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Taken jeugd- en seniorenleiders 
 

  Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten 

rondom de spelerspas. De leider bewaart de spelerspassen. Voor meer info: zie pagina’s 15 en 

16. 

 Het begeleiden van wedstrijden. Minimaal 1 leider per team, liefst echter 2 leiders. 

 Vervoer voor uitwedstrijden en/of toernooien regelen. Geadviseerd wordt een rijschema te 

maken. 

 Contact onderhouden met de trainer en bijzonderheden met hem doornemen  

 Contact onderhouden met ouders /verzorgers en eventuele signalen met hen doornemen. 

 Stimuleren om te blijven trainen, ook in de winterperiode.  

 Zelf ook zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de training. 

 Stimuleren van persoonlijke verzorging: altijd douchen, schone kleding meebrengen e.d.. 

 Het wassen van de tenues regelen. 

 Tegenstander ontvangen en wedstrijdformulier volledig invullen (zie voorbeeld achterin). 

 Zorgen dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. Deur open laten i.v.m. afvoer 

condensvorming. Dit is voor de volgende groep een stuk prettiger. Er is in de regel een trekker 

aanwezig. Controleer tevens op achtergelaten spullen. 

 Zorg ook bij uitwedstrijden dat de kleedkamer  schoon wordt achtergelaten. 

 Zie erop toe dat vanaf de E-jeugd de ouders niet meer in de kleedkamers komen om te 

assisteren. 

 

Wedstrijdformulieren jeugd vanaf D en senioren 

Zoals genoemd dient ook het wedstrijdformulier ingevuld te worden. Let erop dat alles wordt 

ingevuld, bijv. het wedstrijdnummer,  ter voorkoming van boetes (de voorbeeldformulieren vindt 

u elders in dit boekwerk). Bij ontbreken van het KNVB-nummer de geboortedatum van 

betrokken speler invullen. 

N.B.: de wisselspelers die ingevallen zijn, hoeven pas na de wedstrijd op het wedstrijdformulier 

vermeld te worden. 

Bij een thuiswedstrijd wordt het origineel en een kopie ingeleverd. 

 

Bij een uitwedstrijd ontvangt u een kopie van het wedstrijdformulier wat bij thuiskomst 

ingeleverd moet worden (SC: in het postvakje in de bestuurskamer; JC: bij de 

wedstrijdcoördinator). 

Vergeet niet om ook bij vriendschappelijke wedstrijden de uitslag door te geven. 

 

Wedstrijdformulier E en F 

Voor de E en F jeugd wordt gebruik gemaakt van een verzamelformulier. Dit formulier ligt in de 

secretariaatskamer en wordt ingevuld door de zaterdagfunctionaris. De leiders geven de uitslag 

door en zorgen ervoor dat de leider van het bezoekende team tekent voor de juistheid van de 

uitslag.  

 

Uitspelende teams worden verzocht de uitslag na terug komst op het sportpark door te geven aan 

de functionaris, zodat de uitslag gepubliceerd kan worden op de site. 

 

Strafformulieren KNVB: 

 Als een speler direct een rode kaart krijgt, dient samen met betreffende speler een geel 
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formulier ingevuld te worden.  

 Krijgt de leiding (trainer, eigen assistent-scheidsrechter of leider) een waarschuwing, dan moet 

ook een zelfde geel formulier worden ingevuld (zie voorbeeld achterin). 

 Als een tegenstander  een rode kaart krijgt of de leiding bij de tegenstander krijgt een 

waarschuwing, dan moet een blauw formulier ingevuld worden (zie voorbeeld achterin). 

 Indien de scheidsrechter de wedstrijd definitief heeft gestaakt wegens wanordelijkheden, dient 

een formulier ingevuld te worden, genaamd “ Rapport vereniging gestaakte wedstrijd” (zie 

voorbeeld achterin). 

 Bij de jeugd: regeling contactgelden: ieder team kan bepalen welke activiteiten het wil doen ter 

afsluiting van het seizoen, tot het toegestane bedrag (momenteel € 3,40 per speler) kan een 

declaratie worden ingediend. 

 

Aanvullende richtlijnen. 

Als eerste wordt van u een sportieve instelling ten opzichte van de spelers, eigen zowel als 

tegenstanders, verwacht. Het is ook uw taak de spelers steeds te stimuleren. Benadruk vooral de 

goede punten van elke speler. Bespreek iedere keer weer de positieve ontwikkeling van het team 

in vergelijking met de vorige wedstrijd.  

Bespreek gerust ook de minpunten, maar doe dit op een positieve manier. 

 

Wijs de spelers erop dat zij zich tijdig afmelden, zodat er nog het een en ander geregeld kan 

worden, indien nodig en/of mogelijk. 

 

Heb na de training of wedstrijd oog voor verantwoord alcoholgebruik en ontmoedig het roken.  

Nieuwe spelers 

Nieuwe spelers, die zich tijdens het lopende seizoen aanmelden, worden indien mogelijk in een 

elftal ingepast.  

Jeugd: de speler wordt in principe door de JC in het laagste team van betreffende klasse geplaatst. 

De JC stelt trainers, leiders, ouders en speler op de hoogte van de indeling. Hierna is de speler 

gerechtigd deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 

 

Mocht later,  in/na overleg met trainer en technisch coördinator, blijken 

dat betreffende speler in een hoger team kan uitkomen, dan wordt dit alsnog door de JC geregeld. 

 

Mocht er onverhoopt geen ruimte zijn wordt de speler in overleg met hem/haar en de ouders c.q. 

verzorgers op een wachtlijst geplaatst. 

 

Als u bovenstaande in acht neemt en u houdt zich daar aan, dan wordt het voor u, uw team en (bij 

de jeugd) betreffende ouders een leuk en sportief seizoen. 

 

 

Alternatief programma bij algehele afgelasting (jeugd) 

D- t/m A-jeugd tafeltennis in de dojo op het sportpark, indien de zaal beschikbaar is. 

Het tijdschema wordt t.z.t. op de website gepubliceerd. 

 

P.S.:  

Bij incidentele afgelasting kunnen trainer / leider(s) een andere activiteit ondernemen met hun 

team. 

De JC kan van dienst zijn met ideeën, beschikbaar stellen van ruimte e.d.. 
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D-jeugd: 

  In alle D-pupillen klassen, waarin 11 tegen 11 wordt gespeeld, dient de doelschop genomen te 

worden vanaf de rand van het strafschopgebied; 

  Een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand 

van dit strafschopgebied genomen; 

  De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zogenaamde 10.15 meter 

streepje (gemeten vanaf de hoekvlag); 

  Een foutieve inworp mag opnieuw; 

  Er wordt gespeeld met bal nummer 5 met een max. gewicht van 370 gram. 

Bron: Bewaarnummer 2004/’05 pag. 83. 
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Aandachtspunten voor trainers 

 

 Het ballenhok is verboden terrein voor alle spelers. 

  Elk ballenhok dient tijdens de trainingen afgesloten te zijn. 

  De trainer ziet erop toe dat het aantal ballen wat hij voor de training nodig heeft, ook terug in 

het ballenhok komt. 

  Tijdens de training/wedstrijd de kleedkamer altijd afsluiten. 

  De terreinverlichting mag uitsluitend door de trainer worden ontstoken en uitgedaan. 

 

Trainingen. 

Dringend het verzoek aan de trainers de discipline te handhaven en zonodig aan te halen. 

Spelers komen pas op het trainingsveld als de trainer de kleedkamer afsluit. 

Er dient, in ieders belang, een behoorlijke warming-up gedaan te worden. 

Na de training dient de kleedkamer schoon achtergelaten te worden. De deur moet open blijven 

i.v.m. afvoer condensvorming.  

Na de training dienen de poorten gesloten te worden. 

Zolang het weer het toelaat wordt er achter de heg op het F-veld getraind. 

 

Wedstrijden. 

Het gebruiken van intrapballen op het trainingsveld is toegestaan. 

Lever de intrapballen voor de wedstrijd weer in bij de materiaalmeester. 

Warmlopen, inschieten e.d. voor de wedstrijd dient te gebeuren op het trainingsveld en NIET op 

het wedstrijdveld. 

 

Oefenstof voor jeugdtrainers. 

Voor belangstellenden kan de JC recente oefenstof voor alle klassen aanleveren. Deze oefenstof 

verkrijgen wij regelmatig van de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie).  

Neem hiervoor contact op met onze technisch jeugdcoördinator, Mario de Peijper. 

  

Training op het verharde veld. 

Als door het slechte weer de speelvelden en zelfs de trainingsvelden onbespeelbaar zijn kan, 

zoals bekend, getraind worden op het verharde veldje. 

Op het verharde veld zijn alleen sportschoenen toegestaan. 

Het tijdschema wordt t.z.t. op de website gepubliceerd. 


