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De helpende hand van de coach 

 

 

Specifieke taken 
 
Algemeen 
- bewaakt in een sfeer van respect en fairplay de samenhang in en rond het team; 
- handelt steeds in het belang van de club en van de spelers; 
- vertegenwoordigt het team van SV Wondelgem tegenover derden; 
- tracht bij problemen oplossingsgericht te bemiddelen; 
- laat het coachen over aan de trainer, tenzij de trainer expliciet vraagt te steunen in een bepaald  
onderdeel van de coaching. 
 
Tijdens de week 
- uur, plaats van verzamelen voor de wedstrijden afspreken met de trainer en meedelen aan de 
ouders en spelers (vb. beheerder Whatsapp-groep/team); 
- controleert de kledij (aantallen) wanneer deze terug komt van de wasouder; 
-  bewaakt de beurtrol voor vervoer bij de verplaatsingen en de was na wedstrijden; 
- spreekt ouders aan om te helpen bij nevenactiviteiten (lokaal bestuur SV Wondelgem, werkgroep 
Feest, ETT werkgroepen) 
 
Taken bij thuiswedstrijden 
 
Voor de wedstrijd 
- verdeelt de kledij onder de spelers; 
- ontvangt de scheidsrechter (indien er met een scheidsrechter wordt gespeeld) en brengt de 
wedstrijdbal tot bij hem/haar; 
- vult in samenspraak met de coach de ploeggegevens in (Kick-off); 
- zorgt samen met het team voor een nette kleedkamer na het douchen. 
 
Tijdens de wedstrijd 
- houdt de reserveballen bij; 
- zorgt voor orde op en rond het terrein: geen ouders op het terrein, sportiviteit en fairplay;              
- vangt gekwetste, vervangen of uitgesloten spelers op langs de lijn. 
 
Tijdens rust 
- bezorgt water aan beide teams; 
- biedt water aan de scheidsrechter aan. 
 
Na de wedstrijd  
- controleert of alles van het team van het voetbalveld is (ballen, kledij, …); 
- verzamelt samen met de teamkapitein de wedstrijdkledij, legt de truitjes op nummer 
  leggen en telt truitjes, broeken sokken;  
- kijkt toe op orde in de kleedkamer; 
- kijkt toe op een respectvolle houding ten opzichte van de tegenstander; 
- bezorgt de sportzak met de vuile was aan de wasouder van dienst.  
 
Taken bij uitwedstrijden 
 
Voor de wedstrijd 



- haalt de sportzak met kledij op en controleert de aantallen; 
- controleert de spelerslijst zorgt er voor dat iedereen een zitplaats heeft in de auto’s  (Whatsapp) 
- deelt de kledij uit aan de speler; 
- vult in samenspraak met de coach de ploeggegevens in (Kick-off); 
- sluit de kleedkamer als dat kan, neemt anders waardevolle voorwerpen in bewaring. 
 
Tijdens de wedstrijd en rust 
- kijkt er op toe dat alle kinderen voldoende water drinken; 
- zorgt er voor dat de bankzitter voldoende warm gekleed zijn/beschermd zijn tegen regen en wind. 
 
Na de wedstrijd 
Analoog aan thuiswedstrijd; 
- verlaat samen met de spelers de kleedkamer; 
- kijkt er op toe dat alle spelers vervoer hebben terug naar huis; 
- vertrekt als laatste de accommodatie van de tegenstander. 
 
Competenties 
- representatief voor de vereniging en haar waarden; 
- consequent en geduldig in de omgang met de jongeren; 
- treedt anticiperend op wat betreft planning, training en wedstrijden; 
- is bemiddelend en oplossingsgericht. 
 
Opleiding/ervaring 
- Opleiding EHBO is wenselijk 
 

 


