Wat al onze (assistent) jeugdtrainers
moeten weten!
Sportief en met plezier presteren

(in plaats van trainersbijeenkomsten)

GEDRAG
• Sportief en met plezier presteren is wat CVV Zwervers wil uitstralen. Doe dus niets dat de goede naam van CVV
Zwervers in diskrediet kan brengen en ben je bewust van jouw voorbeeldfunctie en gedraag je altijd sportief;
• Toon respect voor de scheidsrechter en grensrechters en geef geen enkele negatieve reactie (in welke vorm dan
ook) op de leiding van de scheidsrechter en de grensrechters;
• Toon respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers geef geen enkele negatieve reactie (in
welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers;
• Gebruik geen ongewenste taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen en
dergelijke;
• Ruim altijd je flesjes en andere rommel op na de training of na een wedstrijd. Ook bij uitwedstrijden;
• Draag deze regels over aan jouw spelers en speelsters. Ook voor hen gelden deze regels.
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COACHING
• Sportief en met plezier presteren is wat CVV Zwervers wil uitstralen;
• Zorg dus de jouw spelers en speelsters zich sportief gedragen en plezier hebben. Haal het beste in je spelers naar
boven door positief te coachen. Benoem wat er goed gaat en geef concrete complimenten gericht op inzet in plaats
van resultaat;
• Probeer alle spelers evenveel speeltijd te gunnen; ook de minder getalenteerde spelers. Bij selectieteams
(prestatiegericht) is dit ook het uitgangspunt maar hier kan een trainer afhankelijk van de aard van de wedstrijd en
stand op de ranglijst andere keuzes maken;
• Neem verantwoordelijkheid voor het gedrag van jouw spelers en laat het bepalen van de gedragsgrenzen niet alleen
aan de scheidsrechter over. Grijp zelf ook in als spelers zich niet goed gedragen;
• Natuurlijk wil je winnen. Maar sportief verliezen is misschien wel een grotere prestatie. Geef de scheidsrechter altijd
een hand (of vuist) na de wedstrijd. Zowel bij uit al thuiswedstrijden. Zorg dat de spelers ook de scheidsrechter en de
directe tegenstander een hand of vuist geven.

• Mocht je ‘n keer spelers te weinig hebben informeer dan altijd de coördinator.
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RODE KAARTEN, INCIDENTEN EN STAKINGEN
• Staak nooit zelf een wedstrijd tenzij de situatie zodanig bedreigend is dat verder spelen niet verantwoord is. Staken
kost de club geld. En dat wordt, afhankelijk van de situatie, verhaald op het team en dus de spelers;
• Van een directe rode kaart, een zeer vervelend incident of een staking van een wedstrijd moet het bestuur zo
spoedig mogelijk (in ieder geval dezelfde dag) op de hoogte gesteld worden. Binnen het bestuur is Kees Seip (0653287093 of kees.seip@cvvzwervers.nl) verantwoordelijk voor alle tuchtzaken. Bij geen gehoor kan de melding bij
het wedstrijdsecretariaat worden neergelegd: Jan Hadders 06-50281942;

• Gele en rode kaarten leveren boetes op voor de spelers. De club betaald de boete aan de KNVB en de club zal deze
kosten verhalen op de speler. De speler betaald dus altijd zijn eigen boete;
• Afhankelijk van de reden van de gele of rode kaart kan de club de straf hoger maken dan de KNVB dat heeft
gedaan.
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MATERIALEN EN MEER
• Wees zuinig op de materialen/kleding die de club ter beschikking stelt voor trainingen en wedstrijden;
• Zorg er voor dat de spelers de wedstrijd- en trainingskleding dragen;
• Laat spelers niet alleen in het materiaal/ballenhok. Haal zelf de spullen uit de locker;
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij trainingen, begin op tijd, op het aan jou toegewezen veld en stop op tijd;
• Ruim gebruikte materialen (doelen/doeltjes) altijd op en zet ze neer op de aangewezen plek;
• Als er doelen of materialen stuk zijn meldt dit dan direct aan de coördinator. Ben je een bal kwijt bij de training en
kun je 'm niet vinden meldt dat dan aan de medewerkers achter de bar. De volgende dag wordt de bal dan gezocht;
• Start op tijd de trainingen en stop ook op tijd. Teams die na jouw komen willen op tijd beginnen en ouders gaan er
van uit dat je op tijd stopt. Ze komen of de kinderen ophalen of ze verwachten ze op een bepaald tijdstip thuis;
• Zorg ervoor dat kleedkamers na trainingen en wedstrijden, zowel uit als thuis, schoon worden achtergelaten.
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WEDSTRIJDSECRETARIAAT EN SCHEIDSRECHTERS
•

Het wedstrijdsecretariaat is op zaterdag en zondag het kloppend hart van de club. Ze delen op wedstrijddagen de velden en
kleedkamers in. Dit is elk weekend een geweldige uitdaging. We zijn de grootste club van Capelle met de meeste teams. Dus dat
betekent elk weekend gemiddeld zo’n 24 wedstrijden onder hoogspanning. Accepteer de richtlijnen van het wedstrijdsecretariaat.

•

Wil je een oefenwedstrijd of toernooi spelen? Ga dan naar het wedstrijdsecretariaat. Regel nooit zelfstandig zelf iets. Stuur een
mail naar wedstrijdsecretariaat@cvvzwervers.nl of bel Jan Hadders (06-50281942). Het wedstrijdsecretariaat zorgt er voor dat alle
wedstrijden in het programma worden gezet.

•

Als er wedstrijden gepland worden dan ga je die altijd spelen met jou team. Mocht je te weinig spelers hebben dan ga je in
overleg met de coördinator.

•

De scheidsrechter coördinatie is in handen van Cor Kortlever en Jeroen Burghoorn. Zij zijn de week voorafgaand aan de zaterdag
bezig om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter. Dat is elke week een enorme uitdaging. Uitgangspunt is dat elke
team een scheidsrechter krijgt. Maar dat gaat niet vanzelf. Probeer als trainer spelers te stimuleren om te gaan fluiten. Een
prachtige ervaring en het is werken in een leuk team. Cor en Jeroen zijn te bereiken via: ckortlever@kpnmail.nl en Burghj@live.nl.

•

Zorg dat de spelers na de wedstrijd de scheidsrechter (en directe tegenstander) een hand (of vuist) geven en bedank ze voor het
fluiten.
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ALLES STAAT OP ONZE WEBSITE
Op onze website staat alle relevante informatie. De belangrijkste rubrieken zijn:
✓ Alle gedragsregels
✓ Contributieregels
✓ Privacy statement
✓ Kledingbeleid en Reglement

✓ Info voor jeugdtrainers
✓ Het voetbalbeleidsplan (wat iedereen moet kennen)
✓ Normen en waarden en hoe te handelen bij een incident of klacht
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