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Introduc�e

De teamindelingen voor het nieuwe seizoen zijn rond, de
leiders en trainers zijn aangesteld en de trainings�jden zijn
bekend. Het seizoen kan starten, maar wat staat je allemaal
te wachten als leider?

Voor de doorgewinterde leiders bij VCR is het waarschijnlijk
gesneden koek, maar als nieuwe leider is het zoeken naar
juiste weg. Met deze hand-out willen we daarom een
handvat bieden voor leiders bij VCR.

Hierin vind je informa�e over de verschillende aspecten die
geregeld moeten worden voor de wedstrijden van je team.

Voor meer info kun je terecht bij het VCR Jeugdbestuur: Klik hier >
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https://www.voetbalclubrinsumageest.nl/200/jeugdbestuur/


Communica�e

Aan het begin van het seizoen is het handig om een WhatsApp groep aan te maken met de
leider(s), trainer(s), spelers en/of eventuele ouders van het team. Hierin kan gemakkelijk
gecommuniceerd worden met alle betrokkenen..

Zodra je als leider door de wedstrijdsecretaris bent ingeschreven in Sportlink, kun je gebruik
maken van de Voetbal.nl en de wedstrijdzaken app. In de Voetbal.nl app kun je het
wedstrijdschema van jouw team vinden. De wedstrijdzaken-app wordt gebruikt voor het
a�andelen van wedstrijden. Een verdere uitleg over deze apps vind je in de onderstaande
links: KNVB Wedstrijdzaken app - YouTube

Mocht een wedstrijd niet door kunnen gaan, door een gebrek aan spelers of een andere
reden, geef het dan door aan de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris gee� het
vervolgens door aan de KNVB en de wedstrijdsecretaris van de tegenpar�j. Ook voor het
verplaatsen van wedstrijden en vragen over de Voetbal.nl app en KNVB Wedstrijdzaken app
kan de wedstrijdsecretaris worden ingeschakeld. Contactgegevens kun je vinden via de link
onderaan de pagina.

Uitleg voetbal.nl app (Youtube): Klik hier >
Uitleg KNVB wedstrijdzaken app (Youtube): Klik hier >
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https://www.youtube.com/watch?v=U7q7Otib2bA
https://www.youtube.com/watch?v=ZiXnCXErHOM


Materiaal

Bij het eerste leiders-trainersoverleg (LTO) krijg je van het bestuurslid materiaal-/
terreinbeheer een waterzak, pionnetjes, wedstrijdballen en wedstrijdshirtjes. Het LTO wordt
vier keer per jaar georganiseerd. Tijdens deze vergadering wordt de gang van zaken binnen
het jeugdvoetbal besproken. De waterzak, pionnetjes, wedstrijdballen en wedstrijdshirtjes
horen aan het einde van het seizoen bij het laatste LTO worden ingeleverd. Voor het wassen
van de wedstrijdshirts kun je het beste een schema voor de ouders opstellen, zodat iedereen
een keer aan beurt is.

Spelers kunnen een kort broekje en VCR sokken bestellen via de VCR Webshop. Voor een
trainingsjack, trainingsbroek en spor�as kunnen de spelers terecht bij Anton Prins
(06 53247667). Ook de leiders kunnen voor een coachjas terecht bij Anton Prins.

Webshop VCR: Klik hier >
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https://vcr.teamshop.club/


Thuiswedstrijden

Uitwedstrijden
Ook voor het vervoer naar uitwedstrijden is het handig een schema op te stellen voor de
ouders die moeten gaan rijden. Voor wedstrijden op de eilanden vind je informa�e via de
onderstaande link.

Vergoedingen uitwedstrijden eilanden: Klik hier >

Voor de pupillen ben je als leider verantwoordelijk voor het uitze�en van het veldje en het
klaarze�en van de goals. De afme�ngen verschillen per team. Voor de JO8, JO9 en JO10 zijn
de afme�ngen van het veldje 42,5 meter bij 30 meter. Er wordt gebruik gemaakt van een
pupillendoel van 5 meter bij 2 meter. Voor de JO11 en JO12 zijn de afme�ngen 64 meter bij
42,5 meter. Dit is gelijk aan een half voetbalveld. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een
pupillendoel.

Voor aanvang van het seizoen krijg je van de scheidsrechtercoördinator de contactgegevens
van de spelbegeleiders/scheidsrechters van jouw team. Je bent als leider zelf
verantwoordelijk een schema op te stellen voor de spelbegeleiders/scheidsrechters.

Op de televisie in de hal naast de bestuurskamer kun je zien in welke kleedkamer je team
hoort te zi�en. Tevens vind je op dit scherm op welk veld je team hoort te spelen.
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https://www.voetbalclubrinsumageest.nl/211/vergoedingen-eilanden/

