
Een compleet overzicht  
van alle taken waarmee jullie aan 

de slag kunnen gaan!

Trainer, Coach of Team-manager:

Trainer

Als trainer, coach of team-manager van jouw voetbalteam heb je een aantal taken. Vaak ontbreekt 

een helder overzicht wat je nu precies allemaal op kunt en wilt pakken. Precies daarom hebben we 

ze hieronder voor je op een rijtje gezet. Handig: je ziet ook direct welke taken bij je collega’s horen. 

Je kunt dit document daarom ook gebruiken om de taken naar jouw/jullie eigen inzicht specifiek 

onder elkaar te verdelen of juist gezamelijk oppakken. Zo weet je precies van elkaar waar je mee 

aan de slag zult gaan. Dat zorgt voor meer plezier en ijzersterk teamwork!
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NaamNaam Naam

De Trainer, Coach of Team-manager test is een initiatief van  
Coach Amigo. Het platform voor voetbalcoaches, trainers en managers  

dat vanuit de ‘plezier=ontwikkeling’-visie helpt en enthousiasmeert.

https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/trainer-amigo/
https://www.coachamigo.nl/


Zorgen voor genoeg spelers

Conflict bemiddeling indien nodig

Blessure behandeling / verzorging

Spelers leren omgaan met teleurstellingen

Ongewenst gedrag corrigeren

Zorgt voor discipline en naleving verenigingsregels

Bijhouden en monitoren van ontwikkeling van spelers

Bijhouden en monitoren ontwikkeling van het team 

Onderrichten spelers tactisch, mentaal, fysiek en technisch

Spelers als team leren samenspelen

Spelers kunnen uitleggen wat ze mogen en moeten doen

Positief stimuleren van spelers

Spelplezier bevorderen

Opstelling van de wedstrijd maken

Eerlijk wisselbeleid voor wedstrijd maken (optie Coach Amigo)

Inleiding voor de wedstrijd > toelichting aan spelers

Warming up voor wedstrijd begeleiden

Begeleiding team tijdens de wedstrijd

Bijhouden van eerlijke speeltijd (optie Coach Amigo)

Uitwisseling met trainer over inzichten

Analyse maken van wedstrijd t.b.v. training / inzichten

Analyse maken van de tegenpartij t.b.v. inzichten

Mental coaching voor spelers

Verslaglegging ontwikkeling spelers (t.b.v. club e.a.)

Verantwoordelijk voor wedstrijdtactiek

Zorgen dat iedereen tijdig aanwezig is

Teamsponsor zoeken/onderhoud

Bijhouden van wedstrijd gebeurtenissen (optie Coach Amigo)

Invullen en inleveren wedstrijdformulier

Verantwoordelijk voor aan- en afwezigheid spelers
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Ruimte voor notities

De Trainer, Coach of Team-manager test is een initiatief van  
Coach Amigo. Het platform voor voetbalcoaches, trainers en managers  

dat vanuit de ‘plezier=ontwikkeling’-visie helpt en enthousiasmeert.

https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/trainer-amigo/
https://www.coachamigo.nl/


Spelerslijst voor wedstrijd vaststellen

Zorgen dat iedereen bij de training aanwezig is

Rijschema beheren van het team

Spelers informeren over aflastingen en andere zaken

Vlaggenist regelen

Materialen voor wedstrijden (b.v. ballen voor warming up)

Coach Amigo livestream delen met publiek

Contact & welkom van tegenstander (bij thuiswedstrijden) 

Contact met wedstrijdsecretaris 

Team aan- en afmelden (bij uitwedstrijden)

Drankvoorziening rust/pauzes

Team-uitje organiseren

Contact/informatiedeling met ouders

Groepsapp ouders beheren

Contact met verschillende commissies

Verantwoordelijk voor teamkleding/was-schema

Beheren van team pagina (op club site of Coach Amigo)

Oefenwedstrijden regelen 

Aanwezigheid trainingen bijhouden (optie Trainer Amigo)

Trainingscyclus opstellen

Voorbereiding trainingen, passende oefeningen bedenken

Uitwisseling met coach over inzichten

Materialen voor trainingen beheren

Verbeteren condititie van spelers

Verbeteren inzicht van spelers (technisch/tactisch)

Training aansluiten op speelniveau
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De Trainer, Coach of Team-manager test is een initiatief van  

Coach Amigo. Het platform voor voetbalcoaches, trainers en managers  
dat vanuit de ‘plezier=ontwikkeling’-visie helpt en enthousiasmeert.

https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/trainer-amigo/
https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/trainer-amigo/
https://www.coachamigo.nl/
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Ruimte voor notitiesCoachTrainer Manager

De Trainer, Coach of Team-manager test is een initiatief van  
Coach Amigo. Het platform voor voetbalcoaches, trainers en managers  

dat vanuit de ‘plezier=ontwikkeling’-visie helpt en enthousiasmeert.

Maak een goede start 
met deze apps:

https://www.coachamigo.nl/
https://www.coachamigo.nl/trainer-amigo/
https://www.coachamigo.nl/

