Beste Begleiders
Onder enkele korte punten mbt de verwachting van de begeleiding bij de jeugdgroepen.
- Voor de wedstrijd:
o Ontvangen van de tegenstander en naar het kleedlokaal brengen (sleutel afgeven) (alleen
thuiswedstrijden)
o Goals klaarzetten op het veld en de tegenstander aangeven waar men zich warm kan lopen
cq in kan trappen (alleen thuiswedstrijden)
o Zorgen dat alle kinderen verdeeld zijn over de auto’s bij uitwedstrijden en controleren of
iedereen er is die mee zou gaan (alleen uitwedstrijden)
o Kinderen indien nodig helpen bij omkleden maar zeer zeker een oogje in het zeil houden dat
de kinderen zich snel omkleden en zich netjes gedragen in het kleedlokaal (zowel naar elkaar
toe als ook naar de begeleiding en anderen).
o Oogje in het zeil houden tijdens de warming-up.
- Tijdens de wedstrijd:
o Afhankelijk van het aantal mensen dat beschikbaar is, assisteren bij het wisselen, evt
bijhouden wie wel/niet gewisseld is, positief aanmoedigen.
- Na de wedstrijd:
o Limonade halen voor de kinderen (beide teams) en dan de houten dragers weer terug
brengen naar de kantine alleen (thuiswedstrijden)
o Zorgen dat de kinderen zich snel (er moet meteen een ander team in het lokaal) douchen en
daarbij weer zorgdragend dat de kinderen zich netjes gedragen in het kleedlokaal.
o Als iedereen gedoucht is het kleedlokaal even schoonmaken/droog maken met de trekker
zodat het volgende team een schoon lokaal heeft. Bij sommige teams krijgen kinderen deze
taak, maar dan moet het gecontroleerd worden. Ook het lokaal van de tegenstander. (alleen
thuiswedstrijden, bij uitwedstrijden het kleedlokaal netjes achterlaten (rommel in de
prullenbakken etc)
o Sleutel van het kleedlokaal van zowel SSS’18 als de tegenstander terughangen in het
sleutelhok of direct aan het team geven wat daarna in het lokaal komt. (alleen
thuiswedstrijden)
o Stand op het wedstrijdbriefje invullen en in het bakje bij het sleutelhok leggen en indien
mogelijk, even opschrijven achter de bar in de kantine.
o Leiders van de tegenstander een kopje koffie/thee aanbieden namens SSS’18 (alleen de
leiders en trainers, niet de evt begeleidende ouders. Eigen begeleiding krijgt ook koffie/thee
uiteraard (alleen thuiswedstrijden).
o Goals van het veld halen en aan de zijkanten van het veld plaatsen als er geen E of F team na
komt om te voetballen op het veld (alleen thuiswedstrijden).
Tijdens het begeleiden van de trainingen:
Hoofdtaak: voorkomen dat er zaken gebeuren waarvan iedereen vind dat die niet kunnen (pesten,
vernielingen etc)
- Voor de training (min 15 min voor aanvang aanwezig zijn):
o kinderen indien nodig helpen bij omkleden maar zeker een oogje in het zeil houden dat de
kinderen zich snel omkleden en zich netjes gedragen in het kleedlokaal (zowel naar elkaar toe
als ook naar de begeleiding en anderen).
o Kinderen pas naar het veld laten gaan als ook de trainer(s) er zijn.
- Tijdens de training:
o Oogje in het zeil houden dat de kinderen ook met voetbal bezig zijn en niet met andere zaken
(met elkaar, met de pionnen etc) zodat de trainer zich helemaal bezig kan houden met het
trainen. Meehelpen met trainen mag uiteraard, maar houd de hoofdtaak wel in de gaten.
- Na de training:
o Zorgen dat de kinderen zich snel (er moet soms meteen een ander team in het lokaal)
douchen en daarbij weer zorgdragend dat de kinderen zich netjes gedragen in het
kleedlokaal.

o Als iedereen gedoucht is het kleedlokaal even schoonmaken/droog maken met de trekker
zodat het volgende team een schoon lokaal heeft. Bij sommige teams krijgen kinderen deze
taak, maar dan moet het gecontroleerd worden.
o Zorgen dat alle kinderen het sportpark verlaten en naar huis gaan en pas zelf naar huis gaan
als alle kinderen weg zijn.

