LEIDRAAD VOOR TRAINERS

Op basis van het Jeugdbeleidsplan vanuit de vereniging een aantal punten die van belang
zijn bij het trainen van een jeugdteam.
Jeugdtrainers
 Trainen hun team overeenkomstig het technisch beleidsplan van de vereniging.
Vooral trainers die niet gediplomeerd zijn hebben vaak behoefte aan extra materiaal
om hun trainingen afwisselend te laten zijn. Zij kunnen via de technische commissie
ondersteuning krijgen.
 Maken, indien zij selectietrainers zijn, de spelers duidelijk dat het geen automatisme
is dat een speler gedurende het hele seizoen deel zal uitmaken van de selectie, dan
wel in een eerste team blijft spelen als hij/zij daar in het begin voor geselecteerd is.
Het functioneren binnen de selectie/het team en het zich houden aan de regels is
daarbij maatgevend.
 Zijn, indien zij selectietrainers zijn, verantwoordelijk voor het selectieproces. Ze
leggen daarbij verantwoording af bij de technische commissie en kunnen om advies
gevraagd worden door trainers van lagere teams
 Hebben contact met de leiders omtrent de trainingsopkomst, eventuele genomen
maatregelen ten aanzien van spelers, het functioneren van het team/de spelers
tijdens de wedstrijden.
 Zijn op de hoogte van en houden rekening met de leidraad die voor leiders bestemd
is en waarin tevens een aantal algemene regels voor jeugdleden is opgenomen
(zie verder hieronder).
 Hebben regelmatig contact met de technische commissie en met collega trainers
(met name de trainers op hetzelfde niveau).
Hieronder de leidraad die leiders is opgesteld
Jeugdleiders:
Treden buiten het speelveld op als vertegenwoordiger van het verenigingselftal of team.
 begeleiden hun elftal vanaf het vertrekpunt tot aan het tijdstip van terugkomst.
 stellen het kind centraal voor zijn/haar sport, sportplezier gaat voor “de must om te
winnen”.
 zorgen dat hun elftal, zowel uit & thuis, 30 minuten voor het begin van de wedstrijd
aanwezig is op het speelveld.
 In geval van waarschuwingen, veldverwijdering of staken van de wedstrijd zorgt hij/zij
dat de benodigde formulieren volledig worden ingevuld.
 roken niet in het bijzijn van de spelers als hij als leider werkzaam is.







dragen er zorg voor, dat de spelers aan de verwachtingen voldoen die er binnen de club
aan hen gesteld wordt. Daarbij heeft een leider het recht om zijn eigen regels op te
stellen. Dit betreft het gedrag in de kleedkamer, de tijd waarop bij thuis en
uitwedstrijden verzameld wordt, etc…
vullen 2x per jaar een beoordelingsformulier in voor de spelers van hun team.
hebben regelmatig contact met de trainer van hun team
zijn op de hoogte van en houden rekening met een aantal algemene regels die voor alle
jeugdleden van toepassing zijn (zie achterzijde)

Richtlijnen voor de jeugd (gedragsregels)
Voor alle jeugdleden (A t/m F) geldt dat zogenaamd ‘wangedrag’ niet toegestaan wordt.
Daarbij gelden de volgende maatregelen:
1. Bij tweemaal niet afmelden voor een training (vanaf 2e jaars E-pupillen).

De betreffende speler staat de eerstvolgende wedstrijd een helft wissel. De trainer stelt
de teamleider hiervan op de hoogte.
2. Het niet afmelden voor een wedstrijd (of te laat komen)

De speler staat de eerstvolgende wedstrijd wissel, deze maatregel wordt genomen door
de teamleider.
3. Uitschelden van de scheidsrechter, grensrechter of leider.

De betreffende speler wordt direct naar de kleedkamer gestuurd. Ouders/verzorgers en
de betreffende trainer worden hiervan door de leider op de hoogte gesteld. De speler
staat de eerstvolgende wedstrijd wissel.
4. Grof taalgebruik of onbehoorlijk gedrag tijdens de wedstrijd of training.

De betreffende speler wordt voor de resterende tijd van de wedstrijd aan de kant
gehouden en staat de eerstvolgende wedstrijd een helft wissel. Deze maatregel wordt
genomen door de teamleider.
5. Bovengenoemde wisselbeurten komen bovenop de gebruikelijke wisselbeurten.
6. Kosten van vernielingen zullen worden verhaald op de veroorzaker(s).

Van leiders, trainers, kaderleden en supporters wordt uiteraard verwacht dat
zij de jeugd het goede voorbeeld geven!

Belangrijke nieuwe regels
De kleedkamers
Sinds dit seizoen zijn de kleedkamers open tijdens trainingen. De leden dienen ten aller tijde
daar hun jasjes of andere spullen te leggen. Dit zodat het altijd droog is, en dat het op het
veld geen rommeltje meer is.
De trainer is verantwoordelijk voor de kleedkamer, dat houd in dat deze altijd als laatste
weg gaat en de kleedkamer controleert dat alle spullen mee genomen zijn en dat de
kleedkamer netjes wordt achter gelaten.
Drinken
Ook nieuw is dat er nu voldoende bidons staan in scheidsrechter kleedkamer 1. Deze
kunnen gebruikt worden tijdens trainingen en zijn NIET voor de wedstrijden. Graag deze
vullen in de kleedkamer en ook weer leeg achter laten voor de volgende trainer.
Hoofdjeugdopleidingen
Sinds dit jaar hebben wij een hoofdjeugdopleidingen. De hoofdtrainer zal ter ondersteuning
zijn van de trainers op het veld. Alle vragen wat betreft jeugd kunnen aan hem gesteld
worden. Ook voor trainingsstof kunnen jullie bij hem terecht.
Velden
Tijdens het trainen is het niet meer toegestaan dat andere kinderen zich op het veld
bevinden. Dit is voor de veiligheid van de kinderen en de trainers. Ook zullen hierdoor de
trainingen minder verstoort worden. Dit houd in mochten er kinderen of jeugd zich op het
veld bevinden terwijl er getraind word mogen deze per direct weg gestuurd worden van het
veld.
Nieuw ballenhok
Zoals de meeste het al gezien hebben, hebben wij sinds dit jaar een nieuw ballenhok. De
trainers zijn verantwoordelijk voor het net houden van het ballenhok. Dit houd in als de
hesjes nat zijn ze niet in een tas proppen maar uithangen. Ook zijn de trainers
verantwoordelijk voor de ballen. Als er een bal weg is dient dat ten aller tijde gemeld te
worden bij materiaal. Laat de kinderen hun eigen ballen zoeken en laat ze niet eerder weg
gaan voordat alles compleet is.
Doelen
Graag vanaf dit seizoen de doeltjes op te ruimen als je de laatste bent op het veld. Dit houd
in de kleine doeltjes achter de omheining te zetten bij de kantine. Dit zodat er minder
mensen nodig zijn om het op zaterdagochtend op te ruimen en om het ontmoedigen van
andere kinderen daar te spelen.

Bij vragen kan u terecht bij:
Hoofd jeugdopleidingen
André van de Kamp
hoofdjeugdopleidingen@vvmonnickendam.nl
06-27045511
Materiaal
Jarno Blaas
Media@vvmonnickendam.nl
06-29141070

