13. COACHING BIJ JEUGD
We willen in Vlaanderen de jeugd bij beachvolleybal nog beter kunnen
begeleiden; daarom werd er besloten om coaching (enkel bij de jeugd) toe
te laten. Het moet echter wel duidelijk zijn dat het de bedoeling is om de
jeugd te ondersteunen, te helpen en bij te sturen. Het is onaanvaardbaar
dat een coach zich gaat bemoeien met de tegenstander of een beslissing
van de scheidsrechter. De coach moet op elk moment een voorbeeld van
sportiviteit zijn.
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Coaching op een tornooi mag enkel bij jeugd en na voorlegging van
een geldige coachlicentie (minstens J-licentie) aan de organisator van
het tornooi. Niet bij is niet coachen.
De J-licentie is zowel in zaal als bij beach geldig.
Enkel leden die bij een club van Volley Vlaanderen aangesloten zijn,
kunnen een coachlicentie verkrijgen. Personen die niet aangesloten
zijn of als individueel lid aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen kunnen
geen coachlicentie verkrijgen.
Een stappenplan voor de aanvraag van een coachlicentie vind je op de
website van Volley Vlaanderen: https://www.volleyvlaanderen.be/wpcontent/uploads/stappenplan-aanvraag-coachlicentie-viaVolleyAdmin2.pdf
Verlenging j-licentie: op jaarbasis minimaal 1 bijscholing volgen. Deze
bijscholingen zijn gratis.
Een coach kan meerdere ploegen begeleiden maar hij/zij moet wel
gedurende de volledige wedstrijdtijd naast het veld aanwezig zijn.
De coach mag enkel tijdens de opwarming en TO op het speelveld
komen.
Een team kan maar door één coach begeleid worden.
Indien de ploeg niet over een coach met een geldige coachlicentie
beschikt, is dit haar vrije keuze en kan dit niet aangewend worden om
de aanwezigheid van een coach bij het andere team te bediscuteren.
De coach mag enkel communiceren met zijn spelers/speelsters als de
bal niet in het spel is.
De coach mag geen time out aanvragen.
Onbeleefd of aanstootgevend gedrag, evenals het beïnvloeden of
bekritiseren van een beslissing van de scheidsrechter zijn
onaanvaardbaar en kunnen leiden tot het intrekken van de coachkaart.

