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TEAMLEIDERS HANDLEIDING 

  
Functie: 
Als teamleider ben je de coördinator van een team. Je zorgt ervoor dat alles goed reilt en 
zeilt binnen het team.    
 
Als teamleider: 

- beheer je de groepsapp van het team; 
 

- zorg je voor de communicatie naar de ouders omtrent de te spelen wedstrijden; 
 

- stel je een wasschema op voor de wedstrijdtenues. Eventueel ook een rijschema; 
 

- regel je invallers als je een tekort aan spelers hebt. Dit doe je via de 
wedstrijdsecretaris of onderling met andere teamleiders; 
 

- zorg je voor een rouleer schema van ouders die de thuiswedstrijden fluiten wanneer 
er geen clubscheidsrechter beschikbaar is; 
 

- vul je voorafgaand aan iedere wedstrijd het mobiel digitaal wedstrijdformulier 
(mDWF) in. Je krijgt hiervoor de juiste machtiging in de app “Wedstrijdzaken” van de 
KNVB (deze app moet je wel zelf downloaden). Klik hier voor meer informatie.   

 
 
Praktische info:  

- Spelers/ouders dienen zich tijdig af te melden voor een training of wedstrijd.  
 

- Teams O7 t/m O12: de teams die als eerste starten dienen de pylonen uit te zetten 
en de laatst gespeelde teams ruimt ze weer op. Je kunt ze ophalen en inleveren bij 
Vivian.   

 
- Tijdens de nieuwbouw zijn er geen kleedkamers beschikbaar. Is dat toch wel het 

geval, zorg er dan met z’n allen voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.   
 

- De scheidsrechter zorgt ervoor dat de uitslag verwerkt wordt. Geen scheidsrechter?  
Geef de uitslag door aan de wedstrijdsecretaris. Dit geldt voor alle teams, ook voor 
de pupillen. Bij uitwedstrijden verwerkt het ontvangende team de uitslag. 

 
- Op de website staat onder het kopje “voetbalzaken” veel praktische informatie, zoals 

de spelregels, informatie over snipperdagen en de wedstrijdkalender.  
 
 
 
 
 
 

https://website.storage/Data/Abcoude/RTE/Bestanden/MenuItem/756/Handleiding_mDWF.pdf
https://www.fcabcoude.nl/756/handige-informatie-knvb/
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Tuchtzaken:  
Wanneer een speler tijdens of na een wedstrijd een rode kaart krijgt of zijn er 
onregelmatigheden voorgevallen met spelers of toeschouwers, dan dient er door de coach 
of teamleider binnen een dag na de wedstrijd een verslag te worden gestuurd naar:  
 
- Yvette Marckmann admin@fcabcoude.nl 
- Commissie opleiden & ontwikkelen commissieopleiden@fcabcoude.nl  
- De desbetreffende wedstrijdsecretaris. 
 
 
Handige contactgegevens: 
Heb je een voetbaltechnische vraag (bv over de teamindeling of trainers) dan kun je terecht 
bij de HJO of technische coördinator. Betreft het organisatorische kwesties, zoals het 
verzetten van een wedstrijd dan is de wedstrijdsecretaris jouw aanspreekpunt.  
 
Klik hier voor het overzicht van de commissie opleiden & ontwikkelen. 
 
Klik hier voor het overzicht van de wedstrijdsecretarissen. 
 
 
Wij wensen je een heel leuk seizoen en hartelijk bedankt voor je inzet als teamleider!  
 
Bestuur FC Abcoude 
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