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Taken en verantwoordelijkheden Jeugdtrainer 
 
 
Voor u als jeugdtrainer bij OSV Oud-Beijerland zijn de onderstaande taken en verantwoordelijkheden 
van toepassing. Wij verzoeken u deze nauwkeurig te bestuderen en zullen ze als jeugdcommissie en 
Jeugdcoördinator monitoren. 
 
Aansturing/ overleg 
- U staat open voor overleg ten aanzien van uw manier van trainen; dit is in beginsel de taak van de 

Jeugdcoördinator. Een goedwillende ouder of betrokkene, dan/ wel andere trainer kan ook wel 
eens om nader overleg of uitleg vragen. Een positieve grondhouding is hier dan gewenst. 

 
Aanwezigheid: 
- Op wedstrijddagen dient u minimaal 15 minuten voor de in de weekbrief vermelde 

aanwezigheidstijdstip op de vereniging aanwezig te zijn. 
- Op trainingsdagen minimaal 15 minuten voor aanvang van de training. 
 
Discipline 
- U dient ervoor te zorgen, samen met de elftalleider dat de discipline binnen een elftal wordt 

gehandhaafd. Wanneer dit niet goed gaat, of niet naar de wens van de jeugdcoördinator en/ of 
verantwoordelijke in de jeugdcommissie zijn zij gerechtigd om hier verandering in aan te brengen, 
in samenspraak met u en de leider van het elftal. Hieronder worden de belangrijkste punten 
weergegeven die onder team-discipline vallen. 

- U heeft ook een zekere verantwoordelijkheid voor de lichamelijke gezondheid van 
jeugdvoetballers. Daarom heeft hij aandacht voor: 

 
 Kleding, schoeisel; het is voor de pupillen verplicht om voetbalschoenen te dragen met 

rubberen noppen.       

 Kleren netjes ophangen in kleedkamer 

 Dragen van gepaste sportkleding 

 Dragen van scheenbeschermers ( Verplicht). 

 Hygiëne 

 Douchen na zowel training als wedstrijd ( Verplicht). 

 Handdoek, shampoo en badslippers altijd meenemen. 

 Na de wedstrijd en training de kleedkamers Netjes achterlaten. 

 Na de wedstrijd tegenstander een handje geven ( Fair Play). 

 Na de training dienen de spelers het materiaal netjes op te ruimen. 
 
- U maakt duidelijke afspraken inzake aanwezigheidstijden, zowel op de training als voor de 

wedstrijd. 
- Te laat komen zonder geldige reden (dus niet verslapen) kan een reservebeurt opleveren. 
- De spelers zijn verplicht zich tijdig af te melden, zowel voor trainingen als wedstrijden. U ziet hier 

strak op toe. 
- Niet opkomen zonder geldige reden betekent in principe een reservebeurt. 
- U stelt voor de selectieteams minimaal 1 trainingsavond verplicht.  
- Sta in principe niet toe dat vanaf de E-pupillen, voor tijdens en na de wedstrijd anderen dan de 

begeleiders c.q. trainers in de kleedkamer komen. 
- Ga altijd als team naar buiten voor het maken van de warming-up; hoewel deze pas echt 

noodzakelijk is vanaf de C-junioren. 
- Doe deze warming-up allereerst gezamenlijk zonder bal. 
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- Sta verbaal of lichamelijk “GEWELD” niet toe. Zowel naar spelers, leiders/trainers en/of ouders en 
verzorgers en SCHEIDSRECHTERS. 

 
Faciliteiten 
- Het naar de gangbare fatsoensnormen omgaan met het materiaal van de vereniging. Dit betekent 

dat u verantwoordelijk bent voor de ballen, hesjes en pionnen. U bent de enige die in het 
ballenhok mag komen, zowel voor als na de training. U kunt echter bij oudere leeftijdsgroepen een 
speler aanwijzen die uw taak overneemt. 

  
Kennis/ Vaardigheden 
- Wanneer u kennis en/ of vaardigheden wenst op te doen met betrekking tot het begeleiden, 

trainen of coachen van de spelers aangepast aan de leeftijd en niveau van de spelers is dit 
mogelijk. Enerzijds door begeleiding vanuit de vereniging. Anderzijds door cursussen aangeboden 
door de K.N.V.B..  Uw aanspreekpunt hiervoor is in eerste instantie de afdelingscoördinator. 
Wanneer dit niet gewenst is dan de jeugdcoördinator of jeugdcommissie. 

 
Opstelling 
- U bent (in overleg met uw leider) verantwoordelijk voor de formatie van de opstelling bij 

wedstrijden. Wij beseffen ons dat dit voor E en F pupillen veelal bepaald wordt door de leider(s). 
 
Organogram 
- U valt in de organisatie onder de Jeugdcoördinator. 
- De leider valt onder uw verantwoordelijkheid. 
- Uw aanspreekpunt is in eerste instantie de afdelingscoördinator. 
 
Participatie 
- Aanwezigheid op vergaderingen die betrekking hebben op uw taak binnen de vereniging. 
 
Problemen 
- Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken dan is in beginsel de afdelingscoördinator 

het aanspreekpunt. Wanneer dit niet gewenst is of uiteindelijk niet tot verbetering leidt is de 
Jeugdcoördinator het aanspreekpunt. 

- U dient problemen binnen een elftal in beginsel met de leider van het elftal en de betreffende 
speler/ speelster op te lossen; wanneer dit geen soelaas biedt wordt de afdelingscoördinator 
benaderd; wanneer dit eveneens geen oplossing geeft, wordt door de afdelingscoördinator, in 
samenspraak met u en leider van het elftal, de jeugdcoördinator en de verantwoordelijke binnen 
de jeugdcommissie ingelicht. Vanaf dat moment zijn zij verantwoordelijk voor het op te lossen 
probleem. 

 
Spelers 
- U bent gedurende activiteiten (mede) verantwoordelijk voor de begeleiding van de aan u en uw 

leider toevertrouwde spelers.  
 
Vertegenwoordigingsfunctie 
- U bent zich bewust van de vertegenwoordigingsfunctie met betrekking tot de vereniging 
- U bent zich bewust van een voorbeeldfunctie voor de eigen jeugdleden; dit houdt in geen grove 

taalgebruik; geen alcoholnuttiging direct voor, tijdens en na de training; het roken in de 
kleedkamer is eveneens verboden; er gedurende activiteiten representatief uit zien; dit wil dus 
zeggen dat een trainingspak en voetbalschoenen een vereiste zijn bij een training vereist is. 
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Overig 
- U dient (in eerste instantie) de afdelingscoördinator te benaderen wanneer er de wens is om 

spelers voor de korte termijn van het ene naar het andere elftal over te plaatsen. Bij structurele 
verschuivingen is de Jeugdcoördinator beslissingsbevoegd. 


