
 
 

 

Jeugdleider/trainer, wat houdt dit in? 
 

Allereerst onze complimenten voor uw vrijwillige bijdrage aan de club.  

Sportclub Doesburg is een sportieve groeiende en levendige club waarbij binding, 

betrokkenheid en vrijwilligheid een grote rol spelen. Een club waar plezier in het voetbal op 

de eerste plaats staat, maar waar progressie, prestaties, talent en ontwikkeling in de 

voetbalsport ook een plek krijgen. De club kent een breed voetbal- en evenementenaanbod 

voor de allerkleinsten, voor jong en voor oud.  

 

Vanuit dit perspectief ontvangt u in deze hand-out, de informatie die u als jeugdleider nodig 

heeft. Daarbij zal continu worden verwezen naar de website van de club, 

www.sportclubdoesburg.nl, waar de meest actuele informatie, contactgegevens, 

wedstrijdprogramma’s etc. op te vinden zijn. 

Tevens verwijzen wij u naar de Sportclub Doesburg club app. 

Wij verwachten van u dat u deze hand-out zorgvuldig doorneemt en eventueel ook anderen 

wijst op de inhoud ervan.  

 

Voor een goed en snel overzicht van alle informatie, treft u hieronder een indeling aan:  

 

Aspecten:  

1) Hoe is de jeugdorganisatie opgebouwd en bij wie kunt u terecht met vragen?  

2) Waar moet u op letten als u jeugdleider bent?  

  A. Organisatie (wedstrijd en training)  

  B. Gedragsregels  

  C. Regels met betrekking tot digitale media 

  D. Regels met betrekking tot gebruik teamgroepsapp 

 

1) Hoe is de jeugdorganisatie opgezet en bij wie kunt u terecht met vragen?  

Als jeugdleider/trainer bent u verbonden met een bepaald team. U bent in principe zelf het 

eerste aanspreekpunt voor dit team en voor de ouders. Maar u kunt natuurlijk niet alles 

alleen en daarom ondersteunt de jeugdcommissie u bij uw taken (contactgegevens zie 

www.sportclubdoesburg.nl).  

De jeugdcommissie bestaat uit diverse personen maar voor u zijn voornamelijk de 

coördinatoren van de desbetreffende teams van belang. Zij zullen uw eerste aanspreekpunt 

zijn. Hieronder kunt u zien bij wie u waarvoor terecht kunt. Als er bijzonderheden zijn, 

vragen wij u contact te zoeken met een coördinator die vervolgens met uw vraag of verzoek 

aan de slag gaat.  
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Vraag over?      Waar kan ik terecht?  

B of C junioren     Coördinator B en C jeugd  

D junioren      Coördinator D jeugd  

E pupillen    Coördinator E jeugd  

F pupillen of mini's    Coördinator F jeugd en mini's 

    

2) Waar moet u op letten als u jeugdleider/trainer bent?  

 

A. Organisatie  

U bent als jeugdleider/trainer de aangewezen persoon om de wedstrijden en trainingen van 

uw team in goede banen te leiden. Er wordt daarom van u verwacht dat u in principe altijd 

aanwezig bent. Mocht u onverhoopt een keer verhinderd zijn, regel dan zelf een 

invalleider/trainer of neem contact op met de desbetreffende coördinator. De 

jeugdcommissie heeft daarnaast enkele richtlijnen opgesteld waarin uw taken zo helder 

mogelijk worden weergegeven. Wij vragen u zich hier aan te houden.  

 

Voor, tijdens en na de training:   

 

* U bent als jeugdleider/trainer de persoon die het team verwelkomt en na afloop gedag 

zegt. U bent dus als eerste aanwezig en gaat als laatste naar huis. U zorgt er bij het 

verwelkomen voor dat uw team in de ingedeelde kleedkamer gaat zitten. U waarborgt hierbij 

dat deze netjes wordt gehouden. Na afloop controleert u dit ook en trekt u eventueel de 

vloer nog even aan wanneer alle spelers vertrokken zijn.    

 

* U zorgt ervoor dat u zelf de benodigde materialen voor de training uit het ballenhok haalt.  

Spelers mogen nooit zonder toezicht in het ballenhok aanwezig zijn. Waarborg dit ook en ga 

respectvol met materialen om. Leg ze na het gebruik terug op de daarvoor bestemde plek. 

Ballen op de juiste plek (indien nodig weer oppompen), hesjes aan de hangers, pionnen op 

de stapels etc. Mocht er iets aan uw materialen defect zijn en/of ontbreken, dan kunt u dit 

bij de jeugdcommissie melden.   

 

* Probeer als jeugdleider/trainer flexibel te zijn met de weersomstandigheden. Denk aan de 

gezondheid van uw spelers en ga niet koste wat kost de geplande training uitvoeren. Bij 

onweer en/of bliksem gaat u onmiddellijk met uw spelers naar binnen wanneer de bui te 

dichtbij komt. De club bepaalt bij slecht weer of bij slechte conditie van de velden of er 

getraind kan worden. Dit wordt vroegtijdig gecommuniceerd via de website, club app of 

social media. 

 

* Na afloop van een training wijst u uw spelers op de mogelijkheid dat er gedoucht kan 

worden en dat het dragen van slippers tijdens het douchen verplicht is.  

 

Voor, tijdens en na de wedstrijd:   

 

* Het regelen van (oefen)wedstrijden wordt altijd via het wedstrijdsecretariaat van de jeugd 

gedaan.  

Regel niet zelf zomaar (oefen)wedstrijden, maar doe dit altijd in overleg met het 

wedstrijdsecretariaat. Zij weten of het past in het veldschema, hebben de juist contacten 

etc. Tevens regelt u het verzetten van een wedstrijd of het aanvragen van een baaldag ook 

samen met het wedstrijdsecretariaat.   
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* U zorgt er als jeugdleider voor dat u de spelers en ouders tijdig informeert over de te 

spelen wedstrijden (en/of trainingen). U zorgt bij uitwedstrijden voor voldoende vervoer. Het 

is handig om dit met een rijschema te regelen. En u informeert spelers en ouders wanneer 

de wedstrijd (en/of training) wordt afgelast. Afgelastingen zijn te vinden via de website, club 

app of social media en bij twijfel belt u altijd de ontvangende club.   

 

* U ziet er bij het vervoer van en naar uitwedstrijden op toe dat ouders zich houden aan de 

verkeersregels. Bovendien checkt u of de ouders in het bezit zijn van een 

inzittendenverzekering. Uiteraard geldt dit laatste ook voor u als jeugdleider.   

 

* Voor de wedstrijd verwelkomt u de tegenpartij, in de rust geeft u hen koffie/thee en aan 

het einde bedankt u hen voor de wedstrijd. Daarnaast helpt u de tegenpartij even op weg 

door aan te geven op welk veld er gespeeld wordt, welke kleedkamer ze in kunnen, wie de 

scheidsrechter is, waar eventueel meisjes zich kunnen omkleden etc.    

 

* U regelt voor elke thuiswedstrijd een scheids- (en eventueel grens)rechter wanneer dit 

niet door de club/KNVB wordt gedaan. U verwelkomt deze persoon ook aan het begin van de 

wedstrijd en maakt hem/haar eventueel wegwijs. Voorzie de scheidsrechter van koffie/thee 

waar nodig en bedank hem of haar uiteraard voor de vrijwillige bijdrage.   

 

* Na afloop van de wedstrijd bedankt u de tegenstander voor de wedstrijd, maakt u samen 

het digitale wedstrijdformulier gereed en controleert u na het douchen ook hun kleedkamer. 

Laat zowel de kleedkamer van de tegenstander als uw eigen kleedkamer netjes achter.     

 

Enkele richtlijnen wat betreft spelers:   

* Elke speler heeft recht om te voetballen. Doseer daarom als jeugdleider goed in uw 

wisselbeleid. Elke speler moet aan zijn speeltijd komen. In uitzonderingen mag u gebruik 

maken van de disciplinaire maatregel waarbij u rekening houdt met het niet afmelden, 

wangedrag, slechte inzet etc. Maak hier echter geen gewoonte van. Bij Sportclub Doesburg 

moet elke speler evenveel kansen krijgen.   

 

* Mocht het een keer voorkomen dat u een spelerstekort heeft, dan kunt u bij lager liggende 

elftallen vragen of enkele spelers met u mee zouden willen gaan. U neemt dan contact op 

met de desbetreffende jeugdleider die uiteindelijk beslist. Mochten er zich hierbij (tijdelijke) 

onoplosbare problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw coördinator.   

*  Geef ernstige blessures door aan uw coördinator  

 

Wedstrijdkleding: 

Elk team heeft een eigen kleding tas (sokken, broek en shirt) welke eigendom zijn van 

Sportclub Doesburg. Deze tas staat op de wedstrijddag klaar in de materialenruimte en dient 

hier ook weer na de wedstrijd neergezet te worden. Alle kleding wordt op de club gewassen 

en weer klaar gezet voor de volgende wedstrijd. 

 

B. Gedragsregels  

Als jeugdleider bent u niet alleen verantwoordelijk voor de organisatorische kant van het 

voetbal, maar tevens bent u de bewaker van een sportieve, respectvolle en betrokken sfeer. 

Om dit te kunnen doen, zijn er enkele gedragsregels opgesteld. Wij gaan er als club vanuit 

dat u deze goed doorneemt en u zich hier in volle overtuiging aan houdt. Daarnaast 

verwachten wij dat u de spelers, ouders en/of andere betrokkenen eventueel op hun 

misgedrag aanspreekt.   
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* Accepteer de beslissing van de scheidsrechter/grensrechter en ga niet tegen zijn besluit 

in. Ook al denkt u dat dit besluit onterecht is, fouten maken is menselijk.  

 

* Ga respectvol met de wedstrijdleiding om.  Ga respectvol met de tegenstander om. Om 

een wedstrijd te kunnen spelen, is een tegenstander nodig. Bedank de tegenstander 

hiervoor na de wedstrijd en geef hem een hand als dank voor zijn sportiviteit.   

 

* Denk aan uw taalgebruik. Vloeken tijdens een wedstrijd is verboden, óók langs de zijlijn. 

Wees ervan bewust dat u als jeugdleider het goede voorbeeld moet geven. Houd uw 

eventuele frustraties voor u.    

 

* Ga respectvol met uw spelers om, coach positief, complimenteer spelers wanneer het goed 

gaat en waarborg een goede sfeer binnen en buiten het veld.   

 

* Respecteer tijdens de wedstrijd de tegenstanders, de coaches, de officials en de 

aanwezige vrijwilligers. Toon professionaliteit door deze personen niet in het openbaar af te 

blaffen. Iedereen doet zijn best en fouten maken is menselijk.    

 

* Houd uw emoties onder controle. Mocht u het niet eens zijn met een bepaalde beslissing, 

tel dan eventueel eerst tot tien.  

 

Hieronder zijn ook nog de gedragsregels voor de spelers zelf en de ouders weergegeven. 

Verdiep u hierin zodat u hen waar nodig erop kunt wijzen deze na te streven. Zo blijft het 

voor iedereen leuk.  

 

Gedragsregels spelers    

* Accepteer de beslissing van de scheidsrechter/grensrechter en ga niet tegen zijn besluit 

in. Ook al denk jij dat dit besluit onterecht is, fouten maken is menselijk. Ga respectvol met 

de wedstrijdleiding om.   

 

* Ga respectvol met de tegenstander om, doe normaal tegen elkaar. Daag elkaar niet uit en 

negeer dreigementen, hoe moeilijk dit soms ook is. Mocht je hinder ondervinden, ga dan 

naar je trainer, maar los het niet zelf op.     

 

* Het pesten van teamgenoten en/of tegenstanders is ten strengste verboden. De 

(wedstrijd)leiding van je team zal hier ook maatregelen voor treffen.   

 

* Om een wedstrijd te kunnen spelen, is een tegenstander nodig. Bedank de tegenstander 

hiervoor na de wedstrijd en geef hem een hand als dank voor zijn sportiviteit.    

 

* Spreek tijdens de wedstrijd Nederlands. Vloeken tijdens een wedstrijd is verboden. 

Bovendien kan de scheidsrechter hier een vrije trap voor geven. Houd je taalgebruik daarom 

netjes. Zet je eventuele frustratie om in snelheid, voetbaltrucs en doelpunten. 

 

Gedragsregels ouders   

* Tijdens, voor en na de wedstrijd komt u als ouder niet in de kleedkamer. Dit is het gebied 

van het team en de teamleiding.   
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* U bent als ouder een ouder. Coaches zijn coaches. Accepteer de keuzes van de coaches en 

ga hier in het support ook in mee. Na afloop van een wedstrijd heeft u de mogelijkheid om 

respectvol uw mening te geven tegenover de coach.   

 

* Houd tijdens wedstrijden en/of trainingen gepaste afstand. Sta tijdens wedstrijden enkel 

langs de zijlijn en tijdens trainingen buiten het veld. Laat de teamleiders het team leiden, zij 

hebben die taak op zich genomen en deze ook gekregen.    

 

* Respecteer tijdens de wedstrijd de tegenstanders, de coaches, de officials en de 

aanwezige vrijwilligers. Toon professionaliteit door deze personen niet in het openbaar af te 

blaffen. Iedereen doet zijn best en fouten maken is menselijk. Houd er rekening mee dat u 

het goede voorbeeld tegenover uw kind moet geven.   

 

* Houd uw emoties onder controle. Mocht u het niet eens zijn met een bepaalde beslissing, 

tel dan eventueel eerst tot tien.  

 

* Toon interesse in de sport van uw kind en support waar nodig, ook richting 

zelfstandigheid.    

 

* Neem uw (organisatorische) taken als ouder serieus. Het team ondervindt grote hinder 

wanneer u dit niet doet. 

 

C. Regels met betrekking tot Social Media (Twitter/Facebook) 

 

Wij geven je de tips: 

* Plaats interessante berichten 

* Wedstrijd verloren? Pak dit sportief op en plaats geen negatieve berichten daarover op                         

   social media. 

* Vertegenwoordig op positieve wijze jouw team en club 

* Let op welke foto's je plaatst op social media 

* Houd rekening met het tijdstip van het plaatsen van een bericht op social media. 

 

Sportclub Doesburg behoudt zich ook het recht voor om de digitale media te controleren en 

berichten te (laten) verwijderen wanneer deze niet voldoen aan de bovenstaande 

gedragsregels. Verder zal het bestuur, wanneer nodig, gepaste maatregelen nemen. Houd 

daarom bij het online plaatsen altijd in acht dat er geen beledigende, gemene, respectloze 

woorden, foto’s of video’s worden geplaatst. Toon beleefdheid, geduld en respect voor 

andere leden en bezoekers van Sportclub Doesburg, maar zeker ook voor die van de 

tegenstander. 

Mocht U nog meer vragen hebben, kijk dan eens op www.sportclubdoesburg.nl of neem 

contact op met de desbetreffende coördinator. 

 

D. Regels met betrekking tot gebruik teamgroepsapp. 

Gebruik een groepsapp. functioneel voor afmelden als je b.v. een keer niet kunt trainen, 

afgelastingen, wedstrijdtijden etc. Deel niet hele verhalen met elkaar in de groepsapp. 

Bespreek dit persoonlijk met elkaar. 
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