
SPORTIEF 
COACHEN
“Daar komen plezier, zelfvertrouwen  
en motivatie van onze spelers samen.”

Binnen de vereniging werken aan een veilig en plezierig 
voetbalklimaat? Dan is sportief coachen iets voor jullie!

DOEL SPORTIEF COACHEN
Trainers, coaches en leiders vanuit dezelfde visie leren coachen 
waardoor spelers met nog meer plezier leren voetballen.

VOOR WIE?
Trainers, coaches en leiders van jeugdteams (pupillen en junioren).

DUUR
Sportief coachen bestaat uit 2 themabijeenkomsten en een voor
gesprek en evaluatie met het bestuur.

“ONzE TRAjECT
bEgELEIDER gINg 
ECHT OP zOEk: 
WAAR WRINgT NU 
DE SCHOEN bIj 
jULLIE VERENIgINg? 
DAAR HEEFT HIj DE 
kADER AVONDEN OP 
AANgEPAST”
bestuurder

“WAT HET mEEST 
AANSPREEkT IS HET 
zICHTbAAR mAkEN 
VAN gEDRAg; DAT 
IS HEEL gOED NAAR 
VOREN gEkOmEN. 
HET POSITIEVE 
bENADRUkkEN: 
DAT WAS ECHT EEN 
EyE OPENER”
coach 4



EVALUATIE 
BIJEENKOMST
bESTUUR

 evaluatie
 aanbevelingen

INSPIRATIE
BIJEENKOMST
bESTUUR

 rol bestuur 
 beleid s&r
 wensen kaderavond 

KADERAVOND I
TRAINERS, COACHES, 
LEIDERS

  begeleiden van  spelers
 afspraken maken
  positief coachen en het effect 

op spelers
 aanspreken op gedrag

KADERAVOND 2
TRAINERS, COACHES, 
LEIDERS

  bespreken van 
 praktijkervaringen

 omgaan met ouders
  omgaan met winst en  

verlies

PRAkTIjkOPDRACHT

De jeugdtrainer/coach/leider heeft een belangrijke rol in het zorgen 
voor een veilig en plezierig voetbalklimaat. Wat zijn nu de kwaliteiten 
van een goede jeugdtrainer?

Op de bijeenkomsten krijgen trainers, coaches en leiders inzicht in het 
effect van hun eigen handelen. Een aanmoediging, een compliment, 
een aanwijzing of corrigerende opmerking: het is van grote invloed 
op het gedrag van de speler! 
 
Het zijn interactieve bijeenkomsten waarbij we gebruik maken van 
verschillende filmpjes, ervaringen van de deelnemers, praktijk
opdrachten en situatie kaarten.

Er zijn twee themabijeenkomsten voor trainers, coaches en leiders van de jeugdteams.  
We starten en besluiten met een bestuursgesprek. De inhoud wordt mede bepaald door  
de wens van de vereniging. 

HOE VERDER?
COACh DE COACh
Dit verenigingstraject leidt eigen 
mensen binnen de vereniging op, die 
de eigen trainers gaan coachen in de 
praktijk.

VERENIgINgSBOx
Een seizoensplan en veel voorbeelden, 
filmpjes en materiaal om als vereniging 
zelf verder beleid te ontwikkelen en 
bijeenkomsten voor trainers, coaches, 
leiders te organiseren.

Voor deze en andere ondersteunings
mogelijkheden:
zuid1verenigingsadvies@knvb.nl

AAN DE SLAg mET SPORTIEF COACHEN

mEER WETEN OVER SPORTIEF COACHEN OF AANmELDEN?
zuid1verenigingsadvies@knvb.nl

mailto:%20zuid1-verenigingsadvies%40knvb.nl?subject=Aan%20de%20slag%20met%20Sportief%20Coachen
mailto:zuid1-verenigingsadvies%40knvb.nl?subject=Aan%20de%20slag%20met%20Sportief%20Coachen

