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AANDACHTSPUNTEN (CLUB-)TRAININGEN 
 
 
1) Stel zo homogeen mogelijke groepen samen 
 
2) Werven/aanstellen trainers: wie is geschikt voor welke groep? 
 
3) Opstellen jaarschema voor trainingen, PUBLICEREN! 
 
4) Planning training: rekening houden met vakanties, wedstrijden, avond-4-daagse, KNSB-

zaterdagen, externe wedstrijden 
 
5) Ouderavond beleggen, met onder andere uitleg over clubsysteem, trainingen en examens. Zorg 

dat de ouders begrijpen hoe de club werkt, zij zijn thuis een mogelijk verlengstuk van de club! 
 
6) Presentielijst bijhouden: wat te doen als iemand een les heeft gemist? 
 
7) Bijhouden wat er gedaan is in de les (welke les er gegeven is en/of welke opgaven er gemaakt 

zijn, als ook het – eventuele – huiswerk) 
 
8) Trainingsschema bespreken met elkaar of de verantwoordelijke voor de trainingen: komt alles 

goed uit met andere activiteiten en/of beschikbaarheid van de accommodatie? 
 
9) Afspraken over ‘groepsmanagement’ (orderegels), PUBLICEREN! 
 
10) Trainingsregels opstellen (o.a. laten afbellen of niet), PUBLICEREN! 
 
11) Faciliteiten: materiaal, pennen, klokken, demo’s (wie zet het klaar, wie ruimt het op?)  
 
12) Hoe kan je de zaal (zalen) het beste gebruiken? 
 
13) Toptrainingen: op andere avond? Wie regelt een zaaltje? Wie geeft deze trainingen? Externe 

trainer inhuren? Wat is er -  financieel - mogelijk? 
 
14) Toptrainingen: welke inhoud moeten die hebben?  
 
15) Openingsafspraken: welke onderwerpen, op welke leeftijd / welk niveau, en op  welke wijze die 

openingsonderwerpen doceren? 
 
16) Maken eigen trainingsmateriaal? (Een betaalde, externe trainer heeft – meestal – geschikt eigen 

gemaakt trainingsmateriaal) 
 
17) Is de clubbibliotheek of -mediatheek te gebruiken voor de jeugd? (eventueel aanschaf geschikte 

boeken en/of cd’s) 
 
18) Advies over studiemateriaal: wat bevelen we als club (trainers!) aan? Welke boeken, opgaven, 

cd-roms, websites zijn voor wie geschikt? 
 
19) Leerboeken en/of CD-roms verkopen als club!? 
 
20) Bijhouden spelersvoortgang: zie ‘TIPS’ van AJAX (spelersvoortgang/evaluatie) 
 
21) Regelmatig (eens per kwartaal) trainersoverleg: wat kan er verbeterd worden, zijn er spelers die 

door kunnen stromen?, hoe kunnen we de trainingen beter op elkaar afstemmen? 


