
 
 

Trainerscharter Gedragsrichtlijnen K. RDZ 

Charter voor de jeugdtrainers 

 

Deze afspraken zijn niet bedoeld om u als trainer af te schrikken, wel om misverstanden te vermijden 

en problemen te voorkomen. 

Iedere trainer verklaart zich te houden aan de volgende afspraken: 

 

• De trainer zorgt ervoor dat iedere speler speelgelegenheid krijgt. Iedereen speelt gedurende 

minimum 50% van de wedstrijd. We streven naar 75%. 

• De trainer coacht opleidingsgericht in plaats van resultaatgericht! 

• Wees sportief naar de tegenstanders en de scheidsrechter toe. 

• De trainer stelt “FUN” voorop ! 

• De trainer spreekt de taal van het kind. 

• De trainer moedigt de spelers positief aan en vermijdt negatieve coaching. 

• Iedere speler is even belangrijk! De trainer behandelt iedere speler op dezelfde manier met 

respect voor de speler. Doch, de speler dient zich te schikken naar de trainer. 

• De trainer is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid wordt. Bij ziekte 

of afwezigheid zorgt de trainer zelf voor vervanging (bij collega’s). Indien dit niet mogelijk is 

verwittigt hij de spelers/ouders alsook de jeugdcoördinator en TVJO. 

• De trainer bepaalt de ploegtactiek (volgens de visie van de club) en de ploegsamenstelling. 

Over vervanging en niet-selecties wordt enkel uitleg gegeven aan de speler zelf. 

• Wij zeggen NEEN tegen elke vorm van racisme. 

• We laten geen ouders toe in de kleedkamers of gang van de kleedkamers. Enkel bij de U6 

en U7 mag er 1 ouder per kind mee naar de kleedkamers. 

• De trainer is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn ploeg. Hij geeft de 

jeugdcoördinator en/of TVJO uitleg bij onregelmatigheden binnen zijn ploeg.  

• De trainer zorgt ervoor da de gebouwen en kleedkamers tijdens de trainingen en wedstrijden 

net blijven. Hij zorgt ervoor dat de kleedkamers gekuist zijn (beurtrol bij spelers) en dat het 

materiaal die hij gebruikt heeft, ordentelijk en net weer op zijn plaats terecht komen. 

• Na de training zorgt de trainer dat het veld opgeruimd is. (vb doelen weer op hun plaats). 

• De trainer zorgt ervoor dat pestgedrag onder de spelers onmiddellijk wordt aangepakt. 

Eveneens heeft hij hier een voorbeeldfunctie. 

• De trainer maakt zijn spelers beter, technisch, tactisch als fysisch. Hij maakt er een hecht 

team van. 

• De trainer heeft een voorbeeldfunctie: 

- hij drinkt geen alcoholische dranken voor de wedstrijd; 

- hij rookt niet in het bijzijn van de kinderen/spelers; 

- geen ongepast taalgebruik. 
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• Elke vorm van strafrechtelijke feiten binnen de club of naar de spelers toe worden snoeihard 

aangepakt. Er zal dan steeds en onmiddellijk klacht worden neergelegd bij de politie. 

• De trainer waakt over de goede sfeer en het volgen van de reglementen en visie van de club. 

• De scheidsrechter heeft steeds gelijk (ook al heeft hij geen gelijk). De trainer geeft geen 

commentaar op de scheidsrechter en zorgt dat de spelers dit ook niet doen. 

 

Bij zware of herhaaldelijke overtredingen zal de TVJO in samenspraak met het bestuur een mogelijke 

sanctie bekijken. (geldelijke boete, schorsing, verwijdering uit de club, …) 

 

Het spreekt voor zich dat dit maatregelen zijn die we niet graag nemen. 

 

Wij streven er als club naar om een goede naam in de jeugdopleiding te verwerven/houden. 

 

 

Voor akkoord,         Te Zoutleeuw,  

 

        

Datum:   ….../….../ 2019 

 

 

Naam, voornaam en handtekening met vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. 

 

De trainer  K RDZ (naam en functie) 

……………………………………………………………….  ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………  ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………  ………………………………………………………………. 
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