
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Beste	  jeugdleider,	  
	  
Om	  de	  functie	  van	  jeugdleider	  goed	  te	  kunnen	  vervullen	  zijn	  er	  taken	  en	  gedragsregels.	  Hieronder	  
volgt	  een	  opsomming	  en	  ook	  wat	  er	  van	  een	  jeugdleider	  tijdens	  de	  wedstrijden	  wordt	  verwacht.	  
Mocht	  je	  naar	  aanleiding	  hiervan	  nog	  vragen	  hebben,	  neem	  dan	  gerust	  contact	  op	  met	  de	  
jeugdcommissie.	  
	  
Gedragsregels	  voor	  de	  jeugdleider: 
• Op	  tijd	  komen. 
• Normaal	  en	  duidelijk	  taalgebruik. 
• Niet	  roken	  in	  kantine,	  kleedkamer,	  op	  kunstgrasveld	  en	  in	  de	  auto	  bij	  uitwedstrijden. 
• Niet	  alleen	  met	  een	  speler	  apart	  in	  een	  ruimte	  verblijven. 
• Nooit	  tegelijk	  douchen	  met	  de	  spelers. 
• Accepteren	  van	  begeleiding,	  teamindeling,	  enz.	  vanuit	  de	  jeugdcommissie. 
• Accepteren	  dat	  de	  scheidsrechter	  de	  baas	  is	  op	  het	  veld	  (geen	  commentaar). 
• Begrijpen	  dat	  het	  plezier	  belangrijker	  kan	  zijn	  dan	  winst. 
 
Taken	  van	  de	  jeugdleider: 
• Jeugdvoetbalbeleidsplan	  SCH’44	  doornemen. 
• Bezoeken	  van	  jeugdleidersvergaderingen	  (4	  x	  per	  jaar). 
• Bij	  alle	  activiteiten	  een	  lijst	  hebben	  met	  alle	  namen,	  adressen,	  mobiele	  telefoonnummers	  van	  

spelers	  	  en	  KNVB-‐nummers. 
• Vervoers-‐schema	  opstellen. 
• Spelers	  inlichten	  bij	  afgelasting	  van	  trainingen. 
• Inventariseren	  of	  er	  sprake	  is	  van	  bijzondere	  aandoeningen	  of	  bijzonder	  medicijngebruik	  bij	  de	  

spelers	  en	  zo	  ja,	  dit	  ook	  doorgeven	  aan	  de	  trainer. 
• Spelers	  en	  ouders	  waar	  nodig	  informatie	  verstrekken. 
• Op	  tijd	  aanwezig	  zijn	  op	  wedstrijddagen	  en	  bij	  andere	  activiteiten. 
• Op	  de	  wedstrijddag	  zorgen	  dat	  de	  materialen	  (ballen,	  waterzak,	  e.d.)	  op	  orde	  en	  aanwezig	  zijn. 
• Indien	  mogelijk	  regelmatig	  een	  training	  bezoeken	  en	  overleggen	  met	  de	  trainer(s). 
• Gedrag	  van	  ouders	  en	  spelers	  in	  de	  gaten	  houden	  en	  indien	  nodig	  hierop	  aanspreken. 
• Conflicten	  met	  ouders	  of	  trainer	  eerst	  met	  elkaar	  uitspreken	  (niet	  in	  bijzijn	  van	  spelers)	  en	  evt.	  

voorleggen	  aan	  de	  jeugdcommissie. 
• In	  geval	  van	  ernstige	  blessures	  altijd	  de	  jeugdcommissie	  inlichten. 
• In	  voorkomende	  gevallen	  fungeren	  als	  (assistent)	  scheidsrechter. 
• Deelname	  aan	  toernooien	  melden	  bij	  John	  van	  Dijk. 
• Organiseren	  van	  oefenwedstrijden	  melden	  bij	  Monique	  de	  Langen. 

	  
 

	  



Wedstrijden: 
• Leider	  weet	  wie	  er	  getraind	  hebben	  die	  week	  en	  wie	  aanwezig	  zullen	  zijn.	  
• In	  geval	  van	  spelerstekort	  tijdig	  contact	  opnemen	  met	  de	  jeugdleider	  van	  het	  team	  waarvan	  je	  

spelers	  wilt	  lenen.	  Leiders	  zijn	  verplicht	  spelers	  af	  te	  staan	  als	  dit	  de	  eigen	  wedstrijd	  niet	  hindert.	  
Leiders	  van	  niet	  selectieteams	  zijn	  in	  ieder	  geval	  verplicht	  om	  spelers	  aan	  selectieteams	  (A1,	  B1,	  
C1	  en	  D1)	  af	  te	  staan. 

• Leider	  heeft	  een	  lijst	  met	  namen,	  adressen,	  mobiele	  telefoonnummers	  van	  spelers	  en	  KNVB-‐
nummers	  van	  spelers. 

• Bij	  twijfel	  of	  wedstrijd	  doorgaat	  (bijv.	  regen/sneeuw)	  www.SCH44.nl	  en	  of	  teletekstpagina	  603,	  
district	  West	  1,	  raadplegen.	  De	  selectieteams	  Jun.	  A1,	  B1,	  C1	  en	  pup.	  D1	  kunnen	  onder	  de	  A	  
categorie	  vallen	  en	  de	  overige	  teams	  onder	  de	  B	  categorie	  . 

• Bij	  afgelasting	  spelers/chauffeurs	  inlichten. 
• Tas	  met	  op	  juiste	  spanning	  opgepompte	  intrapballen	  en	  waterzak	  meenemen. 
• Melden	  in	  de	  bestuurskamer. 
• Invullen	  van	  het	  (digitale)	  wedstrijdformulier	  en	  tonen	  en	  beheren	  van	  de	  spelerspassen. 
• Spelers	  opvangen. 
• Laatkomers	  daar	  direct	  op	  wijzen.	  Laatkomers	  beginnen	  in	  de	  wissel. 
• Op	  tijd	  op	  het	  veld	  zijn. 
• Opletten	  dat	  de	  spelers	  netjes	  de	  gesponsorde	  kleding	  dragen,	  scheenbeschermers	  dragen	  

(verplicht!),	  de	  aanvoerder	  de	  aanvoerdersband	  draagt,	  enz. 
• Je	  doet	  het	  wedstrijdpraatje	  en	  de	  opstelling. 
• Je	  begeleidt	  de	  warming-‐up	  en	  het	  inschieten	  van	  de	  keeper. 
• Tijdens	  de	  wedstrijd	  de	  coaching	  verzorgen,	  waarbij	  plezier	  het	  speerpunt	  is. 
• Iedereen	  zoveel	  mogelijk	  laten	  spelen	  (niet	  selectieteams).	  Toegestane	  wissels:	  A	  categorie	  5	  

wissels	  eenmalig	  en	  overige	  teams	  5	  wissels	  doorlopend. 
• Er	  op	  letten	  dat	  spelers	  zich	  normaal	  en	  sportief	  gedragen. 
• Bij	  thuiswedstrijden	  drankje	  in	  de	  rust	  (laten)	  verzorgen	  voor	  eigen	  team	  en	  tegenstander. 
• Na	  afloop	  geven	  spelers	  tegenstanders	  een	  hand	  en	  bedanken	  de	  scheidsrechter. 
• Het	  laatste	  doet	  de	  leider	  ook	  zelf	  en	  hij	  bedankt/feliciteert	  de	  leider	  van	  de	  tegenstander. 
• Controleren	  op	  achtergebleven	  spullen,	  kleedkamer	  netjes	  achterlaten	  en	  eventueel	  sleutel	  

meenemen	  en	  inleveren. 
• Evt.	  bijzonderheden	  (misdragingen,	  blessures,	  e.d.)	  melden	  bij	  jeugdcommissie. 
• Registreren	  van	  de	  gele	  en	  rode	  kaarten	  die	  zijn	  uitgereikt. 
• Uitslag	  doorgeven	  aan	  John	  van	  Dijk	  (06	  10139822). 

 
Uitwedstrijden	  specifiek: 
• Leider	  weet	  naam,	  adres	  en	  telefoonnummer	  van	  de	  club. 
• Tijdig	  op	  het	  vertrekpunt	  aanwezig	  zijn	  (min.	  5	  minuten	  voor	  spelers	  en	  chauffeurs). 
• Opvang	  spelers	  en	  chauffeurs. 
• Op	  afgesproken	  tijdstip	  vertrekken. 
• Chauffeurs	  inlichten	  over	  plaats,	  clubnaam	  en	  sportcomplex. 
• Je	  rijdt	  voorop	  en	  houdt	  met	  de	  snelheid	  rekening	  met	  de	  volgers. 
• Je	  houdt	  de	  normale	  verkeersregels	  in	  acht. 
• Na	  aankomst	  bij	  de	  tegenstander	  melden	  bij	  het	  secretariaat/bestuurskamer. 
• Evt.	  sleutel	  kleedkamer	  in	  ontvangst	  nemen. 
• Mee	  met	  de	  spelers	  naar	  de	  kleedkamer. 
• Gezamenlijk	  vertrek	  naar	  Harmelen.	  


