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Kenmerken o10 & 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 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. 
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