
1.1.Taken jeugdtrainers 

-  Voorbereiden, verzorgen en evalueren van de trainingen. Daarnaast begeleiden van de 
groep spelers die onder zijn/haar verantwoording vallen voor/tijdens en na de wedstrijden 

- Een maal per twee maanden een kort verslag uit brengen over zijn/haar groep spelers aan 
het aanspreekpunt van de jeugdcommissie. Dit verslag bestaat uit o.a.: 

o Prestaties, problemen, wijzigingen van de groep 

o Voldoende materiaal of toestand van de materialen bij de trainingen 

-  Toezien op (afhankelijk van de weersomstandigheden) het dragen van de juiste kleding 
tijdens de training 

-  Toezien op het dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden 
-  Richting de technische commissie adviseren over voetbaltechnische zaken 
- Er voor zorgen dat zijn/haar team zich tijdens de trainingsavonden aan de vastgestelde 

kleedkamerindeling en veldindeling houdt. 
-  Ervoor zorgen dat de spelers de kleedkamer binnen 15 minuten na afloop van de training 

hebben verlaten. Wijs op douchegebruik 
-  Zorg dragen voor de begeleiding en opvang van nieuwe spelers, door het geven van 

aandacht en het eventueel signaleren van problemen 
-  Je profileren als een trainer (kleding, trainingspak, voetbalschoenen e.d., uiterlijk, gedrag 

etc.) 
-  Contact onderhouden met spelers, ouders/verzorgers, leider(s) en andere trainers 
-  Stimuleren van sportief gedrag 
-  Rekening houden met verhouding school/sport 
-  Zorgen voor vervanging tijdens afwezigheid 
-  Zorgvuldig omgaan met de te gebruiken materialen 
-  Ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van blessures / ziekte e.d. van de spelers in je team 
-  Van spelers verlangen dat er bij afwezigheid afgebeld wordt, geen app! 
-  Ruim voor de training aanwezig zijn, om training uit te zetten en/of zaken te regelen 
-  Na training materiaal van het veld halen/doeltjes wegzetten 
-  Binnen 24 uur melding maken aan eigen leider(s) en het aanspreekpunt van de 

jeugdcommissie over: 

o Het wegzenden van spelers op trainingen of bij wedstrijden met opgaaf van  

   redenen 

o Misdragingen voor, tijdens of na de trainingen en wedstrijden 

o Overige disciplinaire straffen die de trainer uitdeelt 

- Zorgt voor juiste oefenstof  
- Leert basistechnieken aan en onderhoudt deze 
- Houdt een presentielijst bij  

 

 

 

 



1.2 Waar moet een voetbaltraining aan voldoen. 

Optimale beleving: 

- Hoe beter de beleving (wat men leuk vindt) is hoe beter de motivatie zal zijn om het spel te 
leren. 

Voetbal eigenvormen: hieronder wordt verstaan alle spel-,oefen- en wedstrijdvormen waarin 
sprake is van voetbal, gericht op leeftijd. Dat wil zeggen dat alle vormen een wedstrijdechte 
situatie moeten hebben, bijvoorbeeld: 

- Doelpunten maken / voorkomen 
- Doelgericht spelen om te winnen 
- Opbouw tot / samenwerken om 
- Snelle omschakeling / aanval verdediging. 

Veel herhalen. Dit houdt in: 

- Veel beurten, geen lange wachttijden 
- Goede planning, organisatie 
- Voldoende ballen, materialen 

Rekening houden met de groep. Dit houdt in: 

- Leeftijd 
- -vaardigheid wat kan het individu / de groep) 
- Beleving 

Juiste coaching. Hiermee kan men het voetbalgedrag beïnvloeden. De coach moet in staat zijn dit 
zo te doen dat de spelers beter leren zelf voetbalsitiuaties op te lossen, dus beter gaan voetballen. 

In de training gaat het vooral om de ontwikkelikng van spelers: 

- Spelbedoeling verduidelijken 
- Spelers beïnvloeden/laten leren door: 

o Ingrijpen 
o Stopzetten 
o Aanwijzingen te geven 
o Vragen te stellen 
o Voorbeeld geven 
o Voordoen 
o Oplossingen aandragen 

Plannen van een training: 

- Aantal spelers 
- Motivatie van de groep 
- De weersgesteldheid (droog, nat, warm of koud) 
- Training accommodatie (groot, klein, en gesteldheid van het veld) 
- Materiaal 
- Beschikbare tijd 
- Resultaten, spelsituaties, leermomenten in competitie (van de afgelopen wedstrijd) 

 



Geven van een training: 

- Vooraf altijd een planning (training) maken 
- Maak duidelijk wat de spelbedoeling is 
- Beïnvloed de speler in zijn voetbalgedrag 
- Laat de speler(s) leren 
- Geef een goede korte en zakelijk uitleg, indien nodig met voorbeeld, praatje, plaatje, daadje 

o Praatje: uitleg, toelichting, verduidelijking 
o Plaatje: voorbeeld, voordoen, laten zien 
o Daadje: zelf doen, oefenen uitproberen, trainen 

- Zorg ervoor dat de spelers je goed kunnen verstaan 
- Rekening houden met ARBEID-RUST verhouding, dit te realiseren door op de training als 

volgt te handelen: 
o Grijp in door oefening stop te zetten 
o Geef aanwijzing (individueel of situatief) 
o Stel vragen 
o Geef voorbeelden 
o Doe voor 

Opbouw van een training: 

- Inleiding: Warming-up. Veelal tikspellen of techniekoefeningen om tegemoet te komen aan 
de bewegingsdrang van de spelers. 

- Kern: Dat wat je wilt verbeteren (techniek, inzicht en communicatie) in een voor de spelers 
begrijpelijke oefenvorm. Veel uitmondend in een wedstrijdvorm, het aangeleerde gedeelte in 
een wedstrijdsituatie brengen. 

- Slot: Dat wat je heb aangeleerd / verbeterd proberen in een partijspel terug te laten komen. 

Evaluatie van een training: 

Na afloop van een training altijd nagaan: 

- Is de doelstelling gehaald 
- Is de oefenstof goed geweest 
- Was de beleving bij de spelers goed 
- Hebben de spelers er wat aan gehad 
- Wat heb je als trainer er zelf van geleerd 

Instructie geven: 

Onder instructie geven wordt over het algemeen verstaan: 

- Het doen van een mededeling 
- Het geven van een toelichting 

Het gaat hier dus puur om mondelinge informatie overdracht over het opvoedkundige gedeelte t.a.v. 
gedrag, techniek, tactiek. Instructie heeft betrekking op het veranderen c.q. verbeteren van 
gedragingen. 

Om tot effectief  instrueren te komen kunnen de volgende worden gesteld: 

- Wat verteld men de spelers? (inhoud) 
- Waarom geeft men deze informatie? (doel) 



- Hoe brengt men deze informatie over (methode) 
- Wanneer (welk moment) geeft men de informatie? (timing) 
- Welk effect heeft de informatie op de spelers? (controle) 

Richtlijnen voor instructie: 

- Breng de spelers eerst tot een rusttoestand voordat men instructie geeft 
- Spreek duidelijk en voor iedereen verstaanbaar 
- Vermijd ellenlange verhalen, leg kort en bondig uit. 
- Herhaal de kern van wat er verteld is. 
- Kijk regelmatig de groep en de individuele spelers aan terwijl er verteld wordt. 
- Ondersteun de instructie met een duidelijk voorbeeld. Neem een demonstratie als 

uitgangspunt om de instructie te ondersteunen. 
- Geef spelers n.a.v. de instructie de kans om vragen te stellen 
- Controleer de instructie door een speler kort na te laten vertellen wat er gezegd is 
- Kies een positie zodat iedereen voor je staat en bij pupillen zak je door de knieën zodat je op 

gelijke hoogte met hun praat 
- Vermijd stopwoorden zoals: dus, nou, namelijk…etc 
- Beperk de hoeveelheid informatie zoveel  mogelijk 
- Zie erop toe dat de instructies opgevolgd worden en corrigeer indien nodig. 
- Gebruik gebaren en mimiek ter ondersteuning, bij wat er gezegd wordt. 
-  Spreek niet op één toon, breng wisseling aan in tempo en hoogte van stem. 
-  Let op taalgebruik 

 

Informatie overdracht voor tijdens en na de wedstrijd. 

Voor de wedstrijd: 

- Wat is de opstelling 
- Wie is /zijn de reserve(s) 
- Waarop gelet moet worden tijdens de wedstrijd 

o Eerst de goede dingen van de vorige wedstrijd aanhalen en dan de foute dingen. 
Zoals opmerkingen, in de zin van: probeer zodra de tegenstander de bal heeft deze 
zo snel mogelijk weer af te pakken of er wordt te veel balverlies geleden door 
individuele acties (dus meer samenspelen) 

- Als er iets bekend is over de tegenstander, dit vertellen (b.v. snelle spits, mindere keeper) 
- Duidelijk laten merken dat je er vertrouwen in hebt, ook al denk je het niets wordt. 
- Het elftal bij elkaar houden (gezamenlijke warming-up, warm lopen, balletje trappen) 
- Kort voor aanvang van de wedstrijd het team bij elkaar halen en kort belangrijke afspraken 

herhalen, geef een goede motivatie 

Tijdens de wedstrijd: 

- Bekijk rustig de wedstrijd, ga niet schreeuwen 
- Wijs vanaf de kant iemand op zijn plaats en moedig spelers aan 
- Wil je aanwijzingen geven doe dit dan kort en krachtig, bij voorkeur tijdens een rustmoment 
- Blijf in alle gevallen rustig 
- Treedt eventueel als verzorger op 

 



Tijdens de rust: 

- Laat het team eerst tot rust komen en hun limonade/thee opdrinken 
- Geef algemene aanwijzingen (positief-negatief-positief) 
- Geef persoonlijke aanwijzingen, ga niet in discussie 
- Motiveer voor de 2e helft. 

Na de wedstrijd: 

- Kort de indrukken van de wedstrijd verzamelen en samenvatten. Bijvoorbeeld, bij 
onnodig/onnozel balverlies (kalm blijven, let op dat spelers elkaar niet de schuld geven). 

- Bij verlies tegen een veel sterker team, als er van alles is geprobeerd, team complimenteren 
met hun spel en motiveer ze op het volgende spel waar mogelijk winstpunten te behalen 
zijn. 

- Geen bespreking vlak na de wedstrijd (te emotioneel) en geen discussie (die uit de hand kan 
lopen) 

- Eventuele aandachtspunten noteren en op de volgende training of bespreking mededelen. 

Kleedruimte: 

- Het is verstandig om vlak voor de wedstrijd, kort na en tijdens de rust geen buitenstaanders 
in de kleedruimte te laten. Dit i.v.m. het praatje vooraf/na en komt de rust van spelers niet 
ten goede. 

- Is samen met de leider verantwoordelijk voor het schoonmaken van het kleedlokaal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


