
Taken jeugdleiders 

-  Eventueel assisteren van de trainer tijdens de trainingen en proberen minimaal 1 x per week 
een training te bezoeken 

-  Ervoor zorgen dat bij thuiswedstrijden de leiding van de tegenpartij en de scheidsrechter 
ontvangen worden 

- Bij uitwedstrijden het digitale wedstrijdformulier verzorgen en inleveren bij v.v. Sambeek 
-  Als grensrechter op een sportieve, correcte manier optreden tijdens de te spelen 

wedstrijden 
-  Verzorgen van een schema voor het vervoer bij uitwedstrijden. Bij het opstellen van het 

schema zoveel mogelijk met de wensen van de ouders rekening houden. De ouders wijzen op 
de noodzaak om te rijden bij uitwedstrijden zelf voor vervanging te zorgen 

-  Samen met de betrokken trainer melding maken aan het aanspreekpunt van de  
jeugdcommissie bij constatering van afwijkend, asociaal etc. gedrag van spelers, ouders en 
publiek bij wedstrijden of andere evenementen, waaraan de groep deelneemt 

-  Kleding (gewassen) en alle andere verstrekte materialen direct aan het eind van het seizoen 
op afgesproken datum inleveren bij de materiaalman 

-  Contact onderhouden met spelers, ouders/verzorgers, trainer(s) en andere leiders 
(jeugdcommissie/technische commissie)  

-  Van spelers verlangen dat er bij afwezigheid (wedstrijden) afgebeld wordt. Geen mail of app! 
-  Voor voldoende spelers zorgen. Eventueel in overleg met andere trainers/leiders 
-  Informatie verstrekken naar spelers/ouders m.b.t. wedstrijden en andere activiteiten 
-  Ervoor zorgen dat je vroegtijdig aanwezig bent 
- Zorg dragen voor wedstrijdballen, shirts (regel wasbeurten) 
-  Kleedkamer(s) controleren en netjes achter laten ook bij uitwedstrijden  
-  Zorgen voor vervanging tijdens afwezigheid 
-  Op de hoogte blijven van de spelregels 
-  Stimuleren van sportief gedrag 
-  (Mede-) organiseren van nevenactiviteiten 
- Zo spoedig als mogelijk de uitslag van de wedstrijd doorgeven aan de wedstrijdsecretaris  
-  Eventueel jeugdtrainer vervangen (als deze is verhinderd) tijdens bijeenkomst van 

technische commissie 
 
Opvoedkundig gedeelte: 

- Kunnen inleven in denk en handelswijze jeugd 
- Benaderen vanuit een positieve instelling 
- Kennis bijbrengen van spelregels 
- Het leren incasseren van verlies 
- Respect bijbrengen voor de tegenstanders en wedstrijdleiding 
- De kinderen in het spel veel persoonlijke vrijheid geven, zodat de spelvreugde voorop staat 
- Moedigt aan, motiveert en troost 
- Op juiste wijze omgaan met materialen 
- Verplicht stellen van douchen en omkleden en toezicht houden 

Voor de wedstrijd: 

- Vertrek gelijktijdig naar uitwedstrijden en kom gezamenlijk terug. Niemand rijdt op eigen 
gelegenheid terug. Maak goede afspraken en neem geen risico’s!! 

- Presenteer jezelf bij de bezoekende club en scheidsrechter 


