
 
Profiel Equipeleider vereniging 

 
Om de competitie soepel te laten verlopen en zaken binnen het equipe goed af te 

stemmen moet elk equipe een equipeleider hebben. Dit kan een ouder zijn of een 
volwassen schermer van de club.  
Deze equipeleider is het aanspreekpunt binnen de club voor alle zaken ten 

aanzien van dat team.  
 
De equipeleider zorgt ervoor dat de equipe op het juiste tijdstip op de juiste plek is zodat de 

wedstrijd gewoon gespeeld kan worden.  
 

Taken: 
- Ervoor zorgen dat er de equipe iedere competitieronde op tijd op de plek van spelen is. Dit 

kan door zelf te rijden, maar ook door andere ouders te benaderen die ook kunnen rijden. De 

bedoeling is zeker niet dat de equipeleider automatisch de persoon is die altijd rijdt, dit doet 
de equipeleider samen met de andere ouders. 

- Als het team thuis speelt zorgt de equipeleider ervoor dat de score juist wordt bijgehouden. 
Dit kan door deze persoon zelf gedaan worden, maar ook door iemand anders.  

- Als er een probleem is met een speeldag, omdat er die dag niet genoeg spelers aanwezig 

kunnen zijn of er geen ouder gevonden kan worden voor vervoer, neemt de equipeleider zo 
spoedig mogelijk contact op met de competitie-coördinator van de club voor overleg. 

- De equipeleider zorgt ervoor dat de sfeer tijdens een wedstrijd goed blijft. De spanning kan 

soms hoog oplopen als een wedstrijd spannend is, maar uiteindelijk schermen we allemaal 
omdat we het een leuke sport vinden en uiteindelijk is dat ook de insteek van de Jeugd 

Equipe Competitie. Als de equipeleider een keer niet aanwezig is bij een wedstrijd,  dan zorgt 
de equipeleider dat er na afloop van een wedstrijd even kort contact is geweest met de 
persoon die er wel was met de vraag of alles goed is verlopen.  

 
Verantwoordelijkheden:  

- Team is op tijd bij elke competitieronde. 

- Er zijn genoeg spelers voor elke competitieronde. 
- De score van een wedstrijd wordt juist bijgehouden. 

- De volgorde van spelen wordt juist bijgehouden. 
- De einduitslag wordt gecheckt.  
- Zoals hierboven al beschreven is, hoeft een equipeleider niet bij elke wedstrijd aanwezig te 

zijn. Als de equipeleider een wedstrijd niet aanwezig is, dan dient een andere ouder hierop 
toezicht te houden en na afloop van de wedstrijd kort contact op te nemen met de 

equipeleider als er dingen niet helemaal gingen zoals het zou moeten.  
 
Tijdsbeslag:  

Deze functie vraagt één tot twee uur per week in aanloop naar en tijdens de competitie wanneer er 
géén ontmoeting is. Wanneer de equipeleider bij een ontmoeting is komt hier in die week gemiddeld 
drie tot vier uur bij.  

 
Termijn: 

De termijn van deze functie betreft 1 competitie (najaars- of voorjaarscompetitie). Als de equipe nog 
een competitie wil spelen in dezelfde formatie, dan moet de vereniging de equipeleider opnieuw 
benoemen. Dit kan natuurlijk de persoon in kwestie zijn die de equipeleider al was, maar de functie 

wordt dus niet automatisch verlengd. 
 


