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      Coachkaart jeugdopleiding Purmersteijn  
 

KNVB Gecertificeerd        Partnerclub Ajax jeugdopleiding     

                                                                               

MATERIAAL EN KLEDING 

 Locker (+ code)  met trainingsmateriaal                                Verplichte kledingpakketten jeugdspelers JO19-JO13  
 Sleutels kleedkamer en toegangshek indien nodig               Verantwoordelijk voor volledigheid en opruimen materiaal  
 Trainingspak Purmersteijn op wedstrijddagen                      Verantwoordelijk voor netjes achterlaten kleedkamers 

OPLEIDEN 

 Opleiden boven presteren 
 
 

 Er zijn max. 4 prestatiegerichte teams  

 Jeugdselecties zijn opleidingsteams 

 Spelers krijgen gelijke speeltijd 

 O19-1, O17-1, O15-1, O13-1 prestatief 

 Bij overige teams staat opleiden centraal 

 Bij de 4 prestatiegerichte teams 
compensatie speeltijd in oefenwedstrijden 

COACHEN  

 Positieve coaching en 
voorbeeldfunctie  

 Fouten maken mag 

 Inzet tonen wordt gestimuleerd 

 Een coach instrueert niet continu 

 Een coach geeft geen negatief 
commentaar op de wedstrijdleiding. 

 Voorbeeldfunctie in communicatie 
richting arbitrale trio 

 Benadruk positieve acties 

 Stimuleer een groeimindset bij spelers 

 Coach in de onderbouw niet teveel tijdens 
de wedstrijd, maar m.n. in de rust en na 
afloop aan de hand van de uitvoering van 
vooraf gegeven (1 a 2)  opdrachten 

 Coach in de bovenbouw heel specifiek 

SPEELSTIJL  

 Verzorgd voetbal, een hoge 
handelingssnelheid en de wil om 
te winnen 

 Speelwijze met opbouw van achteruit  

 Vanaf O13 speelt het team als regel 
in een 4-3-3 opstelling 

 Snelle omschakeling en balcirculatie 

 Altijd positie kiezen, geen 
rouwmomenten 

 Benoem looplijnen voor alle posities 

 Periodiek ook kennismaken met andere 
speelstijlen  

 Aanvallend en verdedigend denken 

 Diepte voor breedte  

 Tonen van inzet en winnaarmentaliteit 

TRAINEN 

 Variatie en uitdaging bieden 
met zelfreflectie spelers 

 Benoem leerdoelen van de training 

 Geef feedback en stimuleer eigen 
inzicht spelers 

 Aanleren van (basis)vaardigheden 

 Werk aan winnaarmentaliteit 

 Actieve trainingen met veel beweging  

 Spelers moeten het begrijpen 

 Laat spelers hun acties ook zelf evalueren 
 

 Trainen zonder en met weerstand 

 Met puntensysteem, tijd, e.d. 

 Indien nodig, vraag om oefenstof 

OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN 

 Organiseren en melden  Deelname aan de thuistoernooien is 
verplicht 

 Overige toernooien enkele verplicht 

 Overige toernooien eigen keuze 

 Organiseren oefenwedstrijden 
Indien op eigen veld:  
- Niet op trainingsavonden 
- Aanvragen bij wedstrijdsecretaris 
- Melden aan kantine 

 Indien door Purmersteijn georganiseerd 
 

 Indien aangegeven door VTZ Jeugd  

 Zelf aanmelden bij andere vereniging 

 Zelf organiseren en daarna melden aan 
webmaster voor opname in het 
programma.                             

COMMUNICATIE 

 Informatieavond begin seizoen voor spelers en ouders. 

 Startgesprek met individuele spelers begin seizoen met leerdoelen (0-meting) 

 Evaluatiegesprek met individuele spelers in december / januari 

 Eindgesprek met individuele spelers in april / mei 

 Overdracht in mei aan trainer volgende leeftijdscategorie 

 Periodiek deelname aan bijeenkomsten met andere selectietrainers 

 


