
 

   

www.in-bloom.nu 

 

10 GOUDEN regels voor het kind en jouw training 

  

1 Het kind staat centraal 
Altijd oprechte interesse in de kinderen – luister echt naar ze – het gaat om wat zij nodig hebben en    
wat zij willen. 

 

2 Kijk naar het groter geheel 
Ontwikkel ze niet alleen als voetballer of sporter – ontwikkel ze als persoon en sporter – naast het 
fysiek ontwikkelen ook aandacht hebben voor cognitieve en sociale ontwikkeling tijdens de training. 

 

3 Wees divers in je coaching 
Coaching is verre van: one size fits all. Leer de kinderen die je coacht kennen en durf ze 
verschillend te coachen. 

 

4 Maak je training leuk en veilig 
Kinderen willen plezier hebben en op een plek zijn waar ze zich veilig voelen. Bouw aan een 
positieve team sfeer en zorg dat de kinderen zich thuis voelen en met plezier terug komen op de 
training. 

 

5 Liefde voor de sport gaat voor Leren in de sport 
Een klein deel van de kinderen maakt kans om topsporter te worden, maar ze hebben allemaal kans 
om een gezonde en fitte sporter te worden. Jij als trainer kan deze boodschap overbrengen op de 
kinderen. 
 

6 Breed motorisch ontwikkelen 
Heb niet alleen aandacht voor de sport specifieke vaardigheden maar leer kinderen veelzijdig 
bewegen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de keuzes die ze gaan maken 
wanneer ze ouder worden. 
 

7 Betrek ouders positief 
Ze willen het beste voor hun kind, jij ook! Praat met ze aan het begin van het seizoen, bespreek 
jouw visie en missie. 

 

8 Werk vanuit een programma met een duidelijk doel 
Met een duidelijk doel kun je ergens naar toe werken, kinderen hebben recht op een plan wanneer 
ze een seizoen onder jouw hoede staan. Korte – middel en lange termijn is hierin belangrijk om te 
onderscheiden.  

 

9 Gebruik verschillende methoden om te leren 
Wees niet eenzijdig in het aanbieden van je trainingen en het gebruiken van je coachtechnieken. 
Leren is lange termijn werk, daag jezelf en de mensen waar je mee werkt hierin uit. 

 

10 Concurrentie en competitie gezond gebruiken 
Gebruik concurrentie en competitie om te ontwikkelen. Hou rekening met de behoeften van de 
kinderen en heb als trainer hierin een duidelijk en éénduidig beleid. Dan kan concurrentie en 
competitie motiverend en plezierig werken.   
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