
Charter voor trainers  
 

De trainer hoort een voorbeeldfunctie te vervullen t.o.v. de jeugdspelers die 

hij/zij begeleidt. Het is dan ook belangrijk dat de trainer als ambassadeur van de club de positieve 

waarden en normen van de club naar buiten brengt. Boorsem Sport verwacht van haar trainers dan 

ook: 

 Respect voor het opleidingsplan en de voetbalvisie van de club door middel van: 

o Het kind centraal te plaatsen. 

o Resultaat te onderschikken aan opleiding en begeleiding. 

o Fun &Formation 

o Spelers te binden aan de club 

 Alle jeugdspelers die regelmatig trainen (de norm is 8 van de 10 trainingen per maand) 

hebben recht op minimum 50% speelgelegenheid. Uitzondering op de regel is indien een 

speler uit de bovenbouw een erg grote achterstand heeft t.o.v. de ploeggenoten. Het is de 

trainer die in overleg met en goedkeuring van de jeugdcoördinator beslist in welke 

wedstrijden spelers met een grote achterstand speelkansen krijgen. 

 Treed niet in discussie met spelers en/of ouders voor, tijdens of na de wedstrijd. Indien nodig 

kan er een afspraak gemaakt worden na een training om de problemen op te lossen. Na een 

wedstrijd lopen de emoties soms hoog op, probeer dit dus ten alle tijden te vermijden. Denk 

eraan dat je een voorbeeldfunctie uitoefent. 

 Informeer de jeugdcoördinator steeds zo snel mogelijk over onregelmatigheden of 

problemen. 

 Communicatie is een cruciale factor binnen de jeugdopleiding. Breng ouders daarom steeds 

op tijd op de hoogte van activiteiten. Communicatie tussen trainer en ouders gebeurt via 

Socceronline (sms-service) of via Whatsapp (groepsgesprek met alle ouders). 

 Terreinen worden steeds opgeruimd na een training en wedstrijd. Hesjes, hoedjes, ballen 

horen thuis in het materiaallokaal, doelen horen thuis op hun plaats naast het voetbalplein. 

 Kleedkamers worden naar behoren schoongemaakt en worden na gebruik afgesloten. Na een 

wedstrijd en training zorgt de trainer of de afgevaardigde dat het licht en de verwarming uit 

is in de gebruikte kleedkamer van zijn eigen team en de kleedkamer van de tegenstander. 

 Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien worden gepland in samenspraak met de AVJO, 

TVJO &jeugdcoördinator.  

 Trainingen starten stipt en eindigen stipt. Zodoende komt de planning van andere ploegen 

niet in het gedrang en moeten ouders niet nodeloos wachten. 



 Het opmaken van een individuele spelersevaluatie (twee keer per seizoen). 

 Het correct en volledig invullen van Socceronline. Dit houdt in: aanwezigheden tijdens 

trainingen en wedstrijden, wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdverslag (registreren van de 

speelminuten en optioneel de evaluatie van spelers individueel en ploeg als collectief). 

 De trainer dient zijn kritiek op de scheidsrechter steeds onder controle te houden. Hierin 

moet hij/zij een voorbeeld zijn voor de spelers. Een trainer die door de scheidsrechter 

gesanctioneerd wordt, moet verplicht op gesprek komen bij de jeugdcoördinator die 

oordeelt over eventueel bijkomende sancties. Trainers die een financiële boete opgelegd 

krijgen door de KBVB dienen deze zelf te dragen. 

 


