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 Kenmerken o14 & o15-speler: 
 

1.DE GROEISPURT GOOIT ALLES IN DE WAR 
Meest in het oog springende ontwikkeling bij O15-spelers is de versnelde lichaamsgroei – en 
bijkomende verwarring. Enkele ‘late’ spelers genieten nog even van hun ideale 
lichaamsverhouding en probleemloze coördinatie, maar intussen kijken zij op tegen medespelers 
die in korte tijd groter en krachtiger worden. Op hun beurt merken die vroegbloeiers dat ze 
onhandiger met de bal zijn geworden. Daarbij komen de puistjes, haar op bepaalde plekken en, 
dodelijk in de kleedkamer: overmatige tepelvorming bij sommige jongens. 
 
2. KRITIEK EN ZELFKRITIEK 
Bij de O15-spelers neemt de (reeds aanwezige) kritiek op de eigen prestatie verder toe, alsmede 
de kritiek op anderen. Het vermogen tot onafhankelijk oordelen groeit, een meer doordachte, 
eigen mening ontwikkelt zich. ‘Coach, we moeten echt eens met drie spitsen spelen, we hebben 
er de spelers voor.’ 
 
3. VERANTWOORDELIJKHEID  
Spiegelden spelers zich als O13-speler nog in hoge mate aan idolen aan de top, nu vergelijken 
ze zich meer realistisch met medespelers. Tekenen van volwassenheid dienen zich aan. Er 
ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel, ze houden meer rekening met anderen. 
 
4. EIGEN BASISTAKEN  
De toegenomen zelfkritiek en verantwoordelijkheid uiten zich in de toegewijde manier waarop 
O.15 spelers zich storten op de basistaken die behoren bij hun posities in het veld. Taken 
worden onderling ook beter verdeeld. Twee of drie verdedigers houden zich niet zo vaak meer 
bezig met dezelfde aanvaller van de tegenpartij. 
 
5. LEERDOEL: AFSTEMMING TUSSEN TAKEN 
Leerden O13-speler welke taken bij welke positie horen, O.15 spelers stemmen die taken 
onderling beter af. Niet alleen binnen een linie, maar ook tussen de linies. Blijf op deze 
leerdoelen coachen, wees niet te veel bezig met winnen en presteren. Concentreer je op het 
leerproces waarin zij zich individueel bevinden. Pas vanaf O17 mag je verwachten dat ze 
teamprestaties leveren. 
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