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1 Voorwoord
FC Bosdam Beveren is een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op
te blijven. FC Bosdam Beveren wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen komen
voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vinden we daarbij belangrijk! De
club wil actief werken aan de bewustwording hiervan bij spelers en ouders, maar ook bij
jeugdtrainers. FC Bosdam Beveren moet een ontmoetingsplaats blijven waar jong en oud met veel
plezier en voldoening komt voetballen.
Als we dit op lange termijn willen blijven verwezenlijken, is het logisch dat we ons aan bepaalde
gedragsregels moeten houden. In dit document wordt de focus gelegd op hetgeen FC Bosdam
Beveren van haar jeugdtrainers verwacht.

2 Voorbeeldfunctie
Wees je er ten allen tijde van bewust dat je als jeugdtrainer een voorbeeldfunctie hebt. Kinderen
bekijken hun trainer met een vergrootglas en imiteren vaak zijn handelingen. Benut dit op een
positieve manier.
•

Een jeugdtrainer die in de correcte clubkledij naar de wedstrijd komt, zet spelers aan om hier
ook aandacht voor te hebben.

•

Een jeugdtrainer die gedreven, maar wel op een pedagogisch verantwoorde manier coacht,
met respect voor alle spelers, scheidsrechter, tegenpartij en supporters, zal ook van zijn
spelers kunnen afdwingen dat ze met veel ‘goesting’ om te winnen op het terrein staan,
zonder de focus te verliezen door conflicten met scheidsrechter of tegenstanders.

•

Een jeugdtrainer die rookt en veel alcohol benut in het bijzijn van zijn spelers, kan niet eisen
van zijn spelers dat ze zelf gezond leven.

•

Een jeugdtrainer die voortdurend in de clinch gaat met spelers, kan niet verwachten dat deze
spelers voor hun trainer door het vuur gaan.
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3 Gedragsregels voor jeugdtrainers
3.1 Integriteit
Een jeugdtrainer...
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

heeft respect voor spelers, scheidrechters, ouders en medewerkers uit alle geledingen van
de club.
is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen, waardoor
de sport en/of club in diskrediet wordt gebracht.
gedraagt zich hoffelijk en respectvol en onthoudt zich van grievende en/of beledigende
opmerkingen.
schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt
ervaren.
gebruikt zijn positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Hij
onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
grensoverschrijdend gedrag (seksuele opmerkingen en aanraking + seksueel misbruik). Alle
seksuele handelingen, contacten en relaties met minderjarigen zijn onder geen beding
geoorloofd.
dringt niet verder door in het privéleven van zijn spelers dan noodzakelijk is en gaat met
respect om met de spelers en met de ruimtes waarin ze zich bevinden (vb. kleedkamer en
douche).
onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en
gedragingen en maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd en andere
kenmerken. Hij sluit niemand buiten en is tolerant.
neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Indien er iets wordt aangeboden, meldt
hij dit bij het bestuur van de club.
biedt zelf geen gunsten geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
ziet toe op de naleving van regels en normen (reglementen, huisregels, gedragscode).
is waakzaam en alert op waarschuwingssignalen (zelfverminking, radicalisering,
zelfmoordgedachten, …) en aarzelt niet om deze door te geven aan het bestuur, de
ombudsman en of/contact te nemen met een vertrouwenspunt.
stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden voor het
plaatsen van weddenschappen. Hij wedt niet op wedstrijden waarbij hij betrokken is.
drinkt voor of tijdens het coachen van een jeugdploeg geen alcohol en rookt niet in het bijzijn
van zijn spelers.

3.2 Infrastructuur en materiaal
Een jeugdtrainer…
•
•
•
•
•
•

ziet er op toe dat er zuinig wordt omgesprongen met de terreinen, doelen en kledij.
is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, potjes, doelen,…) en het
wassen van de fluohesjes.
zorgt voor het opruimen van al het materiaal waarmee gewerkt werd.
Is verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer.
zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer na trainingen en wedstrijden.
laat geen spelers toe in de materiaalruimte.
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3.3 Trainingen
Een jeugdtrainer…
•
•
•
•
•
•

geeft training op maat van de ontwikkelingsfase waarmee hij werkt.
steekt een duidelijk thema in zijn training en geeft coachingswoorden mee aan zijn spelers.
houdt zich aan de geperiodiseerde opleidingsthema’s, zoals vastgelegd op de
trainersvergaderingen.
richt zich niet enkel op het bijbrengen van tactische skills, maar blijft ook technische
vaardigheden onderhouden. Het jeugdopleidingsplan is zijn leidraad.
houdt zich altijd aan de veiligheidsnormen en -eisen bij het geven van trainingen.
ziet er op toe dat spelers op training rekening houden met de weersomstandigheden en hun
kledij hieraan aanpassen.

3.4 Wedstrijden
Een jeugdtrainer…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bepaalt de opstelling van de ploeg en stuurt bij.
geeft opdrachten en gebruikt coachingswoorden die hij heeft aangeleerd op training
(coachingsvocabularium).
is niet voortdurend aan het ‘voorcoachen’, maar legt het initiatief bij zijn spelers.
Laat zijn spelers tijdens time-outs en rustpauzes zelf een sterkte-zwakteanalyse maken van
hun eigen spel en dat van de tegenstander. Hij zet ze aan om zelf oplossingen aan te reiken!
weet ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten en breekt geen spelers af.
haalt spelers uit hun comfortzone door hen extra taken mee te geven of op een minder
vertrouwde positie uit te spelen.
beseft dat jeugdvoetballers genieten van het spelletje. Fun is belangrijk!
motiveert de spelers om wedstrijden te winnen, maar niet ten koste van het spelsysteem of
de speeltijd van bepaalde spelers
onthoudt zich van persoonlijke commentaar over de prestaties van jeugdspelers aan de toog.
Dit leidt vaak tot conflicten met spelers en ouders.

3.5 Algemeen
Een jeugdtrainer…
•
•
•
•
•
•
•
•

brengt spelers passie bij voor het spel.
verzorgt zijn taalgebruik en past dit aan aan de leeftijd van zijn spelersgroep.
zorgt ervoor dat de spelers en ouders tijdig geïnformeerd worden, als er een wijziging
gebeurd bij een training of wedstrijd.
neemt deel aan de vergaderingen en infomomenten die binnen de club worden
georganiseerd.
overlegt vaak met collega-jeugdtrainers, Technisch coördinator en TVJO.
communiceert via SoccerOnline met de ouders.
is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies bij zijn aanstelling.
houdt kritiek intern. Er zijn voldoende kanalen binnen de club om een probleem op te lossen.
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4 Voordelen
Elke jeugdtrainer krijgt een vrijwilligersvergoeding en wordt ook uitgenodigd op de
nieuwjaarsreceptie van de club. Net als de andere medewerkers krijgen jeugdtrainers gratis toegang
tot wedstrijden van het Eerste Elftal.

5 10 geboden van de jeugdopleider
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6 Fair Play Charter en Panathlonverklaring
FC Bosdam Beveren wenst dat elk clublid zich houdt aan het bondsreglement van de KBVB.
Daarenboven vraagt de club ook aan elke medewerker het Fair Play Charter te respecteren.
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Ook de Panathlonverklaring die in 2011 door het clubbestuur getekend werd, moet ten allen tijde in
acht genomen worden.
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