CDW Jeugdopleiding

Taken van een coach

Algemeen:
De coach van een CDW team begeleidt de spelers bij wedstrijden, bereidt de wedstrijden voor en geeft
tijdens de wedstrijd aanwijzingen.
De taken van een coach zijn onder te verdelen in taken voor, tijdens en na de wedstrijd.

Voor de wedstrijd:
•

Benoemt in de wedstrijdvoorbespreking kort de aandachtspunten m.b.t. zowel voetbalinhoud als
omgangsaspecten (elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter);

•

Zorgt voor een relatie tussen training en aandachtspunten in de wedstrijdbespreking; coach App
van VTON biedt een goede connectie met de getrainde doelstellingen.

•

Zorgt ervoor dat benodigde materialen aanwezig en in orde zijn;

•

Zorgt dat wedstrijd is afgestemd op de spelers.

•

Zorgt voor de opstelling van het team en bespreekt dit met de spelers

•

Begroet de tegenstander en de arbitrage voorafgaand van de wedstrijd;

Tijdens de wedstrijd:
•

Uitgangspunt is de doelstelling van de trainingen van de afgelopen week. Zie de wedstrijd als
testmoment. Is het geleerde ook in de wedstrijd terug te zien.

•

Coach vanuit het CDW standpunt dat we aanvallend en attractief met veel druk op de
tegenstander willen voetballen. Vooruit denken in alle spelmomenten: bij balbezit, bij balbezit van
de tegenstander en dus ook in de omschakeling.

•

Coacht op een positieve wijze en gaat in de coaching uit van wat spelers goed doen;

•

Richt zich in coaching eerst op het proces en dan pas op het resultaat;

•

Corrigeert spelers die de spelregels niet naleven op een positieve wijze;

•

Stemt de aanwijzingen af op het niveau en de beleving van spelers.

•

Respecteert de (spel)regels en de beslissingen van de arbitrage;

•

Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in geval van een noodsituatie (ongeluk).

•

Positioneert zich op een passende (toegewezen) plaats rond het veld;

•

Wisselt spelers op een wijze waarop iedereen gemiddeld even veel speeltijd krijgen (in de
jongste leeftijdscategorieën)

Na de wedstrijd:
•

Begroet de tegenstander en de arbitrage na afloop van de wedstrijd;
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•

Sluit de wedstrijd af met een nabespreking waarbij de vooraf genoemde aandachtspunten (kort)
worden geëvalueerd;

•

Gebruik de nabespreking om vooruit te kijken naar de trainingsdoelstelling van de komende
week. Koppel dit eventueel al aan wat momenten die je in de wedstrijd langs hebt zien komen.

•

Denkt achteraf na over zijn eigen handelen tijdens de wedstrijd en vraagt feedback en/of
ondersteuning aan de juiste persoon;

•

Is bij voorkeur de “derde helft” aanwezig om te ontspannen(drankje) met het team.

