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Geven van trainingen 

Dit is wellicht de meest voorspelbare taak van de trainer. Er wordt van hem verwacht dat hij een 

training geeft aan een groep spelers. Het doel van trainen is om de spelers beter te leren voetballen. 

Het geven van trainingen kun je op vele manieren doen. De spelers moeten plezier hebben en ze 

moeten beter leren voetballen. De Technisch Coördinator begeleidt de trainer in de keuze voor de 

trainingen. 

 

 Voorbereiden van trainingen 

Als je onvoorbereid aan een training begint dan is de kans dat er iets fout gaat veel groter. Wanneer 

je nog moet nadenken over wat je wil gaan trainen en wat je daarvoor moet klaarzetten gaat er 

kostbare tijd verloren. Een ervaren trainer komt er misschien wel mee weg en weet uit ervaring wat 

hij moet doen tijdens de training. Maar niet iedereen is een ervaren trainer. 

Het advies is om iedere training voor te bereiden. Als je vooraf bedenkt wat je wilt gaan doen dan zal 

de training soepeler verlopen. Dan zijn er in ieder geval minder wachttijden voor het klaarzetten van 

een oefening en dergelijke. Zorg dat je organisatie staat zodat er geen wachttijden ontstaan , mocht 

dit wel gebeuren geef de spelers dan actieve rust ( bv Jongleren). 

 

Beoordelen van spelers 

Er zal geselecteerd worden voor het volgende seizoen. De spelers kunnen dan worden beoordeeld op 

techniek, inzicht en mentaliteit. Maar ook zaken als opkomst bij trainingen, of er vriendjes bij elkaar 

in een team komen en leeftijd kunnen bij het selecteren van spelers een rol spelen. Neemt contact 

op met een speler, indien hij een week de trainingen en de wedstrijd niet bijwoont. Informeer naar 

de reden van zijn afwezigheid en stimuleer dat de speler weer naar de trainingen komt. 

 

Spelers beter maken 

Dit is niet alleen het doel van een training maar ook van de wedstrijden. De spelers moeten beter 

leren voetballen. Als dat in een wedstrijd gecombineerd kan worden met een overwinning dan is dat 

leuk, maar meer ook niet. Prioriteit nummer 1 is het beter maken van spelers. 

 

Improviseren 

Heel vaak zal een training niet zo lopen als vooraf is bedacht. Als je een training hebt voorbereid voor 

een even aantal spelers en op de training verschijnt een oneven aantal, dan moet je improviseren. Je 

moet dan bedenken hoe je een onverwachte situatie kunt oplossen. Om het improviseren 

gemakkelijker te maken kan je in de voorbereiding hier al over nadenken. Je kan vooraf van alles 

bedenken maar je kan niet voor iedere situatie al vast een oplossing bedenken. 



 

Begeleiden van wedstrijden 

Op de wedstrijd dag begeleid je de spelers voor, tijdens en na de wedstrijd. Dit begint bij het 

opvangen van de spelers voor de wedstrijd bij het verzamelen in de kantine. Als de spelers het veld 

opkomen kan je ze een warming up laten doen. Als blessure preventie is dit bij jonge spelers 

misschien niet altijd nodig, maar voor het balgevoel is het zeer geschikt. Je laat ze dan even weer 

wennen aan de bal. Voor de wedstrijd begint geef je een opstelling door aan de spelers. Dit kan je 

heel uitgebreid doen door iedereen een positie te geven, je kan ook alleen zeggen wie er begint als 

reserve of je kiest een gulle middenweg. Als de wedstrijd begint, coach je de spelers die in het veld 

staan en zorg je voor het wisselen van spelers. In de rust bespreek je met de spelers hoe het gaat. 

Blijf hierbij zo veel als mogelijk positief.  

 

Wisselen van spelers 

Het wisselen van spelers is een taak die je kunt bespreken met de leider. Probeer alle spelers 

ongeveer even lang te laten voetballen. Ongeacht de stand. 

 

Regelen van oefenwedstrijden 

Voor aanvang van het seizoen en in periodes waarin je minder wedstrijden speelt kan je een 

oefenwedstrijd regelen. Je kan dit bijvoorbeeld doen door i.p.v. een training een oefenwedstrijdje te 

spelen tegen een van de andere teams. Je kan ook een wedstrijd laten regelen tegen een team van 

een andere vereniging. Geef dit dan even door aan de coördinator ( organisatorisch). 

 

Beleid van de club 

Zoveel mogelijk het beleid volgen dat beschreven staat in het Jeugdplan , heb je deze niet vraag erna 

bij het JTC. Alle wijzigingen en wisselingen dienen met de Technisch Coördinator besproken te 

worden. 

 

Voorbeeldfunctie 

De trainer heeft in alles wat hij doet een voorbeeldfunctie. Doe daarom geen dingen die je ook niet 

wilt zien van je spelers. 

Tevens zal de trainer geen alcoholische dranken nuttigen tijdens het uitoefenen van zijn/haar functie 

op wedstrijddagen tot 12.00u en tijdens jeugdactiviteiten.  

 

Contact met de leider 

Met de leider van het team maak je voor het seizoen afspraken over wie wat regelt binnen het team. 

Vaak regelt de trainer de voetbalzaken zoals de trainingen, de coaching in de wedstrijden, de 

beoordeling van spelers, enz. De leider regelt alle bijkomende taken zoals het opzetten van een 

telefoonboom, het informeren van de ouders over hoe laat iedereen aanwezig moet zijn bij 

wedstrijden, het wasschema, enz.  



 

Materiaal 

Voor de training materiaal klaar zetten en tellen , spelers kunnen dit dan meenemen naar het veld . 

Zorg ervoor dat na de training alles netjes weer in het ballenhok komt te liggen en doe het hek op 

slot .Tel na de training het aantal ballen en hesjes, als de aantallen niet kloppen, en er is actief 

gezocht, laat dan een briefje achter de bar achter, met de vraag of zij de volgende dag willen gaan 

zoeken, evenals een bericht naar de coördinator ( organisatorisch ) zodat hij er vanaf  weet . 

Materiaal is zeer duur en we moeten er met z`n allen voor zorgen dat we er zo lang mogelijk mee 

kunnen doen . 

 


