
 
 

Handout voor leiders en trainers 
 
Voorwoord: 
Geweldig dat je je als leider of trainer in wilt zetten voor één van de teams 
van s.v. Steenwijkerwold. Als voetballeider en/of trainer ben je een 
belangrijke schakel in het netwerk van spelers, ouders en vrijwilligers van 
onze voetbalvereniging. Voor de spelers ben je een vertrouwd persoon, die 
het mogelijk maakt om te sporten in een plezierige en veilige omgeving.  
 

Als leider en/of trainer heb je een 
voorbeeldrol. Dat is dan ook 
meteen de belangrijkste uitdaging 
als leider of trainer van een team. 
Trainers en leiders werken veel 
samen en stemmen veel met elkaar 
af.  In deze handout tref je 
informatie aan wat je op weg kan 
helpen als leider of trainer bij s.v. 
Steenwijkerwold. Uiteraard zijn er 

veel meer dingen die op je pad komen, maar vraag dan gerust iemand van de 
club. Samen komen we een heel eind. 
 
Aanspreekpunt voor de leider/trainer: 
Raadpleeg altijd onze website (https://www.svsteenwijkerwold.nl) om te zien 
wie de aanspreekpunten bij de club/commissies zijn. 

• Voor jeugd t/m onder 19 jaar: → Jeugdcommissie  en TC 

• Vrouwen ouder dan 17jaar (senioren) → Damescommissie en TC 

• Heren ouder dan 19 jaar (senioren) →Technische Commissie (TC) 
 

Functie omschrijving leider : 

• Het op positieve manier coachen van het team (samen met de trainer) 

• Evaluatie spelers/trainer 

• Opstellen was en rij schema 

• Regelen oefenwedstrijden 

• Spelers en ouders (bij jeugd tot ongeveer 16jr) informeren betreffende 
het team, trainingen en wedstrijden (Whatsapp / email / teamers ) 

https://www.svsteenwijkerwold.nl/


 
 

• Check vóór de wedstrijden of je voldoende spelers en een grensrechter 
hebt, zo niet vraag op tijd bij de leider van een ander vergelijkbaar 
team 

• Wedstrijdspelers aanmelden via digitale wedstrijdzaken app (te 
downloaden via www.knvb.nl/assist). Eén dag vóór de wedstrijd of op 
de dag van de wedstrijd.  

• Na afloop van de wedstrijd uitslag op het digitaal wedstrijdzaken app 
checken (digitale wedstrijdapp). Scheidsrechter vult dit in. Lukt dit niet 
via de scheidsrechter, dan kan je de standen doorgeven aan het 
wedstrijdsecretariaat bij s.v. Steenwijkerwold. 

• Ontvangen van de tegenpartij bij thuiswedstrijden met een consumptie 
(verkrijgbaar achter de bar). Meestal is er een ontvangstcommissie 
zodat je zelf volledig met het team kan bezig houden. 

• In de rust wordt thee / limonade verzorgd door de 
kantinemedewerkers. Dit wordt in de kleedkamers neergezet. Mocht 
het er niet staan. Vraag even na in de kantine. 

• Uitnodiging sponsor en verstrekken van een consumptie aan de 
sponsor als hij komt kijken.  

• Zorgen voor materiaal zoals tenue, wedstrijdbal en reserve bal, 
waterzak, bidons. Verkrijgbaar bij de materiaalcommissie. 

• Zorg dat je op de hoogte bent van huisregels van de club 
 
Functie omschrijving Trainer: 

• Eén of twee keer per week 
train je een team. Voorkeur 
heeft ook je aanwezigheid bij 
de wedstrijden 

• Begeleiden van het team met 
als doel plezier in voetbal en 
op deze manier beter worden 
in voetbal 

• Voorbereiding wedstrijden in 
samenwerking met de leider 

• Check vóór de training of er afmeldingen zijn (teams, whatsapp, mail).  

• Maak afspraken over de trainingen en wees duidelijk. Afspraak is 
afspraak 



 
 

 
Materiaal: 

• Trainer: Je ontvangt van de 
materiaalcommissie een sleutel 
voor een ballenkar, sleutel voor 
opening hek en kleedkamers . Deze 
deel je met de leider. 

• Leider: Je ontvangt van de 
materiaalcommissie een tas met 
tenues, wedstrijdballen en een 
waterzak. 

 
Algemeen: 

• In overleg met jou en s.v. Steenwijkerwold wordt een team aan je toe-
gewezen 

• Je wordt begeleid over ons terrein. Waar kan je bijvoorbeeld de ballen en 
het materiaal vinden.  

 
Oefenwedstrijd (trainer/leider): 

• Zorg dat het Wedstrijdsecretariaat/commissie ingelicht is of de wedstrijd 
door kan gaan . De wedstrijdcommissie zorgt vervolgens voor het 
beschikbaar zijn van de velden, kleedkamers, kantine. (op de site staat 
het aanspreekpunt voor het wedstrijdsecretariaat) 

• Lichten op tijd aan en na de wedstrijd uit. Hiervoor is een speciale sleutel 
beschikbaar.  

• Sportpark afsluiten indien als laatste team aanwezig Idem bij training 

• Wellicht overbodige informatie, maar toch, zorg dat de tegenpartij goed 
ingelicht is over hoe laat en waar de wedstrijd plaats vindt. 
 

Sportpark: 

• Op het clubgebouw hangt een groot bord waar de velden zich bevinden. 

• In het ballenhok (tegenover kleedkamer 5 en 6) hangt een schema welk 
team op welk veld traint en in welke kleedkamer het team zich kan 
omkleden. 
 

 



 
 

Praktische tips: 

• Roken tijdens trainingsavonden of wedstrijden is verboden. (Rookbeleid 
van club volgen!) 

• Verklaring Omtrent Goed Gedrag benodigd bij jeugdleiders 

• Zorg dat je ruim vóór de wedstrijd aanwezig bent met je team 

• Verplicht scheenbeschermers te dragen door de spelers 

• Laat alles netjes achter na de wedstrijd. Dus graag alle materialen 
terugzetten 

 
Verwijzingen op de site: 

• Gedragscode  https://www.svsteenwijkerwold.nl/ 

• Vertrouwenspersoon https://www.svsteenwijkerwold.nl/ 

• Beleid https://www.svsteenwijkerwold.nl/ 

• Wie wat waar (commissies zie wedstrijdzaken) 
https://www.svsteenwijkerwold.nl/369/commissies/   

• Brochure nieuw lid 

• KNVB-website www.knvb.nl voor speelduur per leeftijd speelduur, spel-

regels, rollen, taken, cursussen wat staat er niet. 

• www.voetbal.nl. Dit is een website van de KNVB. Programma’s en 

uitslagen zijn te bekijken, maar ook achtergrondinformatie en tips en 

tricks voor trainers en leiders. 

• Digitale Wedstrijdzaken app. Ook deze 

is te vinden op de site van de KNVB. 

Vraag het secretariaat om jou daarvoor 

autorisatie te verlenen.  

• Rinus—een app waarin je allerlei 

soorten trainingsoefeningen kunt 

vinden. www.knvb.nl 
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