
Hoe ga ik om met E-pupillen 

Na één wedstrijd hebben ouders langs de lijn zich een beeld gevormd van de ‘betere’ spelers 
en zij die erbij hangen. Ga hier niet in mee. Kijk naar wat spelers al kunnen en daag ze uit hierin 
nog beter te worden. 
Tegen Bodegraven speelt rechtsachter Mike in de buurt van Richard. Het staat 2-7 voor zijn 
team. Hij hoort alles wat Richard roept, maar dat vindt hij niet echt vervelend. Nou ja, soms wel. 
Dan is hij het er gewoon niet mee eens. Maar hij wordt er niet slechter van, denkt hij. Als hij 
moest kiezen tussen een stille Richard en een voortdurend roepende Richard, koos hij toch 
voor de laatste. Hij wil toch dingen van hem leren. Hij durft hem ook dingen te vragen. Het komt 
in hem op dat de marge met nog maar een paar minuten te spelen vijf doelpunten is. Met deze 
stand kan hij gemakkelijk even wisselen met rechtsvoor Camillo. 
,,Mag ik naar voren?", vraagt hij aan Richard. 
Richard schudt kort nee. Kort daarop plaatst hij een verbeten afstandsschot. Dat gaat net naast. 
Ondoorgrondelijke kereltje, denkt Richard. Voor hem was toch het allerbelangrijkste dat de 
tegenstander niet scoort? Hij wilde toch dienstbaar zijn aan het geheel? Bij elke aanval mag een 
verdediger mee naar voren – ook hij – maar hij laat altijd anderen voorgaan. Mike bedoelde net 
iets heel anders, weet hij ook wel. Hij wil deze laatste minuutjes helemaal met Camillo van 
positie wisselen. Hij rechtsvoor, hij rechtsachter. Daar is volgens Richard geen sprake van. Dan 
krijgt hij toch een bak ellende van Camillo over zich heen! Wat moet die jongen achterin? Als hij 
mee naar voren wil, moet hij dat zelf doen. Na een partij laatst vroeg hij hem  waarom hij niet 
had gescoord. Omdat hij achterin was blijven hangen, antwoordde hij. 
,,Wíl je dan eigenlijk wel scoren", vroeg hij toen. 
,,Ja!" 
,,Zorg dan zelf dat je erbij bent", moedigde hij hem aan. ,,Wees alert, zet bij een aanval nou 
eens die stap naar voren." 
Toen hij dat de volgende keer deed, zei Richard: ,,Heb je gekeken of het kan? Je steekt de 
straat toch ook niet over zonder links en rechts te kijken?" 
 
Ogen van volwassenen 
Kijken volwassenen naar een jeugdwedstrijd, dan kunnen ze het niet laten. Ze zien al dingen in 
die ‘jonkies’. De typische aanvaller, de typische verdediger. Ze genieten van de ‘vroegrijpe’ 
speler, negeren de ‘dromer’. Het is de kunst als coach om in elke E-pupil kwaliteiten te 
ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Voel de verschillende behoeften van zowel de 
beginneling als de balvaardige speler in je team aan. Steek in op ieders niveau, geef tips op 
maat om een volgende stap te kunnen maken. Bij goede begeleiding blijkt een laatbloeier na 
twee of drie jaar één van de betere spelers te zijn geworden. 
Een E-pupil stop je als persoon én als speler gemakkelijk in een hokje. Zo vinden nogal wat 
coaches dat spelers zich op deze leeftijd al moeten specialiseren. Een goed argument daarvoor 
is er niet. Eigenlijk bezwijken deze coaches voor de verleiding om naar eigen inzicht kinderen 
nu alvast op te delen in ‘spelmakers’ en ‘dienende’ spelers. In ‘belangrijke’ spelers op de as van 
het veld en ‘misbare’ spelers op de vleugels. In balvaardige spelers voorin en spelers met een 
flinke trap achterin. Probeer dit soort beelden te vermijden. Het is jouw uitdaging om E-pupillen 
uit te dagen kennis te maken met álle posities en rollen. Later in het jeugdvoetballeerproces 
wordt vanzelf duidelijk wie aanleg heeft voor welke rol. Juist wisselingen van positie dragen bij 
aan hun ontwikkeling. 
Dan zijn er de diverse persoonlijkheidjes. De drukke praatjesmaker die in de kleedkamer het 
hoogste woord heeft en soms zijn grenzen verkent. De afwachtende speler die zijn plekje op het 
veld en in de kleedkamer nog moet vinden. Elke speler is anders, elke speler verdient de 
aandacht die bij hem of haar past. Maar hoe ver moet die aandacht gaan? Moet jij je verdiepen 
in het temperament van ieder van je negen spelers en daarop je beleid afstemmen? Of zijn 
daarvoor de paar uurtjes per week niet toereikend? Biedt het wel houvast als je kinderen in 
hokjes stopt? 
Je kunt eens beginnen met wie jij als coach eigenlijk bent. Ben jij geduldig of ongeduldig? 
Emotioneel of juist meer analytisch? Geef jij veel instructies of vraag je aan spelers om met 
oplossingen te komen? Door welke bril kijk jij eigenlijk naar hen? Was jijzelf vroeger een 



‘typische’ taakbewuste verdediger – en ben je nu allergisch voor spitsen die nooit 
meeverdedigen? Hoe sterk sommige kenmerken van kinderen ook in het oog springen, de 
relatie met wat ze in de kleedkamer en op het veld laten zien is niet altijd duidelijk. Gedrag kan 
namelijk net zo goed het gevolg zijn van achtergrond, cultuur, religie, situatie thuis, 
woonomgeving, school, economische status en medische zaken. Of het is gewoon Suikerfeest 
of Sinterklaastijd – en heerst de opwinding alom. 
Het leiden van een team E-pupillen is maatwerk. Maar complimenten werken voor iedereen – 
ze zijn als Pokon voor kinderen. Hier bovenop kun je elke speler meer op maat begeleiden. 
Zoek naar persoonlijke drijfveren. Waarom komen ze eigenlijk? De een volgt blind zijn beste 
vriendje van school, een tweede kijkt op naar zijn oudere, voetballende broer en een derde 
bekijkt met zijn vader tot ’s avonds laat alle Champions League-wedstrijden en is ervan 
overtuigd dat hij later bij Ajax voetbalt. Alle drie verdienen jouw aandacht. 
 
Tip: Leer je spelers kennen 
1. Voornaam. Spreek elkaar aan bij de voornaam; 
2. Voetbalwensen. Vraag wat elke speler verwacht van het komend seizoen. Willen ze naast 
winnen misschien specifieke dingen oefenen? 
3. Positiewensen. Waar wil men het liefst staan? Laat E-pupillen nog steeds kennismaken met 
meerdere rollen en posities in het team. Laat ze af en toe ervaren wat het is om in het doel te 
staan, in de achterhoede of in de voorhoede te spelen; 
4. Geen aanvoerders. Laat elke speler eens ervaren hoe het is om aanvoerder te zijn. Wat zijn 
diens taken? Hou in de gaten of hij de taken aankan en uitvoert; 
5. Uitjes. Doe na wedstrijd of training een keer samen iets anders: zwemmen, naar de 
bioscoop, een wedstrijdje tegen de ouders. Heel goed voor het teamgevoel. 
 
Wat kunnen ze al? 
Hoe om te gaan met E-pupillen? Wat kunnen ze al? Wat kun je ze leren en waar heb je 
rekening mee te houden? 
Zijn F-pupillen vaak al bijzonder handig en balvaardig, eerstejaars E-pupillen (8 en 9 jaar) 
krijgen nóg beter hun bewegen onder controle. Zo ook de bal. Voor veel E-pupillen is de bal 
geen doel meer op zich. Ze snappen dat het een middel is tot een hoger doel: sámen 
doelpunten maken. De doelstelling in deze leeftijdscategorie is dan ook: doelgericht 
samenspelen. Aanwijzingen als ‘samen aanvallen’ en ‘samen verdedigen’ krijgen nu pas echt 
betekenis. Besef dat sommige E-pupillen nog op zichzelf gericht zijn, en weinig zelfstandig. De 
meeste houden wel steeds meer rekening met de ander. In het samenspel zijn ze in staat het 
eigen gedrag te corrigeren. Tweedejaars E-pupillen (10 en 11 jaar) richten zich meer op 
teamgenootjes. Je kunt een groter beroep doen op hun gevoel voor verantwoordelijkheid. Ze 
zien niet alleen in dat samenwerken de beste manier is om te winnen, ze handelen er ook al 
naar. 
E-pupillen rennen niet meer op een kluitje achter de bal aan. Ze proberen vanuit een 
evenredige verdeling van de posities van zeven spelers over het veld te komen tot echt 
teamwerk. Elke speler vervult daarbij een rol. Maar van een uitgebalanceerde teamorganisatie 
is nog geen sprake. Bij nogal wat clubs gaan stemmen op om E-pupillen alvast in wedstrijden 
van 11 tegen 11 te laten spelen, op een groot veld. Dat vindt de KNVB te vroeg. Kinderen van 
deze leeftijd moeten nog veel leren als het gaat om het inschatten van afstanden en onderlinge 
verhoudingen. In 7 tegen 7 op een half veld gaat dat beter. 


