CDW Jeugdopleiding

Taken van de trainer

Algemeen:
•

Zorgen voor goede sfeer en enthousiasme bij de training. Het eigen team staat voorop maar daarbij
is er aandacht voor de andere groepen en trainers. Van belang is je te realiseren dat je deel
uitmaakt van de CDW jeugdopleiding waarin het individu centraal staat. Vanuit dit uitgangspunt
wordt er gewerkt aan goede binding en samenwerking van de spelers onderling binnen de ploeg
maar ook verder binnen de vereniging.

•

Duidelijke communicatie en afstemming met
o

Assistenten en leiders van het team

o

Overige CDW trainers

o

TC en HJO

•

Je bent positief ingesteld, denkt in oplossingen en verdiept je in de leeftijdsspecifieke
eigenschappen van de spelers.

•

Een pedagogisch veilige leeromgeving staat bovenaan. Je staat er ook voor open jezelf op dit
terrein te ontwikkelen.

Aanvang seizoen:
Als trainer neem je zelf het voortouw om de volgende zaken op te pakken. Heb je hier hulp bij nodig dan
kun daar altijd mee terecht bij de TC of HJO. We zoeken altijd naar een passende oplossing.
•

Introductie met ouders
o

•

Duidelijk verwoorden wat de uitgangspunten van CDW zijn:
▪

Hoe er getraind wordt

▪

Wat de ouders van de begeleiding kunnen verwachten

▪

Wat de begeleiding van de ouders verwacht. Insteek is dat iedere ouder die zich op
welke wijze dan ook met de training of coaching bemoeid anders dan positief
aanmoedigend, direct benaderd zal worden voor een functie binnen de club.

▪

Wat de begeleiding van de kinderen verwacht – voor, tijdens en na de training en
voor tijdens en na de wedstrijd

Richting de kinderen
o

Gedragsregels
▪

Er wordt scherp getraind.

▪

Er wordt met respect getraind.

▪
o

o

Afmelden
▪

Niet in de groep maar persoonlijk bij de trainer. Eigen verantwoording nemen van de
speler.

▪

Niet kunnen trainen wil niet altijd zeggen niet naar de training komen.

Materialen
▪

Zorgvuldig met de materialen
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Help de trainer zowel bij omzetten als opruimen

Tijdens het seizoen:
•

Goede afstemming via betreffende TC bij noodzaak gebruik spelers ander team. Deze schuiven
altijd van onderaf door.

•

Overleg met de HJO wanneer er geen training gegeven kan worden. Samen zoeken naar
vervanging.

•

Het aangaan van de individuele spelers gesprekken. Dit geldt voor de spelers vanaf O13. Hiertoe is
een formulier opgesteld waarin de insteek en uitgangspunten duidelijk is verwoord. Bij spelers van
O8 tm O12 zal de TC en de HJO individueel en incidenteel met spelertjes en ouders spreken.

•

Korte lijnen via TC en HJO over de ontwikkeling van spelers. Het aanbod afstemmen op de
behoefte van de individuele- en teamontwikkeling.

•

Deelnemen aan de speciaal georganiseerde avonden voor de trainers. Hier zal aan het begin van
het seizoen een planning voor gegeven worden.

Rond de training:
•

Verzorging training aan de hand van de VTON leerlijn – leeftijdsspecifiek

•

Aanpassen van de training (doelstelling handhaven) aan de vraag/ behoefte van de groep

•

CDW uitgangspunten mbt de spelintenties doorvoeren
o

Vooruit denken in alle spelsituaties = balbezit eigen team, balbezit tegenstander en
daartussen (omschakelen naar balbezit en omschakelen naar balbezit tegenstander)

o

Aanvallend, met lef, en fel druk vooruit

•

Spelersstatistieken na elke training invullen

•

Open staan voor het meekijken bij elkaar om elkaar daar mee te ondersteunen en van elkaar te
leren.

Rond de wedstrijd:
•

OB trainers: daar waar mogelijk aanwezig en coachen. Centraal staat het geleerde uit deze week
(VTON doelstelling)

•

MB en BB trainers: Altijd aanwezig bij de wedstrijden om met de juiste instelling te coachen.

•

Basis is de eigen ontwikkeling van de spelers stimuleren. Ruimte geven en middels bevragen
komen tot de juiste inzichten.

•

Rust en vertrouwen hebben en uitstralen langs de lijn. Naar de groep, het individu en de mensen
rond het team en de wedstrijd.

•

Respect uitstralen naar de scheidsrechter en de tegenstander.

•

Te kort aan spelers wordt tijdig bij de TC van de eigen leeftijdsgroep doorgegeven – uiterlijk de
woensdag avond voor de wedstrijddag. Deze zal aan de hand van de binnenkomende vragen kijken
hoe dit op te lossen. In principe gaat er van onderaf doorgeschoven worden. Dit betekend dat ook
de spelers ruim van te voren aan moeten geven wanneer zij verhindert zijn. Uitzonderingen zullen
er natuurlijk altijd voorkomen. (ziekte bv)
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SEIZOENSPLANNING TRAINERS:
datum:
Introductie avond met ouders
Ontwikkelingsgesprek trainers 1e ronde:

September
Oktober OB
November MB
December BB

Ontwikkelingsgesprek trainers 2e ronde i.c.m. evaluatie en
nieuwe seizoen:
Februari OB
Maart MB
April BB met contract
ondertekening
Doelen gesprek met spelers: tevens de uitslagen
aanleveren bij de TC
1e keer september: start
seizoen
2e keer begin januari
3e keer eind mei
Evalueren ontwikkelingsvoortgang spelers
1e keer December
2e keer April tbv indeling
nieuwe seizoen

