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Woord vooraf 

Om te beginnen willen we je namens de G-Voetbalcommissie bedanken, maar vooral ook namens 

de spelers van jouw team. Zonder trainers en begeleiders kunnen onze G-Toppers immers niet 

trainen en voetballen. 

 

Loenermark is een voetbalvereniging die respect, sfeer, waarden en normen, sportiviteit en 

betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit willen we met de gehele vereniging uitstralen. 

Deze aspecten krijgen dan ook continu aandacht, net als omgang met elkaar, samen lekker 

voetballen en hier allemaal plezier aan beleven.  

Voor deze doelgroep is het vooral belangrijk dat ze plezier beleven aan het samen voetballen.  

 

Om jou te helpen zo snel mogelijk te wennen aan je functie en er daardoor des te eerder veel plezier 

aan te beleven, is deze handleiding samengesteld. Wij geven je de informatie die je nodig hebt om 

de taken en verantwoordelijkheden, die bij je functie horen, goed te kunnen uitvoeren. In deze 

handleiding staan de specifieke zaken voor het teamkader. 

 

We hebben er naar gestreefd zo volledig mogelijk te zijn maar er zullen zich altijd situaties voordoen 

die niet beschreven staan. Daarom: heb je vragen, opmerkingen, ideeën of klachten, blijf er niet 

mee rondlopen, maar neem even contact op met de betreffende jeugd- of seniorencoördinator. In 

deze handleiding vind je hun namen en contactgegevens.  

 

Naast de direct betrokkenen dragen nog vele anderen bij aan het voetbalplezier van onze toppers. 

Denk eens aan: kantinemedewerkers, materiaalvoorziening, kledingverzorgers, schoonmaakploeg, 

onderhoudsploeg, scheidrechters en al die anderen die, vaak onzichtbaar, voetbal mogelijk maken. 

Wees daarom altijd vriendelijk en respectvol tegen elkaar.  

Alleen door plezierige samenwerking kunnen we onze toppers nu en in de toekomst laten genieten 

van het mooie voetbalspel. 

 

 

Wij hopen dat je veel plezier zult beleven aan de uitoefening van je functie. 

 

 

De G-Voetbalcommissie, 

Karin, Femke, Dennie en Gerrit 
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Algemeen voor assistenttrainers, trainers en teambegeleiders: 

 Kent deze handleiding en handelt hier naar; 

 Wees een waardig en sportief vertegenwoordiger van vv Loenermark; 

 Wees duidelijk en consequent;  

 Laat spelers respectvol met elkaar omgaan. Ze hoeven geen vrienden van elkaar te zijn maar ze 

moeten wel netjes met elkaar omgaan; 

 Is verantwoordelijk voor het team dat hij of zij traint c.q. begeleid; 

 Rookt niet tijdens de uitoefening van zijn/haar functie; 

 Drinkt geen alcoholische dranken tijdens de uitoefening van zijn/haar functie; 

 Meldt structureel ongewenst gedrag, van ouders of spelers, aan de jeugd- of seniorencoördinator; 

 Spelers hebben verschillende mogelijkheden. Niet van iedereen is de bal een “vriend”. Wees 

realistisch in verwachtingspatronen en probeer spelers te stimuleren door positief taalgebruik. 

Iedereen heeft complimentjes nodig! Deel daarom complimenten aan spelers uit. Dat kan 

bijvoorbeeld ook zijn: Je hebt het shirt keurig in de voetbalbroek. 

Aanvullend trainers: 

 Bereid de training voor zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Een training moet uitdagend 

voor iedereen zijn; 

 Trainingsvormen zijn beschikbaar in de "Rinus" app. Inloggegevens zijn beschikbaar via Gerrit. 

 Denk aan de veiligheid voor de spelers. Sprintoefeningen niet te dicht bij de hekken en als het waait 

uitkijken met de losse doeltjes; 

 Spelers dienen door de poortjes naar het veld te lopen, over de afrastering klimmen is niet 

toegestaan; 

 Zorg dat je op tijd aanwezig bent om de training uit te zetten; 

 Begin de training altijd met een warming-up en sluit bij voorkeur af met een partijvorm met de eigen 

teams; 

 Probeer op een positieve manier een optimale inzet te realiseren; 

 Loopt een oefening niet dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Communicatie naar de spelers, 

de oefening is te moeilijk of te gemakkelijk. Speel hier op in en neem de ervaring mee naar volgende 

trainingen; 

 Ruim na de training gezamenlijk met de spelers alle materialen op; 

 Sluit na afloop van de training de ballencontainer af. De sleutel hangt in de gang bij de kleedkamers 

in de "CV kast"; 

 De trainingshesjes liggen in de kledinglocker van het team. De sleutel hangt op het sleutelbord in de 

kantine bij de ingang naar de kelder; 

 Ziet er op toe dat de kleedkamer na de training leeg, opgeruimd en schoon wordt achter gelaten; 

Aanvullend teambegeleiders: 

 Onderhoudt frequent contact met geblesseerde/zieke spelers om ze betrokken te houden bij het 

team; 

 Regelt in overleg met de jeugd- of seniorencoördinator bij langdurige blessure of ziekte (meer dan 

3 weken) een attentie ter waarde van ± 12,50 EUR. De declaratie kan ingediend worden bij de 

coördinator; 

 Maakt binnen het team duidelijke afspraken over de communicatievorm (telefonisch, WhatsApp, 

email, uitdelen van briefjes etc.). 

 Brengt tijdig de spelers en ouders/begeleiders op de hoogte van nieuwe of gewijzigde 

(wedstrijd)informatie;  

 Overlegt met de jeugd- of seniorencoördinator indien er, om wat voor reden ook, spelers te kort zijn 

voor een wedstrijd. Eventueel verplaatsen van een wedstrijd regelt de desbetreffende coördinator; 
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 Ziet er op toe dat de kleedkamer na de wedstrijd leeg, opgeruimd en schoon wordt achter gelaten. 

Bij thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de tegenstander; 

 Is het aanspreekpunt en het visitekaartje van het team en van vv Loenermark en vervult daarmee 

een voorbeeldfunctie naar onder meer spelers, ouders, scheidsrechters en spelers en 

vertegenwoordigers van de tegenstander; 

 Zorgt voor de organisatie van vervoer, corvee en wasbeurten, bij voorkeur via een duidelijk schema 

dat aan het begin van het seizoen wordt opgesteld en verspreid.  

Spelers kunnen ingezet worden voor corvee. Dit dient tijdig gecommuniceerd te worden naar de 

betreffende spelers; 

 Heeft de "Wedstrijdzaken" app van de KNVB geïnstalleerd om de spelers op het wedstrijdformulier 

in te kunnen vullen (minimaal 1 per team). In overleg kan dit ook gedaan worden door de jeugd- of 

seniorencoördinator; 

 Zoekt voorafgaand aan de wedstrijd contact met teambegeleiders van tegenstander om de wedstrijd 

"door te spreken"; 

 Biedt de teambegeleiding van de tegenstander bij thuiswedstrijden koffie/thee aan. Dit op kosten 

van Loenermark (melden bij het afhaalpunt dat het voor teambegeleiding tegenstander is); 

 Zorgt ervoor dat bij thuiswedstrijden de doeltjes klaargezet zijn en opgeruimd worden. De doeltjes 

klaarzetten (uitrollen) dient altijd met 2 personen gedaan te worden. 

De doeltjes staan op slot, na afloop dienen de doeltjes weer op slot gezet te worden tenzij er nog 

een wedstrijd op het veld plaatsvind. De sleutel van de doeltjes hangt op het sleutelbord in de kantine 

bij de ingang naar de kelder; 

 Het kan voorkomen dat er in het vuur van een wedstrijd momenten zijn dat je het niet eens bent 

met de beslissing van bijvoorbeeld een scheidsrechter of met het gedrag van de tegenstander. Zorg 

er dan altijd voor dat je je weet te beheersen. Loop niet weg, ga niet schreeuwen of schelden, maar 

blijf rustig, accepteer een in je ogen wellicht foute beslissing. Blijf dus altijd kalm, accepteer een 

andere zienswijze, loop nooit weg en houdt het gezellig. Jou gedrag heeft rechtstreeks invloed op 

het team; 

 Zorgt voor het verstrekken van drinken in de rust of na de thuiswedstrijd aan de tegenstander en 

aan het eigen team (vooraf afstemmen met tegenstander en kantinemedewerkers). 

 Ziet er op toe dat spelers zich voor, tijdens en na een wedstrijd niet hinderlijk ophouden op en rond 

de velden, zeker niet als daar op dat moment wordt gevoetbald; 

 Is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd en correct gedrag van spelers en ouders 

jegens de scheidsrechter en spelers en begeleiding van de tegenstander. 

Spreekt spelers aan op ongewenst gedrag of taalgebruik en handelt hier naar; 

 Geeft spelers evenredige speeltijd onafhankelijk van hun kwaliteiten. Vaste wissels of meer 

wisselbeurten voor zwakkere spelers zijn niet in het belang van het plezier voor iedereen en daarom 

niet toegestaan; 

 Wedstrijdshirts worden verstrekt door de vereniging. Het team is verantwoordelijk voor de verstrekte 

kleding. Tel na iedere wedstrijd of alle shirts in de tas aanwezig zijn; 

 Geeft de doelpuntenmakers door aan de jeugd- of seniorencoördinator zodat deze verwerkt kunnen 

worden in de topscoorderslijst op de vv Loenermark website; 

 Geeft bij uitwedstrijden de namen van de chauffeurs door aan de jeugd- of seniorencoördinator. Dit 

in verband eventuele tegemoetkoming reiskosten. 

Wat verder belangrijk is om te weten: 

 Wat kan en wil de G-voetballer en waar moet je rekening mee houden? 

 Kan diverse aandoeningen hebben. Zoals doofheid, orthopedische hulpmiddelen of 

psychische/sociale problemen.  

Houdt als trainer/begeleider rekening met de mogelijke diversiteit in de groep. 
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 Verschilt vaak aanzienlijk met betrekking tot lichamelijke vaardigheden. Houd hier als 

trainer/begeleider rekening mee met aspecten als hands en ruw spel.  

 Kan een lage pijndrempel hebben. Een deel van de G-voetballers heeft een lage pijndrempel. Pijn 

als gevolg van bijvoorbeeld hard spel, roept veelal sterke emoties op.  

 Kan bepaalde angsten hebben. Een deel van de G-voetballers heeft een bepaalde angst dat 

dingen uit de hand kunnen lopen, omdat men aanvoelt dat men zichzelf niet in alle gevallen 

voldoende onder controle kan houden.  

 Heeft een andere interpretatie van voetbal nodig. De trainer/begeleider dient het spel 'kort' te 

houden. De spelregelinterpretatie ligt dichter bij zaalvoetbal dan bij veldvoetbal. Tackles en 

slidings moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, ook al zijn ze op de bal gericht.  

 Heeft zijn lichaam niet altijd even goed onder controle. Als trainer/begeleider dien je hier rekening 

mee te houden. Een potentieel gevaar voor G-voetballers is bijvoorbeeld het vaste doel op de 

zijlijn (G-voetbal wordt gespeeld op een half veld). Probeer als trainer/begeleider preventief te 

fluiten als de spelers/bal daar te dicht in de buurt komen.  

 Bij thuiswedstrijden kan teambegeleiding in functie koffie/thee halen voor eigen gebruik bij het 

afhaalpunt in de kantine op kosten van Loenermark; 

 Ieder team heeft een afgesloten kledinglocker. Hierin liggen voetbalshirts, hesjes, waterzak, bidons 

en intrapballen. De sleutel van de kledinglocker hangt op het sleutelbord in de kantine bij de ingang 

naar de kelder; 

 Het team is verantwoordelijk voor de verstrekte materialen; 

 Bij uitwedstrijden wordt in principe gezamenlijk vanaf vv Loenermark vertrokken (samen uit, samen 

thuis);  

 Op www.voetbal.nl staat een competitie-indeling en een wedstrijdkalender;  

 Tot 1 maart van ieder kalenderjaar kan één zogenaamde "baaldag" aangevraagd worden. De 

wedstrijd wordt dan door de KNVB op een andere datum ingepland. Baaldagen kunnen niet 

aangevraagd worden op dagen dat een inhaalprogramma gepland staat; 

 Er worden helaas regelmatig spullen uit kleedkamers gestolen. Advies is om geen waardevolle spullen 

in de kleedkamer achter te laten. Dit zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. Er is altijd wel een ouder 

aanwezig om het te bewaren tot na de wedstrijd; 

 Na de wedstrijd kunnen penalty’s genomen worden. Dit wordt vaak gedaan bij jeugdwedstrijden en 

altijd afgestemd met de tegenstander; 

 Spelers kunnen hulp vragen bij bijvoorbeeld het strikken van veters. 

Rolverdeling 

Duidelijke rolverdeling schept duidelijkheid naar een ieder maar vooral naar de spelers. 

Dit onderwerp brengen we regelmatig onder de aandacht omdat wij het belangrijk vinden voor de 

spelers. Het lastige kan zijn dat sommigen van ons een dubbelrol hebben, de ene keer trainer/coach 

dan weer teambegeleider of ouder/supporter. Daarom is het goed om voor iedere wedstrijd aan te 

geven wie de coaching c.q. de begeleiding doet. 

 

 Trainer/coach 

Geeft voetbal inhoudelijke aanwijzingen (training en wedstrijden) 

Doet de opstelling en bepaald het wisselen 

 

 Assistent trainer 

Ondersteunt de trainer bij de uitvoering van de oefeningen 

 

 Teambegeleider 

Organisatie “randzaken” (vervoer, kleding, beheren van de groepsapp) 

http://www.voetbal.nl/
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Ondersteunen van de trainer/coach en de spelers.  

 

 Ouders (en overige familie, vrienden, etc.) 

Zijn de grootste supporters en fans.  

Moedigen het hele team aan en geven complimenten aan alle spelers. 

 

In een ieders belang is het goed om elkaar hier ook op een positieve manier op aan te spreken mocht 

dit nodig zijn. 

Overig betrokken kader: 

Wedstrijdsecretaris: 

De wedstrijdsecretaris zorgt voor het inplannen van oefenwedstrijden, verplaatsen van wedstrijden 

en contacten met andere clubs en de KNVB betreffende diverse organisatorische wedstrijdzaken.  

Verzoeken tot wedstrijdwijzigingen lopen via de jeugd- of seniorencoördinator. 

 

Scheidsrechters coördinator: 

De scheidsrechters coördinator regelt de scheidsrechter voor thuiswedstrijden. Het kan in specifieke 

gevallen voorkomen dat er geen scheidsrechter gevonden kan worden waardoor teamkader zelf de 

wedstrijd moet leiden. Dit gaat altijd in overleg.  

 

Jeugd- en seniorencoördinator: 

De jeugd- en seniorencoördinator is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten met 

betrekking tot het team en aanspreekpunt voor teambegeleiders en spelers.  

 

Jeugd (4x4): Dennie Opperman 

Contactgegevens:  E-mail:  g-voetbal@vvloenermark.nl  Tel.:  06-54255916 

 

Senioren (G1): Femke Holdijk 

Contactgegevens:  E-mail:  g-voetbal@vvloenermark.nl   Tel.:  06-18700834 

 

Activiteiten: 

Een paar keer per jaar organiseren wie een activiteit naast het voetbal voor de gehele groep. Voor 

vragen en/of ideeën kun je contact opnemen met Karin Klomp. 

Contactgegevens:  E-mail:  g-voetbal@vvloenermark.nl  Tel.:  06-13117647 

 

Overig: 

Voor alle overige zaken zoals: training, toernooien, (sponsor)kleding of g-voetbalbeleidszaken kun 

je contact opnemen met Gerrit Blom. 

Contactgegevens:  E-mail:  g-voetbal@vvloenermark.nl  Tel.:  06-51224565 
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