
Algemeen › Intern reglement voor trainer/coach 

Elke trainer engageert zich ten volle voor onze club . 

Hij/zij neemt kennis van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

De trainer is een voorbeeld voor zijn spelers wat betreft stiptheid en netheid ! Hij/zij is streng maar rechtvaardig en 
gedraagt zich altijd opvoedend. 

Hij/zij creëert en promoot een positief imago en draagt de club op een positieve wijze naar de buitenwereld uit. 

Zij/hij is bereid tot het volgen van bijkomende opleiding ten bate van zichzelf, van zijn/haar spelersgroep en dus ook van 
de ganse club. De onkosten worden door de club gedragen op voorwaarde dat de trainer minstens 3 jaar aan de club 
verbonden blijft. 

Incidenten, kwetsuren en sportletsels worden asap gemeld aan het bestuur of sportief verantwoordelijke. 

In de jeugdcompetities is het naakte resultaat ondergeschikt aan de individuele opleiding, bevordering van de ploeggeest 
en het geven van speelgelegenheid aan alle spelers. 

Trainingen: 

De trainer dient zich te houden aan de afgesproken trainingsuren en dagen. 

De trainer zet de oefeningen uit vooraleer de spelers aanwezig zijn. De trainingen dienen tijdig aan te vatten. 

De trainer heeft een voorbeeldfunctie en wordt dan ook verplicht om de trainingen te leiden in sportuitrusting en 
sportschoenen. 

De verantwoordelijkheid van de trainer over de spelers eindigt 30’ na de training. Indien dit niet mogelijk is moet opvang 
voorzien worden, eventueel in samenspraak met de ploegafgevaardigde of bereidwillige ouders.  

Na elke training of wedstrijd, thuis of op verplaatsing, dient men er voor te zorgen dat de kleedkamer netjes terug 
achtergelaten wordt. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en het geheel valt onder het toezicht van de trainer. 

Het overnemen van trainingen of wedstrijden: Indien men door onvoorziene omstandigheden niet op een training of 
wedstrijd kan zijn, zoekt men zelf een vervanger en licht men tevens de sportief verantwoordelijke van de desbetreffende 
groep in. 

Thuiswedstrijd: 

Vóór elke wedstrijd dient de trainer, afhankelijk van de leeftijd van de spelers, tijdig aanwezig te zijn. Dit behoudens 
andere afspraken die tijdig onderling worden gemaakt; 

- Debutantjes t.e.m. miniemen       45 minuten voor de wedstrijd aanwezig. 

- Kadetten, scholieren en juniors       1 uur voor de wedstrijd aanwezig. 

 

Uitwedstrijden: 

Maak duidelijke afspraken met je ploegafgevaardigde betreffende uitwedstrijden (uur en plaats samenkomst, voldoende 
wagens,…) 

Trainersvergadering: 

De aanwezigheid op de trainersvergadering is verplicht.  

Afwezigheden en/of afwijkingen moeten op voorhand gemeld worden aan de sportief verantwoordelijke. 

Elke trainer houdt zich aan de afspraken gemaakt tijdens de trainersvergadering, in overleg met de andere 
trainers/coachen, wat betreft technische en tactische aspecten van de sport. 

Alle beslissingen en informatie vrijgegeven binnen de trainersvergadering is vertrouwelijk en wordt enkel daar 
behandeld. Bij inbreuken kunnen sancties genomen worden door het clubbestuur. 



Boetes: 

Bij te laat komen op trainingen of wedstrijden zonder geldige reden zal bij herhaling door het clubbestuur een 
boete/sanctie opgelegd worden. 

Bij afwezigheden op trainingen en/of wedstrijden heeft men geen recht op een prestatievergoeding.  

Diversen: 

Bij aanvang van het seizoen maakt elke trainer/coach afspraken met de ouders i.v.m. de manier van werken en de 
verwachtingen tussen speler, trainer/coach en ouders onderling. 

Door de ondertekening verklaart de trainer zich akkoord met dit Huishoudelijk reglement. Hij zal zich dan ook dien 
overeenkomstig dienen te gedragen. 

Zolang de trainer lid is van de club, dient hij/zij het huishoudelijk reglement te respecteren. De recentste versie zal steeds 
gepubliceerd worden op de website van de club, www.nevokgruitrode.be 

Voor de start van elk seizoen kan het clubbestuur in samenspraak met de sportieve commissie het huishoudelijk 
reglement aanpassen. 

Voor vragen of meer informatie kan je steeds bij een lid van het clubbestuur of de sportief verantwoordelijken terecht. 

 

 
  
 

 
Verklaring van kennisname van het intern reglement voor 
trainers van Nevok Gruitrode 
 

Intern Reglement aandachtig te lezen vooraleer deze verklaring te 
ondertekenen! 
 
Ondergetekende, 
 
Trainer: .………………..................................................................................................................……………………………………………….. 

 
Verklaart hierbij het intern reglement voor trainers van Nevok Gruitrode te hebben 
ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. 
 
Datum .………………/ .………………/ .……………….……………… 

 
 
 
 
Handtekening ouder(s)     Handtekening speler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevokgruitrode.be/


Bijlage › Intern reglement voor trainer/coach 

Debutantjes – Duiveltjes: 

Verantwoordelijkheden training: 

 Goede omgang met kinderen 
 Oefeningen kunnen uitleggen op kinderniveau 
 Verantwoordelijkheid dragen over de kinderen. 
 Bijdragen tot de opvoeding van een kind van 5 à 9 jaar. 
 Een kind op een verantwoorde manier leren voetballen 
 Een kind op een speelse manier leren voetballen. 
 Trainer is als eerste aan het voetbalplein. 
 Trainer zet de oefeningen uit vooraleer de spelers aanwezig zijn. 
 Spelers opwachten. 
 In groep naar het oefenterrein gaan, bal in de hand (discipline). 
 Na de training blijft de trainer bij de spelers in de kleedkamer en helpt met afdrogen en/of veters binden. 
 De trainer let erop dat ieder kind zijn eigen kleding in zijn tas steekt. 
 Nadat ieder kind naar huis is, poets de trainer de kleedkamer. 

Opbouw training: 

 Kwaliteitsvolle training 
 20 minuten techniek en passing 
 20 minuten afwerking op doel (met interacties) 
 20 minuten spelvorm (1-1 situaties, 2-2 situaties, 2-1 situaties) 
 Veel variatie 

Verantwoordelijkheden wedstrijd: 

 De afgevaardigde maakt de kleedkamer klaar en voorziet thuisploeg evenals bezoekers van water en bekertjes. 
 De trainer vangt de spelers op voor de wedstrijd d.m.v. een handdruk 
 De trainer blijft in de kleedkamer tot de spelers klaar zijn (eventueel helpen met kousen, en veters binden). 

Ondertussen vult de afgevaardigde het scheidsrechtersblad in. 
 De trainer gaat in groep (bal in de hand) naar buiten voor de opwarming. 
 Tijdens de wedstrijd spelen de spelertjes in een ruit en probeert de trainer steeds van achteruit te voetballen.  

De keeper trapt niet uit vanuit de hand. 
 Belangrijke interne regel: ieder kind speelt evenveel ongeacht zijn kunnen. 
 Na de wedstrijd blijft de trainer evenals de afgevaardigde bij de spelers in de kleedkamer en helpt met afdrogen 

en/of veters binden. Tevens worden de uitrustingen (rechts getrokken) en netjes terug in de tas gestoken. 
 De trainer let erop dat ieder kind zijn eigen kleding in zijn tas steekt. 
 De trainer gaat met de spelers naar de kantine om gezamenlijk iets te drinken. Daarna gaan de spelers naar hun 

ouders. 
 Poetsen gebeurt na een thuiswedstrijd meestal door de afgevaardigde. Zowel de thuiskleedkamer als die van de 

bezoekers. 
 De vuile uitrustingen worden na het verlaten van de  kleedkamer bij een thuiswedstrijd en bij het terugkeren van 

een uitwedstrijd door de trainer of afgevaardigde op de juiste plaats gezet. 

Belangrijk aspect binnen de club: GOEDE COMMUNICATIE !!! 

 

Pleintjes klaarzetten samen met de afgevaardigde. Geen veste keeper + rouleersysteem plaatsen. 

 


