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Ze ‘vechten’ met en tegen de bal (oog-hand-voet coördinatie).

Zijn spontaan.

Zijn sterk op zichzelf gericht… Echt samenspelen zit er nog niet in… 
Duiveltjes zijn echte individualisten.  Dit is ook de reden waarom ze 
nauwelijks passes geven en waarom we vaak partijtjes van 1/1 
aanbieden. 

Zijn snel afgeleid (kunnen zich niet lang concentreren).

Zijn zeer lenig!
Toch motiveren we lenigheidsoefeningen ‘tijdens de groei’ om de 
spieren op lengte te houden.

Ruimtelijk inzicht is weinig of niet ontwikkeld.
Dit is ook de reden waarom ze schijnbaar ‘op een hoop’ lopen.

Het voetbalspel zoals u het kent mag u totaal niet vergelijken met 
de manier waarop de allerkleinsten het spelen.

Winnen of verliezen nooit benadrukken. Spelplezier is het 
belangrijkste.

Techniek staat centraal.

5 -> 9 jaar
Voetbal is dribbelen en trappen



Blijven lenig. Toch motiveren we lenigheidsoefeningen ‘tijdens de 
groei’ om de spieren op lengte te houden.

Uithouding en kracht zijn beperkt.

Techniek blijft centraal (alle delen van de voet ). Alles met bal.

Worden leergierig.

Concentratie neemt toe.

Is bereid om deel uit te maken van een team.

8 -> 11 jaar
Voetballen met korte en halflange passen



11-13 jaar = ‘gouden “leer”leeftijd’.

Wil zich meten met anderen.

Kan in teamverband een gemeenschappelijk doel nastreven.

Is kritisch tegenover eigen prestatie en die van anderen.

Oudsten krijgen een eigen mening: 
beoordelingsvermogen stijgt en geldingsdrang neemt toe.

Jongsten : techniek + begin teamtactieken.

Oudsten : teamtactieken (in linie denken).

Drop-out vanaf 16 jaar.

11 -> 15 jaar



U heeft als ouder een voorbeeldfunctie.

Wees sportief in al zijn facetten.

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere 
voetbaltechnische aspecten.

Roep geen vulgariteiten (uw kind luistert mee). 

Steun uw kind bij tegenslagen of teleurstellingen.

Stimuleer goede prestaties zonder overmoedig te worden. 

Een wedstrijd is een onderdeel van het leerproces.

Winnen is belangrijk, uitslagen en rangschikking niet.

Belangrijkste zijn de progressie en het voetbalplezier.

DUS : positief aanmoedigen en supporteren, hoe meer hoe liever.
(zelfs de tegenstander)

TOT SLOT : coachen is de taak van de opleider. 

Rol van de ouders in de 
jeugdopleiding



Vergelijk prestaties met vorige prestaties, niet met prestaties van 
anderen.

Benadruk de sterke punten, heb een positief oog voor de zwakke.

Stel realistische doelstellingen.

Moedig aan na een minder gelukte actie, iedereen faalt.

Wees bewust van individuele verschillen.

Kinderen groeien en rijpen op een tempo dat verschilt van anderen.

Wees begripvol met laatbloeiers.
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