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WAT DOET DE TEAMLEIDER? 
 
De teamleider regelt en organiseert allerlei zaken rondom zijn/haar team, zodat de 
trainer/coach zich vooral met voetbaltechnische zaken kan bezighouden. Daarbij is 
de teamleider primair aanspreekpunt voor ouders van de spelers in het team en 
voorziet hen van informatie vanuit Quick (veelal aangeleverd via leeftijdssecretaris). 
 
De teamleider regelt allerlei zaken rondom het team, zoals: 
Bij seizoenstart: 
• Vastleggen van en zorgdragen voor naleving van afspraken rondom team in lijn 

met kernwaarden AFC Quick 1890 
• Aanleveren informatie aan leeftijdssecretaris over invulling rollen rondom team en 

in geval van veranderingen gedurende seizoen dit doorgeven 
• Nieuwe spelers en ouders welkom heten in team en zo nodig wegwijs maken 
• In ontvangst nemen van en tekenen voor teamballen, waarmee gedurende het 

seizoen ingespeeld kan worden en waarmee bij thuiswedstrijden worden 
gespeeld. 
 

Gedurende seizoen: 
• Ondersteunen van coach in begeleiding van het team, waarbij de coach zich 

primair richt op voetbaltechnische zaken en de teamleider op overige zaken 
• Bij structurele onderbezetting team (bijvoorbeeld door blessures) in 

samenwerking met coach, leeftijdssecretaris en technisch coördinator zoeken 
naar oplossing 

• Samen met coach regelen van oefenwedstrijden en deelname aan toernooien 
• Aanspreekpunt zijn voor ouders en spelers binnen team 
• Coördineren vervoer bij uitwedstrijden, zoals moment en locatie van vertrek en 

voldoende auto’s 
• Ondersteuning bij melden en afhandelen van problemen of incidenten welke 

binnen een team plaatsvinden. De oplossing kan een pedagogisch coach zijn, de 
vertrouwenspersoon of de incidentcommissie.  

• Spelers en ouders voorzien van informatie vanuit Quick die via leeftijdssecretaris 
wordt aangeleverd, zoals updates trainingsschema, toernooien, evenementen. Dit 
zijn bij voorkeur korte berichten en/of reminders met link naar website voor meer 
details 

• Het bijwonen van teamleidersvergaderingen (een of twee keer per seizoen) 
 

Bij einde seizoen 
• Aanleveren informatie over wensen/mogelijkheden spelers voor komend seizoen 

(ook halverwege seizoen) naar aanleiding van inventarisatie door 
leeftijdssecretaris en/of technisch coördinator 

• Einde seizoen leeftijdssecretaris informeren over te verwachten veranderingen bij 
spelers, zoals opzeggingen 
NB Opzeggingen kunnen alleen bij ledenadministratie worden gemeld en nooit bij 
de teamleider of leeftijdssecretaris! 

• Inleveren teamballen 
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Rondom wedstrijd 
Algemeen: 
• Samen met coach regelen van invallers indien nodig. Let op dat dit altijd in 

overleg met de team coach van betreffende invallers gebeurt. 
• Zorgdragen dat mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) voorafgaand aan 

wedstrijd is ingevuld. Dit betreft het bevestigen aanwezigheid van spelers en het 
toevoegen van wisselspelers. 

• Zorgdragen dat gebruikte kleedkamers netjes worden achtergelaten. Dit kan door 
per wedstrijd 1 of 2 spelers hiervoor verantwoordelijk te maken. 

• Publiceren van wedstrijdverslagen op de website. Autorisatie hiervoor kan worden 
aangevraagd via website@afcquick1890.nl 

• Vanaf O13 regelen van grensrechter zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden 
 

Bij thuiswedstrijd: 
• Regelen spelbegeleider/scheidsrechter indien geen scheidsrechter is 

aangewezen (wordt vermeld op de website). 
• Zorgdragen dat veld en doelen zijn uitgezet en worden opgeruimd na afloop van 

de wedstrijd 
• Indien geen scheidsrechter is aangewezen, doorgeven van uitslag wedstrijd aan 

tafeldienst/receptie 
• Bezoekende team op veld welkom heten bij AFC Quick 1890 en werkwijze 

melden (vooral voor wat betreft de rol spelbegeleiding en ouders) 
 

Bij uitwedstrijd: 
• Aanwezigheid melden bij wedstrijdsecretariaat en AFC Quick 1890 team 

vertegenwoordigen 
 
Communicatielijnen 
Is met name via leeftijdssecretaris verbonden met andere vrijwilligers en commissies 
binnen AFC Quick 1890 
• De leeftijdssecretaris op de hoogte houden van lopende zaken. Successen en 

teleurstellingen met elkaar delen. 
• Indien wenselijk aanwezig zijn bij de gesprekken naar aanleiding van incidenten 

samen met de incidentcommissie, of waar nodig eventuele uitleg geven over het 
incident. 
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Hulpmiddelen 
 
Website AFC Quick 1890->Wedstrijden->Programma 
Het wedstrijdprogramma wordt gepubliceerd op onze website. Hier wordt getoond: 
aanvangstijd, tijd aanwezig, wedstrijdnummer KNVB. Bij thuiswedstrijden wie de 
wedstrijd leidt, welk veld gespeeld wordt en welke kleedkamer gebruikt kan worden. 
 
JO9 

15:30 15:00 1492
84 

competit
ie AFC Quick JO9-2 Amsvorde JO9-1 Spelbegeleider 4A1 2 4  

15:30 15:00 7975
8 

competit
ie AFC Quick JO9-3 Nieuwland JO9-1 Spelbegeleider 4A2 3 5  

 
Wedstrijddagenkalender 
De KNVB publiceert elk jaar een wedstrijd dagen kalender waarin wordt vastgelegd welke 
dagen zijn ingepland als wedstrijddagen. Wijs de spelers en/of ouders op deze informatie, 
zodat men daar rekening mee kan houden. Voor AFC Quick 1890 is de wedstrijddagen 
kalender voor district West 1 van toepassing. De kalender is terug te vinden via: 
Speeldagenkalender West 2021/2021 en ook op de AFC Quick 1890 website is een link 
opgenomen. 
 
Wedstrijdzaken App 
Middels deze App dient het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) te worden ingevuld 
en kan het programma worden geraadpleegd. De Wedstrijdzaken App is enkel voor KNVB 
leden toegankelijk middels het E-mailadres waarmee een lid bij de KNVB is aangemeld. Voor 
elk team wordt 1 teamleider door AFC Quick 1890 als lid aangemeld bij de KNVB, zodat 
deze het mDFW kan invullen. 
 
Informatie per leeftijdscategorie 
Op de KNVB-website is allerlei informatie terug te vinden over de kenmerken van voetbal 
binnen een bepaalde leeftijdscategorie. Zie hiervoor kenmerken per leeftijdscategorie 
 
Duur van de wedstrijden verschilt per leeftijdscategorie: 
Leeftijdscategorie Wedstrijdduur Rust duur Overig 
O8 en O9  2 x 20 min. max. 10 min. Time-out van max. 2 min. per helft 
O10 2 x 25 min. max. 10 min. Time-out van max. 2 min. per helft 
O11 en O12 2 x 30 min. max. 15 min Time-out van max. 2 min. per helft 
O13 2 x 30 min. max. 15 min  
O14 en O15 2 x 35 min. max. 15 min  
O16 en O17 2 x 40 min. max. 15 min  
O18 en O19 2 x 45 min. max. 15 min  

 
Snipperdagen 
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een snipperdag aan te vragen bij de 
KNVB. Dit is maar zeer beperkt mogelijk en enkel tot het eerste volledige weekend van 
maart (in 2022 t/m weekend van 6/7 maart). Meer details zijn terug te vinden via: 
snipperdagen veld 
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Een verzoek om een snipperdag dient minimaal 8 dagen voor de 
desbetreffende datum aan het e-mailadres; wedstrijdsecretariaat@afcquick1890.nl te worden 
gestuurd. Als de snipperdag wordt toegekend door de KNVB wordt dit getoond in het 
wedstrijdprogramma. De snipperdag kan niet gebruikt worden voor bekerwedstrijden. 
 
Wedstrijdleiding 
Rol spelbegeleider (t/m O10) 
Het toepassen van de spelregels en het bepalen van het begin en einde van de wedstrijd ligt 
in de hand van de spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en 
neemt alleen bij het onjuist toepassen van de spelregels door de kinderen zelf een beslissing 
en legt deze zo nodig uit. De zijlijn is de uitgangspositie van de spelbegeleider. Als het spel 
hierom vraagt staat het hem/haar altijd vrij om het veld in te gaan. De spelbegeleider heeft 
maar één bedoeling en dat is de jongens/meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen. Zie ook 
de Infographic spelbegeleider 6 tegen 6 
Rol scheidsrechter (vanaf O11) en grensrechter (vanaf O13) 
Om de rol van scheidsrechter of grensrechter in te vullen biedt AFC Quick 1890 de nodige 
ondersteuning in informatiesessies bij de start van het seizoen. 
 
Geplande wedstrijden 
De wedstrijdplanning door KNVB is leidend. Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, wordt in 
principe door KNVB een nieuwe datum gepland. Bij problemen om een wedstrijd te kunnen 
spelen, kan in overleg met wedstrijdsecretariaat gezocht worden naar een alternatieve datum 
en tijdstip. 
 
Bijzonderheden rondom wedstrijd 
De teamleider geeft ook bij uitwedstrijden in geval van bijzonderheden (staken, 
ongeregeldheden of ongewenste gedragingen) deze door aan de tafeldienst van Quick. Er 
kan gebeld worden naar de tafeldienst, 033-4610759, of een mail worden gestuurd aan 
jeugdcommissie@afcquick1890.nl 


