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Voorwoord:   

Beste lezer, in deze handreiking staat beschreven op welke wijze RCS   

vormgeeft aan het jeugdvoetbal.                                                                                

Deze handreiking is vooral uitgewerkt naar de onderbouw (JO7-JO13/MO13) maar de 

informatie is veelal ook de basis voor de leeftijdsgroepen in de bovenbouw (JO15-JO19). 

Waar (JO) staat geschreven mag ook (MO) worden gelezen.    

De handreiking heeft als doel om trainers in de onderbouw te informeren over de intenties 

(bedoelingen) t.a.v. trainen en coachen. Ook wordt een handreiking gedaan over hoe je 

deze intenties kunt vertalen naar de praktijk.   

Deze handreiking is bedoeld als richtinggevend, niet voorschrijvend.    

Met deze handreiking maakt RCS een eerste concrete stap naar een meer eenduidige 

benadering van het jeugdvoetbal in de onderbouw. Het geeft de  (beginnende) trainer 

hopelijk een indruk van waar jeugdvoetbal bij RCS over moet gaan. Daar komt wellicht 

meer bij kijken dan je in eerste instantie zou bedenken. Veel plezier met het lezen en het 

vertalen van onze intenties naar de training en het coachen van de wedstrijden.   

Met sportieve groeten,    

Michel Jonckman,     

Technisch Coördinator onderbouw   
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1. Doelstelling RCS   

RCS wil investeren in de jeugdafdeling, dit moet leiden tot een sterke positie in onze 

seniorenafdeling. Het streven is om zoveel mogelijk spelers op te leiden voor de eerste 

selectie van onze vereniging.   

De prestatieve jeugdteams van RCS spelen met veel plezier op een zo hoog mogelijk niveau 

in een herkenbare speelwijze waarbij de individuele én teamontwikkeling ondersteunend 

zijn aan elkaar.    

Elke speler uit de recreatieve afdeling moet met veel plezier kunnen voetballen op zijn/haar 

niveau en eventueel later nog kunnen aansluiten bij een selectie team.   

2. Strategie   

Om de doelstelling te verwezenlijken heeft RCS gekozen om niet al te omvangrijk praktisch 

hulpdocument te schrijven. Allereerst gericht op de onderbouw.  Dit met als doel om de 

trainers/coaches van de onderbouw een werkdocument in handen geven waarmee ze 

trainingen en wedstrijden doelgericht (volgens de spelintentie van RCS) kunnen 

voorbereiden, uitvoeren en evalueren.   

De handreiking is een dynamisch document (groeidocument) wat wil zeggen dat het 

voortdurend in ontwikkeling zal zijn en zal worden aangescherpt met de nieuwste inzichten 

die het behalen van onze doelstelling versterkt. Een toevoeging op de bovenbouw valt te 

verwachten. Deze handreiking zal tenminste 1x per jaar inhoudelijk worden geëvalueerd.   

3. Structuur   

RCS geeft via een technisch coördinator onderbouw inhoudelijk sturing en ondersteuning 

aan de praktijk. De trainers geven, binnen de beschreven kaders uit de handreiking, ieder op 

hun eigen wijze invulling aan de intenties. De technisch coördinator heeft zitting in de 

technische commissie van RCS en vertegenwoordigt daar de onderbouw.    

Het organisatorische deel rondom de onderbouw wordt ondersteund met groepsleiders, 

welke zijn verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen (zie contact gevens van de 

groepsleiders en technisch coördinator).   
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4. Trainer/coach rol   

De redenen om trainer te willen zijn bij RCS kunnen heel divers zijn. Wij zijn erg blij wanneer 

zich trainers aandienen, waarbij wel moet worden beseft dat trainer zijn niet geheel 

vrijblijvend is. Deze rol kent behoorlijke verantwoordelijkheden. Allereerst neem je (mogelijk 

samen met een andere trainer) de rol van begeleider van een team op je. Dat team en 

ouders/verzorgers rekent erop dat je er bent en zaken rondom een training/wedstrijd regelt 

& communiceert. Het vraagt naast voetbalinhoudelijke kennis/vaardigheden, zeker ook wat 

pedagogische kennis. Hoe ga je om met jouw leeftijdscategorie? In onze informatiebladen 

staan adviezen om goed aan te sluiten op de leeftijdscategorie waarmee je werkt.    

Het streven is ook om een pedagogisch medewerker te hebben die trainers ondersteund bij 

pedagogische vraagstukken.   

Methodisch werken is een andere belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen wanneer je aan 

de slag gaat als trainer.    

Hoe stel je een doel passend bij de leeftijd en hoe kies je een geschikte oefening en hoe 

organiseer je dat zodanig dat je een oefening in moeilijkheid kan opbouwen en afbouwen en 

het daadwerkelijk leidt tot het gewenste resultaat.    

In deze handreiking staan er allerlei voorbeelden en ook verwijzingen naar hulpmiddelen die 

je kunnen helpen bij het vaststellen van doelen, kiezen, opbouwen en doelgericht 

instrueren/begeleiden van oefeningen.   

Het is mogelijk om kortdurend voetbalinhoudelijk ondersteuning aan te vragen, bijvoorbeeld 

bij het helpen met het kiezen van trainingsvormen, geven van trainingen of coachen van 

wedstrijden.   

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je jezelf (op den duur) verder wilt bekwamen in de rol 

van trainer/coach. RCS faciliteert deze behoefte graag.    

Wanneer je één of meer van deze behoeften hebt maakt deze dan kenbaar bij de TC 

onderbouw.       
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5. Indeling op leeftijd   

RCS deelt teams binnen de onderbouw in op geboortejaar. Daarmee volgt RCS het beleid van 

de KNVB. Er kan worden afgeweken van indelen op geboortejaar wanneer ledenaantallen 

niet toereikend blijken.   

Het kan ook zijn dat spelers, bij wijze van uitzondering, worden gedispenseerd naar een 

leeftijdscategorie hoger of lager. Deze afweging zal altijd goed onderbouwd moeten worden 

en niet tegenstijdig zijn aan de bedoeling van het indelen op geboortejaar.    

   

Bedoeling: Het indelen op geboortejaar heeft een bedoeling. In de onderbouw staat naast de 

spelinzichtelijke ontwikkeling vooral de technische, cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling centraal. Door het nivelleren van fysieke verschillen en voetballen met 

leeftijdsgenoten kan deze ontwikkeling worden geoptimaliseerd. We ontwikkelen op 

potentie en niet op fysieke verschillen.    

Het spelen op een kleiner veld doet een groter beroep op de ontwikkeling van techniek en 

spelinzicht doordat er meer balcontacten zijn en sneller moet worden gedacht (veel spelers 

op klein veld t.o.v. 11 tegen 11 op groot veld). Door op kleinere velden en in kleinere teams 

te spelen komen kinderen vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, 

samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de 

belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het 

vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen.   

   

Leeftijd specifieke aanpak   

Tot de JO10 wordt er niet ingedeeld op niveau.   

Binnen de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO9 staat binnen geen enkel team het competitieve op 

de voorgrond. Het op een veilige & plezierige wijze ontwikkelen staat centraal.    

Om tot een goede basisontwikkeling met gelijke kansen te komen wordt voor deze leeftijd 

circuittraining aangeboden (zie voorbeeld informatieblad JO6 t/m JO9). Vanaf JO10 zal er 

worden geselecteerd op niveau en kunnen teams fors gaan wijzigen. Vanaf deze leeftijd 

neemt de prestatiegerichtheid toe en wordt een meer gelijkwaardige samenstelling 

belangrijker.   
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6. Spelintentie   

RCS heeft zijn spelintentie omschreven met de termen “spelmakend”, “verzorgd” en 

“onverstoorbaar”.    

Deze spelintentie wordt in onderstaande uitwerking vertaald op de teamfuncties aanvallen, 

verdedigen en omschakelen.   

Spelmakend: wij willen domineren, wanneer mogelijk de regie pakken en blijven voeren over 

de wedstrijd.  Wij willen de bal hebben (aanvallen), snel in balbezit komen (verdedigen en 

omschakelen) en in balbezit kunnen blijven.   

Verzorgd: wij willen ons in elke spelsituatie voetballend redden. Wanneer we in balbezit zijn 

kunnen we met combinatievoetbal, waarbij meerdere afspeelmogelijkheden zijn, 

voetballend naar het doel van de tegenstander komen. Bij het veroveren van de bal kunnen 

we door goed positioneel spel in balbezit blijven.   

Onverstoorbaar: Met grote inzet een wedstrijd ingaan, met en voor elkaar willen werken om 

er een zo’n goed mogelijk resultaat uit te halen, maar nooit gekenmerkt door grof fysiek spel 

of verbale intimidatie.   

Deze laatste intentie krijgt binnen de onderbouw nog niet zeer bewust de aandacht.    

 

7. Teamorganisatie   

Om de spelintentie vorm te kunnen geven dient er een passende teamorganisatie te worden 

gekozen. De meest passende teamorganisatie wordt naast de spelintentie ook bepaald door 

de mogelijkheden van een spelersgroep.   

Hieronder staan basisorganisaties per leeftijdgroep die het uitvoeren van de spelintentie 

goed mogelijk maken. Vanuit onderstaande geadviseerde teamorganisaties heb je een 

optimale veldbezetting om tot verzorgd en dominant voetbal te komen en om goed druk te 

kunnen zetten om snel in balbezit te kunnen komen.   

JO6/JO7: 4    

JO8/JO9/JO10; 2:1:2    

JO11/JO12: 2:3:2 of 3:1:3    

JO13/MO13: 4:4:3   
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8. Het lerende kind    

Belangrijke uitgangspunten   

Wij willen spelers op een plezierige en veilige manier leren voetballen. Het leereffect is 

grotendeels een uitkomst van de interactie tussen trainer en speler en soms ook in het 

verlengde van diens ouders/verzorgers.   

Kinderen spelen (vaak) voetbal om te winnen, dat hoeft een trainer dus niet aan te 

moedigen. De taak van een trainer is om een team en individu vooral op een plezierige wijze 

te ontwikkelen. De coaching zal dus vooral inhoudelijk gericht zijn op het ontwikkelen van 

speler en team volgens de spelintenties van RCS, niet gericht op het moeten winnen.    

Ondanks dat deze handreiking niet te voorschrijvend wil zijn is er enkele belangrijke regels in 

de omgang met jonge spelers. Een kind komt immers alleen goed tot ontwikkeling als het 

zich veilig voelt.   

-Bestraf nooit een “fout” en/of mislukking van een actie maar beloon de moed van een 

speler om iets te proberen wat hij/zij (mogelijk nog) niet kan. Geef daarvoor een compliment 

en probeer het om te zetten naar een leermoment, “hoe kun het de volgende keer mogelijk 

(nog) beter doen”?      

-Wanneer het gewenste gedrag wordt vertoond benoem dit dan!   

-Coach zoveel mogelijk op vragende wijze, pak terug op afspraken of op wat je hebt getraind, 

“aan welke kant moet je ook alweer staan wanneer je een tegenstander dekt?”, “hoe loop je 

ook alweer vrij?”, wat hadden we ook alweer afgesproken bij een corner?”.    

RCS verwacht niet dat iedere trainer zich pedagogisch heeft laten onderwijzen.   

Wel wordt er nieuwsgierigheid verwacht op het inleven hoe je kunt omgaan met kinderen 

van bepaalde leeftijden. In deze handreiking wordt kort en bondig informatie aangeboden 

via leeftijd gerelateerde informatiebladen. Hierin kun je lezen waarmee je rekening kunt 

houden wanneer jij trainingen geeft en wedstrijden begeleid binnen jouw leeftijdscategorie.   
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9. Bepalen van doelen   

Hoe bepaal je doelen die passen bij de leeftijd waarmee je werkt?   

De KNVB heeft een overzicht opgesteld waarmee je voor de onderbouw leeftijden kunt bepalen wat 

passend is om te trainen.    

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19003/overzicht-teamfuncties-endoelstellingen   

 
 

   
 



[7]   

   

    

10. Het kiezen van oefenvormen   

Er is veel informatie beschikbaar over trainingsstof en het samenstellen van trainingen.   

Wij willen de Rinus app. sterk aanbevelen wanneer je opzoek gaat naar geschikte 

trainingsvormen. Deze knvb app. sluit aan op eerder getoond overzicht van doelstellingen, is 

vrij volledig op de inhoud, geeft sturing op de organisatie en opbouw van een training of 

oefenvorm en verdeeld oefevormen in op leeftijd.    

Deze app. is via Play Store (Android) of App Store (Apple) gratis te downloaden. Rinus is ook 

op de desktop te openen.   
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Vergeet vooral niet dat je zelf ook een oefenvorm kunt bedenken, zolang het maar passend 

is bij de spelintentie, het gestelde doel en de leeftijd.   
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11. Verplichte trainingsonderdelen   

RCS wil de trainer ruimte geven in wat en hoe wordt getraind indien het maar 

ondersteunend is aan de spelintenties en passend is bij de leeftijd waarmee wordt gewerkt.    

RCS heeft wel enkele oefenvormen vastgesteld die aandacht moeten krijgen als voorwaarde 

om uiteindelijke tot een speelstijl te komen die wordt gekenmerkt als spelmakend en 

verzorgd. Dit zijn onze verplichte trainingsonderdelen.   

1. Het continue ontwikkelen van de balvaardigheid (voor alle leeftijden)   

2. Het leren vrijlopen (vanaf JO8)   

3. Het leren opbouwen van achteruit (vanaf JO8)   

4. Het leren veroveren van de bal/druk geven (vanaf JO10)   

Toelichting op de verplichte trainingsonderdelen   

1. Het continue ontwikkelen van de balvaardigheid (voor alle leeftijden)   Het gaat 

hierbij om het dribbelen, drijven, passeren, kappen/draaien, passen/mikken, etc.    

Voor inspiratie:    

https://www.voetbaloefenstof.com/uitleg.htm zie techniektraining   

   

2. Het leren vrijlopen (vanaf JO8)   

Het gaat hierbij om het spelen van een diversiteit aan positiespelletjes waarbij 

vooral het vrijlopen centraal staat.   

Voor inspiratie:   

https://www.voetbaloefenstof.com/uitleg.htm zie positiespel   
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3. Het leren opbouwen van achteruit (vanaf JO8)   

Dit een zeer specifiek positiespel in de opbouw waar vrij vroeg in het seizoen 

aandacht aan moet worden besteed. Het trainen van de opbouw kun je op veel 

verschillende manieren trainen.    

Neem de werkelijke afmetingen van het veld als trainingssituatie. Start bij de 

keeper en ga vanuit daar opbouwen via de backs of centrale verdedigers. Leer om 

te spelen met een meevoetballende keeper en leer om met steeds meer druk in 

balbezit te kunnen blijven en combinerend naar het doel van de tegenstander te 

gaan spelen.  Hieronder enkele voorbeelden van een trainingsvorm m.b.t. 

opbouw van achteruit.     
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4. Het leren veroveren van de bal/druk geven (vanaf JO10)   

Hierbij gaat het vooral om het druk geven op het voorkeursbeen van de 

tegenstander, het voorkomen van het spelen van de lange bal/kunnen schieten op 

het doel, het afremmen van de tegenstander, het naar buiten drijven van de 

tegenstander en het moment van   

ingrijpen/afpakken van de bal. Vanaf JO11/O12 gaat het samen/als team  

druk geven geoefend kunnen worden.    
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Circuittraining   

Om op een plezierige en veilige wijze tot een goede basisontwikkeling met gelijke kansen te 

komen wordt voor de leeftijd JO6 t/m JO9 circuittraining aangeboden. Dit kan volgens 

onderstaand voorbeeld worden ingericht.    
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12. INFORMATIE BLADEN    

In deze informatiebladen worden de leeftijd specifieke kenmerken weergegeven binnen de 

leeftijdscategorieën van de onderbouw.   

Deze informatie dient als ondersteuning in de omgang met kinderen binnen een bepaalde 

leeftijdscategorie en is opgedeeld in de categorieën JO6 & JO7, JO8 & JO9, JO10 & JO11 en 

JO12 & JO13.    

(Bron: KNVB site: https://www.knvb.nl/assist)   
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De O6/O7-speler   

Wat wil en kan een speler van de O6/O7?   

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/hetteam/kenmerken-per- 

leeftijdscategorie/o7-speler   

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.   

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, daar 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.   

5. Werkt niet samen. De mini-pupil speelt niet over. Accepteer dit. Wat als een 

speler het wel doet? Dan is dat vaak een gevolg van de herhaling door 

anderen. 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.   

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.   

  



[15]   

   

    

  

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.   

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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De O8/O9-speler   

Wat wil en kan een speler van de O8/O9?   

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/hetteam/kenmerken-per- 

leeftijdscategorie/o9-speler   

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 O9-speler 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.   

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 O9-spelers 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. O9-spelers wennen pas na enkele weken aan een 

nieuwe vorm.   
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De O10/O11-speler    

Wat wil en kan een speler van de O10/O11? 

https://www.knvb.nl/assist/assisttrainers/trainersinformatie/hetteam/kenmerken-per-

leeftijdscategorie/o11-speler   

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.   

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 oefening een 

hoorcollege.   

10. Is doelgericht. Het maken van doelpunten en het voorkomen van 

tegendoelpunten betekent veel voor deze kinderen. Laat dit in alle oefen- en 

partijvormen terugkomen. 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 routine en structuur. Voer geleidelijk veranderingen 

door in de training. Bouw een structuur waarin continuïteit centraal staat, maar 

ruimte is voor verbeteringen en veranderingen.   

15. Heeft een sterk gevoel van 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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 De O12/O13-speler   

Wat wil en kan een speler van de O12/O13?  

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/hetteam/kenmerken-

perleeftijdscategorie/o13-speler   

1. Komt langzaamaan in de groeispurt. 11-jarigen ideale 

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

kort, zorg voor veel balcontacten. De coördinatie van 12-jarigen 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.   

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 gedra   
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13. Contactgegevens   

   

Groepsleiders   
JO13/JO15    Peter Hekkers   06-30065777    rcs-jo13teams@outlook.com    
JO10/JO12    Wilco van Lieshout    06-11171007    rcs-jo11teams@outlook.com    
JO7/JO9    Wilco Duvekot    06-11030931    rcs-jo7teams@outlook.com    
MO13    Hans Poppe    06-10567469    rcs-vrmoteams@outlook.com  

   Technisch coördinator onderbouw   

Michel Jonkman    06-23559699    rcs-tcpup@outlook.com    

   


