Jeugdcoach
Doel
Coachen van een jeugdteam.
Positie
Lid van
Rapporteert aan
Geeft leiding aan

Jeugdteam
Coördinator jeugdcategorie
Teamleden

Verantwoordelijkheden & Taken
Sportiviteit en respect
- Zorgen voor een goede teamsfeer.
- Bewaken van de waarden en normen binnen het team.
- Geven van het goede voorbeeld.
Wedstrijdvoorbereiding
- Zorgen voor voldoende bezetting van het team. Aanvullen van tekorten en regelen
van vervangers bij blessures of afwezigheid.
- Zorgen voor communicatie, planning, kleding wassen en vervoer door ouders e.d.
- Zorgen voor aanwezigheid van wedstrijdkleding/reserveshirts, spelerspasjes,
wedstrijdformulieren, ballen, ballenpomp, bidons, EHBO-spullen/ijskoffer e.d.
- Bepalen van de wedstrijdtactiek op basis van analyse van de tegenstander.
Voor de wedstrijd
- Ontvangen/begroeten van de scheidsrechter en de tegenstander.
- Bespreken van de wedstrijdtactiek met het team. Bepalen van de beginopstelling.
- Aanwijzen en instrueren van de aanvoerder (indien roulerend).
- Zorgen voor tijdig omkleden en warming-up voor de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd
- Geven van aanwijzingen en instructies, zowel individueel als aan het team.
- Aanmoedigen en motiveren van het team.
- Aanpassen van de opstelling en wisselen van spelers.
- Bijhouden van de tijd, straffen, doelpunten e.d.
- Bevorderen van naleving van de spelregels.
Na de wedstrijd
- Bedanken van scheidsrechter en tegenstander door het gehele team.
- Invullen, controleren, (laten) ondertekenen en inleveren van het wedstrijdformulier.
- Evalueren van de wedstrijd met het team.
- Bevorderen dat de jeugdleden gaan douchen na de wedstrijd.
- Controleren van het opgeruimd achterlaten van de kleedkamer.
Trainingen
- Contact onderhouden met de jeugdtrainer over wedstrijden, trainingen en spelers.
- Regelmatig kijken bij de trainingen.
- Bevorderen van de aansluiting van coaching op training en vice versa.
Vertegenwoordiging team
- Eerste aanspreekpunt zijn voor en contact onderhouden met ouders en teamleden,
bespreken en (mede) oplossen van problemen.
- Deelnemen aan trainer/coach besprekingen, ouderavonden e.d.
- Contact onderhouden met de categorie coördinator van de jeugdcommissie.

Bevoegdheden
Aanspreken van ouders en teamleden op ongewenst/onsportief gedrag.
Competenties
- Kennis van de handbalsport en spelregels
- Leidinggeven en coachen
- Oog voor teamdynamiek en sportiviteit
Functie-eis
- Verklaring Omtrent het Gedrag

