Specifieke gedragsregels voor trainers en begeleiders
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van
jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders, gasten, begeleiding en scheidsrechter.
Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben
zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren.
Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.
Schreeuw niet en maak de voetballertjes nooit belachelijk als zij fouten maken of een
wedstrijd verliezen.
Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen
van de scheidsrechter en assistenten.
Meld aan de jeugdcommissie indien een speler een directe rode kaart heeft gekregen. Stel
deze speler/speelster de eerst volgende wedstrijd niet op (dit staat eventueel los van andere
sancties waaronder die van de KNVB).
Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Wees gul met
lof wanneer het verdiend is.
Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van
kinderen.
Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.
Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.
Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.
Bij elk training of wedstrijd wijst de leider of trainer een speler of spelers aan die ervoor
zorgen dat de kleedkamer van zijn team netjes wordt achterlaten. Dit gebeurt ook bij
uitwedstrijden.
Je bent ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen.
Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het (jeugd)bestuur en ouders.
Neem bij wedstrijden en trainingen kostbare spullen in bewaring.
Je zorgt voor toezicht in de kleedlokalen zowel bij trainingen als uit- en thuiswedstrijden.
Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
Je maakt en bewaakt het wasschema.
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Je bent de eerste die wijzingen of afgelastingen van wedstrijden doorgeeft aan (ouders van)
spelers.
Je verzorgt het invullen en afhandelen van de wedstrijddocumenten en geeft de uitslag door.
Je zorgt dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.
Je ziet er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende
kleding dragen.
Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
We praten MET elkaar en niet OVER elkaar.
Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club
worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

