
 

 

CDW Jeugdopleiding Taken van een leider 

Algemeen: 
 

De leider van een CDW team wordt gevraagd alles te regelen rond training en wedstrijd. Dit op een 

dusdanige wijze dat de trainer/ coach zich alleen bezig hoeft en kan houden met het trainen en coachen 

van de voetballers. Kortom, de leider is er om de trainer te ondersteunen en optimale randvoorwaarden 

te creëren!! 

Een heel belangrijke taak is het waarborgen van een goede leeromgeving. Veiligheid en goede sfeer zijn 

daarin essentieel. Om de teamspirit te bevorderen is het organiseren van activiteiten buiten het voetbal 

een belangrijke tool. De samenwerking en eenheid en het voor elkaar door het vuur zowel binnen het 

team, als de leeftijdsgroep als de vereniging bevorderen. 

De leider organiseert daartoe: 

• Activiteiten voor de jongens; minimaal 2 per seizoen 

• Activiteiten voor de jongens en hun ouders/familie. Bijv. een familiedag 

•  
De leider treedt mede namens de trainer in contact met de ouders. Alles dient open, eerlijk en duidelijk 

te liggen. Nogmaals: dit in goede samenspraak met de trainer. 

 

Rond de training: 

Indien mogelijk zoveel mogelijk aanwezig zijn. 

Oogje in het zeil houden. 

• Worden de afspraken nagekomen rond opruimen en schoonmaken 

• Is de sfeer goed 

• Hoe gaan de jongens met elkaar om. Vormen zich geen kliekjes of staat er iemand 
buiten de groep. 

Niet: 

• Bemoeien met de training 

• Praten over de jongens in hun bijzijn of bijzijn van andere jongens 
Natuurlijk kunnen alle zaken wel in het persoonlijk contact tussen de trainer en leider aan de orde 

komen. 

 

Rond de wedstrijd: 

Voor: 

• Zorgen dat er een whatsapp groep komt en dat iedereen weet hoe daarbinnen te 
acteren. 

• Ouders inlichten dat ze middels de voetbal.nl App het wedstrijdschema kunnen 
volgen 

• Bij wijzigingen tijdig informatie naar de betrokkenen sturen 

• Rij ouders indelen!! Het is belangrijk dat iedere ouder zijn bijdrage kan leveren. 

• Regelen van vlaggers. Vanaf de O13 wordt er met lijnrechters gespeeld. Ieder team 
dient daar zog voor te dragen. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk maar dat er 
enig verstand van zaken nodig is blijft voorop staan. Veel problemen ontstaan bij 
partijdig of onduidelijk of verkeerd vlaggen! 

Tijdens/na: 

• Ontvangen van (dan wel ontvangen worden door) de tegenstander 
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• Afhandelen van de administratieve wedstrijdzaken 
 

Niet: Bemoeien met spel en spelwijze van de jongens. Dit ook vragen aan de (overige) ouders. 

Wel: Aanmoedigen, bemoedigen = positief. Na de wedstrijd de discussie met de trainer aan willen en 

durven gaan. Als het goed is staat deze hier voor open!! 

De uiteindelijke verantwoording blijft echter liggen bij de trainer! 


