
 

 

 

Trainer SJS-kabouters 
 

 
Kenmerken kabouters 
In deze leeftijdscategorie heeft een eerste kennismaking met het 
voetballen in clubverband plaats. Alles is nog vreemd en nieuw voor het kind. Daarom vormen het 
wennen aan regels, speelveld, accommodatie en leiding de eerste doelstellingen. 
 
De kabouters hebben een egocentrische spelinstelling en samenspel komt nauwelijks aan bod. Het 
veroveren van de bal en er achteraan hollen zijn twee belangrijke doelstellingen voor de kabouters. 
Kluitjesvoetbal is het gevolg omdat de kabouters daar willen zijn waar de bal is. Het gaat volkomen 
tegen de natuur in om weg te lopen van de bal. Het voetballen beperkt zich tot dribbelen, een trap 
naar voren of een schot op doel. 
 
Spontaan kunnen bewegen, lekker kunnen spelen en plezier in het spelletje hebben, samen met 
leeftijdsgenootjes. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de kabouters.  
 
Profielschets van de kaboutertrainer 

- Is op de eerste plaats een goede spelleider, die op de hoogte is van de specifieke kenmerken 
(speels, individueel gericht, snel afgeleid, denken concreet en fantasierijk) van het kind. 

- Zij of hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld. Het directe 
wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang.  

- Geen uitgebreide tekst en uitleg, maar vooral een goed voorbeeld (training). 
- Speelt bij het kiezen van oefenvormen en het coachen in op de rijke fantasiewereld van zijn 

spelertjes.  
- Daarnaast kan hij goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de 

eerste stappen van hun kind in de voetbalwereld. 
 
Functie kaboutertrainer 

- Traint 1 keer per week de kabouters (donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur) 
- Onderhoud contact met de ouders en andere betrokkenen binnen de vereniging over de 

voortgang van de kabouters 
- Begeleid de overgang van de kabouters naar de JO-8 pupillen in samenspraak met de 

Technische Commissie en trainers van de JO-8 pupillen.  
- Denkt actief mee om meer nieuwe leden bij de kabouters te krijgen. 

 


