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2 INLEIDING 
 
Veel huidige en maar vooral nieuwe jeugdleiders weten niet altijd wat er van hen verwacht wordt als 
leider van de jeugd, vandaar dat wij als bestuur van de afdeling jeugd dit boekje samen gesteld 
hebben. Hierin komen de meeste aspecten naar voren waarmee een jeugdleider te maken kan 
krijgen, zoals: 

- Begeleiden 
- Organiseren 
- Coachen 
- Assisteren van de scheidsrechter (grensrechter) 
- Optreden als scheidsrechter. 

 
Natuurlijk hebben we misschien niet alles aan kunnen geven, maar we hopen dat er wel veel 
onderwerpen wat duidelijker worden na het lezen ervan.  
Blijven er hierna nog vragen dan kun je altijd bij het bestuur terecht. Ook voor evt. opmerkingen, 
aanvullingen etc. houden wij ons aanbevolen. 
 
 
Veel succes, 
 
 
Commissie VTZ RKZVC 
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3 DE LEIDER ALS BEGELEIDER 
 
Een voetbaljeugdleider is ten eerste een begeleider. Iemand die de kinderen als groep en elk kind als 
individu leiding geeft. Kinderen hebben naast leiding ook opvoeding, bescherming en verzorging 
nodig. Hun geestelijke en lichamelijke veiligheid is de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de 
leider. Als er wat mis gaat, moet meteen worden gehandeld. In bedreigende situaties moet een 
begeleider handelend optreden. 
 
Het leiden moet uitmonden in plezier beleven met elkaar en aan de sport. Maar ook tot een betere 
prestatie van het kind. Veel aspecten van het begeleiden komen overeen met de taak van het 
ouderschap. Ouders zijn echter niet automatisch goede begeleiders. Een aantal aspecten van deze 
niet eenvoudige taak wordt hierna wat nader bekeken. 
 
3.1 Jeugd 
 
Een voetbalvereniging kent kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. Daarbij is er een groot verschil tussen 
kinderen in de verschillende leeftijdsfasen. Bovendien zijn kinderen van dezelfde leeftijd niet altijd 
gelijk. 
 
Om een kind te begrijpen, is het van belang om te weten hoe het denkt, wat het kan en wat het wil (zie 
ook hoofdstuk 9). Met goede methoden en oefeningen kun je het geleidelijk iets leren over voetbal, 
samenspelen, rechten en plichten, maar ook over gedrag, verantwoordelijkheid, enz. 
Vaak is een kind gemakkelijk te beïnvloeden zowel positief als negatief. Voorzichtigheid is dan ook 
geboden. Een jeugdleider dient het goed voorbeeld te geven en consequent te zijn. Een belangrijke 
regel is dat afspraken (over prestaties, omgaan met elkaar) die men samen maakt ook nagekomen 
worden. 
 
3.2 Groepen 
 
Binnen een groep gedragen spelers zich soms anders dan daarbuiten. Dat kan worden veroorzaakt 
door het gedrag van anderen, door de gestelde doelen van de groep of door gedachten en gevoelens 
van elk afzonderlijk kind. Het ene kind wil leiding geven en het andere laat alles gebeuren, het ene 
kind wil presteren en het andere wil plezier maken, het ene voelt zich vrij in de groep en het andere 
kind is verlegen, enz. 
 
Het is van belang om binnen de groep voor duidelijkheid te zorgen door afspraken te maken over 
doel, werkwijze, waarden, enz. Je achterhaalt wat de kinderen van het voetballen bij de club 
verwachten, hoe belangrijk ze het vinden om te leren, te winnen, te trainen. Elkaar accepteren en 
waarderen, naar elkaar luisteren en elkaar iets gunnen zijn belangrijke waarden. Een van de 
belangrijkste regels is: afspraken nakomen. 
 
Eerlijkheid en rechtvaardigheid doen daar niet voor onder. 
 
Een groep is steeds in ontwikkeling net als de kinderen zelf. Naarmate ze ouder worden kunnen ze 
meer en willen ze andere dingen. 
 
De verschillende belangen, karakters en rollen in de groep leveren ook wel eens spanningen op. Het 
is dan ook van belang om de feiten te achterhalen en op basis daarvan iets te ondernemen. 
 
3.3 Leiden en opvoeden 
 
Goed leiding geven aan jonge voetballers is niet eenvoudig. Daarvoor is enige kennis van 
leidinggeven, van jeugd en van voetbal noodzakelijk. Wat een leider wel of niet moet doen hangt vaak 
af van de situatie. De situatie bepaalt het gedrag dat van de spelers wordt verlangd en daarmee dat 
van de leider. Het gedrag dat spelers vertonen wanneer ze per fiets naar een uitwedstrijd gaan zal 
anders zijn dan wanneer ze met de auto gaan. 
 
De leiderschapsstijl die het meest wenselijk wordt geacht, is de "geleide democratie". Dit wil zeggen: 
goed luisteren en kijken naar de spelers, maar zelf leiden en sturen. Zelf uitstippelen hoe het moet 
nadat bekend is hoe de kinderen erover denken. Duidelijk afspreken wat wel en wat niet kan. Niet 
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alles op z'n beloop laten en ook niet domweg alles gebieden en verbieden zonder toelichting. Het is 
van belang de kinderen duidelijk te maken wat de regels zijn en vooral ook waarom die nodig zijn. Als 
ze dit begrijpen zullen ze deze eerder accepteren en naleven. 
 
Een leider dient wel beslissingen te nemen en deze niet te ontwijken, ook al is het moeilijk om een 
keuze te maken of om iets te verbieden. 
 
Het is van belang om te laten merken dat alle spelers even waardevol zijn en er allemaal bijhoren. Een 
leider dient ernaar te streven dat er een vertrouwen in hem is. 
 
Een leider dient een aantal waarden uit te dragen door zich ernaar te gedragen en door erover te 
praten. Als hij zelf steeds vloekt en hij probeert dit gedrag bij de kinderen te voorkomen dan komt hij 
niet geloofwaardig over. Eerlijk zijn, afspraken nakomen en ook zich inzetten voor elkaar zijn enkele 
van de vele waardevolle gedragsregels die de leider met de groep kan afspreken. 
 
Leiding geven aan kinderen is vooral ook helpen naar zelfstandigheid. Een goede leider Iaat de 
kinderen dan ook meehelpen en meedenken zodat ze zich ook hierin verder ontwikkelen. 
 
Hierna staat een aantal gedragsregels voor jeugdspelers onder de titel reglement. 
 
Reglement voor jeugdspelers 
 
De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding 
van de spelers. Hierbij is elke speler even belangrijk en moet elke speler zo veel mogelijk plezier 
kunnen beleven binnen de club. 
 
Naast wedstrijden worden er zoveel mogelijk nevenactiviteiten georganiseerd. Daar staat tegenover, 
dat de jeugdspeler ook een bijdrage moet leveren om dat mogelijk te maken. Dat betekent onder meer 
het volgende: 
1. Wees op tijd bij de training en de wedstrijd. Afmelden: zo vroeg mogelijk bij de leider of bij de 

trainer. 
2. Train regelmatig en met inzet. 
3. Draag zorg voor het in goede staat verkeren van tenue en voetbalschoenen. Schoenen met 

vaste noppen zijn het beste voor de gewrichten (zeker tot 12 jaar). 
4. Volg de aanwijzingen van de leider en trainer op. 
5. Houd het veld en de gebouwen netjes. 
6. Wees zuinig op ballen en andere materialen. 
7. Gedraag je correct tegen medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, enz. 
8. Verzorg je goed: teen nagels op tijd knippen, douchen na training en wedstrijd, verstandig 

eten en drinken, enz. 
9. Draag geen kettinkjes, horloge, ringen, e.d. 
10. Draag scheenbeschermers. (is nu verplicht) 
11. Pak zelf je tas in en controleer de inhoud ervan voor je weggaat: shirt - broek - sportslip of 

zwembroek - 2 paar voetbalkousen - bandjes voor de kousen - voetbal schoenen - zeep en 
shampoo - handdoek - badslippers - scheenbeschermers - trainingspak -regenjack - 
badslippers voor onder de douche. 

12. Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen. Een eventuele sliding broek 
moet van dezelfde kleur zijn als de voetbalbroek. 

13. Vertel de trainer en leider wanneer je ziek bent of was, wanneer je problemen hebt, enz. 
14. Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leider of trainer. Levert dat niets op neem dan 

contact op met het bestuur. 
15. Roken en het gebruik van alcoholhoudende drank is voor geen enkele jeugdspeler toegestaan 

tijdens training of wedstrijd of in het kleedlokaal. In andere situaties kan een uitzondering 
worden gemaakt voor degenen die thuis roken of alcohol drinken. Roken is echter niet 
toegestaan onder de 12 jaar en het drinken van alcohol niet onder de 16 jaar. 

 
Het zich niet houden aan voornoemde plichten dient doorgaans te leiden tot een correctie en 
eventueel tot "straf". Belonen van goed gedrag heeft echter de voorkeur boven straffen. 
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Een straf dient direct door de leider te worden afgehandeld: een berisping, niet meespelen, naar huis 
sturen, enz. In ernstige gevallen vindt overleg plaats met het jeugdbestuur en met de ouders. Straffen 
dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. De speler moet altijd gehoord worden. De straf dient 
altijd aangepast te zijn aan de leeftijd van de speler, de soort overtreding en aan de situatie waarin die 
werd begaan. De reden moet meteen duidelijk worden verteld. Later kan strafvermindering worden 
gegeven bij goed gedrag. Vaak is het voldoende de aanstichter van niet aanvaardbaar groepsgedrag 
aan te spreken en eventueel te straffen. 
 
3.4  Beschermen 
 
De Jeugdleider heeft als allerbelangrijkste taak het zorgen voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van de kinderen die door de ouders aan hen zijn toevertrouwd. 
Dat vraagt constante waakzaamheid en ook vooruitdenken: moet ik later in bepaalde situaties 
bijzondere maatregelen nemen: 
Bijvoorbeeld bij het vervoer per fiets: 
* zijn de fietsen in orde? 
* zijn er voldoende begeleiders ook met de fiets? 
* komen we gevaarlijke verkeerssituaties tegen? 
* enz. 
 
Beschermen is onder meer aan de orde bij: 
 

� koud weer en gladheid 
� onweer (naar binnen gaan als ertussen flits en donder minder tijd zit dan 10 seconden) 
� een te slecht veld 
� te laat alleen van en naar huis gaan 
� gedrag van toeschouwers en anderen 
� spelers die niet in de groep opgenomen worden en zich zo voelen 
� spelers die kwetsbaar(der) zijn 

 
Ook tijdens de voetbalwedstrijd is bescherming regelmatig aan de orde: 
 

� alle spelers voldoende mee laten spelen 
� aansporen om alle spelers in het spel te betrekken 
� een oververmoeide speler wisselen 
� blessures voorkomen 
� monsterscores (grote nederlagen) proberen te voorkomen 
� sportief gedrag bevorderen 
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4  DE LEIDER ALS ORGANISATOR 
 
De leider moet rond een wedstrijd van alles organiseren. Hieronder worden een aantal taken 
opgesomd die een leider moet doen. 
 
4.1 Voorbereidingen thuis 

� Bijhouden welke spelers meegaan, wie heeft afgemeld, enz. 
� Eventueel het team aanvullen met andere spelers 
� Meenemen: 

o aantekenmap en pen 
o fluitje 
o intrapbalIen 
o waterzak, spons, fles 
o shirts, trainingspakken, e.d. Geef tijdig door aan degene die de shirts wast wanneer 

een wedstrijd op een ander tijdstip of dag is. 
� Tenminste een kwartier voordat de spelers er moeten zijn aanwezig zijn 
� Draag altijd het officiële jeugdleidertenue (evt. ook het blauwe T-shirt met het logo van 

RKZVC).  
 
 
4.2 Bij een thuiswedstrijd 
 
Bij een thuis wedstrijd bestaat de taak verder uit: 
 

� sleutels halen/overnemen en doorgeven/wegbrengen 
� zorgen dat het veld in orde is 
� opstelling bekendmaken 
� noteren wie speelt, reserve is, afwezig is, enz. 
� ballen en grensrechtervlaggen pakken 
� toezien op mensen, materialen, terreinen en gebouwen 
� wanneer er geen officiële scheidsrechter aangesteld is, moet je er zelf een regelen. Doe tijdig 

en niet de avond ervoor pas.  
� scheidsrechter ontvangen en verder begeleiden: koffie aanbieden, kleedkamer aanwijzen, 

wedstrijdformulier geven, na de wedstrijd wat te drinken aanbieden etc. Laat de 
scheidsrechter nooit alleen achter. Ga altijd met de scheidsrechter in de bestuurskamer zitten 
of aan een tafel in de kantine (niet aan de bar!). 

� wedstrijdformulier invullen, uitwisselen en meteen verstrekken aan de wedstrijdsecretaris 
� gasten ontvangen (liefst al bij het betreden van het terrein), kleedlokaal wijzen en een kop 

koffie aanbieden in kantine of bestuurskamer. Laat de leiders van de tegenstander niet alleen 
achter, maar blijf er bij zitten. 

� gezamenlijk met het hele team het kleedlokaal ingaan en daarna afsluiten 
� balIen en materialen vooraf en erna tellen 
� zoekgeraakte materialen meteen laten zoeken 
� bevorderen dat toeschouwers zich correct gedragen 
� niet met de reservebal langs de lijn laten voetballen 
� in de rust zorgen voor drinken (in overleg met kantine personeel) 
� doelpuntenmakers, speler van het jaar, uitslag voor de elna etc. invullen in de daarvoor 

bestemde map. 
� zorgen dat spelers zicht douchen 
� kleedlokaal netjes achterlaten, ook dat van de tegenstander 

 
4.3 Bij een uitwedstrijd 
 
Bij een uitwedstrijd bestaat de taak verder ook uit: 

� gezamenlijk vertrekken en terugkeren 
� waken over de veiligheid en het gedrag van spelers onderweg 
� gezamenlijk het kleedlokaal ingaan en verlaten, daarna afsluiten 
� opstelling bekendmaken 
� noteren wie speelt, reserve is, afwezig is, enz. 
� wedstrijdformulier invullen, uitwisselen en meteen aan de wedstrijdsecretaris doen toekomen 
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� zorgen dat spelers zich douchen 
� kleedlokaal netjes achterlaten 

 
 
Wanneer er met de auto wordt gereisd: 

• tijdig zorgen voor genoeg vervoersmiddelen. Aanbevolen wordt om alle ouders 
aan het begin van het seizoen een lijstje te geven waarop staat aangegeven 
wanneer ze moeten rijden. Zet er tevens bij op dat wanneer ze niet kunnen dat ze 
dan zelfstandig iemand anders regelen.  

• controleren of elke chauffeur de weg weet 
• zoveel mogelijk bij elkaar blijven (gezamenlijk heen- en terug reizen) 
• regels van de algemene verkeerswet in acht nemen 
 

 
Alle leden zijn via de KNVB aanvullend verzekerd tegen WA en ongevallen van, naar en tijdens 
verenigingsactiviteiten, inclusief toernooien, kampen en uitstapjes. Melding dient plaats te vinden 
binnen enkele dagen en via de secretaris van RKZVC. 
 
4.4 Algemeen 
 

� Zorg ervoor dat elke speler regelmatig aan spelen toekomt (overleggen met en evt. 
corrigeren van de trainer). 

� Zorg dragen dat er geen (verbaal) geweld gebruikt wordt door supporters en ouders. 
Spreek hen erop aan! 

� Zorg ervoor dat er bij jeugdleidervergaderingen minimaal 1 leider per team aanwezig is. 
� Wees zuinig op de gesponsorde tenues en het overige materiaal. Besteed ook zo af en 

toe wat aandacht aan de sponsor.   
� Instructies in ballenhok opvolgen. Ballenpomp alleen door trainers en leiders gebruiken. 

Schoonhouden van ballen is voor verantwoording van de trainers. 
� Indien materieel vervangen of vernieuwd moet worden tijdig melding van maken bij het 

bestuurslid van de materialen. 
� Aan het eind van het seizoen alle ballen inleveren bij het bestuurslid materialen. 
� Sleutels kunnen onderling geruild of doorgegeven worden. Indien nieuwe nodig, melden 

bij het bestuur. 
� Ballen voor D+E+F liggen in karren in de oude kantine. De sleutel van de oude kantine zit 

bij aan de stok. (scheids klk. 2) 
� Alle materieel ligt in het materialenhok naast de ingang van kleedkamer 3 en 4. 
� Tenue’s – broeken – kousen alleen aanschaffen in overleg met het bestuur. Eenheid van 

tenue in vereniging is ons streven. 
� Na gebruik van materialen alles weer opruimen. Vooral de goals moeten weer van het 

veld verwijderd worden. (dit geld ook voor trainingsveld) Dit i.v.m. het goed kunnen 
maaien en onderhouden van de velden. 

� Mocht er onverhoopt wat sneuvelen of beschadigt worden meldt dit dan bij het bestuur of 
het kantinepersoneel. 
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5 DE LEIDER ALS EHBO'er 
 
EHBO 
 
Onder EHBO verstaan we hier, eerste hulp verlenen bij kleine blessures. Tot verzorging hoort het 
toezien op goede verzorging door de spelers zelf: goed aankleden, op tijd rusten, warming-up, enz. 
Daarnaast is soms aan de arde: preventief tapen af bandageren. Dit mag uitsluitend door een 
deskundige gebeuren . 
 
5.1 Blessures voorkomen 
 
Blessures kunnen ontstaan door de speler zelf, daar anderen en door de omgeving. Het volgende kan 
een speler doen om deze te voorkomen: 
 
1. kleding, schoenen en materialen in optimale conditie houden. Schoenen moeten soepel zijn 

en niet te groot af te klein. Nieuwe schoenen de eerste keer goed nat maken. Verplicht 
beschermende hulpstukken dragen zoals scheenbeschermers. Zorgen dat sokken niet dubbel 
zitten in de schoen. Een trainingspak dragen bij een temperatuur beneden de 10°C.  

2. een goede Lichamelijke conditie: 
� uithoudingsvermogen 
� kracht 
� souplesse = beweeglijkheid 
� coördinatievermogen 
� lichaamsbeheersing 

3. goede warming-up 
4. goede trainingsopbouw 
5. goed herstellen van ziekte en blessure; niet spelen met koorts 
6. discipline en zelfbeheersing 
7. gezande leefgewoonten (nachtrust, voeding, e.d.); niet sporten met een volle maag. 
8. kennis van de spelregels 
9. persoonlijke hygiëne (Lichaamsverzorging) 
 
Daarnaast zijn van invloed: 
 

� de gesteldheid van het veld 
� de onhandigheid of het ruwe spel van tegenspelers 
� het ingrijpen van de leider of trainer, zoals wisselen wanneer er een speler moe is e.d. 

 
5.2 Taken bij ernstige blessures 
 
Bij ernstige blessures moet altijd deskundige hulp worden ingeschakeld! Alleen EHBO handelingen 
uitvoeren wan neer men weet dat het juist is. Alle andere behandelingen overlaten aan een deskundig 
persoon. 
Een leider dient de rest van de groep niet alleen achter te laten wanneer er sprake is van een ernstige 
blessure, hij dient dan hulp in te roepen van derden. 
 
Als ernstige blessures kunnen onder meer worden aangemerkt: 
  
1. Algehele toestand: 

� bewusteloosheid 
� ademhalingsproblemen 
� bloedsomloop stoornissen 

 
2. Ernstige plaatselijke blessures, zoals: 

� botbreuk 
� ontwrichting 
� letsel aan de oogkas 
� diepe of grote wond 
� oorbloedingen  
� scheuring in spieren of pezen 
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Hoewel behandeling van ernstige blessures moet worden overgelaten aan een arts, dient ter plekke 
EERSTE HULP worden verleend. 
 
Enkele aanwijzingen voor EERSTE HULP zijn: 
* A-B-C controle uitvoeren: ademhaling, bewustzijn en circulatie (hartslag) 
* een geblesseerde speler nooit alleen laten 
* geruststellen 
* afkoeling voorkomen 
* knellende kleding losmaken 
* juiste houding geven (stabiele zijligging) 
* snel goede hulp en goed vervoer regelen 
* hygiëne: bloedbesmetting voorkomen. Geen bloed via een spons of anderszins in contact 
laten komen met andere spelers. 
 
5.3 Behandeling van minder ernstige blessures 
 
Ook als het minder ernstig lijkt, is voorzichtigheid geboden. Eerst vragen, dan den ken en dan doen. 
Men dient het lichaamsdeel te controleren op pijn en op functioneren. Als de klachten blijven, dan de 
speler wisselen. 
Een aantal blessures kan men ter plekke behandelen: 
 
1. Blaar 
 

� Gebied rond de blaar goed schoonmaken 
� Blaar en naaste omgeving joderen (Betadine-jodium) 
� Blaar aan 2 zijden doorprikken met steriele naald of prikker 
� Blaar leegdrukken vanuit het midden 
� Blaar joderen 
� Blaar afdekken met pleister of steriel gaasje 
� Als er SECOND SKIN is: op de blaar leggen en afplakken 

 
2. Bloedneus 
 

� Neus net onder het neusbeen dichtknijpen 
� Speler 10 minuten met het hoofd voorover laten zitten. 
� Stopt het bloeden niet, dan een keer snuiten om stolsels te verwijderen en daarna weer 

dichtknijpen. 
� Helpt dit nog niet, dan de arts raadplegen. 
� Bloeding uit de neus kan ook ontstaan ten gevolge van schedelletsel. Dus altijd oppassen. 

 
3. Schaafwond 
 

� De wond schoonspoelen met water, eventueel wassen met desinfecterende zeep of met een 
zachte borstel schoonvegen. 

� De wond drogen met een steriel gaasje 
� Huid rond de wond joderen (Betadine jodium) 
� Wond eventueel losjes afplakken met een steriel glaasje als dat nodig is in verband met 

schurende kleding. 
� Tijdens het sporten zuurvrije vaseline aanbrengen op de wond totdat deze helemaal genezen 

is. 
 
4. Vuiltje in het oog 
 

� Het bovenste ooglid over het onderste trekken, zodat het oog gaat tranen en het vuiltje 
wegspoelt. 

� Helpt dat niet, dan met duim en wijsvinger het ooglid openen om met een schone zakdoek of 
een steriel gaasje het vuiltje te verplaatsen naar de neus toe en te verwijderen. 

� Om het vuiltje op te sporen, het slachtoffer naar boven en ben eden laten kijken. 
� Nooit door het oog (over het hoornvlies) vegen. 
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� Lukt het niet dan een arts raadplegen. 
 
5. Snijwond 
 

� De wond schoonspoelen onder stromend water. 
� De wond en omgeving joderen (Betadine jodium) 
� Zonodig hechtpleister aanbrengen of de arts laten hechten 
� Wond afdekken met pleister of steriel gaasje. 

 
6. Kneuzing 
 
Dit is een bloeduitstorting net onder de huid die meestal ontstaat na een hard contact, zoals een trap 
tegen het scheenbeen, een stoot tegen het bovenbeen of een botsing van knieën. 
Verschijnselen: 
pijn, meestal direct en soms hevig 
functiestoornis, kort, soms langer 
zwelling, soms direct of vaak later 
verkleuring, later 
 
EHBO: 
koelen, minimaal 20 minuten met coldpack (doek ertussen), ijsblokjes of stromend koud water. 
Zonodig drukverband aanbrengen en omhoog leggen. Bij twijfel over de ernst van de blessure altijd 
doorsturen naar de arts of de poli. 
 
Het wel of niet doorspelen tijdens de wedstrijd hangt af van de blessure. Een bloeduitstorting is 
meestal niet direct zichtbaar. Heeft een speler pijn of levert dit bewegingsbeperkingen op: speler 
wisselen en geen risico nemen. 
 
7. Verstuiking 
Een gewricht is slechts beperkt beweeglijk wanneer een gewricht omzwikt. De gewrichtsbanden 
worden dan uitgerekt of kunnen zelfs scheuren. Een verstuiking komt meestal voor bij het enkel-, knie- 
of polsgewricht en wordt veroorzaakt door verstappen of ongelukkig neer komen. Weefsel en 
bloedvaten kunnen scheuren. 
 
EHBO: 
Koelen onder stromend water, cold-pack (doek ertussen) of met ijs, minstens 20 minuten. 
Drukverband aanleggen, eventuele bandages laten zitten gaat zwelling tegen 
Getroffen lichaamsdeel hoog leggen. 
Deskundige of arts raadplegen 
De speler wisselen 
 
Vooral bij mensen die in de groei zijn mag je geen risico nemen met deze blessures. 
 
8. Spierkramp 
 
Het samentrekken van spiervezels. In principe kan het elke spier betreffen, maar meestal de kuitspier. 
Oorzaken kunnen zijn: sterk zoutverlies (calcium en natrium) of belemmeringen in de bloedcirculatie in 
het spierweefsel. Ook ongetraindheid kan een oorzaak zijn. 
 
EHBO: 
Voorzichtig oprekken van de spier. Lichte massage van de spierbuik, gevolgd door voorzichtige 
rekkingoefeningen. 
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6  DE LEIDER ALS COACH 
 
De leider heeft ook een voetbaltaak. In een aantal gevallen is de trainer ook leider van het team. Dan 
beschikt hij over alle informatie rond zijn spelers. Als de coach niet de trainer is, moet hij informatie 
van de trainer krijgen en omgekeerd. 
 
6.1 Taken als coach 
 
De taken van de coach zijn ondermeer: 
 
a. Voor de wedstrijd 

- opstelling bekendmaken en toelichten  
- aangeven waarom iemand er niet in staat  
- speelwijze aangeven voor het team en elke linie en speler  
- warming-up begeleiden 

 
b. Tijdens de wedstrijd  

- rustig blijven en goed kijken  
- aanwijzingen geven aan de spelers  
- wisselspelers laten warmlopen  
- eventuele wissels toelichten  
- zonodig zelf spelers verzorgen 

 
C. In de rust 

- even rust geven 
- aanwijzingen geven voor de tweede helft; eerst positieve opbouwende 

opmerkingen, dan eventuele foutjes en vervolgons weer positief 
 
d. Na afloop 

- rustig blijven, geen verwijten maken 
- verwijzen naar de volgende activiteit 

 
 
6.2 Coachen 
 
Onder coach en verstaan we hier; het doordacht beïnvloeden va de spelers in een wedstrijd om de 
prestatie te verbeteren. Uiteraard ben je niet zomaar een goede coach. Toch worden hier een aantal 
aanwijzingen gegeven die daarbij behulpzaam kunnen zijn: 
 
VOORAF 

� inhaken op wat goed en fout ging vorige keer 
� "warming-up" (lopen, rekken) 
� bijsturen 

 
OPSTELLING 

� ook uitgaan van individuele kwaliteiten 
� stimulans en inspanning behouden 
� speelwijze aangeven 
� geleidelijk laten specialiseren 

 
TIJDENS 

� reageren op prestaties 
� aanmoedigen 
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NA AFLOOP 
� positieve en negatieve punten opmerken 
� laten praten en luisteren 
� koppeling leggen naar training, e.d. 

 
Om dit coachen goed te kunnen doen, moet je verstand hebben van: 

� voetbal 
� onderwijzen/leren 
� jeugd 

 
Die drie aspecten moet de coach steeds in onderlinge samenhang zien. Hij dient zich af te vragen wat 
er gebeurt als hij dit of dat doet. Wat is de invloed op de kwaliteit van het voetbal? En hoe zal de 
speler reageren? 
 
Voetbalkennis 
Hoe meer de coach verstand heeft van de wijze waarop het spel goed kan worden gespeeld, des te 
beter kan hij de opstelling van het team maken, tactische aanwijzingen meegeven en ingrijpen om 
verbeteringen aan te brengen tijdens de wedstrijd. Dit vergt veel ervaring met voetbal en inzicht. Men 
kan niet zomaar even leren door erover te lezen. De trainer moet een beetje afstand nemen en goed 
kijken, hij moet proberen te ontdekken wat niet goed gaat en wat wel. De wedstrijd lezen, zegt men in 
vakkringen. 
 
Een coach vraagt zich steeds af: 

� wie voetballen er? 
� wat is het doel van deze wedstrijd? 
� wat gaat er goed en wat niet? 
� waar gaat het fout of goed ? Bij wie? 
� hoe komt dat? 
� wat kan ik er nu aan doen? 
� wat moet er op de training aan gebeuren? 

 
Het doel van jeugdwedstrijden is in het algemeen gesproken de spelers spelplezier bieden en zich 
laten ontwikkelen. 
 
Onderwijzen/leren 
 
Omdat een coach zijn spelers iets wil leren is het van belang dat hij iets weet van goed en duidelijk 
onderwijzen. Dit onderwijzen of aanleren speelt een heel belangrijke rol bij de training, maar ook bij 
wedstrijden. 
 
Een coach dient er op te letten dat: 

� spelers een eigen mening hebben en niet zomaar iets willen aannemen, ze moeten overtuigd 
worden 

� hij rustig, kort en goed uitlegt waarom iets gedaan moet worden 
� elke leeftijd andere mogelijkheden en onmogelijkheden geeft 
� ieder persoon en iedere groep een eigen beginniveau heeft 
� hij goed organiseert 
� hij niet teveel tegelijk wil verbeteren 
� herhalingen nodig zijn en voorbeelden nuttig 
� beloning doorgaans beter werkt dan straf 

 
Om de kans te vergroten, dat spelers echt luisteren en raad willen opvolgen is het van belang om een 
goede relatie op te bouwen met de spelers. Daarbij is ondermeer aan de orde dat: 

� elke speler uniek is; een coach dient naar hem te luisteren; wanneer men een speler beter 
kent, kan dit helpen 

� elke speler gerespecteerd en gewaardeerd wordt 
� elke speler beschermd wordt tegen kritiek van spelers en and eren 
� elke speler gestimuleerd wordt tot meedenken 
� de coach het vertrouwen van de spelers moet verdienen 
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Jeugd 
Een goede coach moet met mensen kunnen omgaan; in dit geval met jonge mensen. Daarvoor 
zal hij allereerst kennis moeten hebben van gemiddelde verschillen in leeftijdsfasen en wat dat 
betekent voor het gedrag in en rond het voetbal. 
Van elke leeftijdsfase bespreken we in hoofdstuk 9 een viertal factoren: 
1. lichamelijke kenmerken 
2. geestelijke kenmerken 
3. prestatievermogen 
4. accenten voor de training 
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7 DE LEIDER ALS GRENSRECHTER 
 
Het komt heel vaak voor dat de jeugdleider als grensrechter moet optreden. Dat is een vrij eenvoudige 
taak, waarbij de grensrechter alleen moet weten wat deze taak inhoudt, wat de relatie is tot de 
scheidsrechter en waarbij hij kennis moet hebben van een aantal spelregels. 
 
De grensrechter hoeft een beperkte taak: het assisteren van de scheidsrechter bij het leiden van de 
wedstrijd. Hij leidt dus niet zelf. 
 
De scheidsrechter geeft vooral aan hoe hij de samenwerking wil hebben en mag altijd afwijken van het 
oordeel van de grensrechter. 
 
De taak van de clubgrensrechter bestaat uit het aangeven van: 
 
1. Buitenspel: 
Do grensrechter geeft met zijn vlag advies over buitenspel-gevallen. De scheidsrechter 
volgt dit advies op tenzij hij meent dat: 

� dit niet strafbaar is 
� do voordeelregel moet worden toegepast 
� de grensrechter zich vergist 

Dan geeft hij een teken aan de grensrechter. Als de scheidsrechter het vlagsignaal niet ziet, blijft de 
grensrechter vlaggen als de situatie dat vereist. 
 
Bij buitenspel wordt de vlag recht omhooggehouden tot de scheidsrechter het spel onderbreekt. 
Vervolgens geeft de grensrechter aan waar iemand buitenspel stond: 

� aan zijn zijde  : vlag schuin omlaag doen 
� in het midden  : vlag recht vooruit steken 
� aan de andere zijde : vlag schuin omhoog steken 

 
In grote lijnen gezien is er sprake van buitenspel indien op het moment van de bal naar voren spelen 
geen twee tegenspelers staan tussen de bal en het doel van de tegenstander. 
Als men op een lijn staat (gelijk staat) dan staat men niet buitenspel. 
 
2.  De inworp 
 
De inworp ontstaat wanneer de bal geheel over een zijlijn is gegaan. Met de vlag wordt aangegeven 
welke partij mag ingooien. Dat doe je door te wijzen in de richting van de achterlijn van de partij die de 
ingooi niet krijgt. 
 
3.  De hoekschop 
Wan neer een hoekschop ontstaat wijst de vlag schuin naar beneden in de richting van de 
dichtstbijzijnde hoekvlag. 
 
Een hoekschop ontstaat als een speler de bal over zijn eigen achterlijn speelt. 
 
4.  De doelschop 
Wanneer een doelschop ontstaat wijst de grensrechter met de vlag in de richting van het doel. 
 
Een doelschop ontstaat als een speler de bal over de achterlijn van de tegenstander speelt. 
 
5.  Wissels 
Door de uiteinden van de vlag horizontaal boven het hoofd vast te houden geeft de grensrechter aan 
dat een team een wisselspeler wil inbrengen. 
De grensrechter ziet erop toe dat het wisselen correct gebeurt. 
De speler die vervangen wordt moet eerst het veld verlaten hebben. 
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8 DE LEIDER ALS SCHEIDSRECHTER 
 
Veel leiders komen er niet toe om zich alle spelregels en de interpretatie daarvan eigen te maken. Het 
voert te ver om hier alle spelregels te behandelen. Deze staan in de "Handleiding voor 
scheidsrechters (veldvoetbal)". 
 
De 17 spelregels gaan over: 

1 het speelveld 
2 de bal 
3 het aantal spelers 
4 de uitrusting van de spelers 
5 de scheidsrechter 
6 de grensrechter 
7 de duur van het spel 
8 het begin van het spel 
9 de bal in en uit het spel 
10 hoe wordt een doelpunt gemaakt 
11 het buitenspel 
12 de overtredingen en het wangedrag 
13 de vrije schop 
14 de strafschop 
15 de inworp 
16 de doelschop 
17 de hoekschop 

 
Uiteraard kun je pas echt goed fluiten als je de spelregels goed kent en je in staat bent om deze naar 
de letter en de geest toe te passen. 
 
Do eerste acht spelregels vragen voor de wedstrijd de nodige aandacht: 
 
1. Speelveld: 

� Is het bespeelbaar, zijn de lijnen goed zichtbaar?  
� Zijn de doelen, de netten, de hoekvlaggen in orde? 

  
2. De bal: 

� is deze van de goede maat en deugdelijk? 
 
3. Aantal spelers: 

� Is het voorgeschreven aantal spelers (11 bij junioren en D-pupillen, 7 spelers bij de E 
en de F) op het veld aanwezig? 

� Heeft er een team zo weinig spelers (7 of minder) dat het spel niet door kan gaan? 
 

4. De uitrusting van de spelers: 
� Zijn de shirts van beide partijen voldoende contrasterend? 
� Zijn de spelers correct gekleed? (scheenbeschermers!) 
� Dragen de spelers geen gevaarlijke voorwerpen, zoals ringen met uitsteeksels, e.d.? 

Hetzelfde geldt voor de schoenen! 
 
5. Scheidsrechter: 

� Fluit, potlood, kaartje, toss, stopwatch en evt. rode en gele kaarten? 
� Ingevuld wedstrijdformulier beoordelen of deze juist ingevuld zijn? 
� Na de wedstrijd het formulier verder invullen, controleren en ondertekenen. 

 
6. Grensrechter: 

� Met de grensrechters vooraf goed afspreken wat hun taak is. 
� Aangeven welke tekens U gebruikt om hen iets duidelijk te maken zoals: "doorspelen" 

(=2 armen recht vooruit). 
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7. Duur van het spel: 
� Wat is de speeltijd voor deze wedstrijd?  

• F-jeugd: 2x20 min 
• E-jeugd: 2x25 min 
• D-jeugd: 2x30 min 
• C-jeugd: 2x35 min 
• B-jeugd: 2x40 min 
• A-jeugd: 2x45 min 
•  

� Stopwatch bijhouden; tijd bijtellen bij oponthoud.  
 
8. Begin van het spel: 

� Tossen welke partij mag kiezen voor speelhelft of aftrap.  
� Het team dat niet aftrapt moet buiten de middencirkel blijven tot de bal omwenteling 

heeft gemaakt. De aftrap moet gebeuren naar de helft van de tegenpartij. 
 
Als dan het spel is begonnen is het van belang: 
 

� steeds in de buurt van het spel te blijven 
� diagonaal over het veld te bewegen, haaks op de denkbeeldige lijn tussen de 

grensrechters 
� steeds rond te kijken en alles te volgen 
� eerlijk, consequent, rustig en duidelijk op te treden 
� doelpunten, wissels en waarschuwingen te noteren, met aanduiding van het 

tijdstip 
� duidelijk en consequent te zijn in de gebaren 
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9 KENMERKEN VAN LEEFTIJDSFASEN 
 
Een leider dient zich per leeftijdscategorie aan te passen en rekening te houden met de lichamelijke 
en geestelijke gesteldheid van de jeugdspelers. Hieronder worden per categorie enkel kenmerken 
genoemd, zoals: 

- Lichamelijke kenmerken 
- Geestelijke kenmerken 
- Prestatievermogen 
- Accenten voor de training (eigenlijk voor de trainers) 
- Algemene aspecten 

 
 
 
9.1 F-pupil (6 t/m 8 jaar) 
 
LICHAAMLIJK: 

- kleuterkenmerken zijn verdwenen, gunstige lichaamsverandering lichaamsverhouding 
is niet als bij een volwassene 

- maakt harmonische indruk 
 

GEESTELIJK: 
- speels, grote bewegingsdrang 
- concentratie duurt kort weinig sociaal ingesteld 
- geen wedijver, ziet spel als een avontuur 

 
PRESTATIEVERMOGEN: 

- coördinatie is zwak, vooral tussen oog en voet; daardoor zwak balgevoel 
- geringe kracht 
- geringe duurprestaties 

 
ACCENTEN VOOR DE TRAINING: 

- veel laten bewegen, veel met de bal, alleen en met een partner 
- veel ruimte laten voor zelf ontdekken 
- veel laten scoren; doeltjes niet te klein (succes beleven) 
- wennen aan bal, medespeler en tegenstanders via kleine partijspelen 3:3, 4:4 en 5:5 

 
Uiteraard moet een coach ook tijdens wedstrijdjes beseffen dat het vooral gaat om bewegen, 
ontdekken, succes beleven en wennen. 
 
ALGEMENE ASPECTEN: 

- Trainen: 1 of 2 keer per week 60 minuten 
- Wedstrijd: 2x2 minuten 
- Bal: maat 5 of 4 met een maximaal gewicht van 320 gram 

 
 
9.2 E-pupil (8 t/m 10 jaar) 
 
 
LICHAMELIJK: 

- groei naar verdere harmonie  
- doorgaans weinig vet 

 
GEESTELIJK: 

- wat meer sociaal ingesteld nog snel afgeleid, zwakke concentratie 
- neemt dingen al bewust op 
- probeert oefeningen goed te doen 
- werkt graag met de bal 
- krijgt besef voor het uitvoeren van bepaalde taken 
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PRESTATIEVERMOGEN: 
- coördinatie wordt langzaam beter 
- balgevoel wordt beter 
- leergierig 

 
ACCENTEN VOOR TRAINING: 

- prima leeftijd voor motorisch leren  
- veel op techniek trainen  
- veel balcontact 
- veel spel- en wedstrijden  
- kleine partijspelen en eenvoudige positiespelen 

 
De bal moet geleideluk gaan doen wat zij willen en niet omgekeerd. De speler dient verder te gaan 
met het gebruiken van de ruimte, het ontdekken van voordelen van medespelers en het omgaan met 
tegenstanders. 
 
ALGEMEN ASPECTEN: 

- Trainen: 1 of 2 keer per week 60 minuten 
- Wedstrijd: 2x25minuten 
- Bal: maat 5 of 4 met een maximaal gewicht van 320 gram 

 
 
9.3 D-pupil (10 t/m 12 iaar) 
 
 
LICHAMELIJK: 

- zeer goed gebouwd, goede verhoudingen 
- kan veel en snel leren 

 
GEESTELIJK: 

- Wil veel leren 
- begin van geldingsdrang 
- begin van kritiek op prestaties van zichzelf en and eren 
- kunnen beter in een groep meedoen 
- streven naar presteren en vergelijken 
- grote bewegingsdrang 
- idolen gaan een rol spelen 
 

PRESTATIEVERMOGEN: 
- goede ontwikkeling van spieren en organen  
- goede coördinatie 
- geleidelijk toenemende kracht 
- duurprestatie tot 20 minuten mogelijk 
- reactievermogen is fijngevoelig "ideale voetballeeftijd" 
 

ACCENTEN VOOR TRAINING: 
- alle technische oefeningen zijn nu mogelijk 
- technische vorming onder weerstand, dus in wedstrijdsituaties 
- positie- en partijspelen, zelfs tot 11 tegen 11 
- begrippen als vrijlopen en dekken worden nu duidelijk 
- veel spelsituaties trainen 
 

ALGEMEN ASPECTEN: 
- Trainen  · I of 2 keer per week 60 of 75 minuten 
- Wedstrijd · 2x30 minuten 
- Bal   · maat 5 met een maximaal gewicht van 370 gram 
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9.4 C-junioren  (12 t/m 14 jaar) 
 
LICHAMELIJK: 

- (pre)puberteit 
- snelle lengtegroei 
- begin van disharmonie 
 

 
GEESTELIJK: 

- minder leergierig  
- afzetten tegen gezag  
- groepsvorming 
- wisselende stemming 
- veel spanning, op zoek naar zichzelf 
 

PRESTATIEVERMOGEN: 
- beperkte belastbaarheid 
- blessuregevoelig held, vooral gewrichten en aanhechtingen 
- tijdelijk een motorische stilstand of zelfs achteruitgang 
- vaak stuntelig en slungelachtig 
 

ACCENTEN VOOR TRAINING: 
- geen krachttraining 
- geen hoge verwachtingen 
- aandacht voor individuele problemen 
- technische vaardigheden trainen onder weerstand 
- aandacht voor handelingssnelheid 
- oefenen op spelhervattingen 
 

Deze groep vraagt extra geduld en tact, omdat zij met zichzelf worstelt. 
Presteren wordt belangrijk; overdrijf dit niet. 
Positief blijven benaderen en duidelijke afspraken maken. 
 
ALGEMEN ASPECTEN: 

- Trainen: I of 2 keer per week elk 60 minuten 
- Wedstrijd: 2x35minuten 
- Bal: maat 5 of 4 met een maximaal gewicht van 370 gram 

 
 
9.5 B-junior (14 t/m 16 jaar) 
 
LICHAMELIJK: 

- lichaam groeit naar harmonisch geheel 
 
GEESTELIJK: 

- emotionele aanpassing, ze komen meer tot rust; minder agressie 
- accepteren gezag weer beter 
- toenemende zelfkritiek 
- streven naar prestatie en verantwoordelijkheid 
- opoffering voor anderen en het team 

 
PRESTATIEVERMOGEN: 

- krachttraining, intervaltraining en duurwerk zijn weer mogelijk 
- technische training heeft weer resultaat 

 
 
ACCENTEN VOOR TRAINING: 

- wedstrijdsituaties met veel weerstand en in hoog tempo trainen; technische elementen 
verbeteren 

- trainen op snelheid en duur 
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- wedstrijdtactiek 
- taken binnen het team bespreken 
- tactische aspecten trainen met de hele groep of met linies 

  
ALGEMEN ASPECTEN: 

- Trainen: 2 keer per week elk 60 of 90 minuten 
- Wedstrijd: 2x40minuton 
- Bal: maat 5 met een maximaal gewicht van 453 gram 

 
 
9.6 A-junior (16 t/m 18 iaar) 
 
LICHAMELIJK: 

- het functioneren van de organen bereikt de persoonlijke grens 
- alleen nog verbetering door doelbewuste en methodische juiste trainingen 

 
GEESTELIJK: 

- eigen karakter komt naar voren 
- toename van prestatiedrang en geldingsdrang  
- duidelijke zelfkritiek 
- wil mede verantwoordelijk zijn 
- het ik/individu wordt weer belangrijker 

 
PRESTATIEVERMOGEN: 

- prestatie vermogen is in deze fase optimaal 
 
ACCENTEN VOOR TRAINING: 

- alle technische facetten van het spel onder hoogste weerstand leren beheersen 
- spelhervattingen, eventueel ook individueel trainen 
- wedstrijdgerichte trainingen 
- conditie optimaal in orde brengen 
 

In deze fase kun je streven naar topprestaties, naar perfectie op alle onderdelen. 
 
ALGEMEN ASPECTEN: 

- Trainen: 2 keer per week elk 90 minuten 
- Wedstrijd: 2x45 minuten 
- Bal: maat 5 met een maximaal gewicht van 453 gram 

 


