
De 5 kenmerken van de Spor ng’70 trainer/coach

JO8-JO12
1. Je gee  veel individuele aandacht.

Kinderen hebben de behoe e om individueel te worden gehoord. In individuele gesprekjes 
help je de speler om zelf doelen te stellen op technisch, tac sch, mentaal en sociaal vlak. De 
nadruk ligt vooral op de inzet ten aanzien van deze taken en doelen.

2. Je zorgt voor een veilige sfeer en bouwt aan een vertrouwensband met de spelers.
Maak de verschillen in karakters, waarden en emo es bespreekbaar. Meer begrip voor 
elkaar  is essen eel om goed te kunnen samenwerken binnen een team. Geef ieder kind het 
gevoel dat hij of zij fouten mag maken.
Geef spelers de (individuele) aandacht die ze verdienen, door bijvoorbeeld ook eens te 
vragen hoe het thuis en op school gaat. Wees open en eerlijk als trainer/coach. Dit draagt bij 
aan wederzijds vertrouwen.

3. Je uitstraling is posi ef en enthousiast.
Je houding als trainer/coach straalt over op de kinderen. Zorg ervoor dat je houding dus 
posi ef en enthousiast is. Hoe enthousiaster jouw houding des te enthousiaster de kinderen 
zullen voetballen.
Complimenteer spelers met het uitvoeren van hun eigen taak en teamafspraken. Maak deze 
complimenten concreet door het gewenste gedrag te benoemen. Bijvoorbeeld “Wat goed 
dat je die bal met links schiet, zoals we hebben afgesproken” of “Heel spor ef om de 
tegenstander een handje te geven na de overtreding”.

4. Je laat ouders en spelers meedenken bij het maken van regels, afspraken en speelwijze.
Maak aan het begin van het seizoen samen met ouders en spelers regels en prak sche 
afspraken rondom trainingen (op jd komen, materiaal klaar ze en en opruimen, uitvoeren 
van oefeningen, et cetera) en wedstrijden (wissels, rijschema’s, voor- en nabespreking, et 
cetera).
Vraag de spelers hoe ze willen omgaan met elkaar, de trainer/coach, spelers van de 
tegenpar j, scheidsrechter en ouders. Betrek de spelers in jouw visie over de speelwijze. 
Vraag de spelers wat het voordeel (en nadeel) is van die speelwijze. Daag ze uit om hun eigen
bijdrage aan deze speelwijze te benoemen. Complimenteer de spelers voor hun bijdrage aan 
de afspraken en speelwijze!

5. Je bent stabiel in jouw s jl van coachen (ongeacht de tussenstand).
Blijf te allen jde op dezelfde manier (posi ef) coachen en aanwijzingen geven. Het is voor 
jeugdspelers belangrijk dat een coach herkenbaar blij  in zijn/haar gedrag, ongeacht de 
tussenstand. Geef dus dezelfde mate van aanwijzingen bij een voorsprong als bij een 
achterstand. Houd het bij taakgerichte aanwijzingen, alleen wanneer het nodig is.
Zorg dat jij als trainer/coach een voorbeeld bent in spor ef gedrag langs de lijn. Door te 
schreeuwen raken jeugdspelers overprikkeld en geïrriteerd. Gelatenheid of a euring zorgen 
juist weer voor onzekerheid.


