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Introductie  
Sportiviteit en voetballen met plezier en ambitie is het motto van Schagen United. De coach, 
begeleider of trainer heeft een belangrijke rol in de realisatie van deze ambitie. Maar uiteraard 
moeten zij zelf ook met veel plezier hun rol kunnen vervullen.  
 
Bij het leiden, coachen, begeleiden of trainen van een sportteam komt heel wat kijken! 
 
In dit coachboekje staan handige basistips. Deze gaan o.a. over de omgang en communicatie met 
spelers en ouders, het positief coachen en het gebruik en beheer van kleding en materialen. 
 
Het technisch (voetbal) beleid wordt vormgegeven in het jeugdvoetbalplan en vormt geen onderdeel 
van dit coachboekje. Advies is om deze door te nemen voor de start van de competitie. Deze is terug 
te vinden op de website van Schagen United. 
 

2. Plezier in sport het allerbelangrijkste  
Plezier in sport is erg belangrijk voor een kind. Als coach kun je op een positieve manier dit plezier en 
de creativiteit beïnvloeden. Sport is bovendien een sociale activiteit die niet ophoudt bij het 
toegangshek van onze club.  
 

● Het gedrag van de coach beïnvloedt het zelfbeeld van de jonge sporter. 
● Voor sommige kinderen kan de coach – in een periode van hun leven – soms belangrijker zijn 

dan de ouders. 
● Soms zien kinderen hun coach zelfs als ‘vervanger’ van hun ouder.  

Positief coachen  
Door positief coachen, schep je een omgeving waar (jonge) sporters plezier hebben in sporten en zin 
hebben om beter te worden. Het stimuleren van zelfvertrouwen, respectvol met elkaar omgaan 
persoonlijke doelen formuleren en het goede voorbeeld geven helpen daarbij. Wetenschappelijk 
onderzoek en praktijkervaringen van topcoaches wijzen dat uit dat door positief coachen spelers zich 
prettiger voelen en beter presteren en langer blijven sporten.  
 
Binnen Schagen United is er een Jeugdvoetbalplan. Hierin staan onder andere wie we als vereniging 
willen zijn en wat we van onze leden maar ook vrijwilligers verwachten. Lees deze goed door! 
Jeugdplan Schagen United 
 
Kernwaardes Schagen United: 

1. We zijn samen, voor en met elkaar  

Schagen United is een club voor iedereen. Wij geloven dat we het voor en met elkaar doen, ongeacht 
welke functie of taak je volbrengt. We werken samen, op en buiten het veld en zijn samen één. Want 
samen staan we sterker, samen zijn we herkenbaar en samen komen we verder.  
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2. We hebben plezier en gaan voor prestatie 
We streven ernaar dat iedere speler op zijn of haar eigen niveau zichzelf kan ontwikkelen. We 
geloven dat het hebben van plezier in de voetbal leidt tot betere prestaties. We denken dat als we 
wedstrijden winnen, wij meer plezier hebben en we iedere wedstrijd met een glimlach het veld op én 
af gaan. We zijn gedreven om een prestatie neer te zetten.  

 

3. We zijn respectvol, voor iedereen 
We hebben respect voor iedereen en stralen dit in ons gedrag uit. We zetten graag een stapje harder 
om elkaar (maar zeker ook anderen) te helpen. We durven en mogen fouten maken, maken eigen 
keuzes en nemen hierin eigen verantwoordelijkheid.  

 

4. We zijn eerlijk en direct  
We zijn eerlijk, sportief, betrouwbaar en direct in onze communicatie, houden van ‘no nonsens’ en 
we spreken elkaar aan op (ongewenst) gedrag. We nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes en 
gedrag.  

 

5. We tonen lef en gedrevenheid 
We geven alles wat we hebben, zijn leergierig en spelen om te winnen. Wat we doen, doen we met 
lef en gedrevenheid. We zien uitdagingen als kansen.  

 

 
 
 
Speeltijd 
Vooral bij beginnende teams (onder 8, 9, 10 en 11) hebben spelers/speelsters allemaal evenveel 
recht op speeltijd. Bij selectieteams op latere leeftijd kan dit wijzigen. Eventuele uitzonderingen: 
alleen bij niet of weinig trainen zonder goede reden, of bij weinig tot geen inzet. Wees wel heel 
voorzichtig met deze beoordeling. Je moet dit goed uit kunnen leggen aan de speler en ouders!.  
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Aanvoerder  
Het aanvoerderschap hoort bij het voetbal. De aanvoerder is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk 
voor een aantal taken, zoals het kiezen van de kant na het winnen van de toss, de scheidsrechter 
vooraf een hand geven en het dragen van de aanvoerdersband. Voor kinderen is aanvoerder zijn 
vaak een hele eer. Het is dan ook goed het aanvoerderschap te laten rouleren en niet altijd dezelfde 
persoon deze rol te geven.  
 

3. Betrek ouders bij het team  
 
Als begeleider van een team heb je niet alleen met de spelers, maar zeker ook met de (groot)ouders 
te maken. Zij willen ook graag dat het goed gaat met hun kind en het team waarin in het speelt. 
Betrek ze daarom bij het team en leg uit hoe je als coach met het team gaat werken. Wat helpt is om 
aan het begin van het seizoen een bijeenkomst te organiseren voor ouders en spelers. Verder deel je 
tijdens het seizoen informatie (bijvoorbeeld informatie over evenementen en vacatures) met de 
ouders, meestal via email of WhatsApp. De coördinatoren geven aan wanneer het delen van een 
bepaald bericht gewenst is.  
 
1. Vertel wat je doet  
Wat leren de kinderen op de training. Hoe gaat het met de wedstrijden, posities en wisselbeleid.  
En wat is jouw stijl; jouw wijze van het benaderen van spelers.  
 
2. Maak praktische afspraken ‘buiten de lijnen’  
Neem deze met de ouders door: wedstrijd en training, voor- en nabespreking, te laat komen en 
afmelden, uit- en thuiswedstrijden, vervoer, douchen, kleding.  
 
3. Communiceer over omgangsregels ‘binnen en buiten de lijnen’  
Leg uit wanneer en hoe je beloont en bestraft. Niet afmelden of niet trainen zonder opgave van 
redenen kan bijvoorbeeld reden zijn om volgende keer wissel staan.  
 
4. Betrek ouders bij randzaken  
Dit versterkt de relatie tussen jou, ouders en spelers. Leg uit wat ouders kunnen doen. Maak meteen 
duidelijke afspraken. Rijden naar uitwedstrijden (rijschema), kantinedienst, voetbalkleding wassen, 
drinken halen in de rust, de waterzak beheren, een verslag van de wedstrijd maken voor de website, 
foto’s of filmpjes maken, scheidsrechter of spelbegeleider zijn, etc.  
 
5. Gewenst gedrag langs de lijn  
Leg uit welk gedrag je van ouders verlangt, maar ook welk gedrag niet acceptabel is. We zijn blij met 
ouders die hun kind stimuleren om naar training en wedstrijd te gaan, regelmatig de wedstrijden 
bijwonen om hun kind en het team te motiveren en positief en plezierig aan te moedigen. Helpen 
leren om te gaan met winst en verlies hoort daar ook bij.  
 
6. Ongewenst gedrag langs de lijn  
Leg duidelijk uit wat niet gewenst is en waarom niet:  

● Bemoeien met de opstelling (de coach is hiervoor verantwoordelijk). 
● Mee coachen of instructies geven (kinderen weten niet naar wie ze moeten luisteren). 
● Het veld oplopen om een veter te strikken (verstoort de wedstrijd). 
● Eigen kind belonen door bijvoorbeeld geld te beloven als hij een doelpunt maakt (verkeerde 

motivatie). 
● Eigen kind straffen of belachelijk maken als het een fout maakt (maakt een kind onzeker). 
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7. Als afspraken niet genoeg zijn  
Geef ouders aandacht. Maak een praatje, zo voelen ze zich betrokken bij de club. Gebruik die 
gesprekjes als thermometer om in te schatten waarom een speler mogelijk iets minder presteert of 
niet lekker in zijn of haar vel zit. Wanneer er problemen zijn, kun je altijd terecht bij de coördinator 
van de betreffende leeftijdsgroep. Wanneer een speler afwijkend gedrag vertoond of heeft vertoond 
moeten er afspraken gemaakt worden.  
 
Wanneer die afspraken niet nagekomen worden en het gedrag niet te tolereren is kan, eventueel 
met behulp van de vertrouwenspersoon, heldere vervolgafspraken gemaakt worden. In het uiterste 
geval kan de speler uit het team en zelfs het lidmaatschap worden ontbonden. Dit komt zelden voor 
en moet met uiterste zorgvuldigheid behandeld worden.   
 
8. Wat als het escaleert?  
Spreek een ouder die buiten zijn boekje gaat slechts kort aan tijdens de wedstrijd. Er staan andere 
ouders bij en jij bent druk met de wedstrijd. Geef een korte reactie of vraag na de wedstrijd even 
verder te spreken.  
 
9. Ouders van de tegenpartij  
Die zijn de verantwoordelijkheid van de coach van de tegenpartij. Vraag hem zo nodig op te treden.  
Bovenstaande afspraken zijn bedoeld om de verwachtingen over en weer af te stemmen en op die 
manier irritatie langs de lijn te voorkomen. Het voordeel van het maken van afspraken is dat je elkaar 
eropaan kunt spreken. Met elkaar maken we er namelijk een feest van en gaan de kinderen iedere 
wedstrijd met een glimlach het veld op en af.  
 
Stereotypen  

● ‘superouder’, is tevreden en altijd bereid om mee te helpen;  
● ‘overactieve ouder’, is te veel betrokken, beïnvloedt spelers en scheidsrechter;  
● ‘voetbalouder’, heeft zelf gevoetbald, bemoeit zich met de coaching;  
● ‘prestatie-ouder’, wil dat zijn kind de beste is;  
● ‘asociale ouder’ leeft zich niet in andermans kinderen in;  
● ‘passieve ouder’ corrigeert het eigen kind niet;  
● ‘afwezige ouder’ komt nooit kijken.  

 

4. Geef kinderen hun spel terug!  
Het gedrag van ouders langs de lijn beïnvloedt het spelplezier van het kind. Bekijk eens het 
campagnefilmpje van SIRE: YOUTUBE   
 

5. Tips en weetjes voor de coach  
Vier ogen principe 
Coaches en trainers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast hanteren wij het 
4-ogen-principe. Dit houdt in dat kind(eren) niet alleen met 1 volwassene in een kleedkamer mag 
zijn, maar minimaal met 2 volwassenen. 
 
Teamfoto  
Maak aan het begin van de competitie een leuke teamfoto, in origineel tenue en stuur de foto naar 
de website om op de teampagina te laten plaatsen. Je kunt deze foto bijvoorbeeld ook gebruiken 
voor je WhatsApp groep. Check wel even of er ouders bezwaar hebben dat hun kind op de teamfoto 
gezet wordt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dergelijke 
gevallen is het ‘t handigst om de ouders te vragen hun kind niet te laten deel te nemen aan het 
maken van de teamfoto. 
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Communicatie  
Maak met de ouders een groepsapp en/of een mailbestand aan voor snelle en goede communicatie 
van team gerelateerde zaken. Maar gebruik dit niet wanneer er gevoelige zaken spelen! Verkeerde 
interpretaties vanuit de mail of app leiden gemakkelijk tot conflicten. Het is beter om dan persoonlijk 
of telefonisch contact te leggen.  
 
Facebookpagina  
Als team is het leuk om een eigen Facebookpagina aan te maken. Dit is leuk voor de ouders, maar 
ook voor opa’s, oma’s, overige familie en vrienden. Maak een ouder daar beheerder van. Zo krijg je 
enthousiaste ouders. Stem wel van tevoren af welke content (o.a. foto’s en filmpjes) geplaatst mag 
worden. Dit ook in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Ook kan de officiële Facebookpagina van de vereniging gebruikt worden voor het delen van leuke 
foto’s, filmpjes.  
 
Rijbeurtschema  
Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat er voldoende auto’s aanwezig zijn om de kinderen veilig te 
vervoeren. Bij de jonge jeugd zijn er vaak genoeg auto’s en bestuurders, maar dit neemt af naarmate 
de kinderen ouder worden. Indien noodzakelijk, maak vooraf een schema waardoor iedereen 
ongeveer evenveel aan de beurt komt. Daarnaast is het ook vooral leuk en gezellig met meerdere 
ouders het team te ondersteunen. Mocht iemand minder vaak kunnen rijden, dan kan de 
betreffende ouder(s) op een andere manier een steentje bijdragen. 
 
Tenue  
De shirts worden door Schagen United per team aangeboden en blijven eigendom van de club. De 
shirts blijven het langst mooi door ze apart van overige kleding te wassen. Maak indien noodzakelijk 
een schema en laat de ‘wastas’ in het team rouleren.  
LET OP! Was bedrukte shirts binnenstebuiten, zonder wasverzachter en doe ze niet in de droger! 
 
Douchen  
Douchen na de wedstrijd heeft een belangrijke sociale functie. Het is beter voor het lichaam dan dat 
er thuis wordt gedoucht. De wedstrijd wordt nog even doorgenomen en er worden speelafspraken 
gemaakt.  

Trainen  
In principe trainen alle teams bij twee keer en soms zelfs drie keer per week. Bij de selectieteams zijn 
er meestal trainers, met name bij de eerste, maar voor de recreatieve teams moeten ouders deze rol 
vervullen. Het trainingsschema staat op de website. Vraag ouders wie de training voor zijn of haar 
rekening wil nemen.  
 
De club verzorgt regelmatig verschillende bijeenkomsten en (interne) opleidingsmomenten (ook 
mogelijk bij de KNVB, vraag de betreffende coördinator).  
 
Verzamelen en nazitten  
Het is belangrijk dat de kinderen binding krijgen met elkaar en met de club. Wat daarbij helpt is het 
volgende:  
Thuiswedstrijden: voor aanvang van de wedstrijd verzamelen we in de kantine en van daaruit gaan 
de spelers gezamenlijk naar de kleedkamer.  
Uitwedstrijden: verzamel ruim op tijd op een afgesproken vaste plaats. 
Na de wedstrijd is het leuk om met ouders en kinderen gezellig in de kantine na te praten over de 
wedstrijd en wat met elkaar te drinken. Dit versterkt de teamgeest.  
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Teamuitje  
Organiseer één of twee keer per seizoen een teamuitje (met ouders erbij), zoals bijv. Sinterklaas 
vieren met het team, zwemmen, bowlen, naar het strand, BBQ etc. Ook dit draagt bij aan het 
opbouwen van een goede band met je voetbalvrienden en -vriendinnen.  
 
Toernooien 2019-2020 JO8 t/m JO19 
De jeugd is lid van voetbalvereniging Schagen United omdat ze plezier hebben in voetballen! 
Wedstrijden, trainingen maar ook toernooien zijn onderdeel van het voetbalpakket die wij onze 
leden willen bieden. Om dit mogelijk te maken is er een toernooicommissie. 
  
O8 t/m O12 recreatieve teams: 
De toernooicommissie van Schagen United schrijft al deze teams in voor 2 toernooien in juni. 
Verplichte deelname van de teams. Onderdeel van het voetbal pakket.  
  
O8 t/m O12 prestatieve teams: 
De prestatieve teams van bovenstaande lichtingen regelen (in principe) zelf hun eigen toernooien. 
Een coach/trainer/teammanager kan de toernooicommissie wel verzoeken het betreffende team 
mee te laten stromen in de uitvraag voor de recreatieve teams. 
  
O13 t/m O19 recreative teams: 
De coaches/trainers/teammanagers van de recreatieve teams worden gevraagd of en wanneer ze 
met het team aan een toernooi willen deelnemen. Op basis hiervan gaat de toernooicommissie op 
zoek naar passende toernooien en stemt dit verder af met de betreffende 
coach/trainer/teammanager. 
  
O13 t/m O19 prestatieve teams: 
De prestatieve teams van bovenstaande lichtingen regelen zelf hun eigen toernooien. Een 
coach/trainer/teammanager kan de toernooicommissie wel verzoeken het betreffende team mee te 
laten stromen in de uitvraag voor de recreatieve teams. 
  
Tijdslijn 2019-2020 
Oktober: 

● Uitvraag door de toernooicommissie aan de coaches/trainers/teammanagers recreatieve 
teams O13 t/m O19 of en wanneer ze aan toernooien deel willen nemen. 

November: 
● Start inschrijving van de recreatieve teams O8 t/m O12 voor 2 toernooien in juni 
● Start inschrijving van de recreatieve teams O13 t/m O19 op basis van verzoeken. 

Januari: 
● Communicatie via social media (weekbericht en o.a. aparte tab toernooien op de site) welk 

team wanneer een toernooi heeft. De webpagina wordt bijgewerkt zodra er wijzigingen zijn. 

Maart: 
● Communicatie reminder naar de coaches/trainers en begeleiders binnen de jeugd met 

verwijzing naar toernooien beleid en programma.  

April: 
● Afstemming vanuit toernooicommissie met coördinatoren. Zijn er wedstrijden gepland op 

toernooidagen? Uitgangspunt is dat wij een vereniging zijn waar je als toernooicommissie op 
kan bouwen! Dit betekent dat we alles doen wat mogelijk is om de wedstrijd van het team te 
verplaatsen naar een ander moment. De coördinator neemt hiervoor contact op met de 
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coach/trainer/begeleider om dit af te stemmen en te organiseren. Afzeggen voor een 
toernooi is alleen mogelijk wanneer het echt onmogelijk is om de wedstrijd te verzetten.  

  
Deelnamen aan meer toernooien: 
Het is altijd mogelijk om aan meer toernooien deel te nemen dan de vereniging voor je regelt. Er zijn 
teams die bijvoorbeeld in het zuiden van het land naar een 2-daags toernooi gaan. Dit kan en mag je 
als coach/trainer/begeleider zelf regelen, organiseren. Wel met de restrictie voor de recreatieve O8 
t/m O12 teams dat dit niet op dezelfde datum kan vallen als de toernooien die centraal voor de 
teams geregeld worden! 
  
Kosten/ inschrijfgelden toernooien 
Indien er (inschrijf) kosten zijn verbonden aan een toernooi, dan moeten deze door het team zelf 
worden gedragen. De vereniging draagt hier niet aan bij.  
  
Penaltybokaal  
Iedere speler strijdt tijdens het seizoen met zijn of haar team mee om de felbegeerde Cor Bontje 
Penaltybokaal. De begeleider of coach ontvangt via de mail bericht wanneer het team aan de beurt is 
om op zondag mee te doen aan de voorronde. De winnaars per leeftijdscategorie strijden aan het 
eind van het jaar om de grote wisselbeker. Ook hiervoor wordt een datum vastgesteld in de 
jaaragenda.  
 
Vrijwilligers  
Ouders worden uitgenodigd door de club om een bijdrage te leveren in de kantine en/of 
bestuursdiensten. Leg deze verantwoordelijkheid dan ook bij de ouders zelf neer. Afmelden is niet 
mogelijk, ook niet bij een coach, trainer of begeleider. De ouder moet zelf voor een vervanger zorgen 
binnen het eigen team.  
 
WhatsApp groep “Afgelastingen”  
Wedstrijden: 
Het kan zijn dat wedstrijden door de KNVB of vereniging worden afgelast. Dit wordt 
gecommuniceerd via de websites en via een app groep die “Afgelastingen” heet. Zorg ervoor dat je 
daar als trainer, coach of begeleider in wordt opgenomen wanneer de coördinator dit nog niet heeft 
gedaan. 
Let op: De WhatsApp groep “Afgelastingen” is geen chatbox (”Weet iemand of mijn wedstrijd 
doorgaat?”) maar puur bedoeld om feitelijke informatie op te plaatsen en om elkaar te informeren. 
 
Trainingen:  
Het kan zijn dat de vereniging een trainingsavond in zijn geheel afgelast. Bijvoorbeeld bij extreem 
slecht weer. Indien er geen algehele afgelasting is, dan is het aan de trainer zelf om te bepalen of de 
training doorgang vindt.  
 
We hebben een ‘haal- en een brengplicht’ m.b.t. tot het delen van informatie over afgelastingen. Ben 
of word jij op de hoogte gebracht dat een (uit)wedstrijd niet door gaat, dan het verzoek dit via deze 
app te communiceren zodat ook anderen binnen de vereniging hiervan op de hoogte zijn 
(wedstrijdsecretaris, kantine, bestuursdienst, etc.).  
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Texel: Teso – procedure reiskosten 
De teams hoeven de kosten voor het vervoer niet zelf te dragen of voor te schieten, daar zijn 
overtochtpassen voor. De passen zijn op vrijdagavond op te halen bij;  

● Anne van Es, Kogerlaan 1, Schagen 
 
Stem wel even van tevoren af dat je deze pas nodig hebt. Uiterlijk maandagavond moeten deze weer 
terug zijn gebracht. De overtocht van 3 auto’s en bij 11x11 teams max. 4 auto’s worden via de passen 
vergoed. Andere kosten kunnen niet achteraf worden gedeclareerd. 
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6. Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) 
De teambegeleider (teammanager) dient de KNVB wedstrijdzaken app te downloaden en in te 
loggen met het emailadres zoals bekend bij de ledenadministratie (meer informatie). In deze app 
dient voorafgaande de wedstrijd (kan ook daags ervoor) de wedstrijdformulier worden ingevuld. 
Welke spelers doen mee met de wedstrijd en het mDWF moet voor de wedstrijd worden vrijgegeven 
(doorgezet) voor inzage door de scheidsrechter. Spelers die niet op het mDWF staan mogen niet 
deelnemen aan de wedstrijd en zijn niet verzekerd volgens de KNVB-regels. 

De teammanager is verantwoordelijk voor het mDWF 

7. De Voetbal.nl app  
De app voor de trainer, teammanager, de spelers en ouders van jeugdleden. In deze app staat het 
volledige wedstrijdprogramma, de uitslagen en de stand in de poule. De teammanager kan ook 
diverse wedstrijdstatistieken bijhouden en iedereen kan na iedere wedstrijd de “Man of the Match’ 
kiezen. Tevens is er de mogelijkheid om het vervoer naar uitwedstrijden te regelen. 

De trainer kan de opkomst online registreren en met zijn spelersgroep communiceren bij mogelijke 
afgelasting van een training door bijvoorbeeld extreem slecht weer.  

De ouders kunnen via de app hun beschikbaarheid invoeren en zelfs een keuze maken en welke 
verenigingsdienst de voorkeur heeft. De taakbeheerder zal bij de planning daar rekening mee 
houden en de indeling via de Voetbal.nl app communiceren (push berichten) en natuurlijk via de 
email. 

De app kent nog veel meer handige toepassingen. Het is dus belangrijk dat alle ouders ook de 
Voetbal.nl app downloaden. 

8. Scheidsrechters/grensrechters 
Behandel alle scheidsrechters met respect! 
 
De scheidsrechtercoördinator zorgt bij wedstrijden voor scheidsrechters (spelbegeleiders). Zeker bij 
de jongste teams zijn dit jongens/meiden die een scheidsrechter cursus succesvol hebben gevolgd 
maar die nog niet altijd ervaren zijn!  
 

● Respecteer altijd zijn/haar besluiten.  
● Geen verbale verwijten of opmerkingen richting de scheidsrechter.   
● Geen wegwerpgebaren. 
● Opbouwende feedback na de wedstrijd mag in de trend van "probeer wat dichter op het 

duel te zitten want dan zie je beter wat er gebeurt en geef een concreet voorbeeld. 
 

Grensrechter: vanaf de O13-pupillen, wanneer de teams op een heel veld gaan spelen, is een 
grensrechter (‘vlagger’) nodig. Vraag ouders of ze dit willen verzorgen. De spelregels zijn niet 
moeilijk, dus iedereen kan het.  
 
Als coach of begeleider verwachten we dat je dit gedrag ook overbrengt op de spelers binnen je 
team en hen er actief op aanspreekt wanneer zij zich hier niet aanhouden 
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9. Gebruik van materialen  
Zonder ballen, shirts en speelvelden is voetbal onmogelijk. De vereniging is trots op haar 
accommodatie en probeert met het verstrekken van shirts aan alle teams om de club en spelers er zo 
goed mogelijk uit te laten zien.  

Deze spullen zijn van ons allemaal en we zijn daarom ook allemaal verantwoordelijk voor de kwaliteit 
en het behoud (compleetheid) hiervan.  
 
Shirts  
Aan het begin van het seizoen krijgt ieder team een tas met complete set tenues (sportbroek, shirts 
en eenmalig kousen). Aan het einde van het seizoen moeten deze ook weer worden ingeleverd. De 
teammanager krijgt bericht van de vereniging over het afhalen en inleveren van de shirts.  
 
Mocht er tijdens het seizoen een shirt kwijt of beschadigd raken, neem dan contact op met de 
kleding coördinator. Neem meteen contact op en wacht niet tot aan het eind van seizoen. Vaak kan 
een shirt/pak nog gerepareerd worden. Niet gerepareerde schade verergert vaak, waardoor het shirt 
onbruikbaar raakt.  
 
Reserveshirts  
Het komt voor dat de tegenstander in een shirt met dezelfde kleurstelling speelt en dat, volgens de 
regels van de KNVB, Schagen United in een andere kleur moet spelen. Speciaal hiervoor heeft 
Schagen United een aantal reserve sets klaarliggen.  
 
Neem hiervoor tijdig contact op met de coördinator zodat er afspraken gemaakt kunnen worden 
voor het beschikbaar stellen van de reserveshirts.  
 
Ballen  
Elke begeleider/ coach krijgt bij het uitreiken van de teamtas met tenues één wedstrijdbal (alleen 
voor de thuiswedstrijden).  
 
Trainersjas en trainingspak  
Elke geregistreerde vaste trainer en vaste teammanager/begeleider krijgt een jas ter beschikking (per 
team worden maximaal twee trainingspakken en jassen ter beschikking gesteld). Hiermee ben je als 
trainer herkenbaar. Wees er zuinig op en benader tijdig coördinator mocht er iets mis zijn met de jas.  
 
Trainen 
De trainingen beginnen na de grote schoolvakanties en eindigen na het laatste toernooi. Een team 
traint op een van de twee complexen. Welke wordt voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt 
via de site.  
 
Op het Groenoord complex wordt in basis gewerkt met sleutels. Deze worden aan het begin van het 
seizoen uitgedeeld door de coördinatoren. Soms zijn er binnen teams meerdere trainers. Dan is het 
mogelijk om via een code toegang tot de trainingsmaterialen te krijgen. De code kan bij de 
coördinator worden opgevraagd.  
 
Bij Nes Noord complex ontvangen de trainers die als eerste het complex openen een sleutel van de 
coördinator. Wie dit zijn wordt aan het begin van het seizoen bekeken. In geval van nood is het altijd 
mogelijk om contact op te nemen met de coördinatoren die dan een sleutel te leen hebben.  
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Voor elke speler is er een trainingsbal beschikbaar. Is dit niet het geval dan graag contact opnemen 
met de coördinator. Ook zijn er per team trainingshesjes beschikbaar.  
In de basisschoolvakanties is er geen training. Tenzij de trainer aangeeft door te willen trainen. Dit 
communiceert hij/zij met de spelers/ouders bijv. via de WhatsApp groep. 
 
Trainingsmateriaal  
Op locatie Nes Noord en Groenoord zijn er aparte afgesloten ballenkasten beschikbaar waar ieder 
team verantwoordelijk is voor zijn eigen materiaal. De hoedjes zijn voor algemeen gebruik en in een 
open kast beschikbaar 
Mochten er spullen kapotgaan of te kort van zijn, dan graag een bericht naar de materialen 
commissie.  
 
Verzetten of uitstellen van wedstrijden 
Het kan gebeuren dat je team of die van de tegenstander onvoldoende spelers heeft om een team 
op de been te brengen. Het is dan mogelijk om maximaal één snipperdag per seizoen aan te vragen 
onder de volgende restricties: 

● Alleen voor competitiewedstrijden (dus niet voor bekerwedstrijden). 
● Kan tot het eerste weekend van maart en dus niet voor wedstrijden daarna. 
● Kan aangevraagd worden wanneer de wedstrijd door de KNVB definitief is vastgesteld 

(ongeveer drie weken voor geplande speeldatum). 
● Verzoek moet gedaan worden bij de wedstrijdsecretaris en moet voor dinsdag 12.00 uur 

voor het geplande speelweekend bekend zijn bij de KNVB.  
De KNVB roostert de wedstrijd op een inhaaldag opnieuw in.  
  
Het is ook mogelijk om in gezamenlijk overleg met de tegenstander een wedstrijd te verschuiven. Dit 
kan zijn eerder of later dan de oorspronkelijke planning. Indien de wedstrijd later wordt gespeeld 
moet deze wel binnen 10 dagen plaatsvinden. Bij een thuiswedstrijd is het van belang dit af te 
stemmen met de wedstrijdsecretaris vanwege de veldbezetting (beschikbaarheid) maar ook voor het 
inroosteren van een scheidsrechter. Voor vragen kan je altijd terecht bij de coördinator.  
 

10. Contactgegevens  
De contactgegevens van de coördinatoren en commissies staat op de sites van beide clubs 
 

11. Handige links 
Onderstaand een aantal handige links naar websites met veel informatie: 

Informatie over de Voetbal.nl App 

KNVB infowijzer West 1 zaterdag (info over aantal wissels, speeltijd, dispensaties, periodes etc) 

KNVB - Assist voor trainers 
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12. Tot slot 
Als voetbalvereniging zijn we zeer blij met jullie inzet en bijdrage aan de club. Zonder jullie is het niet 
mogelijk om elke week al die blije gezichten te zien op de velden. We hopen met dit coachboekje 
jullie op weg te helpen binnen de vereniging.  
 
Toch kan het zijn dat je gedurende het seizoen nog vragen krijgt. Twijfel dan niet en stem deze af met 
de coördinatoren van de club.   
 
Veel plezier dit seizoen en we zien jullie graag op en langs de velden! 
 
Jeugdcommissie 
Schagen United 
 


