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HUISREGELS VOOR DE 

 

Jeugdtrainer 
 

 

 

 

I. Algemeen 

Deze Huisregels zijn een aanvulling op de individuele overeenkomst die elke jeugdtrainer bij 

FC Landen sluit en waarin de details van de respectieve rechten en plichten worden geregeld. 

Voor een goede gang van zaken vraagt de club dat de jeugdtrainer bepaalde principes naleeft. 

FC Landen vraagt dat elke jeugdtrainer zich houdt aan de reglementen die de KBVB en 

VoetbalVlaanderen hebben vastgelegd en waarvan de actuele versies te vinden zijn op hun websites. 

FC Landen vraagt dat elke jeugdtrainer erop toeziet dat de jeugdspeler handelt in overeenstemming 

met het Fair Play Charter van de FIFA, en dat hijzelf in een zelfde geest handelt, meer bepaald met 

betrekking tot de acht principes van respect: 

1. Respect voor de spelregels 

2. Respect voor de scheidsrechters en de officials 

3. Respect voor je eigen club 

4. Respect voor de tegenstrever 

5. Respect voor je medemaats 

6. Respect voor alle collega-voetballers 

7. Respect voor de supporters van andere ploegen 

8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs 

 

 

 

Contact 

Sportlaan 30 – 3400 Landen 

secretariaat@fclanden.be 

www.fclanden.be 

IBAN BE42 1030 1326 8254 

BTW BE 0411.636.722 

Hoofdsponsor 

 

 

 

Elke jeugdtrainer wordt geacht kennis te hebben genomen 
van deze huisregels en ernaar te handelen. 
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FC Landen vraagt ten slotte dat de jeugdtrainer handelt in overeenstemming met de Panathlon-

verklaring die door het clubbestuur is ondertekend op 16 oktober 2006, alsmede met elk ander door 

de voetbalfederaties uitgegeven document dat verband houdt met ethiek in de sport. 

II. Profiel 

De jeugdtrainer: 

✓ is het uithangbord van de club; 

✓ gaat bij wedstrijden verbaal of door zijn houding zijn boekje niet te buiten t.o.v. 

scheidsrechter en ouders; 

✓ is zich bewust van de grote rol die zijn persoonlijkheid speelt: hij is vriendelijk, motiverend 

en enthousiast; 

✓ kan enthousiasme opwekken bij zijn spelers; 

✓ straalt gezag uit bij zijn spelers; 

✓ stelt zich flexibel op. 

III. .Rol 

A. Opdracht 

De jeugdtrainer: 

✓ leidt de toegewezen spelersgroep op via trainingen en wedstrijden. 

B. Verantwoordelijkheden en taken 

De jeugdtrainer: 

✓ voert het sportief jeugdbeleid uit volgens de afgesproken sportieve visie voor de hem 

toegewezen spelersgroep; 

✓ bereidt de trainingen voor en verzorgt ze, uitgaande van de doelstellingen voor de 

verschillende leeftijdsgroepen → hij geeft maandelijks 1 training (onderbouw) dan wel 2 

trainingen (vanaf middenbouw) af aan de bouwcoördinator en/of de TVJO; 

✓ zet tekortkomingen om in leerdoelen; 

✓ is de eindverantwoordelijke voor de samenstelling van zijn kern; 

✓ zorgt tijdens wedstrijden voor een correcte wedstrijdvoorbereiding, met bespreking, 

coaching van het team op positieve wijze en het opmaken van een wedstrijdevaluatie; 

✓ zorgt vóór, tijdens en na de training en de wedstrijd voor een correcte aanwending van 

kleedkamers, materiaal en kledij; 
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✓ voert de evaluaties van de jeugdspelers uit op de afgesproken tijdstippen (in samenspraak 

met de bouwcoördinator en de TVJO); hij nodigt de spelers en ouders uit voor het 

evaluatiegesprek; 

✓ informeert de TVJO over de behoeften van de ploeg; 

✓ neemt deel aan de regelmatige jeugdtrainersvergaderingen; 

✓ maakt een correct gebruik van ProSoccerData voor trainingen, wedstrijden en evaluaties; 

✓ houdt in ProSoccerData de aanwezigheden bij voor trainingen en wedstrijden; 

✓ is bereid zich bij te scholen, wat door de club financieel wordt ondersteund; 

✓ werkt in ProSoccerData het wedstrijdverslag bij, zodat de TVJO te allen tijde kennis kan 

nemen van het wedstrijdverloop en van eventuele gebeurtenissen voor, tijdens of na de 

wedstrijd die verdere opvolging verdienen. 

C. Werkafspraken 

De jeugdtrainer: 

✓ is bij wedstrijden het eerste uithangbord van de club en draagt daarom altijd de clubkleding; 

hij ziet erop toe dat ook zijn spelersgroep dit doet; 

✓ zet na elk gebruik op training of wedstrijd op het B- en C-veld de doelen weer achter de 

omheining en maakt deze vast met het daartoe voorziene hangslot, of ziet er minstens op 

toe dat dit daadwerkelijk gebeurt; ook op het kunstgrasveld worden de doelen 

teruggeplaatst in de doelenzone; 

✓ zorgt voor orde in de kleedkamer en ziet erop toe dat de kleedkamer na elke training proper 

wordt achtergelaten; 

✓ in de regel is de trainer de laatste persoon die vertrekt NA de spelers; 

✓ maakt voor alle trainingen, wedstrijden, kwetsuren, evaluaties enz. consequent gebruik van 

de clubsoftware ProSoccerData. 
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D. Sociale media 

FC Landen verwacht dat zijn jeugdtrainers Facebook, Instagram, Twitter, Youtube enzovoort louter 

positief gebruiken. Daarom wordt van hem verwacht dat hij: 

- op sociale media niet achteloos kritiek uit op medetrainers, spelers, bestuur of club, alsmede 

op scheidsrechters, tegenstanders of andere teams; 

- op sociale media geen vertrouwelijke informatie verspreidt (ploegindelingen, gesprekken 

tussen ouder en trainer enz.); 

- sociale media niet gebruikt tijdens de wedstrijd (geen meerwaarde voor het spel); 

- op sociale media geen extra ruchtbaarheid geeft aan wedstrijduitslagen (conform de clubvisie 

primeert de individuele ontwikkeling op het wedstrijdresultaat). 

Bij herhaaldelijk misbruik van sociale media kan de club optreden (waarschuwing, tijdelijk non-actief, 

financiële boete, ontslag). 

 

IV. Functieomschrijving 

A. Sportief 

1. Hoofdfunctie 

De jeugdtrainer begeleidt spelers op trainingen en wedstrijden. Hij is verantwoordelijk voor de 

evaluatie en bijsturing van spelers tijdens trainingen en wedstrijden. 

2. Positie in de clubstructuur 

De jeugdtrainer legt bij de bouwcoördinator en de TVJO verantwoording af voor het eigen 

functioneren en dat van de spelers op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak. 

3. Omzetting naar de praktijk 

a) De jeugdtrainer geeft leiding aan de trainingen van jeugdspelers in een bepaalde categorie: 

✓ hij organiseert zich in een goede trainingsstructuur; 

✓ hij volgt het trainingsprogramma op: inhoud, timing, accenten; 

✓ hij analyseert de positietaken en de 3 hoofdmomenten (B+, B- en omschakeling); 

✓ hij zet tekortkomingen om in leerdoelen; 

✓ hij maakt evaluaties: ontwikkeling van de speler, SWOT; 

✓ hij voert de evaluatiegesprekken met de speler (vanaf U10) met behulp van ProSoccerData; 

✓ hij stemt met de TVJO af op technisch en tactisch vlak, door te schuiven spelers, posities 

enzovoort. 
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b) De jeugdtrainer stelt de training op, stuurt trainingen en wedstrijden bij en gaat over tot 

zelfevaluatie: 

✓ hij zet technische en tactische thema’s om in goede oefenstof, waarbij het fysieke aspect en 

het mentale aspect geïntegreerd worden; 

✓ vanaf U16 maakt hij ook een fysieke periodisering, met aandacht voor de leeftijdsspecifieke 

verschillen en accenten. 

c) De jeugdtrainer werkt mee aan het opleidingsbeleid van de club: 

✓ hij maakt twee evaluaties en beoordelingen van de spelers (kerstmis en maart); 

✓ bij een negatieve beoordeling voert hij een gesprek met speler en ouders over de werkpunten; 

✓ bij de aanwerving van nieuwe spelers laat hij deze driemaal testen. Na de derde keer geeft 

hij feedback aan de ouders en koppelt hij terug naar de TVJO. 

d) De jeugdtrainer draagt een verantwoordelijkheid: 

✓ hij is bereid de opleidingsvisie mee uit te dragen; 

✓ hij is bereid zich bij te scholen; 

✓ hij vervult een voorbeeldfunctie op en naast het veld; 

✓ hij is administratief in orde: ProSoccerData, trainingsvoorbereidingen; 

✓ hij dient tweemaandelijks trainingsvoorbereidingen in; 

✓ hij woont de reguliere jeugdtrainersvergadering bij; 

✓ hij ondersteunt de engagementen die de club aangaat en die bij het interprovinciaal 

jeugdvoetbal horen (onder meer de deelname aan de PJO-activiteiten) te ondersteunen en 

de spelers ter zake te motiveren; 

✓ na het functioneringsgesprek in augustus gaat hij in december een evaluatiegesprek met de 

TVJO aan. 
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B. Extra-sportief 

a) De jeugdtrainer is meer dan een sportieve schakel binnen de club; 

✓ is voornamelijk een begeleider en niet de tactische voetbalkenner; 

✓ maakt ruimte voor zelfontplooiing van de spelers; 

✓ geeft alle spelertjes, overeenkomstig de voorschriften, voldoende speelgelegenheid 

(minstens 50 %); 

✓ heeft oog voor teamspirit en lifestyle en brengt dat over op zijn groep; 

✓ is eerlijk en consequent in zijn handelen; 

✓ voelt de spelers aan en houdt rekening met hun leeftijdskenmerken; 

✓ maant de spelers aan omzichtig om te gaan met sociale media (Facebook e.d.): geen 

kwetsende commentaren over medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters enzovoort. Hij 

geeft hierin zelf het goede voorbeeld. Pestgedrag, ook online, zal altijd worden gestraft. 

b) De jeugdtrainer vertegenwoordigt de club bij infoavonden, mosselsoupers, clubtornooien en 

andere events. 

c) De jeugdtrainer motiveert zijn spelers om deel te nemen aan de extra-sportieve activiteiten. 

 

V. Kennisneming 

Dit reglement wordt via mailing ter beschikking gesteld van de jeugdtrainer. Aldus wordt elke 

jeugdtrainer geacht ervan kennis te hebben genomen. 

 

FC Landen – 30.12.2020 
 


