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VOORWOORD 
 

“De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening” 

 

Paulo Coelho 

 

Paulo Coelho heeft het Paulo Coelho Institute opgericht dat voorziet in hulp en mogelijkheden voor de 

minderbedeelden in Brazilië, vooral kinderen en ouderen. Hij is geëerd met vele internationale prijzen 

en is een schrijver. De woorden van Paulo passen heel goed bij de taken van een leider1 zoals we die 

bij RFC zien. Jij bent een leider die een team, een individu kan veranderen door jouw voorbeeld.  

 

Of je nu al tien jaar leider bent of pas bent begonnen, RFC is ontzettend blij met jou. We waarderen 

jouw inzet waarmee je telkens weer klaarstaat om je team te begeleiden bij trainingen en wedstrijden. 

Je bent een belangrijke schakel voor onze jeugdleden, ouders en verzorgers, en voor hun 

welbevinden bij de club. Jij levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en het sportieve gedrag 

van de kinderen die voetballen bij onze club.  

 

Het jeugdbestuur wil en mag jou niet alles zelf uit laten zoeken. Het wil jou juist ondersteunen waar dat 

kan, zodat onze jeugdleden hiervan de vruchten plukken. Eén van de middelen die daarbij kan helpen, 

is deze leidraad. Met deze leidraad geven we inzicht in een aantal praktische zaken die op jou 

afkomen, maar ook in een aantal voetbaltechnische zaken. Samen met de trainer(s) van jouw team 

stem je de taakverdeling af. Hierbij kan deze leidraad helpen. 

 

Hebben jullie vragen, opmerkingen of ideeën? Dan spreekt het jeugdbestuur jou graag hierover. Je 

kunt dan contact opnemen met de jeugdcoördinator van de leeftijdscategorie van jouw team.  

 

Met sportief gedrag binnen en buiten het veld geef jij een mooi visitekaartje van RFC af !  

 

Succes met jouw rol als leider en bedankt voor jouw inzet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeugdbestuur 

 

Jim Pawirodikromo  - Jeugdvoorzitter 

Marjo van Dijk  - Coördinator Communicatie 

Dorien van Strien  - Jeugdcoördinator O13 t/m O19 selectie 

Nathalie van Achterberg  - Jeugdcoördinator O14 t/m O19 niet-selectie 

Nick Mischinger  - Jeugdcoördinator O10 t/m O13 

Richard Hendriks  - Jeugdcoördinator O7 t/m O9 

Coen van Wanrooij - Activiteitencoördinator  

 

 

1 Waar we spreken over ‘leider’ en ‘hij’ wordt uiteraard ook bedoeld ‘leidster’ en ‘zij’ 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulo_Coelho_Institute&action=edit&redlink=1
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1. ROL EN TAKEN VAN DE LEIDER 
Per jeugdteam maken tenminste 2 personen deel uit van de teambegeleiding: een trainer en een 

leider (door de KNVB ook wel teammanager genoemd). Waar de trainer vooral invulling geeft aan de 

voetbaltechnische begeleiding, geeft de leider vooral invulling aan de organisatorische begeleiding. 

Samen met de trainer(s) ben je een hecht team dat de volgende doelstellingen voor jullie team 

nastreeft: 

1. PLezier hebben 

2. ONtwikkelen (je best doen) 

3. Sportiviteit (respect/aardig zijn) 

Om deze doelstellingen te realiseren heeft de leider een aantal verschillende type taken die hieronder 

worden toegelicht. 

 

1.1 Binnen de vereniging 
• Je bewaakt het verenigingsbeleid, zoals deze te vinden is op de website (bijvoorbeeld normen en 

waarden, privacy (AVG) en vrijwilligersbeleid). 

• Je voert periodiek overleg met de trainer(s) over het welbevinden van de spelers uit jouw team.  

• Je voert periodiek overleg met de jeugdcoördinator of het gehele jeugdbestuur over het verloop 

van het seizoen (terugblik / vooruitblik). 

• Aan het begin van het seizoen haal je de teamkleding en trainingsmaterialen op.  

• Aan het einde van het seizoen lever je de teamkleding en trainingsmaterialen in. 

• In het voorjaar vindt het Jeugdkamp plaats. Het is gebruikelijk dat de leiders hun team begeleiden. 

• Je levert beeldmateriaal van jouw team aan voor plaatsing op de website (let op privacy beleid), 

zoals bijvoorbeeld een kampioensfoto of andere leuke momenten die zijn vastgelegd.  

 

Komt er een speler bij in jouw team en heb je geen wedstrijdtenue meer beschikbaar: Meld dit bij het 

jeugdbestuur. Spelers schaffen zelf wedstrijdkousen aan.  

 

  

https://www.rfc2017.nl/294/statuut-normen-en-waarden/
https://www.rfc2017.nl/294/statuut-normen-en-waarden/
https://www.rfc2017.nl/606/privacy-avg-beleid/
https://www.rfc2017.nl/224/vrijwilligersbeleid/
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1.2 Richting spelers en/of ouders (afhankelijk van de leeftijd van spelers) 
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor ouders en/of spelers; eventueel geef je hun 

vraag/opmerking door aan de jeugdcoördinator. 

• Je onderhoudt contact met de spelers en/of ouders over praktische zaken in het team (wassen 

van de wedstrijdkleding, rijden naar de uitwedstrijd, verzorgen van drinken tijdens de rust 

enzovoort) en eventueel over persoonlijke zaken van spelers. 

• Je informeert of er spelers zijn met aandoeningen (astma, suikerziekte, ADHD), medicijngebruik 

en blessures en wat je eventueel kunt doen als er iets misgaat of mis dreigt te gaan.  

• Je houdt in de gaten of er gepest wordt in de groep. Pestgedrag wordt niet getolereerd bij RFC. 

Neem jij dit gedrag waar, dan onderneem je stappen om dit gedrag een halt toe te roepen. Indien 

nodig roep je de hulp in van de jeugdcoördinator, uiteindelijk kan ook de 

vertrouwenscontactpersoon en/of de commissie Normen & Waarden betrokken worden. 

• Je zorgt ervoor dat de spelers en/of ouders weten dat zij per toerbeurt de tenues wassen na de 

wedstrijden. Maak hiervoor eventueel een was schema. 

• Je organiseert het vervoer naar uitwedstrijden, eventueel maak je hiervoor een rijschema. 

• Je maakt afspraken met de spelers/ouders over de manier waarop je informatie aan hen 

doorgeeft, zoals over speeltijden en wijzigingen daarop. Meestal zal dit via een groeps-app gaan. 

• Je maakt afspraken met de spelers/ouders over het moment en de manier waarop ze zich 

afmelden voor een wedstrijd. 

 

1.3 Bij en rondom de wedstrijden 

1.3.1 Algemeen 
• Vóór alles: je probeert ervoor te zorgen dat de spelers plezier hebben!  

• Je geeft het goede voorbeeld aan je spelers en hun ouders. 

• Je toont respect voor de spelers, trainers en leiders van de tegenstander.  

• Je respecteert de beslissingen van de scheids- en lijnrechters, ook al is dat soms moeilijk  

• Je verwacht dit gedrag ook van je spelers en hun ouders.  

• Je let erop dat de gedragsregels van RFC worden nageleefd door de spelers en de ouders 

zoals:  

o Je tolereert geen schuttingtaal en discriminerende opmerkingen.  

o Je tolereert niet dat je spelers de tegenstander natrappen, slaan, schoppen, spugen, 

uitschelden enzovoort. 

o Je zorgt dat de spelers zorgvuldig omgaan met de eigendommen van RFC 

(voetbaltenue, ballen enzovoort).  

o Douchen is voor elke jeugdspeler verplicht, tenzij overheidsadviezen of -maatregelen 

anders aangeven. 

o Je spreekt af met de spelers dat ze zich (ruim) op tijd afmelden voor de wedstrijd. En 

je houdt hen daar ook aan.  

o Je tolereert niet dat iemand anders dan jij staat te coachen tijdens de wedstrijd.  

o Je bent het aanspreekpunt naar en vanuit het team 

o Je zorgt ervoor dat je te allen tijde met 2 personen in de kleedkamer bent. Dit om 

veiligheid van spelers te waarborgen. 

o Er worden geen foto’s/filmpjes gemaakt in de kleedkamers 

o Er gaan geen alcoholische dranken mee in de kleedkamer 

o Er wordt niet gerookt op en rondom het sportcomplex 

We hanteren als regel dat meisjes vanaf JO8 team apart douchen. Zowel RFC als teams waar je te 

gast bent dienen aparte kleedruimte te hebben voor meisjes. 

 

  

https://www.rfc2017.nl/297/vertrouwenscontactpersoon/
https://website.storage/Data/RFC/RTE/Bestanden/MenuItem/294/Bijlage_2._Taakstelling_samenstelling_en_werkwijze_CNW.pdf
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1.3.3 Dagen vóór de wedstrijd 
• Je geeft de spelers en/of ouders de informatie over te spelen wedstrijden en afgelastingen van 

wedstrijden. Denk hierbij aan: 

- verzamellocatie en -tijd 

- wedstrijdlocatie en -tijd 

- eventuele afwezige spelers en geleende spelers 

1.3.4 Net vóór de wedstrijd 
• Je organiseert indien nodig dat bij thuiswedstrijden het veld speelklaar gemaakt wordt.  

• Als er gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare doelen, maak je dat deze doelen met pennen 

zijn vastgezet.  

• Je meldt bij het eigen wedstrijdsecretariaat dat jouw team vertrekt naar de wedstrijd.  

• Je meldt bij uit wedstrijden je team bij het wedstrijdsecretariaat van de tegenpartij.  

• Je vult bij alle wedstrijden het (digitale) wedstrijdformulier in.  

 

Gezamenlijk vertrekken naar de uitwedstrijd en gezamenlijk douchen. Onder andere voor de 

teamspirit moeten de spelers gezamenlijk naar en van de uitwedstrijden rijden. Ook voor het douchen 

na de wedstrijden geldt: altijd en gezamenlijk. Een uitzondering geldt hierop voor gemengde teams.  
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1.3.5 Op het veld 
• Je laat de spelers en speelsters hun sieraden inleveren. Spelers en speelsters met lang haar 

doen hun haar in een staart of doen een haarband om. 

•  Je zorgt ervoor dat de spelers de tegenstanders een hand geven vóór en na de wedstrijd. Dit 

doe je in overleg met de tegenstander en scheidsrechter.  

• Je coacht de spelers tijdens de wedstrijd, maar ook vóór en na de wedstrijd (passend bij de 

leeftijd van de spelers).  

• Je fungeert indien nodig als grens- of scheidsrechter. 

Vindplaatsen EHBO-materiaal : 

Er ligt een verbandtrommel in de bestuurskamer / kantine.  

Er liggen ice packs in de bestuurskamer / kantine.  

Er ligt een brancard in de kamer van het wedstrijdsecretariaat. 

Er hangt een AED-apparaat aan de westmuur van het kantinegebouw. 

 

1.3.6 NA de wedstrijd 
• Je organiseert bij een thuiswedstrijd dat het veld wordt opgeruimd als dat nodig is. Dus als na 

de wedstrijd van jouw team de doelen niet meer worden gebruik. 

• Je houdt een korte nabespreking en bedankt iedereen voor zijn of haar inzet.  

• Je geeft de uitslag door aan wedstrijdsecretariaat 

• Na een uitwedstrijd meldt je je fysiek af bij het eigen wedstrijdsecretariaat met de uitslag van 

de gespeelde wedstrijd. 

• Douchen is voor elke jeugdspeler verplicht, tenzij overheidsadviezen of -maatregelen anders 

aangeven. Je ziet erop toe dat alle spelers douchen.  

• Je houdt toezicht in de kleedkamers voor en na de wedstrijd.  

• Je controleert de kleedkamer na de wedstrijd (uit en thuis) en laat de spelers eventuele 

rommel opruimen. 

Mannelijke leiders van een meisjes- of gemengd team: als er (alleen maar, of één of meerdere) 

meisjes in je team zitten, maak je onderling en met ouders afspraken wie er meegaat in de 

kleedkamer. Voorkom situaties die als ongepast ervaren (kunnen) worden. 

 

1.3.7 Aan het einde van het seizoen 
• Is je team kampioen geworden? Kom dit dan ná de kampioenswedstrijd vieren in de 

clubkantine. Zorg dat de coördinator Kantine en de jeugdcoördinator tijdig op de hoogte zijn, 

zodat gezorgd kan worden voor een mooi feestje. 
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2. COMMUNICATIE RFC 
“Communicatie is de sleutel, maar waar zit het slot?” Waar mensen samen aan een 

gemeenschappelijk doel werken, is heldere en duidelijke communicatie van groot belang. Zo ook bij 

onze club met honderden leden en vrijwilligers. Dit hoofdstuk beschrijft welke communicatie voor de 

leider van belang is en hoe we bij onze club omgaan met de middelen die we tot onze beschikking 

hebben.  

 

2.1 Formeel overleg 
Naast de informele gesprekken langs de zijlijn, via WhatsApp, mail of telefoon zijn er ook momenten 

van formeel contact tussen de leider en het jeugdbestuur, de jeugdcoördinator, wedstrijdsecretaris 

en/of ouders/verzorgers. De formele gesprekken zijn de volgende: 

• Aan het begin van het seizoen houd je een bijeenkomst met de spelers en/of ouders van jouw 

team om de aftrap voor het seizoen te geven:  

o om (ouders van) nieuwe teamleden te verwelkomen;  

o om de teamregels duidelijk te maken (over bijvoorbeeld het aanmoedigen langs de 

lijn);  

o om ouders te vragen om taken op zich te nemen, zoals rijden naar de uitwedstrijden, 

wassen van de kleding etc. 

o om afspraken te maken over het delen van beeldmateriaal van spelers in de groeps-

app 

• Van jou wordt verwacht dat je gedurende het seizoen zelf overlegmomenten initieert met de 

trainer van jouw team: wat valt de trainer op tijdens de trainingen en de wedstrijden en wat 

valt jou op tijdens de wedstrijden? 

• Je overlegt met de jeugdcoördinator over zaken die jouw team betreffen waar je zelf niet 

uitkomt, zoals over problemen met gedrag van spelers of ouders. En over zaken die je verder 

aan het hart gaan als leider, zoals bijvoorbeeld het niet eens zijn met beslissingen van het 

hoofdbestuur en/of het jeugdbestuur. Bespreek dit liever niet langs de lijn met je collega-

begeleiders, spelers of ouders, maar leg dit openlijk neer bij de jeugdcoördinator. 

• Gedurende het seizoen, maar minimaal twee keer per jaar overleg je met (een deel van) het 

jeugdbestuur om vooruit te kijken naar wat gaat komen en te evalueren wat is geweest (wat 

ging goed, wat kan beter).  

 

2.2 Middelen 

2.2.1 Website 
Het wedstrijdschema, de uitslagen en de tijden van de trainingen staan op www.RFC2017.nl. Ook vind 

je daar de mededelingen over afgelasting van wedstrijden en trainingen en informatie over activiteiten. 

Raadpleeg de website dus regelmatig en stimuleer spelers en/of ouders dit ook te doen. De website is 

dé centrale plek binnen de club van belangrijke informatie.  

 

Ook voor foto’s, het verenigingsschema, het berichtenarchief, en nog veel meer kun je terecht op de 

website. Het wordt erg op prijs gesteld als je jouw team zo nu en dan in het zonnetje zet en het 

jeugdbestuur voorziet van een positief verhaaltje met een foto. Wil je een mededeling, een 

wedstrijdverslag of leuke (team)foto plaatsen op de website stuur dit door naar het jeugdbestuur. 

 

2.2.2 E-mail 
Elk team heeft ook de beschikking over een mailbox. De mailbox wordt gebruikt door clubvrijwilligers 

om onderling te communiceren over niet urgente zaken (bijvoorbeeld met jeugdcoördinator, 

jeugdbestuur, wedstrijdsecretaris of accommodatiebeheerder). Het gaat hierbij om een webmail-

http://www.rfc2017.nl/
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variant, maar er is een handleiding beschikbaar over hoe de mailbox ook beheerd kan worden op jouw 

smartphone als je daarvoor kiest. 

 

2.2.3 ClubApp 
De website draait op een platform van VoetbalAssist en is gekoppeld met de ledenadministratie en de 

KNVB voor allerlei zaken. Spelers, trainer, leider en ouders/verzorgers kunnen via een app op hun 

smartphone vrij eenvoudig bij de informatie die zij nodig hebben. 

 

De app heet ClubApp en is er voor iOS en Android telefoons. Breng de ClubApp onder de aandacht 

bij spelers en ouders/verzorgers, zodat zij snel over de juiste informatie kunnen beschikken die via de 

website wordt gedeeld door de club. 

 

2.2.4 WhatsApp 
Om snel en direct te communiceren wordt binnen de club gebruik gemaakt van WhatsApp groeps-

apps. Hiermee kan urgente informatie of foto’s eenvoudig gedeeld worden met een groep personen. 

Beperk het gebruik tot het nodige en maak heldere afspraken met spelers en/of ouders/verzorgers 

over het delen van foto’s in jouw team-app. Maak ook de afspraak vooraf dat foto’s niet verder 

gedeeld worden en alleen gebruikt kunnen worden voor eigen gebruik. Het delen van foto’s van 

herkenbare jeugdspelers op social media is niet toegestaan in verband met privacy wetgeving (AVG). 

 

2.2.5 Telefoon 
Een beller is sneller ! Weet echter dat telefoonnummers binnen de club níet zonder toestemming van 

de eigenaar verspreid mogen worden. Binnen de club is een duidelijke organisatiestructuur aanwezig 

die je in het volgende hoofdstuk in deze leidraad terugvindt. Deze structuur zorgt er mede voor dat 

vrijwilligers zich kunnen inzetten voor de club zonder dat dit hun zakelijke en/of privé leven ongewenst 

verstoort. 
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3. ORGANISATIE RFC 
De club is een vrijwilligersorganisatie en kent een duidelijke structuur. In dit hoofdstuk wordt deze 

structuur toegelicht, zodat jij weet waar je voor wat bij wie moet zijn. Het streven is om de meest 

actuele informatie hierover ook op www.RFC2017.nl te delen. 

 

3.1 Overzicht van de structuur 
Een plaatje zegt soms meer dan 1.000 woorden: 

 

 

3.2 Organen en functionarissen 
 

3.2.1 Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De Algemene Ledenvergadering is binnen de club het hoogste orgaan en behelst alle leden tezamen. 

De leden komen met de ALV 1 tot 2 keer per jaar bijeen voor formele zaken. Eén van die zaken is het 

benoemen van bestuursleden en het verstrekken van het mandaat aan het hoofdbestuur om de club 

namens de leden te besturen. 

 

http://www.rfc2017.nl/
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3.2.2 Hoofdbestuur 
De club kent een hoofdbestuur met (op dit moment) de volgende zorggebieden: algemeen beleid, 

accommodatie-beheer, financiën, voetbalzaken, jeugdzaken, vrijwilligers en sponsoring. De 

vrijwilligers die deelnemen aan het hoofdbestuur zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als 

bestuurder en daarmee bij wet verantwoordelijk voor behoorlijk bestuur van de vereniging. Op 

wedstrijddagen nemen leden van het hoofdbestuur deel aan de bestuursdienst en zijn zij aanwezig op 

de club voor o.a. ontvangst van scheidsrechters, tegenstanders en het coördineren bij calamiteiten. 

 

3.2.3 Jeugdbestuur 
Het bestuurslid Jeugdzaken van het hoofdbestuur is voorzitter van het jeugdbestuur, de 

jeugdvoorzitter. Het jeugdbestuur is formeel gezien een commissie. Deze commissie draagt bij aan of 

ziet toe op het zo goed als mogelijk organiseren van jeugdvoetbal binnen de door het hoofdbestuur 

gestelde clubbeleid.  

Vanuit haar rol is het jeugdbestuur verantwoordelijk voor de indeling van leiders, wedstrijdtenues, 

stafkleding en niet-voetbalactiviteiten. Op wedstrijddagen nemen leden van het jeugdbestuur deel aan 

de bestuursdienst en zijn zij aanwezig op de club voor o.a. ontvangst van scheidsrechters, 

tegenstanders en het coördineren bij calamiteiten.  

 

3.2.4 Jeugdcoördinator 
Enkele leden van het jeugdbestuur zijn ook jeugdcoördinator van een of meerdere leeftijdscategorieën 

(JO7 t/m JO19). De jeugdcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de leider en ouders/verzorgers 

voor: vragen, opmerkingen, conflicten of klachten waar ouders en leider of trainer niet samen 

uitkomen of die betrekking hebben op bijvoorbeeld bestuurlijke zaken. 

 

3.2.5 Jeugd technische commissie 
De Jeugd Technische Commissie (JTC) is verantwoordelijk voor alle technische zaken omtrent het 

voetbal. Denk hierbij aan invulling van trainingsstof, indeling jeugdelftallen en aanstelling trainers.  

 

3.2.6 Trainerscoördinator 
De trainerscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor trainers en de jeugdcoördinator voor 

technische zaken.  

 

3.2.7 Wedstrijdsecretaris 
De wedstrijdsecretaris is de contactpersoon naar de KNVB en andere voetbalverenigingen voor zaken 

rondom competitie- en bekerwedstrijden, maar ook oefenwedstrijden. Als je als leider dus een 

wedstrijd wilt verzetten of afzeggen, dan moet je dat regelen met via de wedstrijdsecretaris.  

 

3.2.8 Ledenadministratie 
De ledenadministratie houdt de gegevens bij van alle leden en meldt nieuwe spelers, trainers en 

leiders aan bij de KNVB. De ledenadministratie krijgt bijvoorbeeld de spelerspassen toegestuurd van 

de KNVB en organiseert de overschrijvingen van spelers van en naar andere voetbalverenigingen. 
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3.2.9 Accommodatie-beheerder 
De accommodatie-beheerder zorgt er met zijn accommodatie-commissie voor dat alle faciliteiten op 

orde zijn voor trainingen en wedstrijden. Van cornervlag tot kleedkamer en van wedstrijdbal tot 

veldbelijning.  

 

3.2.10 Vertrouwenscontactpersoon 
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de club degene tot wie een jeugdlid, ouder/verzorger of 

vrijwilliger zich wendt wanneer hij/zij zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag van andere leden. 

Ter verduidelijking gaat het hier om (ernstige) zaken, waarbij de leiders/trainers of hoofd- of 

jeugdbestuur geen rol kunnen vervullen. 

3.2.11 Commissie Normen & Waarden 
De Commissie Normen & Waarden (CNW) is er ter bevordering en bewaking van een goed en sportief 

verenigingsklimaat. Daarbij hanteert de CNW de gedragsregels zoals vastgesteld door de ALV en kan 

zij bij conflicten en/of incidenten uiteindelijk overgaan tot strafoplegging aan leden. 

 

3.3 Contactgegevens 
De verschillende organen dan wel functionarissen zijn als volgt te bereiken: 

Functionaris Mailadres 

  

Hoofdbestuur secretaris@rfc2017.nl 

  

Jeugdbestuur jeugd@rfc2017.nl 

  

Jeugd Technische Commissie JTC@rfc2017.nl 

  

Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@rfc2017.nl 

  

Ledenadministratie ledenadministratie@rfc2017.nl 

  

Accommodatie-beheerder accommodatiebeheer@rfc2017.nl 

  

Vertrouwenscontactpersoon vertrouwenscontactpersoon@rfc2017.nl 

  

Commissie Normen & Waarden secretaris@rfc2017.nl 

 

Bij twijfel over welke functionaris te contacten over een bepaald onderwerp kun je altijd terecht het 

jeugdbestuur of jouw jeugdcoördinator. 

 
  

mailto:secretaris@rfc2017.nl
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4. TIPS omgang met ouders/verzorgers 
Organiseer aan het begin van het seizoen een bijeenkomst met de ouders:  

1. Vertel wat jij doet.  

a. 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. Stel regels voor ‘buiten de lijnen’ 

a. wedstrijd en training, voor- en nabespreking, te laat komen en afmelden, uit en thuis 

spelen, vervoer, douchen, kleding.  

3. Neem de omgangsregels voor ‘binnen en buiten de lijnen’ met hen door.  

a. Leg uit wanneer en hoe je beloont en bestraft: bijvoorbeeld niet-afmelden of niet-

trainen zonder opgave van redenen, heeft als gevolg: volgende keer wissel staan.  

4. Betrek ouders bij randzaken.  

a. 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 (was schema), drinken halen in de rust, de waterbidons 

beheren, een verslag van de wedstrijd maken voor de website, foto’s of filmpjes 

maken, scheidsrechter zijn. 

5. Bespreek wat gewenst gedrag langs de lijn is.  

a. Leg uit welk gedrag je van de ouders verlangt. Je bent blij met ouders die hun kind 

stimuleren om naar training en wedstrijd te gaan; 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. Bespreek wat ongewenst gedrag langs de lijn is.  

a. Leg de ouders duidelijk uit wat ze niet moeten doen en waarom niet. Bemoeien met 

de opstelling (de coach is de baas), mee-coachen of instructies geven (kinderen 

weten dan 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.  

7. Als afspraken maken niet genoeg is.  

a. Geef ouders elke week een beetje aandacht. Maak een praatje, dat is belangrijk voor 

betrokkenheid bij de club. Gebruik die gesprekjes als thermometer om in te schatten 

waarom een speler mogelijk iets minder presteert.  

8. Betrek hen zo nodig nog meer. 

a. Blijven ouders zich hardnekkig bemoeien met het spel? Overweeg een wekelijkse 

bespreking. Roep hen na de bespreking met de spelers de kleedkamer binnen, betrek 

hen bij waar jij mee bezig bent. Wil jij vandaag enkele 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. Betrek de grootste 

criticaster door hem of haar te vragen alle goede acties door spelers op een nieuwe 

plek te noteren.  

9. Wat als het escaleert?  

a. 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. Ouder van de tegenpartij. 

a. Die zijn de verantwoordelijkheid van de coach van de tegenpartij. Vraag hem zo nodig 

om op te treden. 


