
Het hoe en wat voor team begeleiders 

 

Allereerst  hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage aan het team! Blue Birds hecht er veel belang 

aan dat alle teams een teambegeleider hebben omdat vele handen nu eenmaal licht werk maken! 

De voornaamste taak van de teambegeleider is het overnemen van de randzaken rondom een team 

zodat de coach zich volledig kan richten op de trainingen en wedstrijden.  

Maar wat is er dan vooral te doen? Hieronder volgen de voornaamste taken. In overleg met de coach 

kunnen daar eventueel nog kleine taakjes bijkomen maar eerlijk is eerlijk, met onderstaand lijstje zijn 

de meeste coaches al meer dan tevreden! 

 De teambegeleider houdt bij of er genoeg kinderen voor de wedstrijd zijn 
Sportlink biedt tegenwoordig de mogelijkheid om aanwezigheid van spelers te 

vermelden. Spelers kunnen zelf aangeven of ze aanwezig zijn. Zo heb je snel overzicht 

over de wedstrijden waar veel afzeggingen zijn. Als teambegeleider wordt je toegevoegd 

aan het team zodat je dit kunt inzien. 

Kom je spelers tekort neem dan in overleg met de coach contact op met een team lager 

om zo genoeg spelers te krijgen. Indien dit niet lukt kun je altijd contact opnemen met 

de jeugdcommissie. In uiterste nood kun je ook met 7 of 8 spelers het veld op maar dat 

zal in praktijk zelden het geval zijn. 

 De teambegeleider checkt bij thuiswedstrijden een dag van te voren of de scheidsrechter 
op de hoogte is van zijn beurt en het niet vergeten is .  

Zodra competitie schema’s bekend zijn worden ook team namen of spelers namen 

ingevuld bij de scheidsrechters. Indien er alleen een teamnaam staat is de 

contactpersoon voor dat team je aanspreekpunt. De contactpersonen voor de teams zijn 

te vinden op de blue birds website. 

Graag ook een verzette/verregende wedstrijd doorgeven aan het team wat de scheids 

levert, zij blijven verantwoordelijk voor de scheids beurt maar het is moeilijk dat actief te 

blijven volgen als je geen binding hebt met een team. 

 Als teambegeleider inventariseer je welke ouders wanneer kunnen rijden naar  
uitwedstrijden en geef je verzameltijden door. 

Indien nodig vraag je er ouders bij om te rijden. Normaliter zijn de verzameltijden voor 

een thuiswedstrijd 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, voor uitwedstrijden 75 tot 90 

minuten afhankelijk van waar de wedstrijd is.  

 Bij thuiswedstrijden zorgt de teambegeleider dat er limonade aangemaakt wordt voor de 
na de wedstrijd voor beide teams.  

Deze limo staat dan klaar in de kantine. 

  



 Goed om op tijd vakanties te inventariseren 
Zodra de trainingen begonnen zijn is het goed om alvast de vakanties in kaart te 

brengen, met name de mei vakantie en zomervakantie. Op het website van de KNBSB 

staat ieder jaar een speelkalender. Hierop kun je de weekenden vinden waarin 

competitiewedstrijden plaatsvinden. Omdat wij als vereniging veel teams en weinig veld 

hebben kunnen er alleen wedstrijden geruild/opnieuw ingepland worden zolang het 

competitieschema nog niet definitief is. Er wordt in februari een voorlopig 

competitieschema rondgestuurd vanuit de KNBSB welke na 2 weken definitief gemaakt 

wordt. Heb je hier vragen over neem in eerste instantie even contact op met de 

jeugdcommissie, deze pakt het dan verder op. 

 Organiseren van een team uitje als teambuilding of afsluiting van het seizoen. 
Indien het team dit leuk vindt kan de teambegeleider deze organistie op zich pakken 

maar afhankelijk van de leeftijd van het team kan dit ook gewoon bij de spelers gelaten 

worden natuurlijk. 

 

Wat hoeft een teambegeleider niet te doen 

 Oefenwedstrijden en toernooien regelen 
o De wedstrijdsecretaris is hier al vanaf november mee bezig met de 

wedstrijdsecretariaten van de andere verenigingen om voor alle teams 
oefenwedstrijden te plannen. 

o Kom je toernooien tegen die passen in het competitie schema, neem dat dan op met 
de coach en evt het wedstrijdsecretariaat 

 Wedstrijden verzetten bij regen of afgelasting 
o Dit gaat via sportlink automatisch naar de wedstrijdsecretaris. Hij neemt contact op 

met het wedstrijdsecretariaat van de tegenpartij om de wedstrijd opnieuw in te 
plannen. Soms gaat hier wat tijd overheen omdat de wedstrijdsecretaris ook op 
antwoord wacht. Wees niet te ongeduldig, de wedstrijdsecretaris kan nu eenmaal 
niet iedere dag een update sturen, het komt altijd in orde. 

 

En verder een paar korte opmerkingen, 

Vanuit de KNBSB en de vereniging zal er steeds minder gemakkelijker met het verzetten van 

wedstrijden worden omgegaan. Ook verzoeken van tegenpartijen zullen niet klakkeloos ingewilligd 

kunnen blijven worden. Dit omdat wij enerzijds beperkte veldcapaciteit hebben maar anderzijds om 

te voorkomen dat er tijdens mooie weekenden geen wedstrijden gespeeld worden en er een 

opstapeling van inhaalwedstrijden plaatsvindt. Bij een regenachtige zomer hebben we immers al 

genoeg verzette/inhaal wedstrijden. 

De coaches van de teams krijgen van het bestuur per team een kleine vergoeding  als bedankje en ter 

compensatie van de tijd en reiskosten die zij gedurende een heel seizoen maken. De coach kan en 

mag zelf bepalen wat daar mee te doen, het kan aan een teamactiviteit worden besteed maar dit 

hoeft uiteraard niet.  

Namens de jeugdcommissie hartelijk dank voor je hulp! 


