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TRAINERS HANDLEIDING 
  
Functie: 
Als trainer train jij een team, op basis van het door de Technische Commissie (TC) bepaalde 
trainingsmethode met de daarbij behorende oefenstof. Als je moeilijkheden ondervindt kun je altijd 
terugvallen op de TC die jou hierin kan ondersteunen.  
  
Voor trainers hebben we de volgende normen en waarden opgesteld: 
 

- Zorg ervoor dat je tijdig op de vereniging aanwezig bent om alle materialen (ballen, hoedjes 
e.d.) klaar te zetten zodat je op tijd kan beginnen met de training. 

 
- Ontvang en begroet alle teamspelers. Indien er spelers niet aanwezig zijn zonder dit vooraf te 

hebben gemeld, geef dit na afloop van de training door aan de teamleider. Als er bepaalde 
spelers vaker niet komen opdagen, met of zonder afmelding, bespreek dan met de 
teamleider of de speler/ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 
- Zorg ervoor dat je aan het einde van de training op tijd begint met opruimen, dusdanig dat je 

klaar bent zodat het volgende team direct met zijn training kan beginnen.  
  

- Overleg met de trainers voor en na jou of de doelen die gebruikt zijn kunnen blijven staan. 
Zorg ervoor dat je het veld netjes achterlaat voor de volgende trainer.  

 
- Ben jij de laatste die op het veld traint? Ruim dan alle doelen op. Dit heeft o.a. te maken met 

onderhoud op het veld de volgende ochtend.  
 

- Ga altijd zorgvuldig om met de materialen die je gebruikt. Na afloop van de training berg je 
deze weer op in het ballenhok.  

 
- Zorg dat je op de hoogte bent van het “Trainen in donkere maanden” protocol welke bij FC 

Abcoude wordt gehanteerd en handel hier ook naar. Het protocol vind je op de website via 
de volgende link: https://www.fcabcoude.nl/756/handige-informatie-knvb/ 
 

- Indien er ballen zoekraken tijdens de training, ga je deze eerst met je team zoeken. Kunnen 
jullie ze niet vinden geeft het dan door aan Peter Bon zodat er altijd genoeg ballen voor 
iedereen zijn. 
 

- Als je als laatste team van het veld gaat zorg je ervoor dat het veld opgeruimd is, de lichten 
uit zijn en de kleedkamers afgesloten worden. 
 

Voor het opvragen van oefenstof of materialen kun je terecht bij de TC. Via de volgende link vind je 
de contactgegevens: https://www.fcabcoude.nl/768/wwwfcabcoudenl-technischecommissie/ 
 
We wensen je een leuk seizoen en hartelijk bedankt voor je inzet als trainer!  
 

Bestuur FC Abcoude 
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