht, geen gevoel om dingen samen te doen 

- Speels 

- Ongecontroleerd 

 

4 PRESTATIE / MOTIVATIE 

 

- Sterk fantasie gericht 

- Het spel wordt niet als een wedstrijd met prestatiegedachte beleefd 

- Zwak balgevoel 

- Geringe kracht 

- Geringe duurprestaties 

 

5 TRAININGSDOELSTELLING (wennen door spelen) 

 

Technisch: 

- Baas worden over de bal. Balgewenning laten opdoen door spelen in eenvoudige Spelvormen en 

partijspelen. Het zijn vooral de basistechnieken die geleerd moeten worden. 

- De trainingen moeten op het niveau van de kinderen gegeven worden. 

Conditioneel: 

- Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene dagelijkse grondvormen van beweging: lopen , 

springen, huppen etc. veel met de bal werken, alleen en met partner en in kleine partijspelen. 

 



Tactisch: 

- Aanleren voornaamste spelregels 

- Begripsvorming op gang brengen uitgaande van de basisdoelen van het voetbalspel ; doelpunten 

maken, doelpunten voorkomen. 

 

Mentaal: 

- Leren omgaan met de spelregels 

- Leren omgaan met anderen ( medespeler, tegenstander, elftalleiding, scheidsrechter ) 

- Leren functioneren in een groep 

- Leren: omgaan met bal en ruimte (het veld). 

 

6 INHOUD EN ACCENTEN VAN DE TRAINNING 

 

- Spelen, positieve spelbenadering (aanval, scoren ): doeltjes niet te klein, succes beleven 

- Ruime bewegingservaring laten opdoen, vooral met de bal 

- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 

- Richting geven 

- Balgewenning door veel kleine partijtjes 

 

7 TE BEHANDELEN THEMA’S, OEFENSTOF 

Deze dienen door de trainers vooraf aan elke training gemaakt te worden steeds de doelstelling voor 

ogen houdende 

 

8 COACHING 

 

- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 

- Opmerkingen in de taal van de kinderen 

- Helpend gedrag voor, tijdens en na de training en wedstrijd 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leeftijdsspecifieke kenmerken: E-PUPIL (8 – 10 JAAR) 

E: leren samen doelgericht te spelen 

1 LICHAMELIJKE EN FYSIEKE KENMERKEN 

 

- Groei naar verdere harmonie 

- Toename uithoudingsvermogen 

- Heeft een groter doorzettingsvermogen om een bepaalde bewegingsvormen onder de knie te 

krijgen 

2 MOTORISCHE KENMERKEN 

 

- Leergevoel ( bewust technische vaardigheden leren) - Meer coördinatie, balgevoel 

 

3 PSYCHISCHIE KENMERKEN 

 

- Wat meer sociaal ingesteld 

- Nog snel afgeleid , zwakke concentratie 

- Neemt dingen al bewust op 

- Probeert oefeningen goed te doen 

- Werkt graag met de bal 

- Krijgt besef voor het uitvoeren van bepaalde taken 

- Weet al onderscheid te maken wie goed en wie slecht is 

- Op zoek naar voetbalidool (in eigen omgeving of bij de profs) 

 

4 PRESTATIE / MOTIVATIE 

- Nog sterk individueel gericht 

- Drang om te presteren 

 

5 TRAININGSDOELSTELLING (wennen door spelen ) 

Technisch: 

- Ideale leeftijd om techniek te leren. Dit spelenderwijs aanleren door middel van uitproberen van de 

technische grondvormen: aan- en meenemen, koppen (alleen aanleren wanneer een speler uit zich 

zelf begint te koppen), plaatsen, trappen, dribbelen, stoppen en afwerken. 

- Vooral werken vanuit spelvorm. Veel balcontacten in de vorm van kleine partijspelen met grote 

doelen. 

- Aanleren van schijnbewegingen. 

- De trainingen moeten op het niveau van de spelers gegeven worden. 

 

Conditioneel: 



- Op speelse wijze scholen van algemene beweeglijkheid uitvoeren in spel- en wedstrijdvorm. 

 

 

Tactisch: 

 

- Drang naar individueel spel niet aantasten, maar niet egoïstisch laten worden. 

- Aandacht blijven schenken aan kennis van de belangrijkste spelregels 

- Bij tactische vormen blijven uitgaan van alleen de basisdoelen van het voetbalspel en met name het  

doelpunten maken 

 

Mentaal: 

 

- Een begin maken van het wijzen op het belang van samenwerking teneinde een bepaald doel te 

bereiken 

 

6 INHOUD EN ACCENTEN VAN DE TRAININGEN 

 

- Prima leeftijd voor motorisch leren 

- Veel op techniek trainen 

- Veel balcontact 

- Veel spel- en wedstrijdnormen 

- Kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen 

- Richting aangeven 

7 TE BEHANDELEN THEMA'S, OEFENSTOF 

 

Deze dienen door de trainers vooraf aan elke training gemaakt te worden steeds de doelstelling voor 

ogen houdende. 

8 COACHING 

 

- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 

- Opmerkingen in de zin van: probeer de bal snel weer af te pakken, geen balletje 

afwachten niet stil blijven staan, we hebben goed gespeeld maar de volgende keer 

proberen we ook veel doelpunten te maken 

- Helpend gedrag voor, tijdens en na de training en wedstrijd 

 

 

 

 

 

 



Leeftijdsspecifieke kenmerken: D-PUPIL (10-12 JAAR) 

D: leren spelen vanuit een basistaak 

 

1 LICHAMELIJKE / FYSIEKE KENMERKEN 

- Zeer goed gebouwd 

- Ideale verhoudingen 

 

2 MOTORISCHE KENMERKEN 

 

- Goede coördinatie (de bewegingen worden zekerder ) 

- Evenwicht is stabieler 

- Fijngevoelig reactievermogen 

- Goed voorbeeld is belangrijk 

 

3 PSYCHISCHE KENMERKEN 

 

- Leergierig 

- Wil zich meten met anderen 

- Begin van geldingsdrang 

- Begin van kritiek op prestaties van zichzelf en anderen 

- Het spelen in een groep gaat al wat beter 

- Grote bewegingsdrang 

 

4 PRESTATIEIMOTIVATIE 

 

- Prestatiedrang is zeer groot 

- Beleefd plezier aan eigen kracht 

- Navolgen idolen 

- Streeft naar prestatievergelijking 

- Motivatie in alle wedstrijdvormen - Overschatting van eigen prestatie - Reactievermogen is 

fijngevoelig 

5 TRAININGSDOELSTELLING (leren doorspelen ) 

 

Technisch: 

 

- Gericht oefenen van de technische grondvormen 

- Het accent ligt op de technische gave en de volmaakte uitvoering 

- Aanleren van de techniek door gebruik te maken van organisatievormen en oefenstof, 

waarbij geoefend wordt zowel zelfstandig als met een medespeler. Naast de spelvorm ook de 

opdrachtvorm hanteren. 

- Techniek aanleren door veel kleine partijspelen 

- De trainingen moeten op het niveau van de spelers gegeven worden 

 

 



Conditioneel: 

 

- Geen specifieke conditionele doelstelling ten aanzien van bv. snelheid, kracht en 

uithoudingsvermogen 

- Er is sprake van een duidelijk vergroot uithoudingsvermogen in vergelijking met de E jeugd. De 

arbeidsrustverhouding moet worden aangepast ( langere rust, langere arbeid ) 

- Geen conditionele vorming zonder bal 

- In de oefenvormen en de partijspelen met de weerstanden ( ruimte groter, kleiner maken, 

verdediger toevoegen) 

 

Tactisch: 

- Aanleren en beoefenen van de algemene tactische principes zoals naar de bal toe gaan, 

afschermen, de bal niet aan de grond laten komen ; met andere woorden het individuele tactische 

inzicht vormen 

- Kennis waken met de elementaire tactische principes: balbezit is aanvallen, balverlies is verdedigen, 

vrijlopen, verdeling over het veld, belang van combinatiespel, dekken 

- Inzicht laten verkrijgen in de voornaamste taken van spelers in een bepaalde positie op een 

bepaalde plaats 

- Niet te plaatsgebonden laten ontwikkelen. Spelers in zijn algemeenheid niet te gauw binden aan 

een bepaalde positie in het elftal: niet te snel specialiseren, in wedstrijden de spelers niet te veel 

opdrachten geven 

- De overgang van klein naar groot veld 

- Het leren van het begrip buitenspel 

Mentaal: 

- Prestatievergelijking met betrekking tot eigen persoonlijke verrichtingen 

- Prestatievergelijking van de elftalresultaten t.o.v. anderen 

 

6 INHOUD EN ACCENTEN VAN DE TRAINING 

- Alle technische oefeningen zijn nu mogelijk 

- De technische vormen onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties: Positie- en partijspelen  

(ook 11 : 11) 

- Veel spelsituaties trainen 

 

7 TE BEHANDELEN THEMA'S. OEFENSTOF 

 

Deze dienen door de trainers vooraf aan elke training gemaakt te worden steeds de doelstelling voor 

ogen houdende 

 

 



8 COACHING 

 

- Ruimte laten voor eigen ontdekkingen 

- Opmerkingen in de zin van: Je moet bij de goal van de tegenstander zien te komen, niet stil blijven 

staan, aansluiten, geen balletje afwachten 

- Helpend gedrag voor, tijdens, na de training en wedstrijd 

- Meer aandacht voor vrijlopen bij balbezit, dekken bij balverlies 

- Linies aan laten sluiten, zowel vooruit, als achteruit 

- Positief coachen door spelers onderling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leeftijdsspecifieke kenmerken: C-JUNIOR (12 - 14 JAAR) 

C: afstemmen van basistaken binnen een team 

1 LICHAMELIJKE / FYSIEKE KENMERKEN 

 

- Prepuberteit 

- Geen evenwicht in denken en uitvoeren 

- Bij sommigen enorme lengtegroei 

- Beperkte belastbaarheid 

- Blessure gevoelig 

 

2 MOTORISCHE KENMERKEN 

- Onstabiele motoriek 

- De geleerde motorische vaardigheid blijft behouden, maar kan wel tijdelijk verminderen 

3 PSYCHISCHE KENMERKEN 

 

- Veranderingen in het lichaam en veranderingen in het bewustzijn leiden tot geestelijke en 

maatschappelijke spanningen 

- Minder leergierig, motivatie gebrek 

- Kritische instelling tegenover het gezag 

- Groepsvorming 

- Wisselende stemming 

- Andere interesses gaan meespelen 

4 PRESTATIE / MOTIVATIE 

 

- Wisselend 

- Men heeft behoefte aan vaste afspraken, rechten en plichten 

- Idealistisch/eigenwijs 

- Weinig gevoel voor moraliserende gesprekken 

 

5 TRAININGSDOELSTELLING (benaderen van de wedstrijd ) 

Technisch: 

 

- Voortzetten van het doelgericht, technisch zuiver leren beheersen van de technische grondvormen 

meteen grotere snelheid e een hogere tempo: meerdere technische grondvormen bij de uitoefening 

combineren en aaneensluitend laten beoefenen. Bij bepaalde vormen verdedigers invoegen 

- Gelet op de puberteit zullen zich grote verschillen voordoen bij de ontwikkeling van de individuele 

spelers: bij bepaalde spelers zal bewust met eenvoudiger oefenvormen en een lager tempo moeten 

worden gewerkt 

- De techniek eerst aanleren en vervolgens in de spelsituatie beoefenen tijdens trainingen en 

wedstrijden 

- De trainingen moeten op het niveau van de spelers gegeven worden 



 

Conditioneel: 

 

- De lichamelijke belasting per individu moet verschillen omdat de lichamelijke belasting sterk 

varieert 

- De intensiteit mag in vergelijking met de D-pupil groter zijn: een grotere belasting t.a.v. 

arbeidsrustverhouding is verantwoord (het gaan om conditionele, tactische en technische 

oefenvormen uitgeoefend met de bal) 

- Geen conditionele specifieke oefendoelen in de zin van uithoudingsvermogen en kracht, wel 

snelheidstraining bij voorkeur met de bal 

- Conditie kweken in de vorm van oefenvormen en spelvormen waarbij men met de weerstanden 

werkt (ruimte groter, kleiner maken, verdedigers toevoegen) 

Tactisch: 

- Vanuit algemene tactische principes verdere uitbreiding geven aan individuele tactiek 

(schijnbeweging, versnelling, agressief en behoudend verdedigen, aanbieden in bepaalde tactische 

situaties) 

- Het leren onderscheiden van de diverse dekkingsvormen 

- Leren begrijpen en beoefenen van de verschillende aanvalsmogelijkheden 

(1 - 2 combinatie), individuele actie, overname, combinatiespel, aanbieden vanuit tweede en derde 

lijn 

- Duidelijkheid scheppen in het belang van elftaltechniek en het inzicht brengen en beoefenen van de 

belangrijkste taken van de verschillende linies en de posities binnen die linies 

- Samenwerking tussen de linies bevorderen 

 

Mentaal: 

 

- Zelfvertrouwen voortdurend stimuleren 

- Verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen 

- Opvoeden in sportmentaliteit in de zin van lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, 

prestatiebewustzijn en materiaalbeheer 

6 INHOUD EN ACCENTEN VAN DE TRAINING 

 

- Technische voetbalvaardigheden vanuit wedstrijdsituaties (handelingssnelheid vergroten) 

- Veel positie/partijspelen 

- Geen krachttraining (lengtegroei) 

- Oog hebben voor individuele tekortkomingen/problemen 

- Spelhervattingen, eventueel ook individueel 

7 TE BEHANDELEN THEMA’S OEFENSTOF 

 

Deze dienen door de trainers vooraf aan elke training gemaakt te worden steeds de doelstelling voor 

ogen houdende 

 



  

 

8 COACHING 

 

- Uitgaan van observatie in partijspel 

- Relatie wedstrijdtraining is nadrukkelijk aanwezig 

- Individuele aspecten signaleren, maar ook aandacht voor positieve waardering 

- Aspecten als tempo , tactiek, nadrukkelijk aan de orde laten komen 

- Eigen verantwoordelijkheid spelers steeds meer benadrukken 

- Positief coachen door spelers onderling 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leeftijdsspecifieke kenmerken: B-JUNIOR (14 - 16 JAAR) 

B: spelen als team 

 

1 LICHAMELIJKE FYSIEKE KENMERKEN 

 

- Lichaam groeit naar harmonisch geheel 

- Toenemende breedtegroei en spiervolume 

2 MOTORISCHE KENMERKEN 

 

- Er treedt een duidelijke verbetering van de dagelijkse functie van het spierenstelsel op, wat lijdt tot 

een verbeterde coördinatie 

3 PSYCHISCHE KENMERKEN 

- Meer realiteitszin 

- Toenemende zelfkennis 

- Gezag wordt beter geaccepteerd 

- Mondiger 

 

4 PRESTATIE/MOTIVATIE 

 

- Streven naar verbetering van eigen prestatie 

- Voelt zich medeverantwoordelijk 

- Meer opoffering voor het team 

- Krachttrainig, intervaltrainig en duurwerk zijn weer mogelijk 

5 TRAININGSDOELSTELLINGEN (presteren in de wedstrijd ) 

 

Technisch: 

 

De technische vaardigheden verder scholen, waarbij de grondvormen in een hoger tempo worden 

uitgevoerd: hogere snelheid vereisen onder weerstand van (een) verdedigers(s). 

Aandacht schenken aan het aanvallend en verdedigend koppen. 

Behandeling van de afwerking en de aanpassing over grote afstand. 

Accentueren van enkele technische behandelingen met tactische aspecten zoals bv. kapbeweging. 

Schijnbeweging: 

Spelen van de bal met een bewuste snelheid, richting en effect, het direct spelen. Doelgericht laten 

beoefenen vanuit wedstrijdsituaties en via positie- en partijspelen, waarbij technische accenten 

worden gelegd. Technische ervaring opdoen door het veelvuldig spelen van wedstrijden. De 

trainingen moeten op het niveau van de spelers gegeven worden. 



Conditioneel: 

 

De omstandigheden waaronder de prestatie moet worden verricht moeten net iets te zwaar zijn, 

zodanig dat de spelers er net nog aan willen beginnen (overload-principe), dit alles in voetbaleigen 

vormen. 

Door het werken met de voetbalweerstanden (medespelers, tegenstanders, tijd en ruimte, 

doelgerichtheid, spelregels en-spanning ) de intensiteit aanpassen. Het gaat om het 

voetbalvermogen van de spelers in de wedstrijd. 

Tactisch: 

Voortdurend en bewust uitdiepen van de individuele tactiek in wedstrijdsituaties: 

- Het verder oefenen van de verschillende dekkingsvormen en het onderkennen van de voor- en 

nadelen 

- Uitbreiden van het begrip van de tactische mogelijkheden, zoals een snel tempo hanteren, het spel 

verplaatsen, het beoefenen van de achterwaarts gespeelde pass, het tot stand brengen van een 

numerieke meerderheid in een bepaalde ruimte. 

- Het verder ontwikkelen van het denken in taken op een bepaalde positie/plaats, de functie van die 

plek binnen een linie en de taak van die linie binnen het elftal. 

- Het leren van tactiek in algemene zin , zoals leren aansluiten en meer of minder verdedigend 

spelen, het leren van bewust gekozen spelwijzen (counteren, buitenspelval, bepaald 

dekkingssysteem, het jagen, het uitvoeren van het formatiesysteem. 

- Het oefenen van de spelhervatting. 

Mentaal: 

- Zelfkritiek stimuleren 

- Voetbalmentaliteit verder ontwikkelen 

- Voortdurend blijven stimuleren en enthousiast maken in verband met concurrentie van andere 

sporten 

 

6 INHOUD EN ACCENTEN VAN DE TRAINING 

- Wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen 

- Technische elementen verbeteren 

- Trainen op snelheid en duur 

- Wedstrijdtactiek d.m.v. positie en partijspelen 

- Taken binnen het team bespreken 

- Tactische aspecten trainen met de hele groep en in linies 

 

7 TE BEHANDELEN THEMA’S, OEFENSTOF 

Deze dienen door de trainers vooraf aan elke training gemaakt te worden  steeds de doelstelling voor 

ogen houdende. 



8 COACHING 

- Uitgaan van observatie in partijspelen 

- De opmerkingen moeten gebaseerd zijn op samenwerking 

- Relatie wedstrijd-training is nadrukkelijk aanwezig 

- Individuele aspecten signaleren ; ook aandacht besteden aan positieve waardering 

- Aspecten zoals tempo, tactiek zijn nadrukkelijk aan de orde 

- Eigen verantwoordelijkheid spelers steeds meer benadrukken 

- Positief coachen door spelers onderling 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leeftijdsspecifieke kenmerken: A-JUNIOR (16 - 18 JAAR) 

A: presteren als team in de competitie 

1 LICHAMELIJKE FYSIEKE KENMERKEN 

 

- Alleen nog verbetering door doelbewuste en methodisch juiste trainingen 

- Nauwelijks gevaar voor overbelasting 

 

2 MOTORISCHE KENMERKEN 

 

- Hoogtepunt in het leren van motorische vaardigheden is bereikt 

 

3 PSYCHISCHE KENMERKEN 

 

- Stabiliteit van karakter 

- Toename van prestatiedrang en geldingsdrang 

- Duidelijk zelfkritiek 

- Wil medeverantwoordelijk zijn 

- Wil zich als individu weer op de voorgrond plaatsen 

4 PRESTATIE/MOTIVATIE 

- Geldingsdrang neemt toe 

- Verantwoordelijkheidsgevoel is aanwezig - Kritisch op zichzelf 

 

5 TRAININGSDOELSTELLINGEN (streven naar optimale prestatie ) 

 

Technisch 

- Verdere vervolmaking van de technische grondvormen: het erin brengen van automatismen, onder 

gemiddeld grotere weerstand. De handelingssnelheid opvoeren in vermoeide toestand en complexe 

spelsituaties. 

- Veel aandacht voor koppen, afwerken, passen over grote afstand en positiespel. 

- Ontwikkelen specifieke technische handelingen met in grote mate technische aspecten, ook op 

hoger niveau. 

- Spelhervattingen combineren met specifieke technische handelingen. 

- Extra training (groepsgewijs en individueel ) met betrekking tot de technische kwaliteiten die nodig 

zijn voor het spelen op een specifieke plaats in het elftal. De tekortkomingen verbeteren. 

- De trainingen moet op het niveau van de spelers gegeven worden. 

 

Conditioneel 

 

- De spelers belasten tot hun maximaal prestatieniveau (veel met de bal werken ) en uitgaan van 

voetbaleigen vormen, gebruik maken van de voetbalweerstanden. 

- Bewust en gericht gaan scholen ten aanzien van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Dit 

zoveel mogelijk in voetbaleigen situaties. 

- Conditionele voorbereiding op de senioren. 



 

Tactisch 

 

- Verder ontwikkelen van individueel tactisch inzicht zowel in spelsituaties ais in het spelen op een 

bepaalde linie. 

- Bewust gaan oefenen van tactische mogelijkheden zoals speltempo en gericht trainen op specifieke 

speelwijzen. 

- De ontwikkeling van de analyse van tactische situaties. 

Mentaal 

- Prestatie instelling vooral in de zin van streven naar persoonlijk prestatieniveau door middel van 

voortdurende drang naar perfectionisme. 

- Stimuleren naar kritische beoordeling van de eigen capaciteiten. 

- Bepaald inzicht laten verkrijgen van realistische verwachting ten aanzien van voetballoopbaan op 

seniorenniveau. 

 

6 INHOUD EN ACCENTEN VAN DE TRAINING 

 

- Alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand laten beheersen 

- Spelhervattingen trainen 

- Individueel trainen 

- Wedstrijdgerichte trainingen 

- Conditie optimaal in orde brengen 

7 TE BEHANDELEN THEMA’S, OEFENSTOF 

Deze dienen door de trainers vooraf aan elke training gemaakt te worden  steeds de doelstelling voor 

ogen houdende 

8 COACHING 

- Uitgaan van observatie in het spel 

- Opmerkingen zijn gebaseerd op samenwerking 

- Er is nadrukkelijke relatie tussen wedstrijd en training 

- Individuele aspecten signaleren en beoordelen: positieve waardering uitspreken 

- Aspecten als tempo en tactiek moeten nadrukkelijk aan de orde komen 

- De eigen verantwoordelijkheid van de spelers moet steeds meer worden benadrukt 

- Positief coachen door spelers onderling 

 


