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 Kenmerken o12 & 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 gedrag. 
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