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Hoofdstuk 1 -> Training 

 
1.  Algemeen : 

 
1.1. Een kwartier voor start training ligt er voor elk team in materiaalhok een 

ballennet klaar met ballen (Leiders dienen vooraf aan te geven hoeveel ballen 
ze wensen te hebben).  
 

1.2. Alleen leiders/coaches zijn bevoegd om in materiaalhok te komen. 
 

1.3. Indien er grote hoeveelheden trainingsmateriaal uit materiaalhok moeten , 
dan kan onder begeleiding jeugdleider , ook jeugdspeler in materiaalhok. 
Een jeugdspeler mag nooit en te nimmer zonder toezicht in het materiaalhok. 
 

1.4. Leider kan op verzoek sleutel krijgen van kleedlokaal waarin zijn team zit. Na 
afloop training dient sleutel weer ingeleverd te worden. 
 

1.5. Geen waardevolle spullen meenemen naar training. 
 

1.6. Het dragen van scheenbeschermers is ook tijdens trainingen verplicht. 
 

1.7. Trainingsmateriaal welke buiten staat (goals etc) , dient na afloop training 
weer teruggeplaatst te worden. 
 

1.8. Na afloop training is het verplicht om te douchen. In uitzonderlijke gevallen 
wordt hiervan vrijstelling verleend door de coördinator (te denken valt aan 
ziekte, geloofsovertuiging, ….) 

 
1.9. De leider/coach is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van het 

kleedlokaal. Dit betekent dat er geen rommel rond blijft slingeren en dat de 
vloer schoon is gemaakt. 

 
1.10. De kantine mag niet worden betreden met voetbalschoenen. 

 
1.11. Zover als mogelijk dient trainen op veld 2 vermeden te worden. Trainen op 

het hoofdveld is uit den boze 
 

1.12. Voor spelers welke zich tijdens trainingen misdragen zullen sancties (denk 
aan uitsluiten spelen wedstrijden , meedoen aan trainingen of in extreem 
geval royeren als lid van DVO) volgen. 
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2. Leider/Coach ziet erop toe dat  : 
 
2.1. Er getraind wordt op de aangewezen plek. (info over toegewezen plek -> zie 

indeling kleedlokalen en velden tijdens trainingen)  
 

2.2. Er gebruik wordt gemaakt van het aangewezen kleedlokaal (info over 
toegewezen kleedlokaal -> kleedlokalen en velden tijdens trainingen) 
 

2.3. Er alleen bij hem/haar getraind wordt door spelers welke deel uitmaken van 
zijn team. In overleg kunnen ook spelers van andere teams deelnemen. 
Nooit en te nimmer mag een speler aan training deelnemen welke geen lid is 
van DVO. 
 

2.4. Tijdig de voor zijn team bestemde ballen worden opgehaald uit het 
materiaalhok en dat deze na afloop van de training allen weer worden 
ingeleverd.  
 

2.5. Indien hij , naast ballen, nog meer trainingsmateriaal uit materiaalhok nodig 
heeft, deze tijdig worden opgehaald uit materiaalhok en na afloop ook weer 
compleet terugbezorgd worden. 

 
2.6. Materiaal welk tijdens training is gebruikt en afkomstig is van opslagplaats 

grote materialen (denk aan doelen), dient na afloop training weer 
teruggeplaatst te worden. Er blijven geen doelen achter op de 
trainingsvelden.  

 
2.7. Iedere speler van zijn team scheenbeschermers draagt. Indien geen 

scheenbeschermers dan kan betreffende speler niet aan training deelnemen. 
 

2.8. Spelers zijn aanwijzigingen opvolgen. Gebeurt dit niet dan heeft leider het 
recht betreffende speler(s) van de training te verwijderen. 
 

2.9. Elke speler zich na afloop doucht.  
 

2.10. Het kleedlokaal na einde training/douchen schoon wordt achtergelaten. 
 

2.11. hij/zij niet gebruik maakt van het door DVO -beschikbaar gestelde 
trainingspak. Dit pak is uitsluitend te gebruiken op wedstrijddagen. 
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3. Speler/Speelster zorgt ervoor dat hij/zij : 
 
3.1. tijdig bij training aanwezig is.  

Indien dit niet mogelijk , dient dit tijdig aan leider doorgegeven te worden. 
 

3.2. zorgvuldig omgaat met het aan hem beschikbaar gestelde DVO -materiaal 
 

3.3. tijdens training scheenbeschermers draagt.  
Indien geen scheenbeschermers, dan kan er niet aan training deelgenomen 
worden. 
 

3.4. geen lege drinkflessen achterlaat op de velden. Lege drinkflessen worden 
gedeponeerd in de afvalbakken.  

 
3.5. Voetbalschoenen na afloop training buiten schoonmaakt en dus niet in 

kleedlokaal zelf. 
 

3.6. zich na afloop van de training doucht.  
 

3.7. tijdens training aanwijzigingen leider opvolgt.  
Indien dit niet gebeurt , heeft leider het recht om speler van training te 
verwijderen.  
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Hoofdstuk 2 -> Wedstrijden Jeugd 
 
4. Algemeen : 

 
4.1. Alleen spelers in bezit van spelerspas mogen aan wedstrijd deelnemen. 
 
4.2. Wekelijks zullen jeugdleiders per mail geïnformeerd worden over veld- en 

kleedkamerindeling welke te hanteren is op wedstrijddagen. Ook zal deze 
indeling op de wedstrijddag op enkele plaatsen op ons complex gepubliceerd 
worden. Aan deze indeling dient eenieder zich te houden.  
 

4.3. Voor de thuiswedstrijden zullen er in de kantine vooringevulde 
wedstrijdformulieren (A t/m D-jeugd) en uitslagenformulieren (E en F-jeugd) 
aanwezig zijn. Deze dienen na afloop wedstrijd volledig ingevuld te zijn. 
 

4.4. Indien er tijdens een wedstrijd rode kaarten (aan eigen spelers en/of spelers 
tegenpartij) worden uitgedeeld of als een wedstrijd gestaakt wordt, dienen 
strafformulieren ingevuld te worden. Blanco strafformulieren zijn in de kantine 
verkrijgbaar.  
Ook dient in dit geval de wedstrijdsecretaris Jeugd ingelicht te worden. 
 

4.5. Leider kan op verzoek sleutel krijgen van kleedlokaal waarin zijn team zit. Na 
afloop wedstrijd dient sleutel weer ingeleverd te worden. 
 

4.6. Geen waardevolle spullen meenemen naar wedstrijden. 
 

4.7. Het dragen van scheenbeschermers is tijdens wedstrijden verplicht. 
 

4.8. Na afloop wedstrijd is het verplicht om te douchen. In uitzonderlijke gevallen 
wordt hiervan vrijstelling verleend door de coördinator (te denken valt aan 
ziekte, geloofsovertuiging, ….) 

 
4.9. Kleedlokaal (zowel eigen als van de tegenstander) dient schoon achtergelaten 

te worden.  
 
4.10. De kantine mag niet worden betreden met voetbalschoenen. 

 
4.11. Voor spelers welke zich tijdens wedstrijden misdragen zullen/kunnen sancties 

(denk aan uitsluiten spelen wedstrijden , meedoen aan trainingen of in 
extreem geval royeren als lid van DVO) volgen 
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5. Leider/Coach ziet erop toe dat  : 
 
5.1. Alle spelers die meespelen in zijn/haar team in het bezit zijn van een 

spelerspas. 
 

5.2. Er gespeeld wordt op de aangewezen plek. (info over toegewezen plek -> zie 
wekelijkse mail met betrekking tot aangewezen plekken)  
 

5.3. Er gebruik wordt gemaakt van het aangewezen kleedlokaal (info over 
toegewezen kleedlokaal -> zie wekelijkse mail met betrekking tot 
aangewezen plekken) 
 

5.4. hij/zij op wedstrijddagen het aan hem beschikbaar gestelde DVO -
trainingspak draagt. 
 

5.5. dat het bezoekende team geïnformeerd waar zij zich kunnen omkleden en 
waar gespeeld dient te worden. 
 

5.6. ballen welke beschikbaar worden gesteld voor het intrappen en spelen van de 
wedstrijd na afloop weer in materiaalhok terugbezorgd worden.  

 
5.7. indien tegenstander ook intrapballen wenst, zij deze krijgen (maximaal 2). 

Leider ziet erop toe dat deze ballen weer terugbezorgd worden in 
materiaalhok. 
 

5.8. Bij de E- en F- en Bambino’s tijdig de betreffende doelen geplaatst zijn. 
 

5.9. Bij de D-jeugd en hoger tijdig de cornervlaggen geplaatst zijn. 
 
5.10. Iedere speler van zijn team scheenbeschermers draagt. Indien geen 

scheenbeschermers dan kan betreffende speler niet aan training deelnemen. 
 

5.11. Indien na wedstrijd van eigen team, bij de volgende wedstrijd geen gebruik 
meer wordt gemaakt van de doelen, deze doelen op de juiste wijze opgeruimd 
worden.  

 
5.12. Indien na wedstrijd van eigen team, bij de volgende wedstrijd geen gebruik 

meer wordt gemaakt van de cornervlaggen, deze vlaggen weer ingeleverd 
worden in het materiaalhok. 

 
5.13. de betreffende (wedstrijd- , uitslagen- en/of straf) formulieren na afloop 

volledig ingevuld worden en afgegeven worden in de kantine. 
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5.14. Elke speler zich na afloop doucht.  

 
5.15. Na afloop wedstrijd alle wedstrijdkleding verzameld en deze compleet afgeeft 

in materiaalhok. Indien wedstrijdkleding stuk is , dient dit meteen gemeld te 
worden bij afgifte kleding in materiaalhok. 
 

5.16. Het kleedlokaal na einde wedstrijd/douchen schoon wordt achtergelaten. Dit 
betekent dat er geen rommel achterblijft en dat de vloer is schoongemaakt. 
Dit geldt zowel voor eigen kleedlokaal als kleedlokaal tegenstander !! 
 

5.17. de wedstrijdsecretaris jeugd wordt ingelicht bij ongeregeldheden welke 
hebben plaatsgevonden , maar welke niet via een formulier (zie 5.13) 
gerapporteerd zijn. 
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6. Jeugdspeler/speelster zorgt ervoor dat hij/zij : 
 
6.1. tijdig bij wedstrijd aanwezig is.  

Indien dit niet mogelijk , dient dit tijdig aan leider doorgegeven te worden. 
 

6.2. tijdens wedstrijd scheenbeschermers draagt.  
Indien geen scheenbeschermers, dan kan er niet aan wedstrijd deelgenomen 
worden. 
 

6.3. geen lege drinkflessen achterlaat op de velden. Lege drinkflessen worden 
gedeponeerd in de afvalbakken.  

 
6.4. Voetbalschoenen na afloop training buiten schoonmaakt en dus niet in 

kleedlokaal zelf. 
 

6.5. zich na afloop van de wedstrijd doucht.  
 

6.6. zorgvuldig omgaat met het aan hem beschikbaar gestelde DVO-materiaal. 
 

 


