
Ouderbijeenkomst

Team: XX
DTS EDE



Instructie voor de gebruiker

• Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst 
organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel selectie als breedte) om aan de start 
van het seizoen de ouders tijdens een bijeenkomst te informeren. 

• De bijeenkomst kan op de club, in een kleedkamer of bij je thuis worden georganiseerd. 
Als het maar een rustige omgeving is zonder veel afleiding of herrie. Een 
ouderbijeenkomst is een ideaal moment om contact te maken met de ouders, met hen 
(verder) kennis te maken en jouw plannen met het team te bespreken. 

• Je kunt naar eigen inzicht deze presentatie aanpassen, uitbreiden, inkorten, etc. Als de 
kern van het verhaal van onze jeugdopleiding maar niet verloren gaat.

• We verwachten natuurlijk niet dat iedereen een powerpoint presentatie geeft☺, je kunt 
hem ook uitprinten (als handout 6 dia’s per pagina) en gebruiken als richtlijn voor je 
praatje. 

• Bij vragen: Neem contact met je TC. 

• Veel succes!
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Agenda

• Algemene informatie over jeugdopleiding DTS Ede 

• Rol van trainer, leider(s) en ouders

• Team XX van DTS Ede
• Doelstellingen

• Trainingen en wedstrijden

• Praktische zaken

3



Algemene informatie 
Jeugdopleiding DTS Ede



Onze missie

DTS EDE wil een vereniging zijn waar op basis van het hanteren van 
goede normen en waarden talentvolle voetballers zich kunnen 
ontwikkelen, maar waar ook de minder talentvolle spelers met plezier
kunnen voetballen en waarbij sportief gedrag, respect voor de ander 
en voetbalplezier voorop staan. 
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Onze visie

• DTS Ede is een vereniging voor Ede en omstreken

• DTS Ede wil zich onderscheiden zich met een sterke jeugdopleiding

• Voetballend dient de jeugd van DTS Ede op het hoogst haalbare 
niveau te spelen

• Elk talent, iedere voetballer, die zijn eigen hoogst haalbare top wil 
behalen, moet bij DTS Ede willen voetballen

• DTS Ede is een vereniging die sfeer, sportiviteit en betrokkenheid 
hoog in het vaandel heeft staan, dit moeten alle spelers, trainers en 
vrijwilligers uitstralen
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F-LEAGUE & SPEELGROEP (O6 & O7)

PRESTEREN

SPECIALISEREN

ONTDEKKEN

DTS EDE OPLEIDINGSCLUB

Smalle piramide: selectieteams. De beste spelers 
worden door gekwalificeerde trainers opgeleid en 
gevormd om in DTS Ede 1 te spelen.

Brede piramide: breedteteams. Alle overige 
spelers worden ondersteund in het bereiken 
van zijn of haar persoonlijke topniveau.

DTS Ede 1 speelt met minimaal 2/3 zelfopgeleide
spelers op minimaal eerste klasse niveau

DTS EDE IS EEN OPLEIDINGSCLUB WAAR IEDEREEN ZICH KAN ONTWIKKELEN EN WAAR MET PLEZIER WORDT GEVOETBALD.
DTS-ERS HERKEN JE AAN SPORTIEF GEDRAG, RESPECT VOOR DE ANDER EN VOETBALPLEZIER. 

ONZE VISIE OP 1 A4



Deze visie beschreven in het 
jeugdopleidingsbeleidsplan 2016 - 2020
• Missie, visie en doelstellingen

• Talentontwikkeling bij DTS Ede
• Onze visie op voetballen
• Onze visie op leren voetballen
• Onze visie op het opleiden van voetballers
• Onze visie op het opleiden van keepers

• Ondersteunend aan talentontwikkeling
• Fysieke training
• Mentale training
• Persoonlijke ontwikkeling en voortgangsgesprekken
• Sportmedische begeleiding
• Video-analyse

• Scouting 

• Selectiebeleid en teamindeling

• Leerlijnen (per leeftijdscategorie)
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Rol van de trainer, leider(s) 
en ouders



Rol van de trainer

• Spelers beter maken

• 2x per week training verzorgen

• Coachen van de wedstrijden

• Herkenbare speelwijze ontwikkelen om duidelijkheid te geven aan 
spelers

• Eindverantwoordelijk voor technische beslissingen (geen leider 
aanspreken over wisselbeleid e.d. Dit met  de trainer bespreken.

• Normen en waarden binnen de club handhaven. Ingrijpen bij pesten, 
grof taalgebruik, onsportief gedrag, schelden op scheids, e.d.
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Rol van de leider(s)

• Verantwoordelijk voor de niet-voetbaltechnische zaken

• Verantwoordelijk voor wasschema, rijschema, groepsapp, mail

• Netjes achterlaten van kleedkamers

• Normen en waarden club handhaven: ingrijpen bij pesten, grof 
taalgebruik e.d.

• Organisatie seizoensafsluiting
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Rol van de ouders

• Samen met trainer verantwoordelijk om kind met plezier te laten 
voetballen, dat het kind zelfvertrouwen opbouwt en gemotiveerd blijft om 
te voetballen

• Ouders hebben grote invloed op gedrag en prestaties van kind

• Plezier heeft grote invloed op de voetbalontwikkeling van het kind

• Bemoei je niet te veel met het spel van de spelers: zij moeten zelf keuzes 
leren maken en moeten niet alles voorgezegd krijgen

• Moedig aan, niet alleen je eigen kind! – coachen aan trainer over laten 

• Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter (zijn soms ook nog kind)

• Gedraag je langs de lijn zoals een volwassene dat zou moeten doen, achter 
de omheining, fatsoenlijk taalgebruik enz.

• Focus op dingen die goed zijn gegaan tijdens training of wedstrijd
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Inzet van de ouders

• Zin om je in te zetten bij DTS Ede? Dat kan natuurlijk altijd! We 
kunnen altijd hulp van ouders gebruiken. 

• Zoals: trainer, coach, leider, organiseren (team)activiteiten, 
bestuurder, technisch coördinator, (organisatorisch) coördinator, 
materiaalman of –vrouw, vervoer naar wedstrijden, wassen van de 
kleding, communicatie (social media, nieuwsbrief, website, etc.). 

• Of misschien heeft u talent waar we een nieuwe functie voor kunnen 
creëren! Ook nieuwe ideeën zijn welkom. U kunt voor dit alles terecht 
bij de coördinator!
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Team XX
Jeugdopleiding DTS Ede



Doelstelling van ons team

• Vertel hier iets over de voetbaltechnische doelstelling van dit seizoen

• Wat moet een speler aan het einde van het seizoen kunnen?

• Vertel ook iets over wat je verwacht t.a.v. fysieke fitheid, mentale 
fitheid/weerbaarheid

• Vertel iets over de 10-minuten gesprekken die je voert met 
spelers/ouders (hoe vaak, waarom, waarover, etc.)

15



Inhoud trainingen en wedstrijden

• Vertel hier iets over de wijze van trainen (opbouw, inhoud, etc.)

• Vertel hier iets over de manier waarop je de wedstrijden wilt 
begeleiden, wat vind je belangrijk, hoe coach je, etc.
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Praktische zaken

• Tijden van de trainingen

• Hoe laat aanwezig (ook bij wedstrijden)

• Procedure van afmelden 

• Wanneer start beker/competitie?

• Kleding
• Tenues

• Scheenbeschermers tijden trainingen

• Schoenen 

• Douchen na wedstrijd verplicht

• Kleding bij kou (<10 graden, lange broek + jasje/trui)
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Gedrag op het park

• Er wordt op het sportpark niet gescholden, gevloekt, gepest, etc.

• Zorgvuldig met materiaal omgaan (samen verantwoordelijk voor 
ballen, hesjes, pionnen, tillen van doelen, etc.)
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Vragen?


