
... vind ik het leuk als ik van de
begeleider hoor dat ik iets goed doe

PUPILLENVOETBAL
Plezier en ontwikkeling voorop

ROL BEGELEIDER (COACH)
ONDER 7

Als ik wedstrijdjes 
speel...

Voor het wedstrijdje
  Bereid ik de wedstrijd voor  

(maak o.a. een wisselschema)

  Maak ik kennis met de coach(es)/leider(s)  
van de tegenpartij en de spelbegeleider/ 
pupillenscheidsrechter

  Doe ik korte warming-up spelletjes, waarin ze 
lekker veel en gevarieerd bewegen met bal 

  Komen we even kort samen bij elkaar voordat 
het wedstrijdje begint. Als iedereen er klaar  
voor is en er weer heel veel zin in heeft,  
gaan we beginnen! 

Tijdens het voetballen
  Sta ik met de wisselspelers aan de lange zijde van 

het veld (tegenover de ouders) en laat ik, indien 
mogelijk, de wisselspelers ook lekker voetballen 
en indraaien 

  Laat ik de spelers altijd evenveel spelen

  Moedig ik de spelers positief aan

  Laat ik de spelers zelf keuzes maken

  Geef ik individuele aandacht aan de spelers

  Vraag ik aan mijn spelers tussen de wedstrijdjes 
wat goed is gegaan en praten we heel kort over 
wat nog beter kan!

Na het wedstrijdje
  Laat ik de spelers penalty’s nemen

  Bedank ik samen met de spelers 
de tegenstander

  Geef ik individuele aandacht aan 
al de spelers

  Blik ik kort vooruit op de volgende 
training en/of wedstrijdjes

  Sluit ik altijd positief af!

  Maak ik een rondje langs de 
ouders om ook met hen de 
wedstrijdjes af te sluiten.

... wil ik veel doen, anderen nadoen,  
dicht bij de bal zijn, de bal hebben

... vind ik het leuk als het mikken  
steeds beter lukt, ik de bal steeds  
beter/langer bij me kan houden,  
de bal in het doel gaat, ik steeds  

meer ballen afpak  

... kan ik nog wel eens snel afgeleid
zijn van het spel

... vind ik het leuk om tegen allerlei
verschillende kinderen te voetballen

... kom ik overal op het veld,  
ren ik naar de plaats waar de bal is  
en sta ik af en toe even te kijken

.... probeer ik het 
wedstrijdje te 

winnen
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... ga ik rennen met de bal, geef
ik hem een harde knal, bots ik

soms tegen iemand aan, probeer ik de
bal af te pakken of tegen te houden 

Voor meer informatie kijk op knvb.nl/pupillenvoetbal


