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Voorwoord
Wij zijn zeer verheugd dat jij leider bent van een team dat op ons sportpark speelt.
Om aan te geven wat hier allemaal bij komt kijken, hebben we dit document opgesteld
waarin vele praktische richtlijnen voorbijkomen.
Mochten er vragen, op- of aanmerkingen over deze handleiding zijn, kan er contact
opgenomen worden met Sybren Visser. sybrenvisser.1998@gmail.com
Op de site van de KNVB is meer informatie te vinden: Wedstrijd | KNVB
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2 Voor, tijdens en na de wedstrijd
Whatsappgroep:

Omdat Whatsapp een snel communicatiemiddel is om iedereen op de hoogte te houden,
wordt er aan het begin van het seizoen een Whatsapp groep gemaakt waarin alle leiders van
de jeugdteams die in Lippenhuizen spelen worden toegevoegd. Daarnaast zit in deze groep
de scheidsrechtercoördinator en de wedstrijdsecretaris. Afgelastingen, scheidsrechters
aanstellingen, wijzingen van aanvangstijden en overige belangrijke zaken worden hierin
medegedeeld.
Ouders in de kantine:

Bij SV THOR dienen ouders/verzorgers als vrijwilligers tijdens de wedstrijden van de jeugd in
de kantine te staan. Het is makkelijk wanneer de thuiswedstrijden bekend zijn hiervoor een
schema te maken.
Gebruikelijk is dat de betreffende ouders 30/ 60 minuten (hoe hoger de leeftijdscategorie
hoe eerder aanwezig) van tevoren aanwezig zijn om de kantine en kleedkamers te openen.
Per wedstrijd dienen er twee ouders/verzorgers ingepland te worden om de bardiensten te
draaien. Instructies voor kantinediensten staat in een apart document op de website van
www.sv-thor.nl vermeldt.
Consumpties:
Wanneer je in de kantine meldt krijg je vier muntjes. Twee muntjes bewaar je zelf als leider
en twee muntjes geef je aan de leider van de tegenstander wanneer je deze treft. Maak dan
ook direct even kennis met de tegenstander. Met een muntje kun je in de pauze een bakje
koffie of thee halen. In de kleedkamers staat ranja of thee klaar voor de spelers.
Scheidsrechter
In de Whatsappgroep wordt bekend gemaakt wie de scheidrechter bij de wedstrijd is. Maak
voor de wedstrijd kennis met de scheidsrechter.
Gebruik kleedkamers:
Alle teams worden ingedeeld in een aparte kleedkamer. Welke kleedkamer dit is wordt
gecommuniceerd via de Whatsappgroep. Door drukte kan het voorkomen dat er soms een
kleedkamer gedeeld moet worden. Zorg er dan wel voor dat elk team zijn eigen spullen goed
bij elkaar houdt. Zorg dat na het gebruik van de kleedkamer alles weer netjes achter gelaten
wordt. Controleer ook de kleedkamer van de tegenstander of deze schoon is. Zo niet spreek
ze hier dan op aan! Mocht je schade ontdekken stuur hier dan een foto van naar Ernst Pieter
Bantema.
Inrichting speelveld:
Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen speelveld afmetingen. Bij wedstrijden op groot veld
(11 tegen 11) spreken veel zaken voor zich. Zo dient er gebruik gemaakt te worden van de
twee vaste wedstrijddoelen en dient in elke hoek een cornervlag te staan.
Voor de andere wedstrijdvormen (6 tegen 6 & 8 tegen 8) zijn de instructies te vinden op:
infographic-6-tegen-6 (knvb.nl), infographic-8-tegen-8 (knvb.nl), infographic-11-tegen-11 (knvb.nl)

Om het veld te voorzien van duidelijke belijning kan er gebruik gemaakt worden van pionnen
of touwen die in het ballenhok liggen.
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Scorebord en timer
Bij wedstrijden op groot veld is het gebruikelijk dat het
scorebord aangezet wordt. In de bestuurskamer ligt de
afstandsbediening en de handleiding. In het ballenhok dient
wel de schakelaar omgezet te worden voordat het scorebord
ook echt aan gaat. (Zie foto)
Wanneer het pijltje op ON gericht is moet het scorebord
aangaan. Dit kun je controleren door buiten te gaan kijken of
dit ook echt zo is.

Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen speeltijd. Dit kun je ook instellen op het scorebord.
Leeftijdscategorie

Speeltijd

Heel, half, kwart speelveld

Scorebord aan?

Senioren

2 x 45 minuten

Heel

Ja

JO19
JO18
JO17
JO16
JO15
JO14
JO13
JO12
JO11
JO10
JO09
JO08

2 x 45 minuten
2 x 45 minuten
2 x 40 minuten
2 x 40 minuten
2 x 35 minuten
2 x 35 minuten
2 x 30 minuten
2 x 30 minuten
2 x 30 minuten
2 x 25 minuten
2 x 20 minuten
2 x 20 minuten

Heel
Heel
Heel
Heel
Heel
Heel
Heel
Half
Half
Kwart
Kwart
Kwart

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Tijdens de wedstrijd dien je de score bij te houden. Laat tijdens de wedstrijd de
afstandsbediening niet onbeheerd achter. Na afloop van de wedstrijd dien je het scorebord
weer uit te zetten en de afstandsbediening weer in de bestuurskamer aan de lader te leggen.
Mocht er nog een wedstrijd volgen zet het scorebord dan niet uit en geef de
afstandsbediening aan de leider van het volgende team.
Verlichting
Wanneer je een avondwedstrijd speelt of wanneer er tijdens een wedstrijd slecht zicht is kan
je de verlichting inschakelen. Doet dit wel altijd in overleg met de scheidsrechter. Om de
wedstrijdverlichting te activeren dien je een sleutel die in de bestuurskamer hangt te
gebruiken. Zorg na afloop ook weer dat deze sleutel op de juiste plek terug komt te hangen.
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Waardevolle spullen
Spelers kunnen waardevolle spullen bij zich hebben en het is niet wenselijk om tijdens de
wedstrijden deze in de kleedkamer te laten liggen. Verzamel deze spullen en doe ze in een
tas/zakje. Geef ze vervolgens af aan het bar personeel. Na de wedstrijd kun dit weer
ophalen.
Na afloop van de wedstrijd
Wanneer de wedstrijd afgelopen is dien je als eerste de scheidsrechter en tegenstander te
bedanken. Vervolgens zorg je dat al het gebruikte materiaal weer op zijn plaats komt (doelen
en cornervlaggen). Zorg ook voor dat je alle spullen uit de dug-out meeneemt.
Wanneer er nog wedstrijden volgen maak dan afspraken over het opruimen van materiaal
met de leiders van dat team.
Evaluatie in winterstop
In de winterstop (januari) vinden altijd de evaluatiegesprekken plaats. Dit wordt gedaan
doormiddel van een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen (leiders en trainers) van elk
team. Hiervoor krijg je een uitnodiging van het bestuur.
Mochten er zich eerder zaken voordoen, bijvoorbeeld problemen met individuele spelers,
ouders of het gehele team, meen dan contact op met het bestuur. Aarzel hier niet mee!
Wat te doen als er materiaal kwijt of beschadigd is?
Wanneer er materiaal op het sportpark zelf kwijt of beschadigd is stuur hier dan een foto
van naar Ernst Pieter Bantema. Wanneer er kleding, ballen o.i.d. stuk is neem dan contact op
met het bestuur van SJO WTTC of van SV THOR.

5

3 Mobiel digitaal wedstrijdformulier
Leiders, scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
het invullen van het wedstrijdformulier. Als leider ben jij verantwoordelijk voor het invullen
van de spelersopgaaf van jouw eigen team. Met de onderstaande tekst en linkjes wordt
uitgelegd wat er van jouw als leider verwacht wordt op dit gebied.
Ten eerste is het belangrijk dat je geregistreerd staat als leider bij jouw team in het systeem
van de KNVB. Wanneer dit nog niet het geval is of je weet dit niet zeker, neem dan contact
op met Sybren Visser.
Wanneer je wel geregistreerd staat als leider (teammanager), dien je als eerste de
wedstrijdzaken app van de KNVB te downloaden op je smartphone.
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000078665registreren-en-inloggen-in-de-app-wedstrijdzaken#:~:text=Je kunt je Voetbal.nl,van de KNVB
Wedstrijdzaken app.
Wanneer je ingelogd bent, dien je de wedstrijd te selecteren van jouw eigen team om de
spelersopgaaf van in te vullen.
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000079901programma
Hoe je dit moet invullen is beschreven in de volgende link:
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000080560-mobieldigitaal-wedstrijd-formulier-speler-teammanagerWanneer je alles correct ingevuld hebt en de scheidsrechter akkoord is, zit jouw taak er voor
het wedstrijdformulier in principe op. De scheidsrechter vult na de wedstrijd de uitslagen in.
Wanneer er bijvoorbeeld rode of gele kaarten gegeven zijn of de wedstrijd om wat voor
reden dan ook gestaakt is, dien je na afloop samen met de tegenstander en de
scheidsrechter het formulier in te vullen.
De onderstaande link legt ook uit hoe jij als leider het formulier in moet vullen.
2017-06-22-handleiding-appmdwfteamleden (knvb.nl)
Pasfoto:
Via zowel de wedstrijdzaken app als de voetbal.nl app kunnen spelers en leiders zorgen voor correcte
spelerspas foto’s. Via de onderstaande links kun staat beschreven hoe dit werkt.
Pasfoto toevoegen (veld) | KNVB
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000128052-je-foto-in-devoetbal-nl-en-knvb-wedstrijdzaken-app#:~:text=Hoe wijzig je een foto,Zo simpel is het eigenlijk.

Mocht je er om wat voor reden niet uit komen met het wedstrijdformulier of
hier vragen over hebben, neem dan contact op met Sybren Visser
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4 Afronding seizoen
Hopelijk heb je een goed en leuk seizoen gehad als leider. Maar elk seizoen eindigt ook weer.
Vaak vinden de laatste wedstrijden en toernooien eind mei/ begin juni plaats. Overleg met
trainers wanneer de laatste trainingen plaatsvinden.
Ook zal je gevraagd worden of je het volgende seizoen weer leider wil zijn. Het bestuur zal
jouw benaderen maar er is niks mis mee als jij eerder aangeeft wat jouw wensen zijn voor
volgend seizoen.
Er zal verzocht worden materiaal en kleding weer in te leveren. Hierover krijg je bericht van
het betreffende bestuur.
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