TAAKOMSCHRIJVINGEN JEUGDTRAINERS
Het verzorgen van de technische, tactische, conditionele en mentale scholing. Iedere speler
moet zich afzonderlijk kunnen ontwikkelen. Ook het team moet zich optimaal kunnen
ontplooien om een kwalitatief hoger spelniveau te krijgen. Uiteraard is spelvreugde een
belangrijke voorwaarde om tot presteren over te gaan.
De jeugdtrainers moeten bijdragen aan de zorg voor sportief gedrag, discipline,
blessurepreventie, materiaalgebruik, wedstrijdvoorbereiding en uiteraard een goede, bij de
leeftijd passende, algehele sfeer.

Ten aanzien van de training:
Iedere training goed voorbereiden. Eventuele informatie t.a.v. trainingen en voorbeelden
zijn via de technisch jeugdcoördinator te verkrijgen.
Minimaal 15 minuten voor de training aanwezig.
Trainingsmateriaal controleren op aantal, slijtage en gebruik. Na iedere training worden
de ballen geteld en het trainingsmateriaal opgeruimd. De jeugdspelers hierbij betrekken.
Overleg voeren met de jeugdleider(s) over de afgelopen en de komende wedstrijd, over
de training (wat te doen), de opkomst en de eventuele afmelding(en).
Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer
netjes/schoon achterlaten.

Ten aanzien van de wedstrijden:
Zorgen dat spelers zich correct en sportief gedragen naar de scheidsrechter, tegenpartij,
publiek, medespelers en het kader.
Verantwoordelijk voor de wedstrijdbespreking (opstelling) en coaching tijdens de
wedstrijd.
Zorgen dat de spelers tijdig aanwezig zijn:
o Thuiswedstrijden junioren: 60 minuten voor aanvang;
o Uitwedstrijden junioren:
op afgesproken vertrektijd;
o Thuiswedstrijden pupillen: 45 minuten voor aanvang;
o Uitwedstrijden pupillen:
op afgesproken vertrektijd.
Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer
netjes/schoon achterlaten.
Zorgen voor de hygiëne van de spelers; douchen na sporten is in principe verplicht,
materiaalgebruik, advies over blessures.

Zorgen voor een goede sfeer in de groep, rekening houdend met de specifieke
leeftijdskenmerken van de betreffende groep.
Verzorgen van een geblesseerde speler.
Zorg dragen voor een rustige en veilige heen en terugreis bij uitwedstrijden.
Problemen oplossen (scheidsrechters, kantine, tegenpartij, vervoer, lenen spelers) zo
nodig in overleg met het bestuurslid technische zaken. Dit i.s.m. de jeugdleider.
Onderhouden contacten met de ouders/ verzorgers van spelers.

Bijzondere taken jeugdtrainers:
Het onderhouden van nauwe contacten met de andere trainers (overnemen van
trainingen, materiaalgebruik bij gelijktijdig trainen etc.).
Advies geven aan het bestuurlid technische zaken over nieuw aan te schaffen materiaal.
Signaleert problemen en lost deze op, zonodig in overleg met de technisch
jeugdcoördinator en/ of het bestuurslid technische zaken.
Bijwonen periodiek overleg met het vrijwillig jeugdkader.
Geeft adviezen bij de samenstelling van de nieuwe teams aan het einde van een
voetbalseizoen.
Bezoekt regelmatig wedstrijden van andere teams van de vereniging en praat daarover
met de trainer van dat team.

Bijzondere taak jeugdtrainers standaardteams:
Wekelijks aanwezig zijn bij de training van het team waarvan jij de praktijkbegeleider bent
Na afloop van iedere training, welke is geobserveerd evaluatie van de training aan de
hand van de plus – en/of kluspunten (wat is goed en/of wat kan beter)
Maandelijks een of een gedeelte van de training overnemen van de jeugdtrainer die
(technische) ondersteuning wordt aangeboden.
Samen met de jeugdtrainer die wordt ondersteund een voorbereiding van een
voetbaltraining gaan doen.

