
 

 

CLUBAFSPRAKEN TRAINERS/OPLEIDERS 

 

1 Richtlijnen 

De jeugdtrainer handelt conform de gedragsregels en bevordert naleving hiervan bij de jeugd. 

• De trainer/opleider houdt toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer en zorgt ervoor dat deze na 
 gebruik in goede staat wordt achtergelaten; 

• De trainer/opleider voert overleg met de leiding van de tegenstander en/of scheidsrechter indien bij 
 spelers hinder wordt ondervonden van gedrag bij de tegenstander; 

• Wangedrag van spelers en/of tegenstanders dient te worden gemeld aan het jeugdbestuur; 

• Het trainingsschema (kleedkamers en terreinen) zoals opgesteld door de planningsverantwoordelijke 
 wordt gerespecteerd; 

• Elke trainer/opleider of afgevaardigde controleert na de training en wedstrijd de kleedkamers (bvb. 
 lopende waterkranen, lichten, achtergelaten kledij, … ); 

• Zorg ervoor dat in alle lokalen, kleedkamers, materiaalruimte, bureel, scheidsrechterslokaal ea. de lichten 
 worden gedoofd en de deuren worden afgesloten, na de laatste training of wedstrijd; 

• Het wedstrijdblad (bij vriendenwedstrijd) moet bij een thuismatch onmiddellijk na de wedstrijd 
 binnengebracht worden in het secretariaat; bij een uitwedstrijd ten laatste op zondagmiddag! 

• De vuile kledij moet bij een thuismatch onmiddellijk na de wedstrijd in het washok geplaatst worden; bij 
 een uitwedstrijd dezelfde dag! 

• Let er zeker op dat gedurende de training en/of wedstrijd de kleedkamers gesloten worden om diefstallen 
 te voorkomen; 

• Op begeleidingsvlak dienen de trainers bij “hun” spelers te blijven en dit van bij de opwarming tot na het 
 verlaten van de kleedkamers na de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de ploegafgevaardigde, die hoort bij 
 zijn spelers en trainer te zijn, voor, tijdens en na de wedstrijd en dit tot iedereen de kleedkamer verlaten heeft; 

• Na de laatste training van de week worden de selecties voor de komende wedstrijd bekend gemaakt.  
 De ploegopstelling zal gebeuren op basis van een hele reeks criteria zoals de aanwezigheid, 
 voetbalkwaliteiten, het aantal trainingen, de fysische ontwikkeling, de luisterbereidheid, de ploeggeest, de
 inzet, enz… de eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer; 

• Iedereen tot en met U15 moet minstens 50% spelen, berekend over 4 wedstrijden. Uitzonderingen 
 hiervoor zijn: terug na kwetsuur, afwezig op training, disciplinaire maatregel, … De spelers die niet of 
 minder getraind hebben, kunnen op de bank starten. Spelers vanaf U16 moeten evenveel speelkans 
 krijgen. 
 

 

2  Materiaal 
 

Alle materiaal wordt door de vereniging aan de trainers en/of opleiders ter beschikking gesteld. Het is voor de 

vereniging van groot belang dat met dit materiaal zorgvuldig wordt omgegaan. Defecten dienen direct gemeld te 

worden, zodat gezorgd kan worden voor vervanging. Indien behoefte bestaat aan aanvullend materiaal, dan kan 

hiertoe een onderbouwd verzoek worden ingediend bij het jeugdbestuur. 

 



 
 

• Gebruikte doelen dienen steeds terug geplaatst te worden op de voorziene en veilige plaatsen achter de 
 omheining. Let hier vooral op tijdens de wedstrijden! 

• Doelen dienen tijdens trainingen en wedstrijden steeds vastgehaakt te worden om ongevallen te 
 voorkomen. 

• Al het gebruikte materiaal zoals ballen, kegels, topjes, hesjes, ea. moeten netjes door of onder toezicht van de 
 trainer na de training of wedstrijd terug op hun voorziene plaats gelegd worden.  
 De materiaalruimte dient altijd te worden gesloten. 

• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. Wees ervan bewust: sportmateriaal kost geld! 


