
Richtlijnen trainers 
Hij/zij zal samen met zijn/haar afgevaardigde ervoor zorgen dat de spelers de club positief 
vertegenwoordigen, en zich zowel op als naast het voetbalveld respectvol gedragen.  
Voor verdere vragen en suggesties kan je steeds bij het jeugdbestuur terecht.  
Wij wensen je alvast te bedanken voor je inzet en zien net zoals jij uit naar een plezierig 
voetbalseizoen!  
 
WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE TRAINERS ? 

 SPORTIEF  
o Bij voorkeur beschikken over een erkend trainersdiploma, doch engagement is 

even belangrijk.  
o De spelers passie bijbrengen voor het spel.  
o Tijdig de training starten. De voorbereiding en het klaarzetten van het terrein 

moeten gebeuren voor het aanvangsuur van de training.  
o De opstelling van zijn team bepalen.  
o Bijhouden van de trainingsdeelname van zijn spelersgroep 
o Bij de laatste weektraining wordt meegedeeld (ZEKER schriftelijk voor de 

kleinsten) waar en wanneer de speler wordt verwacht voor de te spelen wedstrijd 
(zie document).  

o Bij afgelasting of wijziging van een training of wedstrijd tijdig de spelers en/of 

ouders verwittigen. Kan in onderling overleg met de afgevaardigde ook door 

hem/haar gebeuren. 

WINNEN IS NIET HET BELANGRIJKSTE VOOR DE KINDEREN ! Hun grootste motief om 
aan sport te doen is het feit dat ze daardoor met leeftijdsgenootjes plezier kunnen maken. 
Vermijd dus negatieve ervaringen. Kinderen geraken hierdoor gespannen, angstig en 
verliezen hun zelfvertrouwen !  
Geef de kinderen dus een positief zelfbeeld. Ze moeten kunnen omgaan met de realiteit, dus 
ook met verliezen.  
 
Zorg ervoor dat alle jeugdspelers minstens de helft van de wedstrijdminuten spelen, 
tenzij ze uiteraard geschorst, geblesseerd of afwezig (op training) waren.  
 

 MATERIAAL  
o Ziet er op toe dat de velden respectvol gebruikt worden.  

o Zorg dat alle doelen reglementair verankerd zijn. Een ongeval is snel gebeurd en 

de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.  

o Draag zorg voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, kegels, doelen, ...).  

o Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van alle gebruikte materialen, ook 

de verplaatsbare doelen worden verwijderd.  

o Zie erop toe dat de spelers bij een training rekening houden met de 

weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen. Dit kan vooraf 

gecommuniceerd worden. 

o Houdt toezicht op het proper houden van de kleedkamers. Vanaf U8 wordt 

aangemoedigd om te douchen op na de training.  

o Na de training blijf je aanwezig in de buurt van de kleedkamers/spelers, en wacht 

tot de laatste van je ploeg naar huis is. Enkel de ouders (1 per kind) van de 

kleinsten tot en met U7 zijn toegelaten.  

 EXTRA SPORTIEF  
o Respecteer alle spelers, afgevaardigden, ouders en bestuursleden.  



o Je vervult een voorbeeldrol. Eventuele boetes opgelegd door de KBVB als gevolg 

van wangedrag, zijn ten laste van de trainer.  

o Gebruik geen alcohol en tabak gedurende de training en wedstrijd.  

o Tracht op elke activiteit ingericht door de jeugdwerking betrokkenheid te tonen. Dit 

kan door hulp bij de voorbereiding of de dag zelf. 

o Rapporteer wangedrag of andere problemen steeds aan het jeugdbestuur. In 

samenspraak wordt beslist of de speler gesanctioneerd moet worden en of de 

ouders ingelicht worden.  

o Spelers begeven zich samen in groep en onder begeleiding van de trainer (of 

afgevaardigde) naar het speelveld/naar de kantine.  

o Zie er op toe dat er een goede groepssfeer heerst in je ploeg, zowel tussen de 

spelers als tussen de ouders. Na de wedstrijd even samen te zitten aan tafel met 

de spelersgroep is daarbij essentieel.  

o Zorg bij aanvang van het seizoen dat alle ouders betrokken zijn bij de ploeg. Een 

goede communicatie tussen ouders-trainer is van belang. 

o Draag steeds je rode band bij wedstrijden (vanaf U15) 

DOCUMENTEN  
1. Briefje uitnodiging wedstrijd (kan ook per mail)  

 

“Blijf steeds positief en geef de spelers voldoende kansen om te groeien …” 

 


