K. Eendracht White Star Schoonbeek-Beverst

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE TRAINERS?



Een trainer dient, bij voorkeur, aangesloten te zijn bij de club.
Bij voorkeur beschikken over een door de KBVB erkend trainersdiploma:
 OB: de trainer is bereid om binnen korte termijn een getuigschrift C te behalen
 MB: de trainer beschikt minstens over een Instructeur B of gelijkgesteld diploma
 BB: de trainer beschikt minstens over een trainer B (UEFA-B) of gelijkgesteld diploma

SPORTIEF:


















Is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden.
Bij ziekte of afwezigheid zoekt deze een vervanger of annuleert in samenspraak met de TVJO
de training of wedstrijd en verwittigt de spelers en/of ouders tijdig.
Houdt van het team een aanwezigheidslijst bij in PSD
Treedt in overleg met de jeugdcoördinator corrigerend op, bij afwezigheid van spelers zonder
afmelding.
Bereidt de voorbereiding van de training deels voor in PSD (thema/indeling) en deels op papier
(oefenstof) zodat de TVJO/coord eventueel kan bijsturen in functie van het leerplan
Keeperstrainer: Gaat op regelmatige basis naar wedstrijden kijken van de keepers en vult hierbij
in PSD het wedstrijdverslag vd trainer aan met zijn bevindingen van de keeper in kwestie
Houdt hierbij rekening met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes.
Maakt van iedere speler tweemaal per jaar (Begin December-Einde Maart) een spelersevaluatie
in PSD
Zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert.
Zorgt vooral er voor dat iedereen aan bod komt.
Zorg ervoor dat alle jeugdspelers minstens de helft van de wedstrijdminuten spelen, tenzij ze
uiteraard geschorst, geblesseerd of afwezig (op training) waren
Geef de kinderen dus een positief zelfbeeld. Ze moeten kunnen omgaan met de realiteit, dus
ook met verliezen.
Winnen is niet het belangrijkste voor de kinderen. Hun grootste motief om aan sport te doen is
het feit dat ze daardoor met leeftijdsgenootjes plezier kunnen maken. Vermijd dus negatieve
ervaringen. Kinderen geraken hierdoor gespannen, angstig en verliezen hun zelfvertrouwen !
Gaat uit van de individuele kwaliteiten van de spelers van het team
Maakt voor elke wedstrijd een wedstrijdvoorbereiding en een wedstrijdverslag in PSD.
Houdt regelmatig contact met jeugdtrainers van andere teams binnen zijn afdeling en hogere
afdelingen aangaande doorstromingen.
Is in samenspraak met de TVJO verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams.
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MATERIAAL








Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden en verlichting.
Zorgt dat alle verplaatsbare doelen reglementair verankerd zijn. Een ongeval is snel gebeurd en
de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.
Draagt zorg voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, kegels, doelen, ...).
Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van alle gebruikte materialen, ook de
verplaatsbare doelen worden verwijderd en terug op hun plaats gelegd worden.
Ziet erop toe dat de spelers bij een training rekening houden met de weersomstandigheden en
de daarbij passende kleding dragen.
Houdt toezicht op het zuiver houden van de kleedkamers.
Gaat na een wedstrijd samen met zijn team naar de kantine en neemt 15min plaats aan een
toegewezen tafel.

EXTRA-SPORTIEF











Respecteert alle spelers, afgevaardigden, ouders en bestuursleden.
Vertegenwoordigt het team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig, zodoende dat deze
activiteiten vlot verlopen.
Vervult een voorbeeldrol. Eventuele boetes opgelegd door de KBVB als gevolg van wangedrag,
zijn ten laste van de trainer.
Gebruikt geen alcohol en tabak gedurende training en wedstrijd.
Neemt deel aan minstens drie activiteiten ingericht door de club, inclusief het jaarlijks
clubtornooi. Een actief positieve band met de club is erg belangrijk.
Rapporteert wangedrag of andere problemen steeds aan de TVJO. In samenspraak wordt
beslist of de speler gesanctioneerd moet worden en of de ouders ingelicht worden.
Ziet er op toe dat er een goede groepssfeer heerst in je ploeg, zowel tussen de spelers als
tussen de ouders. Na de wedstrijd even samen te zitten aan tafel met de spelersgroep is daarbij
essentieel.
Zorgt bij aanvang van het seizoen liefst voor 2 afgevaardigden voor de ploeg.
Ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak naar behoren vervult conform de
taakomschrijvingen.
Staat de afgevaardigde bij in diens taken en tracht als team naar buiten te komen.

