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TRAINEN	  
	  
Planning	  
Ik	  gebruik	  een	  (maand)planning	  om	  te	  bepalen	  welke	  doelstellingen	  wanneer	  worden	  
getraind	  en	  maak	  een	  keuze	  uit	  de	  voetbalvormen.	  	  	  

Met	  een	  (maand)planning	  heb	  je	  meer	  structuur	  in	  je	  trainingen.	  Bepaal	  welke	  
doelstellingen	  wanneer	  worden	  getraind	  en	  maak	  een	  keuze	  uit	  voetbalvormen.	  Je	  traint	  
gerichter	  en	  werkt	  systematischer	  aan	  bepaalde	  doelstellingen.	  	  

Voorbereiding	  
Ik	  bereid	  de	  training	  voor.	  	  	  

Bereid	  trainingen	  altijd	  voor	  door	  van	  tevoren	  te	  bedenken	  wat	  er	  getraind	  moet	  worden,	  
hoeveel	  ruimte	  en	  tijd	  je	  tot	  je	  beschikking	  hebt,	  welke	  materialen	  nodig	  zijn	  en	  hoe	  groot	  de	  
groep	  is.	  Met	  een	  goede	  trainingsvoorbereiding	  ten	  aanzien	  van	  oefenstof,	  ruimte,	  tijd,	  
materialen	  en	  spelers	  kom	  je	  niet	  voor	  verrassingen	  te	  staan.	  	  

Accenten	  
Ik	  breng	  accenten	  aan	  binnen	  de	  geplande	  doelstelling	  en	  voetbalvormen	  zodat	  de	  training	  
ook	  aansluit	  op	  hetgeen	  in	  de	  laatste	  wedstrijd	  is	  gebeurd.	  	  	  

Breng	  af	  en	  toe	  accenten	  aan	  binnen	  de	  geplande	  doelstelling	  en	  voetbalvormen	  zodat	  je	  
training	  aansluit	  op	  hetgeen	  in	  de	  laatste	  wedstrijd	  is	  gebeurd.	  Als	  je	  accenten	  aanbrengt	  in	  
een	  training	  die	  herkenbaar	  zijn	  vanuit	  de	  wedstrijd	  bevordert	  dit	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
speler.	  	  

Kleding	  
Ik	  draag	  tijdens	  de	  training	  trainingskleding	  (trainingspak,	  voetbalschoenen,	  loopschoenen).	  	  	  

Draag	  tijdens	  de	  training	  altijd	  trainingskleding	  (trainingspak,	  
voetbalschoenen/loopschoenen),	  dit	  komt	  jouw	  uitstraling	  als	  echte	  trainer	  ten	  goede.	  	  
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Leerdoelstelling	  
Ik	  pas	  de	  leerdoelstelling	  van	  F-‐pupillen,	  "het	  doelgericht	  handelen	  met	  de	  bal",	  toe	  tijdens	  
de	  training.	  	  	  

Stem	  je	  training	  of	  op	  de	  leerdoelstelling	  van	  F-‐pupillen:	  "het	  doelgericht	  handelen	  met	  de	  
bal".	  Dit	  betekent	  dat	  kinderen	  de	  bal	  leren	  kennen	  (vooral	  mini-‐pupillen)	  maar	  al	  weten	  wat	  
het	  doel	  is	  van	  het	  spelletje.	  	  

Afgeleid	  zijn	  
Ik	  ben	  me	  ervan	  bewust	  dat	  F-‐pupillen	  snel	  zijn	  afgeleid.	  	  	  

F-‐pupillen	  zijn	  snel	  afgeleid	  en	  vaak	  erg	  enthousiast	  tijdens	  de	  training.	  Geef	  hen	  ruimte	  om	  
hun	  energie	  kwijt	  te	  raken,	  leer	  hen	  spelenderwijs	  omgaan	  met	  de	  bal.	  Elke	  oefening	  duurt	  
dus	  maximaal	  tien	  minuten.	  Een	  afgebakende	  ruimte	  werkt	  prettiger	  dan	  een	  grote	  open	  
ruimte	  waardoor	  kinderen	  'overal'	  naar	  toe	  kunnen	  vliegen;	  hun	  aandacht	  kan	  dan	  
gemakkelijker	  worden	  getrokken	  en	  vastgehouden.	  	  

Plaatje,	  praatje,	  daadje	  
Mijn	  spelers	  begrijpen	  direct	  de	  bedoeling	  van	  een	  voetbalvorm.	  	  	  

Een	  makkelijk	  te	  onthouden	  ezelsbruggetje	  om	  voetbalvormen	  uit	  te	  leggen	  is	  "Plaatje,	  
Praatje,	  Daadje".	  Begin	  elke	  voetbalvorm	  door	  het	  kort	  voor	  te	  doen	  zodat	  de	  spelers	  het	  
'plaatje'	  voor	  zich	  zien.	  Leg	  kort	  uit	  wat	  de	  bedoeling	  is	  (praatje).	  Laat	  het	  vervolgens	  
uitvoeren	  door	  een	  speler	  (daadje)	  en	  controleer	  of	  het	  is	  begrepen.	  	  

Herhalen	  is	  de	  kracht	  van	  de	  oefening	  
Ik	  doe	  vaak	  dezelfde	  voetbalvormen	  in	  een	  training.	  	  	  

Herhaling	  is	  de	  kracht	  van	  de	  oefening.	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  opbouw	  van	  de	  training	  als	  voor	  
de	  voetbalvormen.	  Kinderen	  vinden	  dit	  prettig.	  Zorg	  met	  je	  opbouw	  voor	  een	  warming-‐up	  
(met	  bal!),	  middenstuk	  en	  partijvorm.	  F-‐pupillen	  moeten	  een	  oefening	  vaak	  herhalen	  
voordat	  ze	  deze	  goed	  kunnen	  uitvoeren.	  	  

Inhoud	  training	  
Ik	  besteed	  in	  de	  training	  vooral	  aandacht	  aan	  opbouwen	  en	  scoren.	  	  	  

Besteed	  in	  de	  training	  voor	  F-‐pupillen	  vooral	  aandacht	  aan	  het	  opbouwen	  en	  scoren.	  F-‐
pupillen	  zijn	  vaak	  nog	  niet	  toe	  aan	  het	  leren	  storen	  en	  het	  voorkomen	  van	  doelpunten.	  Ze	  
nemen	  het	  meeste	  initiatief	  wanneer	  ze	  de	  bal	  hebben	  (mogen	  aanvallen	  en/of	  scoren)	  en	  
niet	  wanneer	  ze	  die	  niet	  hebben	  (ofwel	  erachter	  aan	  moeten	  rennen	  in	  verdedigend	  
opzicht).	  	  
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Voetbalechte	  oefenvormen	  

De	  voetbalvormen	  die	  ik	  kies	  zijn	  zoveel	  mogelijk	  voetbalecht:	  dat	  wil	  zeggen	  afgeleid	  van	  
een	  echte	  wedstrijd.	  	  	  

Kies	  voetbalvormen	  die	  zoveel	  mogelijk	  voetbalecht	  zijn:	  dat	  wil	  zeggen	  afgeleid	  van	  een	  
echte	  wedstrijd.	  Spelers	  herkennen	  met	  name	  in	  voetbalechte	  situaties	  wat	  ze	  oefenen.	  Is	  de	  
voetbalvorm	  een	  zinvolle	  vereenvoudiging	  van	  het	  voetballen?	  Is	  er	  sprake	  van	  aanvallen,	  
verdedigen	  en	  omschakelen	  voor	  beide	  teams?	  Wordt	  er	  gespeeld	  om	  te	  winnen?	  	  

Actie	  
Er	  is	  tijdens	  mijn	  training	  continu	  actie	  zodat	  er	  geen	  speler	  stil	  hoeft	  te	  staan.	  	  	  

Creëer	  tijdens	  de	  training	  voldoende	  actie:	  zijn	  er	  voldoende	  herhalingen	  van	  wat	  je	  wilt	  
oefenen?	  Zijn	  er	  voldoende	  leermomenten,	  beurten,	  prikkels?	  Zijn	  de	  wachttijden	  niet	  te	  
lang?	  Zijn	  er	  genoeg	  ballen?	  Kunnen	  ze	  een	  doel	  bereiken	  met	  de	  bal?	  	  

Training	  afgestemd	  op	  groep	  
Mijn	  training	  is	  afgestemd	  op	  de	  leeftijd,	  vaardigheden	  en	  beleving	  van	  de	  groep.	  	  	  

Een	  training	  gaat	  niet	  om	  jou	  als	  trainer	  maar	  om	  de	  kinderen,	  ben	  jij	  in	  staat	  om	  je	  aan	  te	  
passen	  aan	  de	  kinderen?	  Hou	  rekening	  met	  de	  leeftijd,	  vaardigheden	  en	  beleving	  van	  de	  
groep.	  Maak	  de	  bedoeling	  van	  de	  oefenvorm	  duidelijk.	  Doe	  het	  voor,	  draag	  de	  oplossingen	  
aan.	  Grijp	  in	  en	  zet	  het	  spel	  zo	  nodig	  stop.	  Maak	  het	  spel	  moeilijker	  of	  makkelijker.	  	  

Arbeid-‐rust	  verhouding	  
Na	  elke	  voetbalvorm	  geef	  ik	  mijn	  spelers	  een	  korte	  pauze.	  	  	  

F-‐pupillen	  kunnen	  eindeloos	  lang	  spelen,	  wat	  niet	  betekent	  dat	  ze	  af	  en	  toe	  een	  korte	  
rustpauze	  nodig	  hebben	  om	  even	  op	  adem	  te	  komen	  en/of	  zich	  te	  richten	  op	  iets	  nieuws	  of	  
een	  opmerking	  van	  de	  trainer.	  De	  accu	  is	  dan	  ook	  snel	  weer	  opgeladen.	  	  

Aandacht	  geven	  en	  complimenteren	  
Ik	  geef	  alle	  spelers	  evenveel	  aandacht	  en	  complimentjes.	  	  	  

Iedere	  speler	  heeft	  recht	  op	  aandacht.	  Juist	  de	  minder	  talentvolle	  spelers	  verdienen	  deze	  
aandacht	  en	  complimenten.	  Spelers	  voelen	  het	  direct	  als	  een	  andere	  speler	  meer	  aandacht	  
krijgt.	  Dit	  kan	  een	  negatieve	  invloed	  hebben	  in	  de	  groep.	  	  
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Leren	  

Ik	  coach	  beperkt	  tijdens	  de	  training	  en	  laat	  het	  spel	  vooral	  van	  de	  spelers	  zijn.	  	  	  

Door	  af	  en	  toe	  in	  te	  grijpen,	  het	  spel	  stop	  te	  zetten,	  oplossingen	  aan	  te	  dragen	  en	  
aanwijzigingen	  te	  geven,	  leren	  spelers	  sneller.	  Maar	  coach	  niet	  te	  veel	  en	  laat	  het	  spel	  vooral	  
van	  de	  spelers	  zijn,	  organiseer	  je	  training	  zo	  dat	  er	  gevoetbald	  wordt!	  	  

Focus	  
Tijdens	  de	  training	  focus	  ik	  mij	  op	  hooguit	  1	  of	  2	  dingen.	  	  	  

Focus	  op	  wat	  jij	  belangrijk	  wil	  maken	  en	  niet	  teveel	  op	  andere	  dingen.	  	  

Evaluatie	  
Ik	  evalueer	  of	  de	  trainingsdoelstelling	  is	  gehaald.	  	  	  

Evalueer	  regelmatig	  je	  training	  door	  de	  jeugdcoördinator	  of	  je	  collega-‐trainers	  te	  vragen	  om	  
eens	  mee	  te	  kijken	  en	  feedback	  te	  geven.	  Overleg	  regelmatig	  samen	  met	  collega's	  uit	  
dezelfde	  leeftijdsgroep	  over	  de	  wijze	  van	  trainen.	  Betrek	  de	  jeugdcoördinator	  hierbij.	  	  

Trainingen	  
Eerste-‐	  en	  tweedejaars	  F-‐teams	  trainen	  zo	  mogelijk	  twee	  keer	  per	  week,	  60-‐75	  minuten.	  
	  
Andere	  voetbalactiviteiten	  
Mijn	  team	  doet	  een	  aantal	  keren	  per	  seizoen	  mee	  met	  (zaal)toernooien,	  een	  jeugdkamp	  of	  
andere	  activiteiten.	  	  	  
	  
Niet-‐voetbalactiviteiten	  
Mijn	  team	  doet	  een	  aantal	  keren	  per	  seizoen	  mee	  aan	  een	  niet-‐voetbalactiviteit.	  	  	  

Doe	  met	  jouw	  team	  een	  aantal	  keren	  per	  seizoen	  mee	  aan	  een	  niet-‐voetbalactiviteit	  zoals	  
het	  zwembad,	  de	  ijsbaan,	  de	  dierentuin.	  
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COACHEN	  

Coachen	  voor	  de	  wedstrijd	  	  

Coachingsstijl	  
Ik	  ben	  mij	  bewust	  van	  mijn	  natuurlijke	  coachingsstijl.	  	  	  

Een	  bepaalde	  coachingsstijl	  heeft	  invloed	  op	  de	  groep.	  Bekijk	  goed	  of	  jou	  coachingsstijl	  het	  
beste	  is	  voor	  de	  (leeftijds)groep/individu.	  Pas	  deze	  desgewenst	  aan!	  Humor	  kan	  bijvoorbeeld	  
goed	  werken	  bij	  kinderen,	  maar	  hou	  wel	  in	  de	  gaten	  dat	  niet	  alle	  kinderen	  in	  deze	  leeftijd	  
elke	  vorm	  van	  humor	  begrijpen;	  soms	  nemen	  ze	  iets	  letterlijk	  terwijl	  het	  figuurlijk	  is	  bedoeld.	  	  

Verband	  en	  samenhang	  
Ik	  laat	  de	  coachingsdoelstellingen	  aansluiten	  op	  het	  voetbaltechnische	  beleidsplan*	  van	  de	  
vereniging.	  	  (*wordt	  aan	  gewerkt)	  

In	  een	  het	  voetbaltechnische	  beleidsplan	  worden	  de	  leeftijdsspecifieke	  doelstellingen	  
bepaald.	  	  Zorg	  ervoor	  dat	  je	  weet	  wat	  deze	  doelstellingen	  inhouden	  en	  conformeer	  je	  
daaraan.	  Overleg	  desgewenst	  met	  de	  jeugdcoördinator.	  Dit	  komt	  de	  opleiding	  van	  de	  spelers	  
ten	  goede,	  herhaling	  is	  de	  kracht	  van	  de	  oefening.	  	  

Wedstrijdbespreking	  
Voorafgaand	  aan	  de	  wedstrijd	  hou	  ik	  altijd	  een	  wedstrijdbespreking.	  	  	  

Hou	  voorafgaand	  aan	  de	  wedstrijd	  een	  korte	  en	  krachtige	  wedstrijdbespreking.	  Dit	  moet	  
gaan	  over	  aanvallen	  en	  verdedigen.	  Een	  opmerking	  is	  vaak	  al	  meer	  dan	  voldoende;	  niet	  meer	  
of	  zelfs	  samengestelde	  opdrachten	  geven,	  zoals	  'Doe	  eerst	  dit,	  dan	  dat	  en	  tenslotte...'	  	  

Actief	  meedoen	  
Ik	  laat	  spelers	  actief	  meedenken	  tijdens	  de	  wedstrijdbespreking.	  	  	  

Door	  spelers	  actief	  mee	  te	  laten	  denken	  leren	  ze	  meer	  en	  heb	  je	  meer	  hun	  aandacht	  dan	  dat	  
je	  alleen	  vertelt.	  Hou	  het	  kort,	  want	  F-‐pupillen	  zijn	  snel	  afgeleid.	  	  

	  
Aandacht	  en	  zelfvertrouwen	  geven	  
Ik	  geef	  veel	  aandacht	  en	  zelfvertrouwen	  aan	  de	  spelers.	  	  	  

Door	  aandacht	  en	  vertrouwen	  te	  geven	  aan	  de	  spelers	  creëer	  je	  een	  vertrouwde	  basis	  
waarin	  initiatief	  getoond	  wordt	  en	  fouten	  gemaakt	  mogen	  worden.	  Dit	  zal	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  speler/groep	  ten	  goede	  komen.	  Een	  speler	  die	  vaak	  te	  horen	  krijgt	  dat	  het	  niet	  goed	  
is	  zal	  minder	  initiatief	  tonen	  doordat	  de	  speler	  bang	  wordt	  om	  fouten	  te	  maken.	  Positief	  
coachen	  op	  de	  dingen	  die	  goed	  gaan	  werkt	  veel	  beter	  dan	  zeggen	  wat	  er	  allemaal	  nog	  niet	  
goed	  gaat.	  Het	  is	  logisch	  dat	  er	  ook	  dingen	  mis	  gaan,	  het	  zijn	  jonge	  kinderen.	  	  
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Rouleren	  
Ik	  laat	  spelers	  gedurende	  het	  seizoen	  rouleren	  van	  positie.	  	  	  

Laat	  spelers	  kennismaken	  met	  meerdere	  teamfuncties	  (aanvallen,	  verdedigen,	  
omschakelen),	  bijbehorende	  taken	  en	  posities.	  Vergeet	  ook	  niet	  dat	  ze	  af	  en	  toe	  door	  
rouleren	  als	  keeper.	  	  

Tijdens	  de	  wedstrijd	  
Ik	  kies	  tijdens	  de	  wedstrijd	  een	  goede	  plek	  langs	  de	  zijlijn,	  in	  de	  buurt	  van	  de	  middenlijn	  	  aan	  
de	  kant	  van	  je	  eigen	  team.	  

Kies	  altijd	  een	  goede	  plek	  langs	  de	  lijn,	  liefst	  aan	  dezelfde	  zijkant	  als	  de	  begeleiders	  van	  de	  
tegenpartij.	  Op	  die	  manier	  is	  er	  snel	  contact	  als	  het	  nodig	  is.	  Bij	  ongewenst	  gedrag	  van	  de	  
tegenstander	  of	  ouders	  spreek	  je	  je	  collega	  hierop	  aan.	  Afhankelijk	  van	  de	  situatie	  direct,	  in	  
de	  rust	  of	  na	  de	  wedstrijd.	  	  

De	  wedstrijd	  lezen	  
Ik	  bekijk	  na	  aanvang	  van	  de	  wedstrijd	  eerst	  een	  tijdje	  in	  stilte:	  ik	  lees	  de	  wedstrijd.	  	  	  

Je	  kunt	  een	  wedstrijd	  "lezen"	  door	  na	  aanvang	  eerst	  een	  tijdje	  in	  stlte	  de	  wedstrijd	  te	  
bekijken.	  In	  het	  begin	  van	  een	  wedstrijd	  is	  alles	  altijd	  nog	  wat	  onwennig.	  Laat	  de	  wedstrijd	  
rustig	  verlopen,	  kijk	  wat	  er	  regelmatig	  fout	  gaat	  en	  coach	  daarop.	  Coach	  niet	  teveel	  en	  zeker	  
niet	  alle	  acties.	  	  

Opvallende	  zaken	  noteren	  
Ik	  noteer	  tijdens	  de	  wedstrijd	  zaken	  die	  opvallen	  in	  het	  spel.	  	  	  

Noteer	  zaken	  die	  opvallen	  in	  het	  opbouwen	  en	  scoren.	  Door	  zaken	  te	  noteren/onthouden	  
kun	  je	  later	  rustig	  de	  speler	  hierop	  coachen	  in	  plaats	  van	  iedere	  situatie	  te	  coachen.	  Dit	  
laatste	  komt	  het	  spelplezier	  niet	  ten	  goede,	  laat	  de	  F-‐pupillen	  initiatief	  tonen	  en	  fouten	  
maken.	  	  

Legt	  verband	  met	  training	  
Ik	  leg	  tijdens	  de	  wedstrijd	  verbanden	  met	  de	  training:	  waar	  hebben	  we	  het	  over	  gehad?	  Wat	  
wilden	  we	  bereiken?	  	  	  

Leg	  accenten	  tussen	  training	  en	  wedstrijd.	  Door	  tijdens	  de	  wedstrijd	  te	  coachen	  op	  situaties	  
die	  getraind	  zijn	  komt	  de	  F-‐pupil	  in	  aanraking	  met	  het	  leermoment.	  Kinderen	  vinden	  het	  
prettig	  wanneer	  bepaalde	  patronen	  in	  elke	  training	  en	  wedstrijd	  terugkomen.	  	  

Eenvoudig	  en	  concreet	  coachen	  
Ik	  hou	  coachopmerkingen	  eenvoudig	  en	  concreet.	  	  	  

Hou	  coachopmerkingen	  eenvoudig	  en	  concreet.	  Zo	  zorg	  er	  voor	  dat	  de	  kinderen	  het	  
begrijpen	  en	  goed	  uitvoeren.	  F-‐pupillen	  spreek	  je	  bijvoorbeeld	  aan	  op	  hoe	  ze	  een	  
spelsituatie	  kunnen	  oplossen:	  dribbelen	  of	  passen?	  	  
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Oordelen	  
Ik	  coach	  altijd	  positief	  en	  vorm	  mij	  geen	  hard	  oordeel	  over	  'goede'	  of	  'slechte'	  acties.	  	  	  

Coach	  altijd	  positief	  en	  vorm	  geen	  hard	  oordeel	  over	  een	  'goede'	  of	  'slechte'	  actie.	  Spelers	  
mogen	  fouten	  maken.	  Onthou	  ze	  of	  noteer	  ze	  en	  bewaar	  het	  als	  aandachtspunt	  voor	  de	  
training.	  	  

Controleert	  zinvolheid	  
Ik	  controleer	  of	  het	  zinvol	  is	  wat	  ik	  zeg	  tegen	  de	  spelers.	  	  	  

Coach	  niet	  te	  veel	  of	  te	  vaak.	  Het	  heeft	  namelijk	  niet	  altijd	  zin	  om	  te	  coachen.	  Controleer	  af	  
en	  toe	  of	  het	  zinvol	  is	  wat	  je	  roept	  tijdens	  het	  coachen.	  Verbetert	  het	  team	  of	  de	  speler	  na	  
iets	  wat	  jij	  hebt	  gezegd?	  	  

Coacht	  op	  hier	  en	  nu	  
Mijn	  spelers	  krijgen	  mijn	  coachopmerkingen	  altijd	  direct	  te	  horen.	  	  	  

Wacht	  niet	  te	  lang	  met	  coachopmerkingen.	  Coach	  zoveel	  mogelijk	  op	  het	  hier	  en	  nu.	  F-‐
pupillen	  leven	  in	  de	  waan	  van	  het	  spel,	  iets	  wat	  5	  minuten	  geleden	  is	  gebeurd	  weten	  ze	  echt	  
niet	  meer.	  Onthou	  wat	  er	  is	  gebeurd	  en	  ga	  erop	  trainen	  of	  kijk	  of	  je	  het	  nog	  een	  keer	  ziet	  
gebeuren	  en	  coach	  dan.	  	  

Woord	  en	  beeld	  
Ik	  heb	  een	  positieve	  uitstraling	  langs	  de	  lijn.	  	  	  

Wees	  je	  bewust	  van	  je	  uitstraling	  en	  lichaamstaal	  langs	  de	  lijn.	  Voor	  een	  speler	  ben	  je	  als	  
trainer/coach	  een	  voorbeeld.	  Door	  je	  positief	  en	  met	  een	  goede	  uitstraling	  op	  te	  stellen	  
langs	  de	  lijn	  zullen	  de	  spelers	  meer	  plezier	  hebben.	  Dus	  geen	  wegwerpgebaren,	  sarcasme	  of	  
scheldpartijen.	  

Escalatie	  
Bij	  eventuele	  escalaties	  straal	  ik	  rust	  uit	  en	  neem	  ik	  mijn	  verantwoordelijkheid.	  	  	  

Straal	  rust	  uit	  bij	  eventuele	  escalaties.	  Verzamel	  onmiddellijk	  de	  spelers	  op	  een	  rustig	  plekje	  
op	  het	  veld.	  Loop	  rustig	  op	  de	  coach	  van	  de	  tegenpartij	  af.	  Ren	  niet,	  dat	  staat	  agressief.	  
Neem	  je	  verantwoordelijkheid	  bij	  escalaties.	  	  

Spelregels	  
Ik	  haal	  een	  speler	  naar	  de	  kant	  als	  deze	  tijdens	  de	  wedstrijd	  vloekt	  of	  een	  opzettelijke	  
overtreding	  maakt.	  Ook	  al	  heeft	  de	  scheidsrechter	  het	  niet	  gezien.	  	  	  

Door	  de	  (spel)regels	  voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  wedstrijd	  te	  hanteren	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  er	  
respect	  blijft	  binnen	  het	  elftal.	  Je	  vertegenwoordigt	  niet	  alleen	  je	  eigen	  elftal,	  maar	  een	  
vereniging	  en	  zelfs	  de	  voetbalsport.	  Haal	  een	  speler	  naar	  de	  kant	  als	  deze	  tijdens	  de	  
wedstrijd	  vloekt	  of	  een	  opzettelijke	  overtreding	  maakt.	  Ongeacht	  of	  de	  scheidsrechter	  het	  
heeft	  gezien	  en/of	  heeft	  gehoord.	  Coaches	  en	  spelleiders	  tonen	  respect	  voor	  beslissingen	  
door	  niet	  te	  reageren	  in	  woord	  en	  gebaar.	  	  



	   8	  

	  
Rust	  is	  rust	  
Tijdens	  de	  rust	  laat	  ik	  de	  spelers	  op	  adem	  komen.	  	  	  

Spelers	  krijgen	  tijdens	  een	  wedstrijd	  een	  hoop	  indrukken	  te	  verwerken,	  laat	  hen	  tijdens	  de	  
rust	  hiervan	  bijkomen.	  Overlaad	  hen	  niet	  met	  allerlei	  bevindingen.	  Geef	  ze	  vooral	  een	  goed	  
gevoel	  en	  benadruk	  wat	  goed	  gaat.	  Hoogstens	  een	  paar	  tips.	  Door	  dit	  te	  doen	  zullen	  ze	  weer	  
fris	  aan	  de	  tweede	  helft	  beginnen.	  	  

Bespreking	  
Tijdens	  de	  rust	  beperk	  ik	  mij	  tot	  enkele	  belangrijke	  coachopmerkingen.	  	  	  

Beperk	  je	  coachopmerkingen	  tijdens	  de	  rust	  tot	  enkele	  belangrijke	  coachopmerkingen.	  Hou	  
het	  simpel	  en	  herkenbaar.	  Bijvoorbeeld	  door	  te	  verwijzen	  naar	  wat	  jullie	  tijdens	  de	  laatste	  
training	  geoefend	  hebben.	  	  

Complimenten	  en	  tips	  
Ik	  bewaar	  tijdens	  de	  rust	  mijn	  kritiek	  op	  een	  indivuele	  speler	  tot	  een	  moment	  dat	  we	  dit	  
even	  samen	  kunnen	  bespreken.	  	  	  

Wees	  tijdens	  de	  rust	  terughoudend	  met	  kritiek.	  Geef	  complimenten	  en	  niet	  alleen	  aan	  de	  
talentvolle	  spelers.	  Zet	  spelers	  niet	  openlijk	  voor	  paal	  door	  kritiek	  te	  uiten.	  Loop	  in	  plaats	  
daarvan	  met	  een	  speler	  mee	  die	  extra	  aandacht	  nodig	  heeft.	  Zo	  creer	  je	  een	  veilige	  basis.	  Dit	  
zal	  de	  prestatie	  ten	  goede	  komen!	  	  

Simpele	  en	  concrete	  instructies	  
Ik	  beperk	  mij	  tot	  enkele	  belangrijke	  coachopmerkingen:	  de	  sleutel	  tot	  verbetering.	  Ik	  loop	  
met	  spelers	  die	  extra	  aandacht	  nodig	  hebben	  apart	  mee	  op	  naar	  het	  veld	  en	  spreek	  ze	  niet	  
aan	  in	  de	  groep.	  	  	  

Bekijk	  met	  coachopmerkingen	  de	  grote	  lijnen	  waarop	  je	  getraind	  hebt.	  Hou	  het	  simpel	  en	  
herkenbaar.	  Door	  met	  een	  speler	  mee	  te	  lopen	  die	  extra	  aandacht	  nodig	  heeft	  in	  plaats	  van	  
het	  vertellen	  in	  de	  groep,	  creer	  je	  wederom	  een	  veilige	  basis.	  Dit	  zal	  de	  prestatie	  ten	  goede	  
komen.	  	  

Verliezen	  
Ik	  ben	  mij	  ervan	  bewust	  dat	  verliezen	  voor	  veel	  F-‐pupillen	  nog	  weinig	  betekenis	  heeft.	  	  	  

Voor	  F-‐pupillen	  is	  voetballen	  een	  spelletje	  en	  zo	  beleven	  ze	  het	  ook.	  Na	  de	  wedstrijd	  zijn	  ze	  
de	  uitslag	  al	  lang	  weer	  vergeten.	  Als	  ze	  hun	  penalty	  maar	  scoren!	  	  

Met	  goed	  gevoel	  naar	  huis	  

Ik	  geef	  mijn	  spelers	  complimenten.	  	  	  

Door	  het	  team	  niet	  alleen	  te	  complimenteren	  voor	  prestaties	  maar	  ook	  als	  ze	  helpen	  
opruimen,	  sportief	  gedrag	  vertonen,	  de	  tegenstander	  een	  handje	  geven,	  de	  scheidsrechter	  
bedanken	  of	  de	  teamgeest	  bevorderen,	  creëer	  je	  een	  prettige	  en	  veilige	  sfeer.	  	  
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Wat	  extra	  individuele	  aandacht	  
Ik	  geef	  alle	  spelers	  evenveel	  aandacht.	  	  	  

Geef	  alle	  spelers	  evenveel	  aandacht,	  vergeet	  de	  rustige	  spelers	  niet.	  Iedereen	  verdient	  het	  
om	  evenveel	  aandacht	  te	  krijgen.	  Bied	  spelers	  de	  ruimte	  om	  zichzelf	  te	  kunnen	  zijn	  in	  het	  
team.	  Elke	  speler	  is	  anders.	  Elk	  type	  vraagt	  een	  andere	  benadering.	  	  

Ongewenst	  gedrag	  
Ik	  spreek	  zonodig	  een	  speler	  en	  zijn	  ouders	  aan	  op	  ongewenst	  gedrag.	  	  	  
	  
Een	  speler	  of	  ouder	  aanspreken	  op	  ongewenst	  gedrag	  is	  vaak	  lastig.	  Probeer	  het	  gewoon,	  
toon	  lef.	  Door	  een	  speler	  en	  zijn	  ouders	  respectvol	  aan	  te	  spreken	  op	  ongewenst	  gedrag	  
bevorder	  je	  de	  normen	  en	  waarden	  op	  en	  rond	  het	  voetbalveld.	  	  
	  
Na	  de	  wedstrijd	  
Ik	  bedank	  na	  de	  wedstrijd	  de	  scheidsrechter	  en	  de	  leider	  en	  coach	  van	  de	  tegenpartij.	  	  	  

Bedank	  na	  de	  wedstrijd	  altijd	  de	  scheidsrechter,	  leider	  en	  coach	  van	  de	  tegenpartij.	  Maak	  
een	  kort	  praatje,	  geef	  een	  compliment	  of	  wens	  ze	  succes	  bij	  de	  volgende	  wedstijd.	  Dit	  
getuigt	  van	  sportiviteit	  en	  respect!	  	  

Evaluatie	  
Ik	  evalueer	  of	  de	  wedstrijddoelstelling	  is	  gehaald.	  	  	  

Evalueer	  regelmatig	  je	  coaching	  door	  de	  jeugdcoördinator	  of	  je	  collega-‐trainers	  te	  vragen	  om	  
eens	  mee	  te	  kijken	  en	  feedback	  te	  geven.	  Overleg	  regelmatig	  samen	  met	  collega's	  uit	  
dezelfde	  leeftijdsgroep	  over	  de	  wijze	  van	  coachen.	  	  

Oefenwedstrijden	  
Mijn	  team	  speelt	  een	  paar	  oefenwedstrijden	  per	  seizoen.	  	  	  


