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TIPS leiders 
 

• Maak aan het begin van het seizoen een adressenlijst van de spelers met: 

o Voornaam, naam, adres, telefoonnummer, nummer mobiel, 

geboortedatum, namen ouders 

• Maak aan het begin van het seizoen een vlaglijst (vanaf de D) en waslijst en 

eventueel vervoerslijst. Laat ouders zelf vervanging regelen als ze niet kunnen die 

week. 

• Geef het teaminformatieboekje mee aan de spelers 

• Communiceer minimaal één week van tevoren hoe laat spelers moeten 

verzamelen, hoe laat ze moeten spelen, welke ouder moet vlaggen en welke moet 

wassen. 

• Maak bij de eerste training direct goede afspraken: waar afmelden voor de 

training, wat doe je als de velden zijn afgekeurd. 

• Bespreek bij de eerste training ook de gedragsregels,: als de een aan het woord 

is, luisteren de anderen, wat gebeurt er als je je niet op tijd afmeld voor de 

training/ wedstrijd. 

• Organiseer rondom de tweede wedstrijd ook een ouderbijeenkomst waarin je kan 

uitleggen wat je van de ouders verwacht, wat voor gedrag je van hen wel en niet 

accepteert naast het veld en dat je hen daarop ook aanspreekt. Ook de 

belangrijkste regels voor de spelers kan je toelichten. Vraag ook welke ouders 

bijvoorbeeld al graag willen vlaggen, welke vaak kunnen rijden etc. 

 

Voor een wedstrijd: 

• Als je als eerste op het B-veld speelt: netten ophangen in de goals (E en F) 

• Aanmelden in de bestuurskamer 

• Wedstrijdformulier invullen, zowel uit als thuis (vanaf de D-jeugd). Goedkeuring 

van de uitslag tekenen en bij uitwedstrijd het doorslag van het wedstrijdformulier 

meenemen en afgeven bij de bestuurskamer Groen Wit. 

• Bij de (Mini’s), F en E teams de uitslag doorgeven aan de wedstrijdcoördinator van 

Groen Wit, boven in de bestuurskamer. Bij uitwedstrijden tekenen ter 

goedkeuring van de uitslag bij de club waar je op bezoek bent. 

• Zorg dat je iedere wedstrijd een vlagger hebt (vanaf de D) 

• Ontvang de leiders van de tegenstander en geef ze een A5 mee met de 

wedstrijdinformatie 

• Ontvang de scheidsrechter (vanaf de D) 

• Zorg in de rust voor drinken van je eigen team en dat van de tegenstander (alleen 

bij thuiswedstrijd) 

• Maak na de wedstrijd de kleedkamers schoon van je eigen team en die van de 

tegenstander (bij thuiswedstrijd) of laat een van de spelers dit doen  

• Geef de scheidsrechter en coach van de tegenstander een hand 

• Zorg dat je een waterzak met gevulde bidons hebt 
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• Zorg dat er reserve spelersjassen zijn in de dug out 

• Als je als laatste op het B-veld speelt: netten afhalen. 

• Begeleid de spelers ook na afloop in het kleedlokaal 

• Deel complimenten uit. Positieve beloning. 

 

Algemeen: 

• Er is circa 2 keer per jaar een leider/ trainer vergadering. 

• Toernooien worden al in het najaar vastgelegd. Dan wordt er ook gevraagd 

hoeveel toernooien je wilt spelen. 

• In november kun je 5 min gesprekjes houden met de individuele spelers over: 

hoe ze vinden dat het gaat, wat ze van de training vinden, wat ze van hun positie 

vinden, wat ze van het team vinden, wat ze van de leiders vinden. 

• Samen met de trainer vul je één of twee keer per jaar beoordelingsformulieren in 

van de spelers. 

• Groen Wit vraagt alle leiders en trainers twee maal per seizoen een 

bestuurskamerdienst te draaien. Dit is een ochtend of middag op zaterdag. In 

september en december ontvang je een lijst waarop je kan zien voor welke dag je 

staat ingeroosterd. Als je niet kan op die dag, dan regel je zelf vervanging of ruil 

je met een ander. 

• Boven in de bestuurskamer kun je als leider/leidster gratis een kopje koffie of 

thee drinken en/of halen. Dit bevordert het informele contact tussen de leiders, 

trainers, jeugdbestuur en alle andere vrijwilligers. 

• Als de wedstrijdtenues niet de goede maat zijn of kapot kun je ze omwisselen bij 

Jack Jongenelis. 

• Bij huldiging van kampioenen: 

o Alle kampioenen worden in één keer gehuldigd 

o Als er geen teamfoto is, zorgt leider voor teamfoto van het volledige team. 

o Door Groen Wit jeugdbestuur wordt verzorgd: 

�  oorkonde 

�  frietje en consumptie 

�  bloemetje (voor leiders en trainers) 

�  felicitaties door de jeugdbestuursvoorzitter 

o Door leiders / ouders wordt eventueel verzorgd: 

�  bekers (HCA Breda of Le Prix Dongen) 

 

Lidmaatschap 

 

Namens RKSV Groen Wit het verzoek om lid te worden. Graag het bijgaande 
aanmeldingsformulier invullen en samen met een kopie van je legitimatiebewijs 
inleveren. Zet op het formulier de taak die je vervult “leider/trainer van het elftal 
…...”. Een pasfoto is niet nodig. Hieronder staat nog een toelichting. 
 

Aanmelden als KNVB lid door elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers enz. 
De KNVB stelt ons verplicht om iedereen die een taak of functie vervult binnen de 
vereniging als lid aan te melden bij de KNVB. Het bestuur ondersteunt deze 
verplichting van de KNVB. Het lidmaatschap van RKSV Groen Wit brengt voor deze 
personen namelijk het grote voordeel met zich mee dat zij op een bepaald aantal 
gebieden meeverzekerd zijn door de KNVB. Dit is zelfs van toepassing tijdens het 
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gaan naar de wedstrijden en naar huis en andere officiële activiteiten van de 
vereniging. Wanneer u zich inschrijft wordt u in onze administratie een zogenaamd 
Niet Spelend Lid met KNVB functie. Dit kost u niets ( dus NUL EURO) want de 
vereniging draagt de inschrijvingskosten bij de KNVB. Er is dus geen enkele reden om 
u niet in te schrijven. Wat moet u doen; Vraag uw bestuurslid om een 
aanmeldingsformulier van RKSV Groen Wit. Vul het formulier volledig in en geef uw 
functie of taak binnen de vereniging aan. Stuur het formulier op naar RKSV Groen 
Wit, Postbus 3255, 4800 DG BREDA of geef het af in de bestuurskamer bij de 
desbetreffende afdeling (jeugd of senioren). De ledenadministratie zal dan uw 
aanmelding zo snel mogelijk verwerken. Bij voorbaat dank voor de medewerking in 
uw eigen voordeel. 
Een bijkomend "voordeel" is dat u als vrijwilliger officieel in de boeken staat. Buiten 
uw taak of functie geeft u met het lidmaatschap automatische een bijdrage aan onze 
vereniging richting bijv. de gemeente Breda, de KNVB, sponsoren, enz. Het aantal 
(betrokken) leden heeft ontegenzeglijk een positieve uitstraling. 

 

Kijk ook eens op de bijgaande sites. 
http://home.tiscali.nl/eijlders01/jeugdleider.htm 

http://home.tiscali.nl/eijlders01/coachenbegin.htm 

http://home.tiscali.nl/eijlders01/startpagina.htm 

  



Tips leiders mei 2013 

Omgaan met voetbalouders 
 

Ouders krijg je er als ‘coach’ gratis bij  
De ‘super ouder’ is tevreden en altijd bereid om mee te helpen. 

De ‘overactieve ouder’ is teveel betrokken en beïnvloedt spelers en scheidsrechter. 
De ‘voetbalouder’ heeft zelf gevoetbald, bemoeit zich met de coaching. 

De ‘prestatie-ouder’ wil dat zijn/haar kind de beste is. 
De ‘asociale ouder’ leeft zich niet in andermans kinderen in. 

De ‘passieve ouder’ corrigeert het eigen kind niet. 
De ‘afwezige ouder’ komt nooit kijken. 

 
Je doet er goed aan om aan het begin van het seizoe n een bijeenkomst te 
organiseren voor de ouders: 
 
1. Vertel wat jij doet. Wat leren de kinderen op de training, hoe gaat het met de 
wedstrijden, posities en wisselbeleid en wat is jouw stijl, jouw wijze van het 
benaderen van 
spelers. 
 
2. Praktische afspraken ‘buiten de lijnen’ . Neem deze met ze door: wedstrijd en 
training, voor- en nabespreking, te laat komen en afmelden, uit en thuis spelen, 
vervoer, douchen, kleding. 
 
3. Omgangsregels ‘binnen en buiten de lijnen’ . Neem de teamafspraken met ze door. 
Leg uit wanneer en hoe je beloont en bestraft: niet afmelden of niet trainen zonder 
opgave van redenen is volgende keer wissel staan. 
 
4. Betrek ouders bij randzaken . Dit versterkt de relatie tussen jou en de spelers. Leg 
uit wat ouders kunnen doen. Maak meteen duidelijke afspraken. Rijden naar 
uitwedstrijden (rijschema), voetbalkleding wassen, drinken halen in de rust, de 
waterzak beheren, een verslag van de wedstrijd maken voor de website of clubblad 
‘Spits’, foto’s/filmpjes maken, scheidsrechter zijn. 
 
5. Gewenst gedrag langs de lijn. Leg uit welk gedrag je van ze verlangt. Je bent blij 
met ouders die hun kind stimuleren om naar training en wedstrijd te gaan en die 
regelmatig de wedstrijden bijwonen om het kind te motiveren, die positief en plezierig 
aanmoedigen –niet alleen hun eigen kind maar het hele team, die helpen met leren 
winnen en verliezen,die complimenten geven en troosten. 
 
6. Ongewenst gedrag langs de lijn . Leg duidelijk uit wat ze niet moeten doen en 
waarom niet. Bemoeien met de opstelling (de trainer is de baas), mee-coachen of 
instructies geven (kinderen weten niet naar wie ze moeten luisteren), het veld 
oplopen om een veter te strikken (verstoort de wedstrijd), eigen kind belonen door 
bijvoorbeeld geld te beloven als hij een doelpunt maakt (verkeerde motivatie), eigen 
kind straffen of belachelijk maken als het een fout maakt (eigenwaarde aantasten van 
het kind). Attendeer de ouders op Commissie Sportiviteit & Respect. 
 
7. Als afspraken niet genoeg zijn . Geef ouders elke week een beetje aandacht. Maak 
een praatje, zo voelen ze zich betrokken bij de club. Gebruik die gesprekjes als 
thermometer om in te schatten waarom een speler mogelijk iets minder presteert. 
Vertel hoe het met hun kind gaat, hoe het vordert, vraag naar bijzonderheden, 
andere hobby’s, broertjes of zusjes. Is er een reden waarom hij vaak laat op de 
training komt? Dit zou eventueel kunnen in een gepland 5 minutengesprekje. 
 
8. Betrek ze zo nodig nog meer . Blijven ouders zich hardnekkig bemoeien met het spel? 
Overweeg een wekelijkse bespreking. Roep ze na de bespreking met de spelers de 
kleedkamer binnen, betrek ze bij waar jij mee bezig bent. Wil jij vandaag enkele 
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aanvallers en verdedigers van positie laten wisselen zodat ze wat meer begrip voor 
elkaars rol krijgen? Leg uit dat ze misschien overlopen worden, maar dat dit een 
hoger doel dient. 
 
9. Wat als het escaleert? Spreek een ouder die buiten zijn boekje gaat slechts kort aan 
tijdens de wedstrijd. Er staan andere ouders bij en jij bent druk met de wedstrijd. 
Geef een korte, non-verbale reactie of vraag na de wedstrijd even verder te spreken. 
‘Ik begrijp dat u zo betrokken bent bij de wedstrijd, maar...’ 
 
10. Ouders van de tegenpartij. Die zijn de verantwoordelijkheid van de leider van de 
tegenpartij. Vraag hem zonodig op te treden. 


