
Bijeenkomst  
jeugdtrainers- en leiders 
SVT terheijden 



¡ (19.45  - 20.00 u) inloop met koffie/thee
¡ (20.00  - 20.05 u) welkom / doorspreken programma
¡ (20.05  - 20.20 u) organisatie seizoen/ benodigdheden
¡ (20.20  - 20.35 u) wat wordt er van jullie verwacht ?
¡ (20.35   - 20.50 u) wat kunnen jullie van TC verwachten.
¡ (20.50   - 21.00 u) vragen ? En afsluiting. 



¡ Bespreking met je team.
¡ Bespreking met de ouders gewenst (lagere 

teams).
¡ Wijze van communicatie bij 

trainingen/wedstrijden. 
¡ Onderling uitwisselen van spelers diverse 

teams. 
¡ Tijdige vervanging regelen bij trainingen en 

wedstrijden (evt. In overleg met TC).



¡ Afmelden van spelers (tijdig/welke wijze).
¡ Regelen van vervoer bij uitwedstrijden. 



¡ Nieuwe tenues voor ieder jeugdteam. Hou ze 
compleet !! Formulieren nog af te tekenen.

¡ Nieuwe ballen. Ben hier zuinig op. Zeker bij 
uitwedstrijden.

¡ Voldoende hesjes en pionnen ?
¡ Voorbereiding trainingen. Voldoende 

oefenstof ? Gebruik Rinus app.. Of vragen bij 
TC om oefenstof.





¡ Betrokkenheid van alle jeugd-kaderleden.
¡ bevorderen van ieders spelplezier. Opleiden, 

begeleiden en laten ontwikkelen op positieve 
en constructieve wijze van spelers/speelsters.

¡ Samenwerking op plezierige wijze. Samen 
zoeken naar de meest passende oplossing. In 
geval van een probleem /calamiteit schroom 
niet om de  TC tijdig in te schakelen.



¡ Op plezierige wijze opleiden.
¡ Op prettige en beschermde wijze begeleiden, 

zowel binnen als buiten het veld.
¡ Bevorderen van de ontwikkeling. 
¡ Plezier gaat voor prestatie.
¡ Bij selectieteams gaan we wat meer 

prestatief aan de slag (vanaf JO 13/1) 
¡ Haal eruit wat erin zit (niet meer).
¡ Motto : 3P’s dan komen prestatie vanzelf. 



¡ Plezier.
¡ Passie.
¡ Professionaliteit waaronder -

normen&waarden –discipline – sportiviteit.

¡ Prestatie : 



¡ Waar sta je met je team en waar wil ik naar toe. Wat is 
je doelstelling op basis van constateringen van 
afgelopen weken en de ontwikkeling van speler/team.

¡ Ben duidelijk in wat je wil zien/bereiken en met 
overtuiging.

¡ Positieve coaching 
¡ Enthousiasmeer spelers
¡ Fouten laten maken (dus zonder 

coaching/voorzeggen).
¡ Laat speler/spelers of team het zelf oplossen
¡ Dynamisch coachen en/of situatief tijdens training. 



¡ Warming up (met/zonder) bal
¡ Dribbeloefeningen (pionnen /vierkant)
¡ Drijven met de bal
¡ Oefenen op schijnbewegingen tijdens 

dribbeloefeningen. 
¡ Overige balvaardigheid oefeningen (bal 

hooghouden)
¡ Pass-trap vormen (in de bal komen)
¡ Stoppen/controleren van de bal



¡ Uitbouwen met open staan / opendraaien
¡ Inspeel en kaats varianten met doorbewegen
¡ Afwerk vormen (wedstrijd eigen maken)
¡ Diverse kleine partijvormen 1:1, 2:1, 2:2 etc. 

Met het accent op scoren en duels. 
¡ Positie spel en eindpartij.



¡ Geef het goede voorbeeld
¡ Tijdens uitleg aandacht van-en voor eenieder
¡ De groep niet met het gezicht in de zon 
¡ Praat met de wind mee.
¡ Laat de spelers meedenken, stel vragen en 

laat ze zelf naar antwoorden/oplossingen 
zoeken. 

¡ Taalgebruik afstemmen op de groep.



¡ Zorg voor een goede presentatie (kleding, 
schoeisel etc)

¡ Goede omgangsvormen (wederzijds respect)
¡ Humor is belangrijk (SvT is geen BVO)
¡ Straal enthousiasme uit. Laat zien dat je het 

als trainer/leider leuk vindt om je team te 
begeleiden.



¡ Rijtjes vorming. Te lang stilstand.
¡ Rondo’s tijdens trainingen (mag wel ervoor) 
¡ Rondjes lopen (liever andere warming up)
¡ Materiaal niet op orde (voorbereiding)
¡ Te vaak en/of te lang training zonder bal.
¡ Geen positieve en opbouwende coaching
¡ Rek/strek oefeningen en opdrukken door 

jongere jeugd.
¡ Koppen …..



• Periodiseren van trainingen per categorie d.w.z  
Opbouw van trainingen tijdens het seizoen. Start dit 
seizoen vanaf de JO13. En vanaf 22/23 alle teams?

• Verschillende trainingsmethodieken per categorie. 

• Individueel t.o.v. Team. (wanneer)? 

• Rode draad : in principe zoveel mogelijk balcontacten 
voor iedere speler op de training.

• Coachmomenten ? Wanneer/hoe



¡ Speler volg/beoordelings formulier (vanaf 
JO13).



¡ Vraagbaak op voetbaltechnisch vlak.
¡ Technische (ondersteuning) naar trainers-

leiders en coaches tijdens trainingen en 
wedstrijden

¡ In overleg (tijdig) regelen voor vervanging bij 
trainingen/wedstrijden.

¡ 3 x per jaar overleg met alle trainers/leiders 
(eventueel een themabijeenkomst)

¡ 3 x per jaar overleg met jullie per team.



¡ Overleg per team en/of leeftijdscategorie
¡ Sessies organiseren zoals -circuittraining voor 

alle teams, - ‘train de trainer’ op het veld 
door een demo training (trainersclinic) 

¡ Verzorgen van een interne trainerscursus. 
Start 1e kwartaal 2022. Extern ook mogelijk.

¡ Verzorgen van oefenstof, afgestemd op 
iedere leeftijdscategorie. 

¡ Ondersteuning Rinus-app



¡ Samenwerking met KNVB en met NAC voor 
opleiding trainers 

¡ Duidelijke zichtbaarheid TC op de velden 
tijdens trainingen en wedstrijden



¡ Vragen ?….


