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Normen- en waarden statuut DSVP 
 

Gedragsregels DSVP Pupillenvoetbal (5-12 jaar) Spelers  

 
• Wees op tijd aanwezig voor de wedstrijd of het vertrek.  

• Zorg voor een schoon en correct DSVP tenue, inclusief scheenbeschermers.  

• Doe samen een warming up voor de wedstrijd en de training.  

• Maak contact met tegenstander voor en na wedstrijd (handjes geven).  

• Accepteer besluiten van de scheidsrechter.  

• Gedraag je sportief in en buiten het veld.  

• Wees aardig voor elkaar.  

• Wees aardig voor je tegenstanders.  

• Luister naar je trainer of leider.  
• Help elkaar met normen en waarden.  

• Zorg dat je op de trainingen bent.  

• Zorg dat je elke wedstrijd beschikbaar bent.  

• Zeg tijdig af bij je leider (voor do. avond 22.00 uur).  

• Blijf bij de nabespreking in de kleedkamer.  

• Douchen na de wedstrijd is gewenst (hygiënisch en voor teamgeest).  

• Laat de kleedkamer schoon achter ook na training, geen vernielingen.  

• Lever een bijdrage aan de teampagina (verslagje).  

• Doe mee met activiteiten en evenementen.  

• Win sportiviteitprijzen bij georganiseerde (uit)toernooien. 
 
 

Gedragsregels DSVP Jeugd- en seniorenvoetbal (12+) Spelers 

 
• Wees op de afgesproken tijd aanwezig voor de wedstrijd of het vertrek.  

• Zorg voor een schoon en correct DSVP tenue, inclusief scheenbeschermers.  

• Doe gezamenlijk een warming up voor de wedstrijd en de training.  

• Maak contact met tegenstander voor en na wedstrijd (handjes geven).  

• Accepteer besluiten scheidsrechter.  

• Gedraag je sportief in en buiten het veld.  

• Toon respect voor elkaar.  

• Toon respect voor je tegenstanders.  
• Respecteer beslissingen leider/trainer.  

• Spreek elkaar aan op normen en waarden.  

• Toon respect voor elkaar en sluit elke vorm van gedrag en toenadering waar de spelers/speelsters zich 
onveilig bij voelen uit 

• Zorg dat je in principe op alle trainingen bent.  

• Zorg dat je in principe elke wedstrijd beschikbaar bent.  

• Zeg tijdig af bij je leider/aanvoerder (voor do. avond 22.00 uur).  

• Blijf bij de nabespreking in de kleedkamer.  

• Douchen na de wedstrijd is gewenst (hygiënisch en voor teamgeest).  

• Douchen ook na de training.  

• Laat de kleedkamer schoon achter ook na training, geen vernielingen.  

• Gebruik geen alcohol (junioren tot 18 jaar) of drugs.  
• Niet roken voor trainingen en wedstrijden.  

• Binnen de accommodatie niet roken.  

• Lever een bijdrage aan teamverslagen op de teampagina  

• Doe mee met activiteiten en evenementen.  

• Win sportiviteitprijzen bij georganiseerde (uit)toernooien.  

• Doe vrijwilligerswerk, doe het goed en met enthousiasme (fluiten, vlaggen).  

• Ondersteun trainers/velddienst (plaatsen doeltjes, verzamelen ballen etc.).  

• Tijdens de wedstrijd en in kleedkamer: mobieltjes uit.  



 

 
 

Door Samenwerking Verkregen Pijnacker 

 
2 

 

Gedragsregels DSVP Jeugd- en seniorenvoetbal Leiders/trainers  

 
• Maak contact met de leider/coach van de tegenstander, ontvang de tegenstander.  

• Organiseer contact tussen spelers en tegenstanders voor en na wedstrijd.  

• Stimuleer spelers op positieve wijze, let op je woorden.  

• Geef iedere speler evenredige speeltijd (gedurende het seizoen).  

• Toon respect voor de tegenstander.  

• Accepteer besluiten van de scheidrechter, ondersteun de scheidsrechter.  

• Bespreek normen en waarden met team en ouders.  

• Spreek spelers aan op normen en waarden, neem zo nodig maatregelen (lik op stuk!).  

• Accepteer geen pestgedrag.  
• Spreek elkaar aan op normen en waarden.  

• Spreek ouders aan op normen en waarden.  

• Stimuleer spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen.  

• Organiseer een nabespreking in de kleedkamer.  

• Ga niet onaangekondigd en zonder te kloppen de kleedkamer in.  

• Hou je aan het twee paar ogen beleid. Zorg dat je nooit als volwassene alleen in de kleedkamers bent  

• Toon respect voor elkaar en sluit elke vorm van gedrag en toenadering waar de spelers/speelsters zich 
onveilig bij voelen uit 

• Organiseer het schoonmaken van de kleedkamer en controleer na afloop.  

• Zorg goed voor de spullen die je in bruikleen hebt (bv. ballen, soms kleding).  

• Organiseer ook eens iets samen buiten het voetbal.  
 
 

Gedragsregels DSVP Jeugdvoetbal (5-18 jaar) Ouders 

  
• Zorg dat je kinderen op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijd of het vertrek.  

• Wees betrokken door supporter te zijn, DSVP is geen crèche of kinderopvang.  

• Stimuleer kinderen tijdens de wedstrijd in positieve zin.  

• Geen commentaar op de tegenstanders of hun supporters.  

• Respecteer beslissingen van de scheidrechter.  

• Respecteer besluiten van de leider/coach.  
• Discussieer op de juiste tijd, op juiste plaats en met juiste mensen.  

• Ga niet mee de kleedkamer in voor en na de wedstrijd en tijdens de rust (m.u.v. O9 en O7).  

• Is het toch nodig? Ga niet onaangekondigd en zonder te kloppen de kleedkamer in.  

• Zorg dat kinderen tijd hebben voor de nabespreking, het douchen en het schoonmaken.  

• Lever periodiek een bijdrage aan vervoer bij uitwedstrijden.  

• Stimuleer je kinderen tot deelname aan andere activiteiten.  

• Lever een bijdrage aan vrijwilligerswerk.  

• Spreek elkaar aan op normen en waarden.  
 
 

Gedragsregels bezoekers DSVP 
 
• Wees betrokken door supporter te zijn.  

• Stimuleer kinderen tijdens de wedstrijd in positieve zin.  

• Geen commentaar op de tegenstanders of hun supporters.  

• Respecteer beslissingen van de scheidrechter.  

• Respecteer besluiten van de leider/coach.  
• Discussieer op de juiste tijd, op juiste plaats en met juiste mensen.  

• Ga niet mee de kleedkamer in voor en na de wedstrijd en tijdens de rust (m.u.v. O9 en O7).  

• Zorg dat kinderen tijd hebben voor de nabespreking, het douchen en het schoonmaken.  

• Controleer voor vertrek of de kleedkamer netjes is achter gelaten.  

• Spreek elkaar aan op normen en waarden.  

 


