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 Kenmerken o18 & o19-speler: 
 

1.MANNELIJKHEID 
Zijn O17 nog jongens, O19 komen op je over als mannen. Ze zijn breder, atletischer en ook 
geestelijk zijn ze evenwichtiger. Dit komt hun spel ten goede. In kleine ruimtes zijn ze beter 
bestand tegen druk en ze hebben meer overzicht over het spel. 
 
2. GEESTELIJK EVENWICHT 
O19-spelers zijn nog geen volleerde voetballers, maar het is nog slechts een kwestie van rijpen. 
Alles wat hen tot nu toe is aangereikt, moet alleen nog op de juiste plek vallen. De onrust die zo 
kenmerkend is voor O17-spelers maakt nu plaats voor een meer beheerst optreden. Er ontstaat 
een zekere zelfcontrole. Gebeurtenissen binnen het team en opstootjes op het veld worden 
zakelijker benaderd. 
 
3. VOLWASSEN GESPREKSPARTNERS  
O19-spelers gaan op niveau het debat met je aan. Is jouw seizoensdoel met ‘dit materiaal’ 
handhaving in de competitie als middenmoter? Daar zijn ze het niet mee eens. ‘Trainer, wij willen 
kampioen worden. We gaan drie, desnoods vier keer per week serieus trainen, we gaan 
aanvallend spelen én al onze spelers zijn bereid om op de bank te zitten. Elke zaterdag spelen 
we met de beste elf.’ Jij gunt liever iedereen evenveel speeltijd. Wat nu? Is hun voornemen niet 
te ambitieus voor dit team? Botst het met het recreatieve karakter van de club? Nee. Het leren 
winnen van de wedstrijd hoort bij het jeugdvoetballeerproces. Dat is nu belangrijker dan het 
clubbeleid. 
 
4. KEUZES MAKEN 
O19-spelers kiezen tussen uitgaan of op tijd naar bed, tussen voetbal als sociaal gebeuren of als 
prestatiesport, tussen de O19-2 en O19-1? Kiezen ze voor een selectieteam en belanden ze op 
de bank? Wringt dat met een kindvriendelijk beleid waar elke speler evenveel kansen verdient? 
Dat hoeft niet. Het onderscheid zit in de O19-spelers zelf. Het wekt bij hem juist wrevel als niet 
de beste spelers worden opgesteld. Hoe dan om te gaan met de nummers 12 tot en met 15? Die 
zijn even belangrijk als de basisspelers. Geef ze serieuze speeltijd, prikkel bankzitters en hun 
concurrenten op de training, beloon bijzondere inzet met een basisplaats. 
 
5. LEERDOEL: LEREN WINNEN VAN DE WEDSTRIJD 
De O19-speler kiest er nu ook voor gericht te trainen op de specifieke taken die bij zijn positie en 
linie in het veld horen. Hij wordt specialist en gaat alle relevante voetbalhandelingen beheersen 
die bij zijn positie op het veld horen. Hij beschikt over het vereiste spelinzicht en kan doelgericht 
communiceren met medespelers. Hij leert in dienst van het team en het doel te spelen 
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