
 

 

De '15 geboden voor de jeugdtrainer' 
 

Als trainers vormen we één team en vertegenwoordigen we onze club! 

Uit respect voor elkaar en voor onze club zijn we ALLEMAAL akkoord volgende 

afspraken na te leven: 

 

 Iedere trainer draagt op wedstrijddagen het door de club 

gegeven trainingspak 

 Iedere trainer is aanwezig op de trainersvergaderingen en volgt 

de visie van de club.   

 Sportieve discussies en onderling commentaar worden tijdens de 

trainersvergadering besproken. 

 De trainer is op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden 

 Alleen de trainer is verantwoordelijk voor zijn ploegopstelling en 

vult 2x per jaar de evaluatiefiches van zijn spelers in. 

 De trainer blijft tijdens de rust van de wedstrijd bij, of in de nabije 

omgeving van zijn spelersgroep.   

 De trainer verlaat na de trainingen en na de wedstrijden als 

laatste de kleedkamer. 

 De trainer meldt ALLE veranderingen in het trainingsschema aan 

de TVJO. 

 De trainer is verantwoordelijk voor het gebruik en het wegbergen 

van het door de club aangeboden materiaal.  De gebruikte 

doelen worden na training en wedstrijden op hun plaats gezet. 

 De trainer laat geen spelers zonder zijn toestemming toe in de 

materiaalruimte. 

 De trainer sluit na de trainer de gebruikte kleedkamer(s). 

 De trainer meldt eventuele tekorten of herstellingen aan de 

TVJO. 

 De trainer helpt (indien nodig) de afgevaardigde. 

 De trainer regelt oefenwedstrijden in samenspraak met de TVJO 

en geeft ook het belang van deze wedstrijden door zodat de 

TVJO gepaste tegenstanders kan zoeken. 

 De trainer zoekt bij afwezigheid zelf een vervanger en brengt de 

TVJO hiervan op de hoogte. 

 De trainer helpt zoveel mogelijk bij activiteiten die door de club 

georganiseerd worden. 

 De trainer bepaalt het uur van vertrek bij uitwedstrijden en het 

uur van samenkomst bij thuiswedstrijden. 

 

Hiertegenover staat dat de trainer altijd raad mag vragen aan de TVJO en 

ten allen tijde zal gesteund worden door de TVJO naar ouders en 

supporters toe. 

De TVJO tracht de trainer bij te schaven waar nodig (technisch, tactisch, 

wedstrijdvoorbereiding, coaching, ...). 

 
 


