
 
 

Jeugdzaken C.V.V. Blauw Wit ‘34 
 

Huisregels en afspraken voor de voetballers 
 
Voor een sportief voetbalseizoen willen wij dat onderstaande regels en afspraken worden nagekomen. 
 

 Alle spelers houden zich aan het “Reglement Kledingfonds C.V.V. Blauw Wit ‘34”. 
    

 Bij verhindering voor de training altijd tijdig afmelden bij de trainer.  
 

 Wachten op vervoer voor een uitwedstrijd moet achter de hekken van Blauw Wit. Alle spelers 
verzamelen zich bij het sportcomplex en niet op het parkeerterrein. 
 

 Bij uitwedstrijden binnen Leeuwarden verzamelen bij de te spelen vereniging. 
 

 Bij slecht weer de kantine bellen (niet de teamleiding) of een wedstrijd wel of niet doorgaat. 
Telefoonnummer: 058-2122330. Elke zaterdag is er vanaf 8.00 uur iemand aanwezig. 
Wanneer de betreffende wedstrijd wordt gespeeld op een andere dag dan een zaterdag, dan 
wel contact opnemen met de teamleiding. 
 

 Wanneer een speler niet mee kan doen met een wedstrijd, dan moet hij dit zo snel mogelijk 
maar uiterlijk twee dagen van te voren melden bij de teamleiding zodat er tijdig voor 
vervanging kan worden gezorgd. Dit is van belang voor alle teams. Laat de leider niet voor 
nare verrassingen staan. Voetbal is een teamsport, houd daarom rekening met elkaar. We 
gaan ervan uit dat er alleen afgemeld wordt bij ziekte. 
 

 Wegens drukte in de boxen alle kleding in de tassen doen en deze onder de bank plaatsen. 
 

 Het is de spelers verplicht mee te spelen bij een ander team als de leider/trainer daarom 
vraagt. 
 

 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. Dit is een 
regel van de KNVB. 
 

 Indien een slidingbroek wordt gedragen moet deze dezelfde kleur hebben als het 
tenuebroekje: wit. 
 

 Blauw Wit ‘34 heeft respect en fatsoen hoog in het vaandel staan. Voorafgaand aan de 
competitiewedstrijd worden de handen geschud met de tegenstanders en scheidsrechter. Bij 
de toss stelt elk Blauw Wit-team zich op in een line up. De tegenstanders lopen langs om de 
hand te schudden en vervolgens geven de Blauw Witters de scheidsrechter een hand.  
 

 Het is verplicht te douchen na elke training of wedstrijd. Dit geldt ook voor de F- en E pupillen. 
Tijdens het douchen badslippers dragen. 

 

 Alle spelers, ouders, verzorgers en andere belangstellenden dienen zich te houden aan de 
gedragscode van c.v.v. Blauw Wit ’34. Wanneer zich incidenten voordoen worden passende 
maatregelen getroffen door de leiding en/of de Jeugdcommissie. 

 
Dit is een samenvatting van de huisregels en afspraken Jeugdcommissie 
 
Iedereen dient zich aan deze regels te houden: spelers, leiders, trainers, ouders/verzorgers en overige 
belangstellenden. 
 
Wij wensen iedereen een sportief voetbalseizoen toe. 
 
 


