
 
 
(Bijlage 7 JBL 2020) 
 
Leertoon en taalgebruik: 

 Slechts “vaktermen” gebruiken als de spelers begrijpen wat daarmee wordt bedoeld, hoe jonger de 
speler, des te concreter de aanwijzingen. Termen als “diep” en “breed”, “laten zakken” en “ruimte 
zoeken” zijn voor jonge kinderen moeilijk te begrijpen; 

 Nooit schelden, altijd correcte woordkeus. Zoveel mogelijk corrigerend vragen: “waarom schiet je 
de bal daarheen?”; 

 Taalgebruik altijd afstemmen op de groep (niet te kinderachtig) en leertoon afwisselen (niet 
monotoon). 

 
Kleding: 
De trainer moet er in principe altijd als trainer uitzien, dus sportkleding in de vorm van clubkleding en je 
moet er verzorgd uitzien. 
 

Gedrag: 
De trainer is het voorbeeld voor de spelers. Het gedrag van de trainer is bepalend voor het gedrag van de 
groep. Als er met de groep wordt gewerkt, wordt er nooit gerookt of alcohol gedronken. Ook niet na de 
wedstrijd. 

 
De training: 
 
Voorbereiding: 

 Afhankelijk van wat door de trainer wordt waargenomen tijdens het spelen van de wedstrijd of in 
trainingen, wordt de oefenstof bepaald. Houdt oefenstof simpel. De spelers moeten altijd weten 
waarom ze hiervan beter gaan voetballen; 

 Gebruik van ballen, hoedjes e.d. ligt aan de oefenvorm die gegeven wordt. Het klaarzetten en 
opruimen van het materiaal moet door de trainer geregeld worden; 

 Controleer het materiaal (ballen!) voor en na de training; 

 Plaats van de trainer: de hele groep kunnen overzien; spelers zon in de rug; bij harde wind met de 
wind mee praten; 

 Een training moet altijd beginnen met de warming-up: makkelijke vormen, die makkelijk te 
organiseren zijn. Dit is nodig om in de sfeer van de training te komen. Een belangrijk punt bij de 
keuze van de oefenstof is de “arbeid-rust” verhouding; 

 Spelers moeten zoveel mogelijk voetballen in een training, echter ze moeten de oefening wel 
kunnen uitvoeren: let daarbij goed op de “arbeid-rust” verhouding. Zorg tijdens de winter vooral 
ervoor dat de spelers niet stil staan (actieve rust: balletje hooghouden e.d.); 

 De trainer stopt de situatie op het moment dat er iets gebeurt waar hij de spelers mee verder kan 
helpen (situatie coachen). De correctie moet kort en duidelijk zijn. De trainer kan het zelf voordoen 
of laten voordoen door een medespeler of de speler die de fout heeft gemaakt. Bij de afsluitende 
partijvorm (in principe wordt elke training afgesloten met een partijvorm) begeleidend coachen: 
dus niet stopzetten; 

 Tijdens trainingen/wedstrijden wordt er van te voren, tijdens en na de trainingen/wedstrijden, in 
sportkleding geen alcohol gedronken en niet gerookt. 

 
 
 


