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Functie 
De keepertrainer is verantwoordelijk voor de opleiding en de begeleiding van de hem 
toegewezen keepers. De opleiding gebeurt adhv de leerplannen binnen de club. 
 
Taken: 

 
-  Trainingen geven. Dit houdt in: 

o Voorbereiden van de trainingen 
o Tijdig aanwezig zijn voor de trainingen/ wedstrijden 
o Leiden van de trainingen 
o Organisatie van de trainingen op het veld (oa. Materiaal) 
o Ontruimt het gebruikte terrein na de training (oa verplaatsbare doelen, lege flesjes, 

…) 
o Zorgt ervoor dat de kleedkamer met water gekuist is na de training. 
o Houdt af- en aanwezigheden bij en stuurt dit maandelijks door naar de 

jeugdcoördinator/ trainer 
o Neemt deel aan de maandelijkse vergadering van de jeugdtrainers 

 
-  Bekijken van wedstrijden.  Dit houdt in: 

o Gaat per weekend minstens 1 wedstrijd bekijken van de ploegen waar hij 
verantwoordelijk is voor de keeper. 

o Brengt hierover maandelijks schriftelijk verslag uit aan de jeugdcoördinator 
o Elke maand moet alle keepers aan het werk gezien hebben in 

wedstrijdomstandigheden 
 

-  Inhoud van de trainingen (nog te verfijnen): 
o Trainingen moeten erop gericht zijn dat alle facetten van “keeper” getraind worden 

(dus ook meevoetballen, uittrappen, uitgooien, …) 
 

-  Evalueren van de keepers. Dit houdt in: 
o Maakt 2x/ jaar (december + april) een evaluatie op adhv besproken format en 

bespreekt dit met de speler EN de ouders. 
o Bespreekt dit met de jeugdcoödinator en de respektievelijke trainer. 

 
- Naleven van normen en waarden van de club. Dit houdt in: 

o De geldende normen en waarden van FC Beigem naleven, stimuleren en uitdragen 
tijdens zijn taken. 

 

Taakomschrijving  
Keepertrainer 
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o Zorgt voor de  noodzakelijke discipline op trainingen, voor, tijdens en na de 
wedstrijden. 

o Neemt – indien nodig – sankties tov zijn spelers in overleg met de jeugdcoördinator 
o Promoot sportiviteit, fairplay en respekt voor mens en materiaal in zijn team zowel 

op als naast het terrein. 
 

-  Respekteren van veiligheid tijdens trainingen/ wedstrijden. Dit houdt in: 
 

o Afsluiten van de kleedkamers tijdens trainingen/ wedstrijden (indien dit mogelijk is) 
o Begeleiden van de spelers naar de oefenvelden 
o Gebruik maken van veilig oefenmateriaal (defekt materiaal niet gebruiken, …) 
o Zorgen dat spelers veilig omgaan met oefenmateriaal (oa. Doeltjes, …) 
o Stopzetten van de training bij slechte en/ of gevaarlijke weersomstandigheden. 

 
-  Deelnemen aan clubaktiviteiten. Dit houdt in: 

o Engagement tonen naar de club 
o Streven naar een maximale deelname aan de maandelijkse jeugdvergaderingen 
o Streven naar een maximale deelname van sportieve events (bv. samen kijken naar 

wedstrijden van de eerste ploeg, …) en extra-sportieve events (bv. Sinterklaasfeest, 
spaghettifestijn, eindejaarsfeestjes, …) 

o Werkt mee aan het bestendigen en het ontwikkelen van de goede naam Van FC 
Beigem 

o Is ambassadeur van de jeugdwerking 
o Komt zijn afspraken na binnen de club 
 


