Leiderinfo
Allereerst willen wij u namens sc Badhoevedorp bedanken dat u bereid bent om het leiderschap van
een team op u te nemen. Het is een zeer belangrijke functie; de rol en taken van de leider worden
nog al eens onderschat. Als leider heeft u een voorbeeldfunctie naar de kinderen, ouders en
begeleiders, tegenstander en scheidsrechter. U bent namelijk het visitekaartje van de club !
Onderstaand een overzicht van een aantal sc Badhoevedorp “ spelregels “ die essentieel zijn, zodat
het voornaamste doel voor de kinderen bereikt wordt en dat is plezier hebben.
Een aantal zaken staan ook in het beleidsplan of de algemene info van sc Badhoevedorp vermeld,
maar onderstaand nog een aantal handvatten voor de ( nieuwe ) leider.
Wat wordt verwacht van een leider van een team ?
Spelplezier
Plezier in het voetbal moet altijd voorop staan. Als een speler zijn plezier in het voetbal verliest, dan
zijn andere doelstellingen niet meer haalbaar.
•

Een kindvriendelijke en persoonlijke benadering
Een positieve en stimulerende benadering die past bij de leeftijd en voetbalkwaliteit.
Iedere speler heeft recht op een correcte behandeling. Ook minder prettige maatregelen
worden voor een jeugdspeler en ouders aanvaardbaar als de juiste argumenten naar voren
worden gebracht.

•

Fairplay en discipline ( zie ook website Zonder Respect Geen Voetbal )
Sc Badhoevedorp stelt goede omgangsnormen binnen en buiten het veld zeer op prijs.
Sportiviteit en respect voor de tegenstander, scheidsrechter en medespelers staan hoog
in het vaandel. De speldiscipline moet groot zijn bij de spelers. Van de coach dient een
positieve houding en invloed uit te gaan. Sc Badhoevedorp moet een vereniging blijven waar
met waardering over wordt gesproken. Het plezier in het voetbalspel is zoveel groter als de
sfeer in en rond het veld goed is. Spreek ouders ook aan op negatief gedrag !

•

Regels / afspraken leider
Op de wedstrijddag zorgt de leider dat hij er als eerste is en zorgt hij/ zij ervoor dat er een
kleedkamer beschikbaar is.
In de rust drinken regelen voor de spelers en tegenstander.
De leider zorgt voor de opstelling, de wissels en dat de kinderen een warming up doen
met een bal, voordat de wedstrijd begint.
Per team adviseren wij twee leiders om goed overzicht en controle te houden.

De leider moet de kinderen motiveren om een goede wedstrijd te spelen, dus gebruik
van juiste woorden is belangrijk. V.b .: “Goed gedaan Tim, mooie bal Daan, volgende keer
beter Tim, goed kijken Sem“ etc, etc.
Positief en niet negatief coachen, ondanks uitslag of stand !
Een leider gebruikt geen scheldwoorden of krachttermen.
Hulp bieden i.o.m. de coördinator indien er tekort aan spelers is bij een ander team.
Ga als leider niet in het veld staan maar netjes langs de lijn. Verzoek ook ouders achter het
hek te gaan staan, indien nodig.
Bedank na de wedstrijd altijd de scheidsrechter en de leider van de tegenpartij.
Spelers geven scheidsrechter en tegenstander een hand en bedanken voor de gespeelde
wedstrijd.
Laat de gebruikte kleedkamer schoon en netjes achter ( check s.v.p. ook bij een
thuiswedstrijd die van de tegenstander en maak die zonodig ook schoon!!! ). Teams na uw
team willen ook graag in een schone kleedkamer komen !
Uitslagen na wedstrijd doorgeven aan het secretariaat. Stuur hiervoor een SMS of Whatsapp
met de uitslag naar de secretaris t.b.v. onze website en melding aan KNVB (06-21895061).
Na de wedstrijd er op toezien dat de uitslag via de Sportlink app afgehandeld wordt conform
de daarvoor geldende regels. Bij thuiswedstrijden is dat veelal via de betreffende
scheidsrechter EN onze wedstrijddag coördinator. Bij uitwedstijden in samenspraak met
leider tegenstander.
Ook zien wij graag wekelijks een verslagje van de wedstrijd. Dit mag gemaild worden naar
het secretariaat (scbdorp@scbdorp.nl). Dit om het club/teamgevoel bij sc Badhoevedorp te
vergroten. Een teamfoto, vergezeld van de namen in volgorde zoals op de foto, zien we ook
graag.
Tenues worden door de club beschikbaar gesteld middels een teamtas. Zorg dat er netjes
met de tenues worden omgegaan en dat het compleet blijft. Check na elke wedstrijd of e.e.a.
nog compleet is.
Was de tenues tegelijk zodat er geen kleurverschillen ontstaan. De shirts mogen NOOIT in
een wasdroger gedroogd worden. Dat kan schade veroorzaken en die moeten we helaas op
de betrokkene verhalen.
Aan het einde van het seizoen dienen de wedstijdtassen met tenues ingeleverd te worden,
zodat deze kunnen worden nagekeken en indien nodig worden aangevuld.
Via de website www.scbdorp.nl vindt de communicatie plaats. Houdt dit in de gaten.
Indien uw team als laatste van de pupillen speeldag gebruik gemaakt heeft van de pupillen
doelen deze s.v.p. weer terugzetten op het trainingsveld, zodat de volgende teams van het
speelveld gebruik kunnen maken. ( let op het speelschema van de dag dus ! )
Afgelastingen voor thuiswedstrijden worden aan de leiders doorgegeven via de
coördinatoren van de desbetreffende leeftijdscategorie.
Teamuitje ?
Wilt u een keer met uw team een leuke activiteit gaan doen ?
Laat het de jeugdcommissie weten. We hebben hier een klein budget voor.

Inhaalwedstrijden
Het kan voorkomen dat er wedstrijden om wat voor reden ingehaald moeten worden. Onze
insteek is dat dit via de leider geregeld wordt. Hij weet veelal of z’n spelers beschikbaar zijn.
Betreft het een thuiswedstrijd dan altijd eerst bij onze secretaris nagaan of dag en tijdstip,
dat je voor ogen hebt, beschikbaar zijn. Er kan mogelijk al iets anders gepland staan op de
velden. Na akkoord kun je e.e.a. met de betreffende tegenstander gaan regelen.
Geef het resultaat s.v.p. altijd door aan de coördinatoren en onze secretaris !!
Vergeet ook niet dat er altijd een kantinebezetting aanwezig moet zijn bij deze
inhaalwedstrijden !! Stem ook dit af met de coördinator !! Hij kan dit verder met de
kantinecommissie overleggen.
Vriendschappelijke wedstrijden e/o toernooien
Ook het plannen van vriendschappelijke wedstrijden THUIS dient in overleg met de secretaris
te gaan. Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden e/o toernooien UIT dient ook altijd
aan de secretaris gemeld te worden.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Het bestuur neemt de veiligheid van haar leden zeer serieus en heeft daarom besloten om
van elke vrijwilliger, die binnen onze vereniging met minderjarige kinderen werkt, een VOG
te verlangen.
Tenslotte wensen wij u en uw team veel voetbalplezier toe en mocht u vragen hebben kunt
u terecht bij de betreffende coördinator of jeugdcommissie.
Namens de jeugdcommissie van sc Badhoevedorp
Erwin Evers, jeugdvoorzitter

