
 

Algemeen 

1) De jeugdtrainer moet een voorbeeld zijn voor zijn spelers (in woordgebruik en 

handelswijze). 

2) Hij eist de nodige discipline, beleefdheid en sportiviteit van zijn spelers. 

3) Elk initiatief van de jeugdtrainers is welkom, doch er moet vooreerst overlegd 

worden met de jeugdcoördinator. 

4) De jeugdtrainers zullen de spelers van hun elftal evalueren op de daartoe 

bestemde formulieren. Een eerste keer tegen uiterlijk 15/12/2018 en een 

tweede keer tegen uiterlijk 15/03/2019. Zij zullen de formulieren tegen voor- 

noemde datum aan de jeugdcoördinator bezorgen. 

5) Tot de volledige afloop van het seizoen 2018-2019 inclusief tornooien zal de 

jeugdtrainer zijn elftal begeleiden. 

6) De door de jeugdtrainer opgelopen boetes zullen door hemzelf moeten 

betaald worden. 

7) De jeugdcoördinator heeft de uitsluitende bevoegdheid om spelers van een 

lagere categorie door te schuiven naar een hogere categorie. Het 

doorschuiven van jeugdspelers van een hogere categorie naar een lagere 

categorie is totaal verboden. 

8) De jeugdcoördinator heeft de uitsluitende bevoegdheid om te beslissen over 

welke spelers ieder jeugdelftal kan beschikken. 

9) Wat aangaat het afsluiten van oefenwedstrijden kunnen de jeugdtrainers 

enkel een voorstel doen minstens 14 dagen op voorhand aan de JC’s.  

10) De jeugdtrainers verbinden er zich toe een gekwetste speler de nodige 

informatie en formuleren te bezorgen voor aangifte van dit sportongeval en er 

op toe te zien dat het aangifteformulier correct is ingevuld. 

11) De jeugdtrainers verbinden er zich trouwens toe met hun spelers aanwezig te 

zijn op de niet-voetbalgerichte en voetbalgerichte activiteiten georganiseerd 

door de Club en engageren zich om aan al deze activiteiten hun 

medewerking te verlenen. 

12) Alle voor de jeugdspelers door de Club georganiseerde niet-voetbalgerichte 

activiteiten zowel buiten als binnen de terreinen en accommodatie van de  

Clubzullen door de jeugdtrainers bij de jeugdspelers en hun ouders  

Gepropageerd worden. Zij zullen ervoor zorgen dat de inschrijvings- 

formulieren tijdig aan de jeugdspelers en zeker voor de jongste categorieën 



(U6-U13) aan de ouders bezorgd worden. Zij zullen ook tijdig de  

inschrijvingsformulieren terugbezorgen aan de jeugdcoördinator van hun  

categorie. 

13) Jeugdtrainers die zich niet houden aan de algemene en voetbalrichtlijnen 

gegeven door de jeugdcoördinator zullen door de jeugdcoördinator onder 

leiding van de Voorzitter gehoord worden en kunnen eventueel 

gesanctioneerd worden. 

14) De jeugdtrainers engageren er zich toe aanwezig te zijn op de twee- 

maandelijkse vergaderingen van de jeugdtrainers en alle andere bijkomende 

vergaderingen teneinde de doelstellingen van een goede jeugdwerking te 

kunnen verwezenlijken. 

15) De jeugdtrainers die hun samenwerking met de club willen beëindigen zullen 

de Jeugdvoorzitter daar minstens twee maand op voorhand van verwittigen e

n zullen alle hen door de club ter beschikking gestelde goederen en zaken bij 

het einde van de samenwerking teruggeven in goede staat van onderhoud. 

 

Trainingen 
 

1) Ten laatste twintig minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. 

2) Vijf minuten voor het begin van de training naar het oefenveld. 

3) SAMEN uit en naar de kleedkamer. 

4) Het aantal trainingsballen controleren voor en na de training 

5) Zorg voor het trainingsmateriaal. Eis dit ook van je spelers ! 

6) Aanwezigheidslijst van de spelers bijhouden in soccer online.  

7) De jeugdtrainer zal elke wijziging in de trainingsdata en uren tijdig melden aan 

de jeugdcoördinator. 

8) Indien het onmogelijk is om training te geven te begeleiden gelieve dan 

onmiddellijk contact op te nemen met de jeugdcoördinator zodat deze kan 

zorgen voor een waardige vervanger. 

9) Controle van de kleedkamers zowel voor als na de trainingen (in samen- 

spraak met ploegafgevaardigde). In principe moeten de kleedkamers binnen 

het kwartier volledig vrij gelaten worden. 

10) De jeugdtrainer stelt een planning op zodanig dat de kleedkamers na training 

en thuiswedstrijden proper gekuist worden. 

11) De jeugdtrainers en zijn spelers zorgen ervoor dat na de trainingen de doelen 



van het terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen over 

de omheining van het terrein. 

12) De jeugdtrainers zullen er ook voor dat de doelen in de grond verankerd 

worden tijdens de trainingen. Dit is verplicht omwille van de veiligheid van de 

spelers. De jeugdtrainers zullen er ook op toezien dat de verankeringspinnen 

na de trainingen niet in de grond of op het speelveld achterblijven. 

13) De jeugdtrainers zullen wekelijks hun trainingen in soccer-online klaarmaken 

14) De jeugdtrainers moeten het gedetailleerd oefen-programma aangepast aan 

het jaarprogramma zo volledig mogelijk proberen volgen opgemaakt door de 

jeugdcoordinator. 

 

Wedstrijden 

1) Indien het onmogelijk is om een wedstrijd te begeleiden gelieve dan 

onmiddellijk contact op te nemen met de jeugdcoördinator zodat deze kan 

zorgen voor een waardige vervanger. 

2) De jeugdtrainers zullen bij competitiewedstrijden en oefenwedstrijden een 

rode armband dragen. 

3) Controle van de kleedkamers zowel voor als na wedstrijden (in samenspraak 

met ploegafgevaardigde). In principe moeten de kleedkamers binnen het 

kwartier volledig vrij gelaten worden en proper gekuist te worden. 

4) De jeugdtrainer is alleen verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn elftal 

maar dient rekening te houden met het feit dat iedere speler van zijn elftal 

minstens 50% moet spelen. Wat aangaat de doelmannen, 

dienen deze tweemaal per maand een volledige competitiewedstrijd te spelen 

5) De jeugdtrainers zijn verplicht een 4-3-3 te spelen uitgezonderd de U21 (nvt) 

       zij spelen het systeem overeengekomen met de trainer van het eerste elftal 

Om de spelers optimaal te kunnen voorbereiden op de overstap naar het 

eerste elftal (betreft het hier een zeer jeugdig elftal dan kan er eventueel  

nog 4-3-3 gespeeld worden tot zij alles onder de knie hebben). 

6) De jeugdtrainers zullen er ook voor zorgen dat de doelen in de grond 

verankerd worden tijdens de wedstrijden. Dit is verplicht omwille van de 

veiligheid van de spelers. De jeugdtrainers zullen er ook op toezien dat de 

verankeringspinnen na de wedstrijden niet in de grond of op het speelveld 

achterblijven. 



7) De jeugdtrainers zullen er bij de kampioenschapswedstrijden en oefen- 

wedstrijden voor zorgen dat zij de uitgangssportkledij dragen. 

8) De jeugdtrainers zullen er voor zorgen dat bij de uitwedstrijden de spelers van 

hun elftal zich voornaam en beleefd gedragen zowel thuis alsook op de 

terreinen van de tegenstrevers. 

9) Tijdens de rust van de wedstrijden blijven de jeugdtrainers in de kleedkamer 

bij hun jeugdspelers. 

10) De jeugdtrainers en zijn spelers zorgen ervoor dat na de wedstrijden de 

doelen van het terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde 

plaatsen over de omheining van het terrein. 


