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Woord vooraf 
 

Loenermark streeft ernaar om bij ieder jeugdteam minimaal één persoon in te delen die zowel 

bij trainingen als wedstrijden aanwezig is. Dit om de wisselwerking tussen training en wedstrijd 

zo optimaal mogelijk te hebben. In ons ideaal plaatje is de trainer zowel coach als andersom. 

De leider houdt zich bezig met de organisatie om het voetbal heen, het regelen van de 

“randzaken” zoals bijvoorbeeld het opstellen van een rijschema. 

 

 

Nieuw jeugdkader wordt opgevangen door de werkgroep Support. Zij maken je wegwijs bij 

Loenermark. Specifieke zaken worden door de desbetreffende coördinator (junioren, pupillen of 

keepers) gecommuniceerd. 

 

In dit document zijn praktische zaken voor het jeugdkader opgenomen. 

 

 

Wij wensen je veel plezier bij het vervullen van je vrijwilligersfunctie bij Loenermark toe. 

 

 

 

Namens de jeugdcommissie, 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Blom 

Voorzitter 
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Samenstelling Jeugdcommissie 
Naam Functie Telefoonnummer 

Gerrit Blom Voorzitter 06 – 512 24 565 

Rogier Wensveen Secretaris 06 – 23 00 98 00 

Hans Plant Technisch Jeugd Coördinator 06 – 53 78 74 67 

Manon Berends Lid 06 – 53 83 75 37 

 

De jeugdcommissieleden zijn ook bereikbaar via email: infojeugd@vvloenermark.nl 

Email gestuurd naar dit adres wordt doorgestuurd naar alle jeugdcommissieleden. 

Leeftijd coördinatoren 
De technisch jeugd coördinator wordt bijgestaan door leeftijd coördinatoren. Zij  begeleiden 

(beginnende) trainers en leiders en adviseren de technisch jeugd coördinator. 

 

De leeftijd coördinatoren zijn: 

Marc Bouwman (0628706970) Coördinator: JO19, JO17 EN JO15; 

Jeroen Klomp (0623645785)  Coördinator: JO13, JO11, JO09, JO08 en mini's; 

Sebastiaan Zeisseink (0616334600) Coördinator: JO13, JO11, JO09, JO08 en mini's. 

Algemeen: 
 Jeugdkader dient in principe minimaal 16 jaar te zijn en zal eerst zo mogelijk ervaring opdoen 

als medeleider of assistent trainer; 

 Jeugdkader is (mede) verantwoordelijk voor een team. Hij zorgt ervoor dat de teamleden 

hun hobby, voetbal, op een zo plezierig mogelijke manier kunnen uitoefenen. En zorgt er 

tevens voor dat zij het voetbalplezier van teamgenoten en tegenstanders niet vergallen; 

 Jeugdkader dient zich te houden aan de regels die bij Loenermark voor elk lid gelden. Deze 

regels zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Teneinde zijn taak naar 

eigen inzicht beter te kunnen uitoefenen, kan een jeugdleider aanvullende regels afspreken 

met zijn team, doch deze mogen niet in strijd zijn met de clubregels; 

 Jeugdkader mag voor rekening van Loenermark een opleiding volgen die nuttig is voor het 

uitoefenen van zijn taak als leider of trainer. Dit ter beoordeling van de Technisch Jeugd 

coördinator en bestuur. Na het volgen van een cursus is de betrokkene verplicht om nog 

twee jaar in functie bij Loenermark te blijven. Afwijkingen hierop alleen na akkoord van de 

Technisch Jeugd coördinator en het bestuur; 

 Jeugdkader wordt geacht bij overlegvormen aanwezig te zijn; 

 Teamindelingen worden in overleg met jeugdkader vastgesteld. Technisch Jeugd coördinator 

is eindverantwoordelijk voor de indeling; 

 Leiders worden in overleg met betrokkenen bij een team geplaast. Technisch Jeugd 

coördinator is eindverantwoordelijk voor de indeling; 

 Niet roken tijdens uitoefenen functie; 

 Geen alcoholische drank nuttigen tijdens uitoefenen functie; 

 Bedien je van een fatsoenlijk en gepast woordgebruik. En bedenk: 

 Wie te snel praat, loopt de kans iets te zeggen waar hij nog niet over heeft nagedacht; 

 Een luide stem kan niet concurreren met een duidelijke stem, zelfs als die fluistert. 

 Denk niet te snel dat je het niet beter kunt doen; 

 Wees eerlijk en oprecht tegenover de kinderen. Zij zullen, afhankelijk van de leeftijd, 

misschien niet snel een weerwoord hebben maar ze voelen zich wel onrecht aangedaan als 

dat zo is; 

 Laat je team nooit 'zwemmen'. Zorg voor een vervanger als je een keer niet kunt of te laat 

zult zijn; 

 Laat zeker niet na om de jeugdcoördinator, meer ervaren collega's of de jeugdcommissie iets 

te vragen als je zelf niet uit een probleem komt; 

 Je wordt vrijwillig jeugdleider, maar het is zeker niet vrijblijvend. Als leider heb je diverse 

verplichtingen! 

mailto:infojeugd@vvloenermark.nl
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 Buiten het competitievoetbal zijn er diverse nevenactiviteiten. Aanwezigheid van de leiders 

is gewenst en spoor de kinderen aan om mee te doen; 

 Zodra je Loenermark naar buiten toe vertegenwoordigd dan dien je ook lid van de KNVB te 

zijn. Dit geldt voor alle teamleiders. Hulpleiders hoeven geen lid van de KNVB te zijn. 

Loenermark heeft besloten dat er 2 opties zijn ten aanzien van contributie betalen. De leider 

bepaald zelf welke optie hij kiest: 

1. De leider wordt ondersteunend lid van Loenermark en betaalt contributie (13,75 euro per 

kwartaal in seizoen 2016-2017); 

2. De leider wordt ondersteunend lid van Loenermark en Loenermark neemt de kosten voor 

z'n rekening. 

Beide keuze opties gelden voor zolang de functie van leider uitgevoerd wordt; 

 Bij een kampioenschap zal de jeugdcommissie daaraan aandacht besteden (overleg tijdig 

met de desbetreffende coördinator); 

 Zie toe op alcoholgebruik van de jeugd (onder de 18 géén alcohol!); 

 Jeugdkader moet zich niet door emoties laten leiden. Doet hij dit wel, dan kan hij essentiële 

zaken niet waarnemen die belangrijk kunnen zijn voor het leerproces van voetballers; 

 Jeugdkader is ingesteld op actief kijken; 

 Jeugdkader let op oorzaken (wat/waar ging het fout) en probeert te corrigeren, waar 

mogelijk; 

 Jeugdkader probeert een positieve bijdrage te leveren aan de voetbalontwikkeling van 

spelers; 

 Trainingen worden niet afgelast tenzij de weersomstandigheden hier om vragen. Op 

kunstgras kunnen we altijd trainen behalve als er sneeuw ligt. Mocht het twijfelachtig zijn 

dan staat op de LM site vermeld als de trainingen afgelast zijn. In principe worden er geen 

trainingen afgelast om andere redenen. Ben je een keer verhinderd dan proberen een 

oplossing te vinden. Bijvoorbeeld: vervanger of de groep mee laten trainen met een ander 

team. Het kan ook zijn dat het merendeel van het team bijv een schooluitje heeft. Dan kijken 

of andere kinderen met ander team mee kunnen trainen. Ouders en coördinator hierover 

informeren! 

Is er geen oplossing te vinden dan contact met de coördinator opnemen. Nooit zelf beslissen 

dat een training niet doorgaat; 

 Jeugdkader mag nooit de ontwikkeling van een bepaalde speler in de weg staan vanwege 

eigenbelang. Bijvoorbeeld het tegenhouden van doorstromen van spelers. 

Teaminfo: 
 De leider is verantwoordelijk voor het aanmaken en beheer van een team WhatsApp groep; 

 De werkgroep Support verstrekt een overzicht per team met spelers details en hun 

contactinfo; 

 Jeugdkader is het voorbeeld voor de jeugd, ook op het veld als hij zelf een wedstrijd speelt; 

 Indien een speler langdurig uit de roulatie is, breng dan (met enkele teamgenoten) een 

ziekenbezoek en neem namens de club iets passends mee (10 à 15 euro). Dit vooraf 

afstemmen met de werkgroep Support. Via hun kun je ook het geld terugkrijgen; 

 Het vervoer naar de uitwedstrijden regelt de leider door ouders van de spelers te vragen om 

per toerbeurt te rijden. Maak een rijschema zodat iedereen weet wanneer hij aan de beurt 

is. Aangezien alle ouders in principe evenveel aan de beurt komen, wordt géén bijdrage aan 

de spelers gevraagd. Mochten de ouders van een speler nooit kunnen rijden (geen auto, 

werk, e.d.), dan kan compensatie gezocht worden in een extra wasbeurt van de shirtjes; 

 Ouders dienen te assisteren bij de zaterdagmorgen kantinedienst. Een rooster is gemaakt 

waarbij teams ingeroosterd zijn. De leider zorgt ervoor dat een ouder van het dienstdoende 

team aanwezig is; 

 Ouders dienen de rol van gastheer/gastvrouw op zaterdagmorgen en zaterdagmiddag te 

vervullen. Een rooster is gemaakt waarbij teams ingeroosterd zijn. De leider zorgt ervoor dat 

een ouder van het dienstdoende team aanwezig is; 

 Indien je team te weinig spelers heeft voor een wedstrijd neem dan in eerste instantie contact 

op met trainer van het opvolgende elftal (bijv. JO11-1 heeft te weinig spelers, neemt contact 

op met kader JO11-2). Als er in dit team geen spelers beschikbaar zijn dan neemt betreffende 
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trainer of leider contact op met de leeftijdcoördinator. De leeftijdcoördinator zoekt een 

oplossing waarbij het verenigingsbelang voor het teambelang gaat; 

 Spelers/Ouders op de hoogte houden van wat komen gaat. 

Kleding en Materiaal: 
 Alle Loenermark spullen moeten na afloop van het seizoen ingeleverd worden ter controle. 

Dat betreft: kleding, coachjas, waterzak met spons en drinkfles, intrapballen. Aan het eind 

van het seizoen zal hiervoor een aparte bijeenkomst worden belegd door de werkgroep 

Kleding; 

 Loenermark heeft dank zij de medewerking van Lock & Play de beschikking over een locker. 

Hierin kunnen elftallen waardevolle spullen veilig opbergen; 

 De leider meldt zich op de wedstrijddag, zowel uit als thuis, bij het wedstrijdsecretariaat; 

 De leider is verantwoordelijk voor de digiatale teamsamenstelling op Sportlink. 

Instructiesessie wordt door de werkgroep Support aan het begin van het seizoen verzorgd; 

 Deel voor de wedstrijd zelf de shirtjes uit, tel ze na afloop en doe ze netjes in de tas. Vergeet 

niet een speler aan te wijzen die de shirts thuis moet laten wassen en houd bij wie de tas 

met shirtjes mee heeft. Maak hiervoor een wasschema zodat iedereen weet wanneer hij aan 

de beurt is. Maak afspraken met het team (vermelden op wasschema) wanneer de shirts 

terugkomen; 

 Heb de nodige zorg voor de spullen van de club: shirtjes, tas, waterzak, spons, drinkfles, 

jeugdleidersjack, hesjes etc.; 

 Keepershandschoenen worden binnen Loenermark centraal beheert. Graag tijdig bij de 

leeftijdscoördinator aangeven dat nieuwe keepershandschoeen gewenst zijn. Gangbare 

maten zijn normaal gesproken op voorrraad.  

Wedstrijdinfo: 
 Teamkader is verantwoordelijk voor het klaarzetten/opruimen van de verplaatsbare doeltjes 

bij thuiswedstrijden. Sleutel is verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat; 

 Actuele veld- en kleedkamerindeling thuiswedstrijden zijn te vinden op het het TV scherm bij 

ingang van het clubhuis; 

 Het wedstrijdprogramma wordt als volgt beschikbaar gesteld c.q. bekend gemaakt: 

 Aan het begin van het seizoen ontvangt de leider een voorlopig wedstrijdschema dat 

de jeugdcommissie opstelt aan de hand van het speelschema van de KNVB; 

wijzigingen hierop worden zo snel mogelijk doorgegeven door de wedstrijdsecretaris; 

 De programma’s worden na het uitkomen van de officiële mededelingen van de KNVB 

in de publicatiekast opgehangen; 

 Op de webite www.vvloenermark.nl wordt het programma van het eerstkomende  

weken gepubliceerd. Wijzigingen op het wedstrijdschema zijn in deze publicatie 

verwerkt; 

 Wijzigingen op het laatste moment, bijvoorbeeld aanvangstijd, worden zo snel 

mogelijk doorgegeven. 

 Op verzoek kan een vriendschappelijke wedstrijd geregeld worden indien er door de KNVB 

geen wedstrijd is vastgesteld. Ook kan op verzoek een voorwedstrijd voor aanvang van een 

wedstrijd van het 1e elftal gespeeld worden; 

 Leider is verantwoordelijk voor de juiste spelerspassen bij wedstrijden; 

 De leider is verantwoordelijk voor het invullen van het digitale wedstrijdformulier (DWF). 

Instructiesessie wordt door de werkgroep support aan het begin van het seizoen verzorgd; 

 Het is toegestaan intrapballen mee te nemen naar uitwedstrijden; 

 Zorg ervoor dat de jeugd de kleedkamer netjes houdt. Verlaat de kleedkamer als laatste en 

ruim eventueel nog achtergebleven rommel even op. Maak met de aanwezige trekker de 

kleedkamer globaal schoon. Controleer of iemand nog iets heeft laten liggen. Meld 

vernielingen bij de thuisspelende club.  

 Gedraag je correct tegenover de scheidsrechter en zijn assistenten en eis dat ook van je 

spelers. Bij voorkeur scheidsrechter en tegenstanders een hand geven vóór en na de 

wedstrijd. Géén commentaar op de leiding! 

http://www.lockandplay.nl/
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 Vul een strafformulier in als dat nodig is. Werk dit meteen af na de wedstrijd. Invulinstructies 

worden op verzoek gegeven door de wedstrijdsecretaris. De scheidsrechter,   ook de 

clubscheidsrechter, moet ook een rapport invullen. Formulieren zijn aanwezig op de club. 

Als een speler geschorst wordt krijgt hij daarvan zelf bericht van de KNVB. De jeugdsecretaris 

zal de leider zo snel mogelijk inlichten. Boetes zijn voor eigen rekening; 

 Zorg ervoor dat alle spelers van je team aan voldoende speeltijd toekomen. Ze betalen 

allemaal evenveel contributie; 

 De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het aanstellen van een scheidsrechter. 

In principe wordt voor iedere wedstrijd een scheidsrechter aangesteld niet zijnde de leider 

of coach. In uitzonderlijke gevallen kan hier van afgeweken worden. Het betreffende team 

wordt dan tijdig op de hoogte gebracht. 

Het leren coachen in vijf fasen 
De ervaring in het coachen komt met de jaren. Kijk kritisch naar jezelf en sta open voor 

opbouwende kritiek van anderen en hoe spelers reageren.  

 

De vijf fasen: 

1 Kennis van en inzicht in voetballen 

De coach moet weten hoe het spel gespeeld moet worden. Wat moeten we doen bij 

balbezit en bij balbezit van de tegenstander. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden 

per positie. 

2 “Lezen” van wedstrijden 

De coach moet waarnemen en zien wat er goed of fout ging 

3 Doelstellingen 

De coach vraagt zich af op welke wijze hij ertoe kan bijdragen dat voetbalproblemen 

kunnen worden opgelost. De antwoorden hierop zijn doelstellingen. 

4 Stellen van prioriteiten 

De coach bepaalt welk probleem het eerst wordt aangepakt. 

5 Maken van plannen 

De coach moet planmatig werken aan zijn doelstellingen via een stappenplan 

Het stappenplan (een model voor het coachen) 
Een hulpmiddel voor de coach om doelstellingen te realiseren is het stappenplan. 

Het stappenplan bestaat uit een aantal vragen die de coach zichzelf moet stellen: 

1 Waar moet ik beginnen? (beginsituatie); 

2 Wat wil ik bereiken? (doelstelling); 

3 Hoe kan ik de training geven? (hulpmiddelen); 

4 Met welk resultaat heb ik de training gegeven? (evaluatie). 

 

Coachdoelstellingen: 

Leeftijd Centraal Doel Techniek, Inzicht, Communicatie 

5 – 7 jaar Bal is doel Voorfase 

 

Het leren 

beheersen  

van de bal,  

balgevoel, 

richting, snelheid, 

nauwkeurigheid 

Vaardigheidsspelvormen (met kleine 

aantallen oefenen om zo vaak 

mogelijk aan de bal te komen) 

7 – 12 jaar Bal is middel Basis rijpheid Spelinzicht en technische 

vaardigheden ontwikkelen 

door middel van het spelen van  

vereenvoudigde voetbalsituaties 

12 – 16 

jaar 

Wedstrijdelementen Wedstrijdrijpheid 

(11 - 11) 

Wedstrijd coaching, rendement, 

wedstrijdrijpheid, mentale aspecten 
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16 – 19 

jaar 

Wedstrijd is doel Optimale 

wedstrijdrijpheid 

Specialisatie of multifunctionele 

beïnvloeding 

 

Voorwaarden voor een goede training 
 Bij een goede training gaat het er vooral om hoe de trainer met de oefenstof omgaat. Spelers 

moeten beter worden en iedere training iets leren. 

 Trainingen moeten op een juiste wijze zijn georganiseerd en op een verantwoorde manier 

worden gegeven. Elke training moet voldoende leermomenten bevatten op basis van 

Techniek, Inzicht en Communicatie; 

 Zorg dat je als trainer ruim op tijd bent om de training klaar te zetten en de ballen op te 

pompen. Neem pionnen en hesjes mee naar het veld. Ontvang de spelers en zorg dat ze niet 

direct met een bal aan de gang gaan. Dit kan storend zijn voor een andere groep die nog 

aan het trainen is of het levert mogelijk blessures op voor je eigen spelers. Maak goede 

afspraken wanneer een training wel of niet doorgaat; 

 Leg de oefenvormen uit volgens het principe: PRAATJE, PLAATJE, DAADJE. Na afloop van de 

training alle spullen met elkaar opruimen en opbergen in de daarvoor bestemde ruimtes. De 

training afsluiten als collectief met de NABABBEL. Dit kan gaan over de training of gericht 

zijn op de wedstrijd in het weekend; 

Wedstrijdzaken 
 Bepaal thuis de opstelling of doe dat ruim van te voren op de club. Neem de tijd om je voor 

te bereiden. Maak de opstelling aan de hand van het trainingsbezoek en de reservebeurten.  

 Wedstrijdbespreking en speelwijze op een heldere en duidelijke wijze aan de spelers 

vertellen. Deze bespreking altijd in een kleedkamer of in een rustige ruimte houden. Deze 

bespreking ruim van te voren voorbereiden. Afspraken maken over de spelhervattingen. Wie 

neemt de corners links en rechts? Wie neemt de vrije trappen? Denk daarbij ook aan welke 

soort vrije trap het is. Wie neemt de penalty?  

 Bespreek ook de organisatie van het elftal (hoofdmomenten). Hoe te handelen in diverse 

situaties. Let ook op de linies. Taken per linie. Geef zo mogelijk de individuele speler 

aandacht. Voor, tijdens de wedstrijd en in de rust blijven spelers, trainer(s) en leiders bij 

elkaar om als groep de wedstrijd te beleven; 

 Geblesseerde en geschorste spelers horen bij de ploeg. Ze zijn dan ook aanwezig bij de 

wedstrijden van hun team; 

 Iedere wisselspeler zit in de dug-out indien mogelijk. Iedere gewisselde speler volgt het 

verloop van de wedstrijd vanuit de dug-out; 

 Als je het shirt van Loenermark draagt vertegenwoordig je de club zoals de club 

vertegenwoordigd wil worden. Dat wil zeggen: geen commentaar op de leiding, geen 

commentaar en reactie op de begeleiding, toeschouwers en supporters. Maar ook geen 

opzettelijke grove overtredingen en geen wangedrag zoals spugen, slaan, schoppen, 

natrappen, schelden enzovoort. De scheidsrechter bedanken. De tegenstander feliciteren na 

een nederlaag en succes wensen bij het verdere verloop van de competitie.  

 Alle spelers bepalen het gezicht en de uitstraling van Loenermark. Alle spelers dragen 

scheenbeschermers. Iedereen is in het veld uniform en netjes gekleed, heeft het shirt in de 

broek en de kousen omhoog. 

 

Bij de jongste spelertjes is aantal punten belangrijk: 

 Beweging 

De jeugdspelertjes moeten tijdens de training zo veel mogelijk in beweging zijn. Dus geen 

rij maken waarbij de spelertjes om bijvoorbeeld drie minuten aan de beurt zijn. Zorg voor 

een overzichtelijke organisatie 

 

 Balcontacten 

De spelertjes moeten bij de training zoveel mogelijk balcontacten hebben. Rondjes lopen en 

conditionele vormen horen (tot de JO15 junioren) niet in jeugdtrainingen thuis. Zoek veel 

voetbalgerichte basisvormen, zoals dribbelen, drijven, plaatsen en trappen. Speel kleine 
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partijspelletjes. Maximale partijspelletjes 4 tegen 4. In deze kleine partijvormpjes komen de 

spelertjes veel aan de bal, ze krijgen meer overzicht en er vallen veel doelpunten. 

 

 Begeleiding 

Zoals eerder beschreven moeten de spelertjes op elke training iets leren. Daarnaast is het 

belangrijk dat de trainer in staat is door middel van observatie de fout te ontdekken. Hij is 

capabel om deze fout eruit te halen door een eenvoudige en begrijpelijke opmerking of 

aanwijzing, zodat de spelers een bepaalde basistechniek onder de knie krijgen. Herhaling is 

de basis om dingen te leren. Maar varieer met herhalingen zodat de training boeiend blijft. 

 

 Plezier 

Vanzelfsprekend zorgt de trainer er voor dat de spelers plezier hebben in de training. Daarom 

gebruikt hij regelmatig verschillende oefenstof, waarbij hij ook de herhalingen van diverse 

aandachtgebieden niet mag vergeten. 

Trainingsopbouw 
De methodiek van een oefening van makkelijk naar moeilijk aangepast aan de leeftijdsfase 

zorgt ervoor dat een speler op een juiste en rustige manier zich een voetbaltechniek kan 

eigen maken. Wees niet bang om diverse trainingen aan een bepaald onderwerp aandacht 

te besteden. De training bestaat uit drie fases ook weer afgestemd op de leeftijdsfase: 

1. Oriëntatiefase 

Hier oefent de gehele spelersgroep het te trainen onderdeel. 

2. Oefen- en leer fase 

Hierbij oefenen de spelers specifiek een bepaalde stof die moeilijk onder de knie te 

krijgen is. Dit gaat vaak in een partij- of positie spel of in een afrondvorm, indien 

mogelijk gericht op een linie. 

3. Toepassingsfase 

Deze fase staat vaak in het teken van een partijvorm waarin het getrainde 

voetbalprobleem niet meer voorkomt of de geoefende oefenstof in een partijvorm 

duidelijk zichtbaar wordt. Bij de voorbereiding van een training (op papier) moet de 

trainer rekening houden met: 

 Leeftijd van de spelers 

Concentratie, aandacht, begrip, belasting 

 Geoefendheid 

Wat kunnen ze aan. Dus niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk 

 Arbeid - rustverhouding 

Belasting (TIJD) bepalen per oefenvorm 

 Materiaal 

Hoeveelheid ballen, pionnen en hesjes 

 Weersomstandigheden 

Koud? Dan geen wachttijden. Hoe groot is de ruimte waar ik een oefenvorm 

in laat plaatsvinden? 

 Aantal spelers 

Speler of ouders af laten bellen als een speler afwezig is. Dit in verband met 

de training die je voorbereidt 

Zeister Visie 
De basis van iedere training dient gevormd te worden door de belangrijkste uitgangspunten 

binnen de "Zeister Visie". De genoemde vier uitgangspunten dienen telkens terug te komen. 

 

1 Voetbaleigen bedoelingen 

 Zoveel mogelijk gebruik maken van de bal, ook tijdens de warming-up; 

 Spelen om te winnen. In wedstrijdvorm (doel)punten maken en voorkomen; 

 Werken in afgebakende ruimten. Het veld is namelijk ook afgebakend; 

 Wedstrijdgerichte oefeningen. 
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2 Veel herhalingen 

 Steeds terug laten komen van bepaalde oefenvormen; 

 Veel beurten tijdens een oefenvorm. Beperk wachttijden. 

 

3 Trainingen afstemmen op de groep 

 Rekening houden met leeftijd, capaciteiten en fysieke mogelijkheden; 

 Rekening houden met kwaliteitsverschillen binnen de groep; 

 Oefenvormen afstemmen op de speler en/of groep. 

 

4 Juiste coaching 

 Spelers motiveren; 

 Spelers positief beïnvloeden (iets leren); 

 Spel beïnvloeden (op bepaalde manier laten spelen); 

 Door aanwijzingen te geven, voordoen, vragen stellen. Het spel eventueel stilleggen; 

 Gebruik eenduidige coachtermen die passen bij de groep. 

 

Naast deze uitgangspunten dient ook het aspect "voetbalweerstand" in de training verwerkt dient 

te worden. Spelers krijgen in wedstrijden te maken met weerstand. Daarom dienen deze ook 

tijdens trainingen terug te komen. Spelers moeten deze weerstanden leren kennen en er mee 

leren omgaan, zodat ook in wedstrijden hier goed mee omgegaan kan worden. 

 

Voorbeelden van voetbalweerstand: 

 De bal   Balbeheersing onder alle omstandigheden 

 De tegenspeler   Aangaan van duel 

 De medespeler   Samenspel 

 De spelregels   Omgaan met de spelregels en scheidsrechter 

 Ruimte   Kleine en Grote ruimte. Hoe kleiner, hoe moeilijker 

 Tijd  Handelingssnelheid 

Hoe kom ik aan oefenstof? 
 Internet (bijvoorbeeld: Trainers site of You Tube); 

 KNVB (boeken, dvd, trainersbijeenkomsten enz.); 

 Via de coördinator; 

 Via collega trainers. 

Blauwe kaart 
Al jaren maakt de KNVB zich sterk om sportiviteit en respect op en rond de velden te stimuleren, 

ook Loenermark vindt dit belangrijke waarden bij de uitoefening van het voetbal.  

 

De Blauwe Kaart is een nieuw middel om sportiviteit en respect onder de aandacht te brengen. 

De KNVB gelooft er in dat als de bewustwording groter is, dat kan leiden tot een andere houding 

en sportief gedrag. Met de inzet van de Blauwe Kaart wordt ingespeeld op bewustwording van 

sportiviteit en wordt sportief gedrag beloond. 

 

Vanaf het seizoen 2014-2015 kunnen pupillenteams sportief gedrag bij alle 

competitiewedstrijden belonen met een Blauwe Kaart. Na afloop van elke wedstrijd hebben de 

teams de kans de tegenstander een Blauwe Kaart uit te reiken, waarmee het team wordt beloond 

voor de sportieve wedstrijd.  

Het doel van de Blauwe Kaart is verenigingen en leden te stimuleren er een sportieve en 

plezierige wedstrijd van te maken. Als extra aanmoediging en ondersteuning maken de 

deelnemende verenigingen en teams die een Blauwe Kaart hebben verdiend kans op een prijs. 

  

Aanmelden kan via http://www.blauwe-kaart.nl/aanmelden 

Deelnemende teams ontvangen een coach map met hierin een notitieblok, een pen en uiteraard 

blauwe kaarten. 

Meer info is te vinden op de website: www.blauwe-kaart.nl. 

http://www.blauwe-kaart.nl/aanmelden
http://www.blauwe-kaart.nl/
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Groene Kaart 
De "Groene Kaart" is een nieuw initiatief van Loenermark met ingang van seizoen 2015–2016. 

Het is in het leven geroepen om sportief gedrag op en rond het voetbalveld bij de jeugd te 

belonen. Het gaat om de jeugdspeler die het sportiefste gedrag vertoont en dus zeker niet de 

beste speler hoeft te zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook een speler zijn die op eigen initiatief de 

teammaterialen meeneemt. 

 

 Per team, van de JO19 tot en met de JO09, wordt per competitiewedstrijd één speler uit het 

eigen team genomineerd door de begeleidingsstaf; 

 Na afloop van de wedstrijd wordt de genomineerde speler bekend gemaakt aan de 

spelersgroep. Deze speler krijgt een groene kaart uitgereikt met daarop de datum en 

wedstrijd als aandenken; 

 De begeleidingsstaf geeft de naam van de genomineerde speler door aan de technisch jeugd 

coördinator via een groepsapp die aangemaakt wordt voor dit doel; 

 Uit de winnaars wordt per wedstrijddag één winnaar geloot welke een waardebon krijgt van 

€ 10 die te besteden is bij 100% Voetbal in Apeldoorn; 

 De technisch jeugd coördinator organiseert de verloting en verstrekking van de 

waardebonnen.  

 

Team begeleiders zijn uitgesloten van nominatie omdat sportief gedrag voor hun een standaard 

is. 

 

De waardebonnen worden gefinancierd uit de opbrengst van de Grote Club Actie en verloting op 

zondagmiddag bij wedstrijden van het 1e elftal. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met en voor minderjarigen 

werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige 

materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen voelen. En dit geldt niet alleen voor 

minderjarigen. Alle mensen die in een vrijwilligersorganisatie of vereniging actief zijn, hebben 

baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.   

 

Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele vrijwilligersorganisatie hoopt dat het gebeurt. En 

juist daarom is het van belang dat er over gesproken wordt. Als Loenermark hebben we de taak 

het onderwerp te agenderen en de kans op seksueel misbruik te verkleinen. Openheid en 

preventief beleid helpen hierbij. Het bestuur van Loenermark heeft besloten dat er een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd moet worden door allen die een functie m.b.t. de jeugd 

uitoefenen. Het streven is dit z.s.m. bij aanvang van het seizoen te realiseren. Op termijn zal 

een VOG overlegt dienen te worden alvorens te worden aangesteld in een functie.  

 

Wat is een VOG? 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor 

het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

 

 

###### 
 

http://www.100voetbal.nl/

