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 Kenmerken o16 & o17-speler: 
 

1.EXPLOSIEVE LICHAAMSGROEI 
Meisjes zijn rond hun vijftiende uitgegroeid, jongens groeien in de lengte nog even door. Ook 
worden ze breder nu, maar niet altijd sterker. Ze ervaren minder controle over hun ledematen. 
Daarbij puberen ze volop. Ze kunnen lusteloos zijn, onredelijk, humeurig. Wel is voor jongens 
winnen belangrijker dan ooit. Meisjes kunnen winst en verlies beter relativeren. 
 
2. NAVELSTAREN EN VERGELIJKEN  
O17-spelers vergelijken zichzelf constant met hun omgeving. In de kleedkamer schamen 
sommigen zich voor hun lichaam. Vooral in teams waar presteren erg belangrijk is, kunnen 
spelers hun belangstelling voor voetbal kwijtraken. Zorg voor een veilige omgeving voor 
iedereen. Voor de onopvallende speler, maar vergeet ook de grote mond niet – zijn gedrag is 
een uiting van onzekerheid. Help ze nieuwe betekenissen te vinden. Op het veld, rond het team 
of op de club. 
 
3. FANATISME EN OVERMOED  
O17-spelers willen zichzelf bewijzen. Het tempo op het veld ligt plotseling zeer hoog en er wordt 
overdreven scherp gedekt. Onbesuisde slidings, misplaatste trap buitenkantje voet, explosieve 
reacties op een beslissing van de scheids. Iedereen schreeuwt. We moeten elkaar toch 
coachen? Kortom: chaos. Wees duidelijk en consequent in hetgeen jij op en rond het veld 
toestaat. Kanaliseer oplaaiende emoties en haal oververhitte spelers tijdig naar de kant. 
 
4. TEAMSPELERS  
O17-spelers wagen zich vaak aan acties die voor het team weinig rendement hebben. Help ze 
zo dat hun individuele mogelijkheden meer gaan opleveren. Bij spelers in deze leeftijd is het 
besef van teamtaken, taken per linie en van elke positie inmiddels op hoofdlijnen aanwezig. Het 
afstemmen van taken is aan de orde gekomen bij de O15. Nu gaat het erom dat spelers hun 
handelingen op elkaar afstemmen en dat dit bijdraagt aan het winnen van de wedstrijd. Je hoeft 
in je coaching dan ook niet meer in algemeenheden te blijven hangen, je mag man en paard 
noemen – zolang iedereen zich in de groep maar veilig voelt. Controleer dit regelmatig in je 
persoonlijke contacten met spelers. 
 
5. LEERDOEL: LEREN PRESTEREN  
O17-spelers gaan ‘leren’ winnen. Leerden ze bij de O9 en O11 zonder die prestatiedruk 4 tegen 
4 en 6 tegen 6 te spelen en bij de O13 en O15 11 tegen 11 – vanaf nu leren ze als team te 
presteren. Vanuit elf posities en bijhorende taken streven spelers meer dan voorheen 
gezamenlijk een doel na. Je begeleidt ze hierin, door ze te leren hoe ze als team op dezelfde 
wijze kenmerkende spelsituaties kunnen interpreteren en daar adequaat op kunnen reageren. 
Met nog vijftien minuten te gaan staan we met 1-0 voor. Hoe gaan we hiermee om? 
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