PUPILLENVOETBAL

ROL TRAINER/COACH
ONDER 8 - ONDER 12

Plezier en ontwikkeling voorop

Wanneer ik een wedstrijd
speel vind ik het leuk om ...
... vaak aan de bal te komen, veel te
scoren en de bal af te pakken

... mijn naam te horen en merken dat
ik het al best goed doe

... samen met mijn vriendjes en
vriendinnetjes te spelen
... te merken dat ik steeds beter word
door zelf oplossingen te bedenken

... zelf acties te maken en
te leren samenspelen

... aangemoedigd te worden en
complimenten te krijgen
... proberen
te winnen!

... op verschillende posities
te spelen

MIJN ROL ALS TRAINER/COACH

Voor de wedstrijd
	Bereid ik de wedstrijd voor
(maak o.a. een wisselschema)
	Maak ik kennis met de coach(es)/leider(s)
van de tegenpartij en de spelbegeleider/
pupillenscheidsrechter
	Hou ik een korte voorbespreking, betrek de spelers
daarbij door samen kort in te gaan op de laatste 		
training en de komende wedstrijd
En/of warming-up spelletjes met bal
	Laat ik de spelers een boks doen met de tegenstanders, hun coach(es) en de spelbegeleider/
pupillenscheidsrechter

Tijdens het voetballen
Sta ik samen met de wisselspelers aan de lange
zijde van het veld (tegenover de ouders)
	Zorg ik dat mijn spelers evenveel spelen
	Laat ik de spelers voor en achter of op
verschillende posities spelen
	Moedig ik mijn spelers altijd positief aan
	Laat ik de spelers zelf keuzes maken
	Geef ik individuele aandacht aan mijn spelers
	Vraag ik mijn spelers tijdens de time-outs en in
de rust wat goed gegaan is en bespreken we wat
nog beter kan

Na de wedstrijd
	Laat ik de spelers penalty’s
nemen
	Bedank ik samen met mijn spelers
de tegenstander, de coach(es)/
leider(s) en de spelbegeleider/
pupillenscheidsrechter
	Blik ik met mijn spelers kort terug
op de wedstrijd
	Geef ik individuele aandacht aan al
de spelers
Kijken we kort vooruit naar de volgende training.
	Sluit ik altijd positief af!

Voor meer informatie kijk op knvb.nl/pupillenvoetbal

