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Doel van de functie : 

 
Een elftalleider van een selectieteam begeleidt het team tijdens competitie -, oefenwedstrijden en 
toernooien. Daarnaast is hij de vertrouwensman tussen de spelers, de trainer en/of ouders. 
  

 

Aanspreekpunten / Contacten : 

 
Intern: 

• Trainer van het betreffende team; 

• Leden Technische Commissie; 

• Coördinatoren; 
. 
Extern: 

• Voetbalverenigingen 
 

 

Taken :  

 
De elftalleider van een selectieteam voert de volgende werkzaamheden uit: 
 
Het team begeleiden en leiden voor, tijdens en na de wedstrijd; 
Voor de wedstrijd: 

� In overleg met de trainer worden de tijden bepaalt wanneer de spelers aanwezig moeten 
zijn op het complex voor de wedstrijden; 

� M.u.v. F- en E- Pupillen dient voor aanvang van de wedstrijd een wedstrijdformulier te 
worden ingevuld Ingeval het een uitwedstrijd betreft wordt het wedstrijdformulier bij de 
tegenstander ingevuld; 

� M.u.v. F- en E- Pupillen worden voor de wedstrijd de spelerspassen gecontroleerd door de 
scheidsrechter in het bijzijn van de leiders; 

� Zorgt bij thuiswedstrijden voor prettige ontvangst van de tegenpartij en regelt thee of 
limonade voor beide teams; 

� Draagt zorg voor vervoer bij uitwedstrijden. Stelt zo nodig een vervoersschema op; 
Wedstrijdvoorbereiding 

� Zorgt dat er afspraken worden gemaakt voor de waardevolle spullen; 
� Ziet er samen met de trainer op toe dat de kleding in orde is. 

Wedstrijdbegeleiding 

• Maakt samen met de trainer afspraken over normen en waarden t.o.v.(assistent) 
scheidsrechter, medespelers, tegenstanders, leiders en toeschouwers; 

Na afloop van de wedstrijd 
� Is verantwoordelijk dat er na de wedstrijd wordt gedoucht en de kleedkamer netjes is 

achtergelaten. Voor de oudere groepen kan de leider een corvee lijst opstellen; 
� Stelt indien gewenst een wedstrijdverslag op voor het clubblad. Met name voor de jongste 

jeugd is dit aan te bevelen.   
� E- en F- Pupillenleiders zorgen er voor dat als zij de laatste zijn die een thuiswedstrijd 

spelen dat de doeltjes en de bijbehorende pennen op de juiste plek worden teruggezet; 
� Stimuleert de spelers om de trainingen te volgen. Bezoekt zelf eventueel af en toe een 

training; 
� Tekent het wedstrijdformulier en neemt bij een uitwedstrijd een kopie van het 

wedstrijdformulier mee; 
� Geeft uitslag van de wedstrijd door aan de coördinator en geeft het kopie van de 
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wedstrijdformulier bij een uitwedstrijd af aan de coördinator; 
� Laat spelers die een rode kaart hebben ontvangen een rapport op stellen voor de KNVB. 

Coördinator heeft hiervoor een standaardformulier. 
Contacten ouders 

• Maakt de ouders duidelijk dat de trainer coacht en de opstelling maakt; 

• Zorgt dat de ouders een positieve belangstelling tonen. 
 

 

Kennis / Vaardigheden :  

 

• Flexibel; 

• Accuraat en netjes; 

• Sociaal vaardig. 
 

 

Overige aandachtspunten :  

• Is aanwezig bij gesprekken tussen spelers/ouders en trainer; 

• Geeft aandacht aan langdurig geblesseerden en zorgt voor een attentie namens de 
vereniging. Dit geldt ook voor een tegenstander die door een speler van ons langdurig 
geblesseerd raakt; 

• Meldt misstanden binnen de spelersgroep (drank/drugs/diefstal of molest) bij de Technische 
Commissie; 

• Zorgt na afloop van het seizoen voor inlevering van de DEM materialen (zoals ballen, 
waterzakken en bidons); 

• Houdt toezicht dat spelers < 16 jaar geen alcohol gebruiken voor, tijdens en na de wedstrijd. 
. 

 


