
De kenmerken van A-junioren 

  

Algemeen 
De laatste fase op weg naar volwassenheid, waarbij de coach in toenemende mate kan 
overleggen met spelers. Zij leren dat het teambelang voorop komt te staan en krijgen te 
maken met richtlijnen/opdrachten die hen voor een bepaalde wedstrijd worden opgelegd. 
Taken en functies naar eigen inzicht interpreteren is voorbij. Spelers moeten ook leren 
incasseren. Bijvoorbeeld als beslissingen van de coach hen niet zinnen. 
 
Ontwikkelingsdoelen: 

        Spelers moeten leren in dienst van de teamprestatie te spelen. Het individu wordt 
ondergeschikt aan de teamprestatie).  

        Leren om te moeten winnen of om niet te verliezen. 

        Specialist worden op een bepaalde positie (taaktraining) 

        Leren wat er in de verschillende taken gevraagd wordt. 

        Opdrachten van de coach accepteren en uitvoeren. 

        Leren accepteren om wisselspeler te zijn. 

        Andere speelwijzen herkennen, hiermee kunnen omgaan en in meerdere organisaties 
kunnen spelen. 

        De basistaak gedurende de gehele wedstrijd, onder alle omstandigheden (achterstand, 
vermoeidheid) kunnen uitvoeren en volhouden. 

 
Beter leren voetballen 

Kenmerken van het spel zijn: een beheerster optreden, een betere beheersing van het spel 
in de kleine ruimte en een beter gevoel voor timing van de acties. De A-junior moet zich elke 
wedstrijd en training waarmaken. 
 
Extra aandachtspunt: De overgang naar de senioren 
Op 18- of 19-jarige leeftijd maken junioren de overgang naar de senioren. Een lastige fase. 
Komt een speler in aanmerking komt voor de selectie of maakt hij de stap naar een lager 
elftal? De laatste optie is soms een eigen keuze, maar vaker wordt deze opgelegd met het 
risico dat spelers stoppen met voetbal. 
 
Spelers die in aanmerking komen voor een selectie van het eerste elftal krijgen te maken 
met een nieuwe weerstand. Ze moeten presteren onder grotere druk. Daar hebben ze nog 
maar weinig ervaring mee. De druk neemt toe door grotere belangen, publiek en media. 
Onder die omstandigheden verovert slechts een kleine minderheid direct een basisplaats in 
een eerste elftal. Het vereist veel doorzettingsvermogen om je kans af te wachten én die 
vervolgens te pakken.  
 
Velen moeten zich ontwikkelen in een tweede team, dat qua beleving en competitieniveau 
meestal een matig opleidingsteam is. Het mag duidelijk zijn dat de meeste talenten tussen 
de 18 en 21 jaar een moeilijke periode doormaken. Menig talent blijft talent en anderen 
vallen af. 
 
De begeleiding van de overgang van junioren naar senioren mag daarom niet tekort 
schieten. Dit kan beter worden voorbereid door tijdig met A-junioren te communiceren over 
wederzijdse verwachtingen en hen te laten meedenken over welk elftal het best past bij hun 
ambities en mogelijkheden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen prestatief 
(selectie) en recreatief (niet-selectieteams). 


