
 
Zoekende naar trainingsstof? Gebruik het gratis trainersplatform van 
onze eigen Sportclub Bemmel trainer Sjors Dulos!  
 
Op duizenden voetbalvelden wordt er dagelijks voetbaltraining gegeven. Soms met 
ongelofelijk doordachte en goede oefenstof maar vaak middels oefenvormen die niet 
aansluiten op het niveau, de leeftijd of de spelvreugde van het team. Op de velden staan veel 
onervaren trainers of ouders met een enorme pas sie voor de sport alleen is de kennisrugzak 
onvoldoende gevuld om elke keer maar weer een training te vinden.  
 
Ik, Sjors Dulos, ben in 2018 op het idee gekomen om TrainersPlatform op te zetten. 
TrainersPlatform is een platform voor de beginnende- en gevorderde voetbaltrainer. 
TrainersPlatform biedt trainers de gratis mogelijkheid tot leuke, leerzame en uitdagende 
voetbal oefenstof. Daarnaast biedt TrainersPlatform ook andere extra's aan, zoals tactische 
uitleg, tips en tricks en een grote trainersdatabase. Het platform geeft de trainer een 
duidelijke en overzichtelijke weergave per oefenvorm, waardoor de oefenvorm probleemloos 
overgenomen kan worden door de voetbaltrainer.  
 
Als beginnende trainer ben ik vaak tegen de lamp gelopen omdat ik niet altijd wist waar ik 
moest beginnen. Welke oefenvormen passen bij het voetbalprobleem van het team, op welke 
manier kan ik mijn spelers het best voorbereiden voor de wedstrijd of hoe weet ik mijn spelers 
zo goed mogelijk te enthousiasmeren?  
 
Nu inmiddels 7 jaar later gebruik ik social media en de website www.trainersplatform.org om 
wekelijks ervaringen, oefenstof en blogs te delen met collega trainers. Omdat ik het 
aankomende seizoen mijn eerste seizoen als trainer doorbreng als trainer van SC Bemmel 
JO19-1 wil ik naast de club ook de trainers helpen om betere trainingen voor te bereiden en 
te geven. 
 
Mocht je nu interesse hebben in het platform of wil je weten wat het platform nu precies is? 
Ga dan naar www.trainersplatform.org, bezoek een van de social media kanalen, zoals 
Facebook en Instagram of stuur een e-mail naar sjorsdulos@trainersplatform.org  
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