
 
 
Algemeen  
In de structuur van Sporting zijn de hoofdleiders verantwoordelijk voor de organisatorische 
gang van zaken in een bepaalde leeftijdsgroep van de jeugdteams. Binnen de pupillen vaak 
per leeftijdsgroep, voor oudere teams vaak als combinatie van 2 of meer leeftijdsgroepen. 
De coördinatoren van de CHL en de Mini’s hebben een soortgelijke functie. De indeling geeft 
aan dat de taken ook wel eens gecombineerd of opgedeeld worden, maar ook dat in de 
onderbouw (pupillen) meisjes en jongens geïntegreerd worden aangestuurd.  
 
De taken van de hoofdleider zijn organisatorisch – ze zorgen dat er gevoetbald wordt. Hoe 
er gevoetbald wordt en dat er gewonnen wordt, is de taak van de technisch 
verantwoordelijken, in het bijzonder de hoofdtrainers (mn voor de onderbouw), de 
selectietrainers en de teamtrainers en -coaches. De personen die je aanstuurt, zijn de 
teamleiders en je stemt je taken af met de het betreffende jeugdbestuurslid.  
 
De belangrijkste taken van de hoofdleiders zijn:  

 Het indelen van spelers in teams, in het bijzonder de niet-selectieteams.  
 Het verkeer van spelers tussen teams (herindeling, invallen). 
 Het zoeken, aanstellen en begeleiden van teamleiders.  
 Het organiseren van oefenwedstrijden en alternatieve activiteiten als er geen 

wedstrijden zijn.  
 Het oplossen van conflicten binnen teams of tussen teamspelers en 

teambegeleiding.  

De taken vergen doorgaans de meeste aandacht aan het einde van het seizoen 
(teamindeling) en aan het begin van het seizoen (opstarten van de teams). In de jongste 
leeftijdscategorieën zijn er ook gedurende het seizoen veel dingen te doen wat betreft niet-
voetbalactiviteiten, maar de kunst is deze aan het begin van het seizoen al te delegeren.  
 
Teamsamenstelling  
De indeling van teams kent twee fasen:  

 Samenstelling selecties (vanaf de winterstop, zou 1 mei rond moeten zijn). Dit is de 
primaire verantwoordelijkheid van de technische jeugdcoördinator en de betreffende 
trainers. De hoofdleider treedt alleen faciliterend op, bv. om te zorgen dat informatie 
(selectiewedstrijden, samenstelling) goed gecommuniceerd wordt.  

 Samenstelling niet-selectieteams. Dit gebeurt nadat de samenstelling van de 
selecties duidelijk is geworden, vanaf 1 mei.  

Alle teamsamenstelling begint met een goed overzicht van de spelers die moeten worden 
ingedeeld. Vlak na de winterstop wordt daarom op basis van de ledenadministratie een 
overzicht van de bestaande teamindeling rondgestuurd, met het verzoek indeling en 
contactgegevens van alle spelers te controleren en te verversen. Dit wordt dan doorgevoerd 
in de ledenadministratie. Omdat nagenoeg niemand wijziging van contactgegevens (met 
name telefoonnummers en emailadressen) spontaan doorgeeft (dat kan wel – er is daarvoor 
een speciaal formulier op de website), is dit een belangrijke slag om de ledenadministratie 
uptodate te houden, ook ten behoeve van contributieheffing.  
 
Verder moet worden vastgesteld wie er volgend seizoen “niet meer doorgaan”. Vraag de 
teamleiders een overzicht te maken en wijs erop dat het lidmaatschap voor 1 juni moet 
worden opgezegd, als men wil ophouden met voetballen of naar een andere vereniging wil. 
Deze informatie krijg je nooit helemaal compleet, maar het is dan toch beter om het te 
verkennen, dan om het erop aan te laten komen.  
 
Maak vervolgens een inschatting hoeveel teams er te vormen zijn: 9 spelers per zevental, 14 
spelers per elftal in de O12/O13, 15 spelers bij de oudere elftallen waarin regelmatig 
blessures optreden. Meer is in de praktijk ongewenst, liever moeizaam elke week invallers 
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zoeken uit andere teams dan voor het gemak een ruime reservebank te hebben. Overleg 
met het bestuur wat wenselijk en mogelijk is, gezien de stand van de wachtlijst en de 
maximum hoeveelheid spelers per jaargang.  
 
Door de beperkte veldruimte is Sporting gedwongen een zeer strikt wachtlijstbeleid te 
voeren en de hoofdleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.  
Het beleid bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Het maximaal aantal in te delen spelers is Jaren lang 35 jongens en 21 meisjes per 
jaargang geweest. Met de introductie van pupillenvoetbal op zondag en de 
voorbereidingen op de variabele speeldag zijn deze getallen wat losgelaten – ten 
alle tijden beslist het bestuur over extra te vormen teams. Toelating is per jaargang 
georganiseerd.  

 Indeling vindt plaats op volgorde van aanmelding, de aanmelddatum rekening 
houdend met de familie wachtlijstregeling van Sporting’70. Hierbij gaan wachtlijsters 
met een actief spelend 2de graad familielid voor. Alle uitzonderingen (bijzonder 
talent of bijzonder persoonlijke omstandigheden) worden voorgelegd aan het 
bestuur.  

De wachtlijst van Sporting is openbaar: namen en aanmelddatum staan op de website en 
deze informatie wordt regelmatig ververst. Het doel hiervan is het proces van indeling zo 
transparant mogelijk te laten verlopen, doordat iedereen, in het bijzonder ook de 
wachtlijsters zelf, kunnen meekijken.  
 
Soms kom je in de situatie dat de compleetheid van teams het indelen van iets meer spelers 
vergt dan de norm toelaat. Dat is niet anders, maar toom je in. Bij een welgevulde wachtlijst 
is de gemakkelijkste oplossing bij teamindeling altijd het maken van meer teams, met 
andere woorden het niet uitvoeren van het wachtlijstbeleid. De prijs daarvoor wordt 
uiteindelijk betaald door teams die op zaterdag zeer laat moeten spelen en vrijwilligers die 
dat mogelijk maken.  
 
Ga bij het benaderen van wachtlijsters zeer zorgvuldig te werk. Beginnen met een mailtje is 
prima, maar een telefoontje (gevolgd door een mailtje) is veel beter, dan weet je gelijk meer 
over de situatie, zoals voetbalervaring, eerdere verenigingen, vrienden op Sporting, etc. Als 
er op je contactpogingen niet gereageerd wordt, kun je langsfietsen of een briefje schrijven: 
contactinformatie kan makkelijk verouderd zijn.  
 
Het indelen van spelers is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de hoofdleider. Met name 
teamleiders en –trainers gaan er niet over.  
 
Het is een goede gewoonte bij het einde van het seizoen met de teamleiders een 
vergadering te houden om alle benodigde informatie zo compleet en actueel mogelijk te 
krijgen. Maak bij deze vergadering duidelijk dat je open staat voor wensen en voorkeuren, 
maar dat de uiteindelijke indeling door de hoofdleider gebeurt en door niemand anders.  
 
Begin bij het indelen van de spelers niet met het honoreren van de vaak opkomende wens 
om bestaande teams intact (en met de bestaande begeleiding) door te laten gaan – op die 
manier hou je alleen moeilijke gevallen over. Een beter idee is juist een goed functionerend 
team op te delen en beide delen aan te vullen met moeilijke gevallen, al zullen de 
betrokkenen dat niet altijd leuk vinden.  
 
Bij de indeling van spelers in niet-selectieteams spelen voetbaltechnische overwegingen 
maar een beperkte rol. De voetbal kwaliteiten van de spelers mogen niet al te extreem 
uiteenlopen, en je hebt een keeper, verdedigers en aanvallers nodig, maar belangrijker moet 
zijn dat het een sociaal evenwichtige groep kan worden, dat er een goede begeleiding kan 
worden gevonden en dat de moeilijk te begeleiden spelers een beetje verdeeld zijn. De 
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resulterende teams zullen niettemin uiteindelijk een variërende speelsterkte hebben. De 
teams worden genummerd op grond van deze (ingeschatte) speelsterkte en daarmee wordt 
een passende klasseindeling bij de KNVB worden aangevraagd.  
 
Oefenwedstrijden 
Voordat de echte wedstrijden beginnen is het nuttig om oefenwedstrijden te spelen. Het 
seizoen begint traditioneel met een instuifzaterdag, waarbij gevoetbald wordt met de 
degenen die er zijn. Daarna volgt een zaterdag met onderling of tegen echte tegenstanders 
te oefenen.  
 
Na de winterstop wordt begin januari ongeveer hetzelfde scenario gevolgd.  
 
Ook tijdens het voetbalseizoen moeten soms oefenwedstrijden georganiseerd worden, in 
beker / inhaalweekenden voor teams die niets meer te bekeren of in te halen hebben, of 
voor teams die in incomplete poules zitten.  
Het motto is: Bij Sporting gaat het voetballen altijd door.  
 
Andere activiteiten  
Teams zijn niet alleen met voetballen bezig, bij Sporting worden ook andere activiteiten voor 
ze georganiseerd. Bij de oudere teams beperkt zich dit tot seizoensafsluitingen en 
alternatieve activiteiten bij afgelastingen (met name zaalvoetbal), bij jongere teams, met 
name de JO8/JO9 gaat het om een veelheid van activiteiten, zoals voetbalkamp, Sinterklaas, 
pannenkoekentraining, voetbaldiploma en nog meer. Delegeer deze activiteiten aan 
teamleiders en andere liefhebbers en hou gedurende het jaar de vinger aan de pols. De 
meeste activiteiten volgen een al jaren vastliggend stramien, elk jaar weer door anderen in 
te vullen. Het is daarom een goed idee de medewerking van een eerstejaars en tweedejaars 
begeleider te zoeken – ze werken elkaar in.  
 
Teamleiders  
Teamleiders doen op het niveau van teams wat hoofdleiders doen voor een leeftijdsgroep: 
zorgen dat er gevoetbald wordt. De taken van de teamleiders staan in detail toegelicht in 
het document ‘’Aanwijzingen voor teambegeleiders”. Het zoeken, aanstellen en begeleiden 
van teambegeleiders is een van de taken van de hoofdleider. Doorgaans worden de leiders 
aangetrokken uit de ouders van de teamspelers. Een teamleider behoeft geen verstand van 
voetballen te hebben, dat is voor de trainer en de coach. Belangrijker is 
verantwoordelijkheidsgevoel, vermogen om een groep te begeleiden en met individuele 
spelers goed te communiceren.  
 
Het is belangrijk dat de situatie rondom teambegeleiding voor alle betrokkenen geheel 
helder is. Teamleiders dienen als kaderlid te zijn aangebeld en hun naam en 
contactgegevens worden op de Sporting site vermeld.  
 
Het verkeer van spelers tussen teams  
Indeling van spelers betreft niet alleen het indelen van spelers in de teams voor het begin 
van het seizoen. Soms is het nuttig en nodig om spelers tijdens het seizoen opnieuw in te 
delen. Overleg hierover met de teambegeleiders (en -de ouders van- de betrokken spelers), 
maar uiteindelijk is bij verschil van inzicht dit ook de verantwoordelijkheid van de 
hoofdleider.  
 
Ook voor het incidenteel aanvullen van teams met spelers uit andere teams is de hoofdleider 
verantwoordelijk. De regels voor de teamleiders zijn (A) dat ze aanvulling uit lagere teams 
en niet uit hogere teams zoeken, (B) dat ze eerst overleggen met de teambegeleiders van 
het andere team en dat deze beslist wie er gestuurd wordt. De hoofdleider ziet daarop toe 
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en grijpt in als de regels niet onderhouden worden (meestal: aanvullling zoeken uit hogere 
teams).  
 
Oplossen van conflicten 
Conflicten kunnen ontstaan tussen spelers, tussen spelers en teambegeleiding en binnen de 
teambegeleiding. Ook komt het voor dat teams zich als groep overgeven aan wangedrag, 
zoals vernieling of intimidatie. Signalen kunnen op verschillende manieren binnenkomen. De 
bemoeienis van de hoofdleider begint wanneer de teambegeleiders er niet uitkomen, of 
wanneer ze zelf partij in het conflict betrokken zijn. Bij ernstige zaken, maar ook bij minder 
enstige zaken die wat langer dreigen te duren is het belangrijk het jeugdbestuurslid zo snel 
mogelijk de hoogte te stellen. 
 
Algemene regels zijn natuurlijk moeilijk te geven. Belangrijk is om altijd alle betrokkenen te 
horen en niet op de informatie van een partij in een conflict af te gaan. Als er vervolgens 
maatregelen genomen moeten worden, moet dat altijd door het bestuur gesanctioneerd 
worden. Dat kan gestalte krijgen in de vorm van een formele brief waarin bijvoorbeeld 
boete, herstelbetaling, schorsing of royement worden vastgelegd.  
 
Denk er ook aan dat voor specialere gevallen Sporting70 beschikt over een getrainde 
vertrouwenscontact personen. Die zijn er om te helpen en ondersteunen met betrokkenheid 
van het bestuur het juiste te doen.  
 
Overdracht  
Hoofdleider in een bepaalde leeftijdgroep ben je vaak maar 1 of 2 jaren achtereen, daarna is 
het tijd om het stokje aan anderen over te dragen, bijvoorbeeld omdat je zelf meegroeit met 
de leeftijdsgroep. Als dit te gebeuren staat, draag dan je taken in het midden van het 
seizoen over (na de winterstop). Maak niet de fout de zaken voor het komende seizoen nog 
even te willen regelen en je opvolger de zorg te geven over door jou samengestelde teams 
en aangestelde teamleiders. Dit moet je opvolger doen. 
 
 


