
... aangemoedigd te worden en 
complimenten te krijgen

PUPILLENVOETBAL
Plezier en ontwikkeling voorop

MIJN VOETBALONTWIKKELING
DIE NIET VOOR ALLE JEUGDSPELERS OP DEZELFDE MANIER

VERLOOPT, DUS ONVOORSPELBAAR IS, EN IN GROTE
LIJNEN ER ALS VOLGT UITZIET:

(Onder 8 / Onder 9)
Ik...

 Voebal ik nog niet zo lang

 Ben soms heel actief, maar sta ook wel   
 eens te kijken

 Speel om het spelen

  Beheers de bal nog niet zo goed 

 Doe nog veel alleen

 Leer vooral veel door veel te doen, te   
 kijken naar voorbeelden en nadoen 

 Hoor lang niet alles wat er naar mij   
  geroepen wordt, begrijp het ook niet   
 allemaal, maar vind enthousiast publiek  
 heel fijn!

(Onder 10)
Ik...

 Kan al iets langer op voetballen zitten, 
      maar kan nog veel leren

  Ben gedurende de wedstrijd steeds 
actiever betrokken 

  Speel om steeds beter te worden en probeer 
te winnen

  Moedig mijn medespelers altijd positief aan

  Ben steeds meer baas over de bal

  Begrijp dat soms samenspelen een goede 
oplossing is

  Leer door te doen, te ervaren, van voor-
beelden, nadoen en tips te krijgen 

 Vind het heel leuk als het publiek enthousi- 
 ast is,laat merken dat we het goed doen en  
 mij mijn eigen spel laat spelen!

(Onder 11 / Onder 12 )
Ik...

  Voetbal al een aantal seizoenen, ben steeds  
 beter geworden, maar wil me nog verder   
 ontwikkelen 

   Kan steeds beter kiezen wanneer en hoe ik 
      mijn team kan helpen 

   Speel om beter samen te leren voetballen en 
samen te proberen te winnen

   Kan de bal steeds beter laten doen wat ik wil

  Maak steeds betere keuzes tussen dribbel-  
 en, schieten en samenspel

  Leer door te doen, te ervaren, van voor  
 beelden, bevraagd en uitgedaagd te worden  
 en te reflecteren 

  Kan het spel steeds beter zelf spelen, word   
 nog beter door de 1 of 2 aandachtspunten die 
      de trainer aangeeft en het positief stimuleren  
 door het publiek!

... vaak aan de bal te komen, veel te  
scoren en de bal af te pakken

... te merken dat ik steeds beter word 
door zelf oplossingen te bedenken

... samen met mijn vriendjes en
vriendinnetjes te spelen

... zelf acties te maken en  
te leren samenspelen

... op verschillende posities  
te spelen

... te winnen!

Wanneer ik een wedstrijd
speel vind ik het leuk om ...

SPELERS & SPEELSTERS
ONDER 8 - ONDER 12

... mijn naam te horen en merken dat 
ik het al best goed doe 

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal


