Hoofdstuk 3 Trainers

Een trainer moet de volgende eigenschappen
bezitten. De trainer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft tactisch inzicht
is communicatief sterk
is flexibel ingesteld
is geduldig, sociaal en didactisch vaardig
bezit organisatorisch vermogen
coacht op een positieve manier
legt een actieve en creatieve instelling aan de dag
is vaardig, passend bij het te trainen niveau
toont interesse voor andere trainers en teams
is in staat spelers te motiveren
bevordert de teamgeest
handhaaft de discipline tijdens de training en de wedstrijd
staat open voor nieuwe trainingsvorm

De trainers zijn te verdelen in een aantal groepen:
1
2
3

De hoofdtrainer
De keeperstrainer
De verenigingstrainers

3.1 De hoofdtrainer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geeft 2 keer per week training aan de A junioren
doet het mede coachen van de teams
begeleidt zijn assistent-trainers
bezoekt regelmatig wedstrijden van lagere teams uit zijn leeftijdscategorie
Bij eventuele blijvende conflicten is het de bedoeling dat de JB wordt
ingelicht. (zie onderstaande toelichting)
geeft begeleiding aan de overige trainers in zijn groep(o.a. met trainingsstof)
neemt 3 keer per jaar deel aan de bijeenkomsten met overige
trainers. Deze bijeenkomsten worden door de coördinator trainers
belegd.
houdt contact met de keeperstrainer
mailt zijn bevindingen over teams en individu aan het einde van een
periode (herfst, winter, mei) naar de jeugdcoördinator van de A junioren

3.2 De keeperstrainer




De keeperstrainer geeft training aan de jeugdkeepers (zie verder
hoofdstuk 6 en bijlage B)
hij heeft overleg met de leiders van de betreffende teams
verder stemt hij periodiek af met de hoofdtrainer over de voortgang en
resultaten

3.3 De verenigingstrainer
De verenigingstrainer is een trainer die vanaf de b-jun trainen geeft.
• heeft op regelmatige basis contact met de coördinator trainer
• de verenigingstrainer heeft de mogelijkheid om zijn oefenstof te overleggen
met de coördinator Trainers
• op wedstrijddagen probeert hij samen zijn team te coachen. Als dit niet kan
heeft hij contact met de leider van het team
• coacht (jongere) assistent verenigingstrainers in
samenspraak met de hoofdjeugdtrainer indien gewenst
• bezoekt de trainers bijeenkomsten in zijn leeftijdsgroep.
• Heeft het recht op de trainers site van AZ talentenplan.

