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 REGLEMENT COACHES  
	
Visie 

• De coach staat achter de visie en de sportieve doelstellingen die werden uitgewerkt door de 
club 

• De coach brengt deze visie over op de spelers en de ouders 
• De coach gaat akkoord met de gedragsregels, panathlon verklaring en het fair-play charter 

 
Communicatie 

• Het enige officiële communicatiekanaal is ProSoccerData 
• De wedstrijdselectie dient gecommuniceerd te worden na de laatste teamtraining via 

ProSoccerData  
• Bij wijzigingen in het trainingsschema zal dit gecommuniceerd worden via ProSoccerData, 

evenals bij afgelastingen 
• Het schema betreffende de midseason evaluaties zal door de teamcoach worden 

opgemaakt en gecommuniceerd worden via ProSoccerData 
 
Afwezigheid 

• Bij een afwezigheid neemt de coach contact op met de coördinator en zorgt de coach zelf 
voor een vervangtrainer voa de trainerspool 

 
Administratie 

• De coach maakt gebruik van ProSoccerData om de administratie steeds up to date te 
houden 

o Aanwezigheden trainingen 
o Thema en doelstelling trainingen (op basis van leerplan) 
o Selectie wedstrijd 
o Wedstrijdvoorbereiding (inclusief doelstellingen + opstellingen)  
o Wedstrijdverslag 

§ U6-U7: Niet van toepassing 
§ U8-U9: Elke speler beoordelen alsook een kort wedstrijdverslag (inclusief 

positieve en werkpunten) 
§ U10-U13: Elke speler beoordelen, doelpunten bijhouden en een kort 

wedstrijdverslag uitschrijven (inclusief positieve en werkpunten) 
§ U14-Beloften: Elke speler beoordelen, doelpunten en assists bijhouden en 

een uitgebreid verslag uitschrijven (inclusief positieve en werkpunten - op 
basis van de doelstellingen) 

o Evaluaties (3x per seizoen) invullen 
 
Uitstraling 

• In cluboutfit op trainingen en wedstrijden 
• Niet roken en alcoholische dranken consumeren in het bijzijn van de spelers 
• Voorbeeldfunctie tegenover de spelers en ouders, blijft rustig en objectief 

 
Materiaal 

• Vooraf aan het seizoen krijgt elke coach een materiaalpakket van de club, deze dient op 
het einde van het seizoen binnengebracht te worden 

• Algemeen trainingsmateriaal behandel je met zorg en wordt teruggeplaatst in de voorziene 
container/ruimte 

 
Training 

• Iedere training wordt voorbereid (eventueel uitgetekend op ProSoccerData) op basis van 
het maandplan en de leerplandoelstellingen 

• Duur en locatie staan steeds aangegeven op ProSoccerData, dit dient gerespecteerd te 
worden 

• De coach is steeds 20 minuten vooraf aan de training aanwezig 
• Zet elke oefening (in de mate van het mogelijke) reeds klaar voor de start van de training 
• Bij extreme weersomstandigheden zorgt de club voor een alternatieve training 
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Wedstrijd 

• Voor thuiswedstrijden 15 minuten vooraf aan het afspraakuur aanwezig zijn: 
o U6-U13: Doelen verplaatsen naar het speelveld en potjes klaarzetten 
o U14-Beloften: Cornervlaggen plaatsen 

• Afspraakuren: 
o U6-U7: 30 minuten vooraf aan de wedstrijd 
o U8-U9: 45 minuten vooraf aan de wedstrijd 
o U10-U13: 1 uur vooraf aan de wedstrijd 
o U14-U16: 1u15 vooraf aan de wedstrijd 
o U17-Beloften: 1u30 vooraf aan de wedstrijd 

• Wedstrijdbespreking (vanaf U10) via videobeelden, powerpoint of tekenbord 
• De wedstrijdopwarming duurt maximaal 30 minuten op basis van techniek, 

wedstrijdvormen, afwerking en explosiviteit. Vanaf U14 volgt men het performance 
programma 

• De wil om te winnen is belangrijk maar het mag geen hoofddoel zijn, de opleiding en de 
individuele en collectieve doelstellingen blijven prioritair: 

o Elke speler speelt op verschillende posities 
o Elke speler speelt minimaal 50% 

• Opbouwende en gerichte coaching naar spelers toe, steeds positief overbrengen 
• De coach uit zich nooit negatief tegenover de wedstrijdleiding, ouders, tegenstander,.. 
• Boetes die worden opgemaakt door de KBVB omwille van onsportief gedrag of 

handtastelijkheden worden verhaald op de coach in kwestie 
 
Tornooien 

• Tornooilijst is in communicatie met de tornooiverantwoordelijken en de coördinator 
 
Oefenwedstrijden 

• Oefenwedstrijden mogen vastgelegd worden door de coach op voorwaarde dat deze 
minstens 14 dagen vooraf aan de wedstrijd worden doorgegeven aan de coördinator. Die al 
dan niet zijn akkoord geeft. 

 
Kleedkamers 

• De kleedkamerindeling is te consulteren op ProSoccerData of op de TV-schermen in de 
kantine 

• De coach duidt vanaf U12 kleedkamerverantwoordelijke aan die na afloop van de training 
de kleedkamer kuisen. Tot U11 is de Team Manager en de coach hiervoor verantwoordelijk. 

• Elk team krijgt na afloop van de training of wedstrijd 20 minuten om te douchen, de coach 
en Team Manager ziet hier op toe 

 
Problemen 

• De coach is het eerste aanspreekpunt voor problemen met spelers of ouders, indien het 
probleem niet opgelost is. 

o Gesprek met de coördinator (opvolging van TVJO & Academy Manager)  
 
Ondersteuning 

• De coach helpt minstens een halve dag mee aan een clubactiviteit (eetfestijnen, tornooien, 
voetbalstages,..) 

• Tot en met U13 zorgt de coach dat hij minstens één keer met zijn team oploopt het 
seniorenteam. 

 
Panathlon verklaring en fairplay charter respecteren 

• Akkoord gaan met de panathlon verklaring over ethiek binnen de Jeugdsport 
• Akkoord gaan met het fairplay charter uitgeschreven door FIFA en UEFA 
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 Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”   
 
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels 
vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 
 
We verklaren dat: 
 
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en 
met goede planning zullen nastreven. 

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen 
nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een 
gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. 
Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. 

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als 
mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We 
zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de 
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen 
helpen hun emoties te beheersen. 

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de 
hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-
play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. 

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in 
hun sport. 

 
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de 
jeugdsport te bannen. 

• Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale 
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, 
gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan 
sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat 
van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, 
ras of cultuur. 

 
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken 
en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door 
ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen 
te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. 

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende 
klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, 
aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die 
betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, 
opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, 
psychologen, topatleten, de kinderen zelf… 

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste 
niveaus om deze code op te volgen. 

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 
 
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun 
in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst 
met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van 
de jeugdsport. 

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent 
een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit 
betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 
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5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het 
Kind in de Sport’. 
 
Alle kinderen hebben het recht 
 

• Sport te beoefenen 
• Zich te vermaken en te spelen 
• In een gezonde omgeving te leven 
• Waardig behandeld te worden 
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen 
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 

mogelijkheden 
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 
• In veilige omstandigheden aan sport te doen 
• Te rusten 
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, 
bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, 
ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. 
 
Bron: http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/ 
GENT, 24 September 2004    
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