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Bijlage 3: WAT  IS COACHEN! 
 
Coachen is het beïnvloeden van spelers  
 
Coachen moet gesplitst worden in twee soorten : 
1. Coaching van het kader.  
2. Coaching van spelers onderling.  
 
In eerste instantie gaan we ons richten op de coaching van het kader naar de spelers. 
Om te kunnen coachen zal men eerst moeten waarnemen. Om goed te kunnen 
waarnemen is het noodzakelijk dat we ons tijdens de wedstrijd niet laten meeslepen 
door allerlei gebeurtenissen die ons kunnen afleiden en die niet direct met het spel te 
maken hebben. We kunnen ons beter bezig houden met de oorzaken en de gevolgen 
die uiteindelijk het resultaat van de wedstrijd bepalen. Goed kunnen waarnemen, dus 
ook goed kunnen opslaan, bewaren.  
 
Hoe leer je coachen?  
Dit is een veel gestelde vraag waarop het antwoord niet makkelijk te geven is.  
Toch gaan we een poging wagen. Coaching heeft te maken met ervaring. Ervaring op 
velerlei gebied. Je kunt het alleen onder de knie krijgen door het te doen. Soms weet 
een coach ineens dat hij een situatie een aantal jaren geleden niet goed heeft 
beoordeeld. De ervaring heeft hem geleerd dat hij er anders mee om moet gaan. (Een 
ezel stoot zich niet twee maal aan de zelfde steen).  
 
De coach moet dus ook kritisch zijn op zichzelf.  
Voor de ontwikkeling als coach geldt hetzelfde als de ontwikkeling van een speler. Het 
heeft tevens te maken met het plezier dat hij er zelf aan beleeft.  
Als de voetballers dan een beter resultaat gaan boeken dan neemt het plezier alleen 
maar toe en werkt dan op iedereen als doping.  
 
Het leren coachen onderscheiden we in vijf fasen :  
1. Kennis van en inzicht in het voetbalspel.  
2. Het lezen van het voetbalspel.  
3. Doelstellingen.  
4. Stellen van prioriteiten.  
5. Maken van plannen.en evalueren.  
 
 
Het zal intussen iedereen duidelijk zijn dat het trainen en coachen van 
jeugdvoetballers niet iets is dat een mens zomaar even doet.  
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De trainer moet van te voren uitmaken wat hij de spelers tijdens de eerstvolgende 
training wil bijbrengen op basis van zijn bevindingen van de afgelopen week. 
 
De Leider 
Een goede leider is nodig om spelers te begeleiden en te coachen in het proces van 
minipupil tot en met A junior. Helaas constateren wij dat leiders soms moeilijk zijn te 
vinden. Een leider dient ook te worden ondersteund.  
Duidelijk moet zijn dat een leider, net als een trainer, een voorbeeldfunctie heeft voor 
de jeugdspelers. Het gedrag van een leider helpt mee de normen en waarden van de 
vereniging uit te dragen. Maar een leider, die zich hier niet aan houdt, zal de 
vereniging een verkeerd imago geven. De begeleider is ook vaak de eerste persoon 
die contact heeft met de ouders van de jeugdspelers.  
 
Taken van de leider(s): 
Over de diverse afspraken tussen leiders/spelers/ouders kunnen goede afspraken 
gemaakt worden tijdens een 'voorlichtingsbijeenkomst' voor alle betrokkenen aan het 
begin van het seizoen. De navolgende punten behoren tot de verantwoordelijkheden 
van de diverse leiders: 
- zorgdragen voor beleving en daarmee PLEZIER IN HET VOETBALSPEL 
- goede kontakten onderhouden met spelers en ouders (vooral bij F, E , D jeugd) 
- zorgdragen voor de kleding van de spelers. 
- hij/zij is verantwoordelijk voor voldoende spelers in zijn of haar elftal alsmede, 
  indien  noodzakelijk, voor het regelen van (voldoende) vervoer daarvoor. 
  NB. Voor selectie-elftallen is dit de taak en verantwoordelijkheid van de  
  trainer/coach. 
- hij/zij dient ook voor een grensrechter zorg te dragen of eventueel zelf te gaan  
  vlaggen. 
- zorgen dat spelers/ouders tijdig afmelden i.v.m. vervanging spelers, vervoer, 
   etc. E.e.a. in goed overleg met andere leiders en trainer/coaches. 
- maakt met de spelers afspraken omtrent het schoonmaken en netjes 
  achterlaten van de kleedkamers 
- probeert te bereiken dat alle spelers na afloop van training en wedstrijd  
  douchen op badslippers. 
- de leider zorgt bij de D pupillen en bij de junioren dat het wedstrijdformulier 
  wordt ingevuld. 
- het schrijven van een verweerschrift indien bij een wedstrijd een speler d.m.v. 
  een rode kaart uit het veld is gestuurd of als de wedstrijd is gestaakt.  
- begeleiding en coaching van de groep vóór, tijdens en na de wedstrijd. 
- uitslagen invullen of doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. 
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Het is van groot belang om (vooral jonge) spelers op een positieve wijze te coachen. 
Spelers niet constant wijzen op fouten en tekortkomingen, maar waardering tonen 
voor de positieve punten in hun spel! 
Trainers, leiders en spelers dienen een positieve benadering t.o.v. andere spelers, 
scheidsrechters, leiders, enz., zoveel mogelijk te stimuleren. 
Dit is erg belangrijk voor alle leden van onze vereniging GVV’63. 

 
 


