
 

 

Richtlijnen voor trainers 

Algemeen 

Om een bepaalde techniek of tactiek te oefenen, is het voor de spelers het gemakkelijkst om die eerst 

in een gesloten situatie te oefenen, zonder storing van externe factoren. Op die manier is elke 

beginsituatie dezelfde en ondervinden ze geen storende invloed van buitenaf. Het doel van deze 

technieken en tactieken geïsoleerd in te oefenen is ze uiteindelijk in wedstrijdsituaties correct te 

gebruiken, de vaardigheid te transfereren naar de wedstrijd. Ook op training is het dus belangrijk 

wedstrijdsituaties aan te bieden omdat de herkenningsfase erdoor versneld wordt. 

We hanteren zo veel mogelijk een trainingsschema met afwisselend een tussenvorm (gesloten situatie) 

en een wedstrijdvorm (open situatie). 

Wedstrijdvormen zijn spelsituaties die gelden volgens de regel van zes: 

1) Afgebakend terrein met doel(en) op de doellijn (bij voorkeur 2 grote, anders 1 grote en 
aan andere kant 2 kleine) 

2) Eén bal 
3) Speler(s) bij ploeg in B+ 
4) Speler(s) bij ploeg in B- 
5) Minstens één keper in groot centraal doel 
6) Echte wedstrijdreglementen 

 
Deze vorm is een enorm krachtige leeromgeving voor de spelers door drie factoren: fun, leren keuzes 

maken en creativiteit. 

Bij tussenvormen ontbreken één of meerdere elementen uit de “regel van zes”. Er zijn verschillende 

soorten: 

▪ Positiespelen 
▪ Technische oefeningen 
▪ Pass- en trapvormen 

 

Om spelers te laten leren moet op training een krachtige leeromgeving ontwikkeld worden. Dit houdt 

in dat spelers geprikkeld moeten worden om zo de grootste leerwinst te boeken. Dit kan je onder meer 

doen door het gebruik van doelen, niet te veel potjes (werkt demotiverend), gebruik van 

wedstrijdvormen, … Wedstrijdvormen en tussenvormen die worden aangeboden moeten ook 

uitdagend zijn, wat betekent dat ze op het niveau van de spelers moeten gegeven worden. In 

wedstrijdvormen moet je op die manier ook steeds starten met de meest eenvoudige wedstrijd die de 

het aan te leren thema toelaat en toewerken naar steeds moeilijkere wedstrijdsituaties. 

Vb. van de progressieve methode: 

▪ Wedstrijdvorm 1: 2/1+K 
▪ Wedstrijdvorm 2: 3/2+K 
▪ Wedstrijdvorm 3: K+4/4+K 

 



 

 

Spelers komen ook graag naar de voetbaltrainingen wanner er veel wedstrijdjes gespeeld worden, een 

‘matchke’ spelen doen ze het liefst. Daarom proberen we in onze trainingen zoveel mogelijk 

wedstrijdvormen te gebruiken. Dat betekent echter niet dat een trainer de wedstrijd kan starten en 

kan laten lopen. Ook binnen deze wedstrijdvormen dient er gericht en binnen het thema gecoacht te 

worden. Idealiter is het trainingsthema de oplossing voor het probleem dat zich stelt in de daarvoor 

ontworpen wedstrijdvorm. 

Trainingen worden in alle leeftijdscategorieën opgebouwd in overeenstemming met de 

KBVB-opleidingsvisie. 

Verdere afspraken 

▪ Je hebt het beleidsplan voor de jeugd gelezen en probeert het zo goed mogelijk na te leven. 

▪ Je probeert je trainingen zo goed mogelijk te geven: daarom bereid je hem tijdig (en 

schriftelijk) voor en maak je gebruik van het didactisch materiaal. 

▪ Je bent zo veel mogelijk op vergaderingen aanwezig. 

▪ Je communiceert tijdig en correct in geval van laattijdigheid en afwezigheid. 

▪ Je bent het eerste aanspreekpunt voor ouders/spelers en draagt de visie van KFC Meise uit. Je 

verwijst de ouders/spelers indien nodig door naar de JC. 

▪ Voor aanwezigheden en communicatie met ouders/spelers gebruik je SoccerOnline. 

Probeer ook trainings- en wedstrijdvoorbereidingen in SoccerOnline te zetten. 

▪ Je bereidt de spelersevaluaties tijdig voor a.d.h.v. SoccerOnline. 

 

▪ Je bent minstens een halfuur voor de training op de club aanwezig. 

▪ Je geeft training in sportieve kledij. 

▪ Na de training zorg je ervoor dat het veld proper achtergelaten wordt en al het materiaal weer 

op zijn plaats komt. 

▪ Je probeert ervoor te zorgen dat elke speler doucht en zorgt voor toezicht. Jij bent namelijk 

verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. Je controleert of de kleedkamer proper 

achtergelaten is. 

 

▪ Je zorgt ervoor dat spelers en ouders tijdig op de hoogte zijn van wedstrijdafspraken. 

▪ Je probeert minstens 45 minuten voor de aftrap ter plaatse te zijn. 

▪ Als je te weinig spelers hebt, probeer je voor aanvulling te zorgen. Je houdt de JC op de hoogte 

die indien nodig kan meehelpen. 

▪ Je bereidt de wedstrijden zorgvuldig voor: 

▪ Je geeft aandachtspunten mee (evt., waar je op getraind hebt) 

▪ Je maakt de wedstrijdopstelling op voorhand op, de visie van de jeugdopleiding indachtig 

▪ Je geeft de correcte wedstrijdopwarming van de club. 

▪ Tijdens wedstrijden ben je een voorbeeld voor je spelers: je draagt fair play hoog in het vaandel 

en hebt respect voor het spel, de tegenstander en de scheidsrechter. 

Coaching: trainingen en wedstrijden 

▪ Je verzorgt je coaching in het Nederlands. 

▪ Je houdt rekening met de leeftijd van de spelers en past je woordgebruik desgevallend aan. 

▪ Je toont een positieve ingesteldheid en zorgt voor een stimulerende ploegsfeer. 

▪ Je weet de spelers te motiveren en met een goede en faire mentaliteit het veld op te brengen. 



 

 

▪ Je coacht gericht en specifiek. Daarbij houd je de trainingsthema’s waar je op werkt(e) in 

gedachten. 

▪ Coachen doe je na de actie: je laat de spelers zelf kiezen en stuurt indien nodig nadien bij. 

▪ Je kan zowel kritische maar opbouwende, als positieve en bekrachtigende feedback geven. 

▪ Je stelt altijd het leerresultaat boven het wedstrijdresultaat. 

Je creëert een omgeving waar spelers fouten durven maken en vrijheid krijgen zelf te kiezen. 

▪ Je betrekt de spelers door met vraagstelling te werken. 


