
KICK-OFF SEIZOEN 18/19



Wat ging vooraf?

• Bijeenkomsten VVM/KNVB/HALT

• Voorbereidingsgroep Judith/Rudy/Ed

• Gesprekken

• Filmpje https://youtu.be/1jNqKC3Wf8M

https://youtu.be/1jNqKC3Wf8M




Waar gaan we het over hebben?

• Technisch beleid

• Sportiviteit en respect

• Taken trainers/leiders

• Teamafspraken/team Kick-Off

• Materiaalbeheer

• Tot slot; In gesprek met de leeftijd-coördinator/drankje



Technisch beleid

• Training

• Wedstrijd

• Toetsen

• Selecteren 



Sportiviteit en respect

• Beleid

- waarden en normen VV Moordrecht
- gedragscode Sportiviteit en Respect

• Voorbeeldfunctie trainers en leiders

• Teamafspraken*
- spelers
- ouders

* Op het gebied van N&W, er zijn nog meer teamafspraken



Trainers en Leiders

• Je hebt een voorbeeldfunctie. Jouw gedrag is mede bepalend voor 
het gedrag van de spelers;

• Wijs je spelers voor de training en wedstrijd kort op de gemaakte 
afspraken;

• Heb respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en begeleiders;
• Stimuleer op een positieve wijze je team en spelers (geen scheld- of 

schuttingwoorden);
• Grijp in bij onacceptabel gedrag van spelers. Haal een speler tijdig uit 

het veld. Ook als het de beste speler betreft.

https://youtu.be/M6zFlGK9PvE
https://youtu.be/M6zFlGK9PvE


Team 1/2 | Gedragsregels voor spelers

• Geef spelers van het bezoekende team een hand voor en na de wedstrijd;
• Ga niet in discussie met scheidsrechter, tegenstander en leiders;
• Stimuleer elkaar op een positieve wijze (gebruik geen scheld- of 

schuttingwoorden);
• Spreek je medespelers op een correcte wijze aan als zij zich niet aan de 

regels houden;
• Gedraag je positief in en buiten het veld;
• Ga netjes om met de spullen van de vereniging en laat de kleedkamer 

netjes achter. Ook als je te gast bent bij een club. (leiders controleren)

https://youtu.be/cQcpNFhsYms
https://youtu.be/cQcpNFhsYms


Team 2/2 | Gedragsregels voor 
ouders/supporters

• Moedig de spelers positieve aan (gebruik geen scheld- of 
schuttingwoorden);

• Besef dat u als ouder een voorbeeld functie heeft;

• Accepteer beslissingen van de scheids- en grensrechter, ook als deze een 
fout maken;

• Spreek je mede team-ouders / supporters op een correcte wijze aan als zij 
zich niet aan de regels houden;

• Stimuleer sportief gedrag en goede omgangsvormen.

https://youtu.be/CLtghsfHpP4
https://youtu.be/CLtghsfHpP4


Taken trainers en leiders 1

• Trainer
• Uitvoeren technisch beleid

• Handhaven van afspraken

• Veilig en sportief klimaat

• Begeleiding assistent trainers (bv jeugdspelers



Taken trainers en leiders 2

• Leider
• Spelerskaarten (app)

• Welkom heten tegenpartij/melden bij uitclub

• ‘kleedkamerbeheer’

• Afstemmen invallers met andere leiders/coördinator

• Uitvoeren technisch beleid (bv speelwijze, wisselbeleid)

• Veilig en sportief sportklimaat

• Spelers en ouders motiveren vrijwilligerswerk

• begeleiding assistent-leider (bv jeugdspeler)

• Communicatie naar ouders en trainers



Teamafspraken/team Kick-Off

• Organiseer zsm een team Kick-Off met ouders en/of spelers 
(ondersteuning aanwezig)

• Appgroep met ouders (oudere jeugd ook spelers)

• Samen uit samen thuis (saamhorigheid)

• Vervoer

• Vertrektijden

• Douchen verplicht bij wedstrijden!

• Afmeldbeleid (liever niet in groepsapp)

• Wie doet wat? (grensrechter, assistenten, overig vrijwilligerswerk)



Materiaalbeheer

• Verdeling van materiaal bij training (bv ballen/doelen/hesjes/etc)

• Ballen, waterzak en pillons in beheer van leider

• Hesjes bij wedstrijden

• Juiste behandeling van materiaal (bv niet schuiven doelen/ballen 
oppompen/etc)

• Zorg voor het materiaal alsof het van jezelf is!



Tot slot

• Plenaire vragen

• Afronding https://www.youtube.com/watch?v=Tcx6YyXvvRI

• In gesprek met leeftijd coordinator

• drankje

https://www.youtube.com/watch?v=Tcx6YyXvvRI



