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I ALGEMEEN 

Discipline 

Een speler  van Girls Soccer Nederland dient: 

• zich onder alle omstandigheden te gedragen zoals het een goede speelster betaamt, zowel in het 

veld als daarbuiten; 

• discipline te betonen; 

• zich te onthouden van gedragingen en/of uitlatingen die het aanzien van topvoetbal voor meisjes 

van Girls Soccer Nederland of van aan Girls Soccer Nederland verbonden functionarissen, 

sponsors en partners zouden kunnen schaden; 

• een regelmatige, gezonde levensstijl volgen. 

Respect 

• Binnen de groep verwacht Girls Soccer Nederland respectvol gedrag van alle speelsters. De 

voertaal is Nederland en de ruimtes waar de speelsters verblijven dienen de speelsters schoon te 

houden. 

• Speelsters welke zich misdragen, niet luisteren, zich niet in teambelang gedragen, zich negatief 

uitlaten over speelsters of situaties of onsportief gedrag vertonen krijgen 1 waarschuwing. Bij een 

tweede waarschuwing zijn deze speelsters niet langer welkom. Wie niet wil luisteren, zal ook niet 

de ontwikkeling van anderen in de weg staan!. Het woord ‘JA MAAR’ geldt dan ook  niet meer. Let 

op! Een verwijdering staat uiteraard geheel los van iemands kwaliteiten of sportieve inzet tijdens 

activiteiten en zullen nooit een reden zijn iemand uit een team te zetten, een gebrek aan sportieve 

inzet kan hoogstens leiden tot een reservebeurt. 

 

II TRAININGEN 

• Iedere speelster traint drie keer per week, gezamenlijk met het team. Een uitzondering kan 

gemaakt worden in het kader van een grote woon-sportafstand, waarbij dit is afgesproken aan te 

begin van het seizoen tussen hoofdtrainer-coach en ouder(s) van speelster. Daarnaast gaan  

schoolactiviteiten (huiswerk, anders) voor de trainingen. Let op! probeer wel goed te plannen. 

• De speelster zal minimaal 20 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn; 

• Indien de speelsters door omstandigheden (file o.a.) niet op tijd kan komen, moet zij dit zélf tijdig 

melden aan de teammanager en de hoofdtrainer-coach, uitsluitend via de groeps-app of in een 

persoonlijke app.  

Let op: dus niet bij een andere speelster of een ander persoon. Bij een privé-situatie is een 

persoonlijk contact met de teammanager. 

• Wanneer een speelster niet op tijd afgemeld wordt volgt een eerste waarschuwing. Bij een 

tweede gebeurtenis staat de speelster 1 helft reserve bij de eerstvolgende wedstrijd. Bij volgende 

herhalingen staat de speelsters steeds 1 gehele wedstrijd reserve. Deze reserve beurten worden 

echter wel als gespeelde minuten aangemerkt! Te laat komen wordt, tenzij een goede reden, ook 

gezien als niet op tijd afmelden. Wanneer een speelster zonder afmelden niet komt trainen kan 

deze speelster bij een tweede keer uit de selectie worden gezet. 
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• Bij aantoonbaar onvoldoende prestaties, inzet of storend gedrag tijdens de training, is de 

hoofdtrainer-coach gerechtigd de speler van de training te verwijderen een disciplinaire straf op te 

leggen. 

• In de kleedkamer mogen geen mobiele telefoons door de speelsters worden gebruikt, tenzij er 

toestemming is van de hoofdtrainer-coach of teammanager. 

• Tijdens de trainingen wordt er veel van de speelsters gevraagd, dus de speelster zorgt ervoor dat 

zij gezond eet en dat zij uitgerust is voordat zij gaat trainen. 

• Bij instelling van een corveedienst zorgt deze corveedienst dat de benodigde trainingsmaterialen 

klaarstaan voor de training. Andere speelsters laten de spullen liggen. 

• Het benodigde trainingsmateriaal wordt gezamenlijk door de speelsters die weekdienst hebben 

naar- en van het trainingsveld meegenomen. Tevens dient er te worden gecontroleerd dat er 

geen materiaal op het trainingsveld achterblijft. 

• Het is tijdens trainingen niet toegestaan sieraden te dragen zoals kettinkjes, ringen, horloges, 

oorringen, piercings, etc. 

• Voor de verplichte trainingskleding wordt gezorgd. Andere kleding is niet toegestaan. 

• Een van de belangrijkste redenen van vermoeidheid is uitdroging. De speelster zorgt daarom dat 

zij altijd een volle drinkbidon mee naar de training neemt. De speelster gebruikt de drinkpauzes 

verstandig. Bij extreme warmte zal de technische staf voor aanvulling van drank zorgen. 

• Zonder toestemming van de hoofdtrainer-coach kan de training niet verlaten worden. 

• De speelster zorgt voor schone voetbalschoenen en de juiste keuze van noppen gelet op de 

ondergrond en de weersomstandigheden. 

 

III WEDSTRIJDEN 

• Samen behalen we resultaten. Dus Girls Soccer Nederland verwacht dat geblesseerde (voor 

zover mogelijk gelet op de aard van de blessure en eventuele veiligheidsrisico’s bij 

uitwedstrijden), geschorste en/of niet-geselecteerde speelsters bij thuis- en uitwedstrijden 

aanwezig zijn om hun collega’s bij te staan. Na de wedstrijd deelt de speelsters mee in het 

resultaat.  

• Bij thuis- en uitwedstrijden zijn de speelsters tenminste een (1) uur voor de wedstrijd in de 

kleedkamer. Indien de speelster door omstandigheden (file o.a.) niet op tijd kan komen, moet zij 

dit zélf melden bij de teammanager en de hoofdtrainer-coach, telefonisch! 

• Het is tijdens wedstrijden niet toegestaan sieraden te dragen zoals kettinkjes, ringen, horloges, 

oorringen, piercings, etc. 

• Indien een speelster van het eerste elftal met het tweede elftal c.q. beloften elftal meespeelt, zal 

zij zich moeten aanpassen aan de bij het tweede team geldende regels. 

• Na vervanging in een wedstrijd gaat de speelster in de dug-out zitten. Een uitzondering wordt 

gemaakt in het geval van een blessure die in de kleedkamer behandeld moet worden of in geval 

van extreme weersomstandigheden. Dit laatste is ter beoordeling van de hoofdtrainer-coach of 

teammanager. 

• Het is niet toegestaan te roken en/of alcohol te gebruiken voorafgaand, tijdens en direct na 

trainingen en wedstrijden. 

 

IV KLEDING/MATERIAAL 

• De in bruikleen gegeven wedstrijd- en trainingskleding en de presentatiekleding dienen met zorg 

te worden behandeld en te worden gedragen op aangeven van de trainer-coach of teammanager. 
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• Bij representatieve aangelegenheden dient de speelster haar prestentatiekleding te dragen. 

• De speelsters helpen de staf bij het vervoer van kleding en materialen. 

• De speelster respecteert de kleding en spullen van een ander. De speelster neemt niet zonder 

toestemming kleding of spullen van een ander mee. 

• Alle in bruikleen verkregen kleding dient de speelster na afloop van het seizoen in te leveren, 

tenzij de hoofdtrainer-coach anders beslist. 

 

V MEDISCH 

• Voetballen vraagt een topsport mentaliteit en daarom is het erg belangrijk dat de speelster goed 

en gezond met haar lichaam omgaat. De speelster geeft het lichaam dus rust wanneer de 

speelster dat krijgt en verzorgt kleine blessures direct om te zorgen dat het geen grote blessures 

worden; 

• Bij ziekte meldt de speelster dit persoonlijk bij de teammanager en hoofdtrainer-coach 

 

 

• Alle blessures zal de speelster op het vroegst mogelijke moment  melden bij de hoofdtrainer-

coach en de medische staf, zodat behandeling onmiddellijk kan aanvangen. 

• De geblesseerde speelster dient zich op trainingsdagen beschikbaar te stellen voor de medische 

staf voor tussentijdse controle en/of behandeling. 

• In geval van een blessure dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden met de medische 

staf over de te volgen behandelingstijdstippen tijdens de trainingsdagen. De speelster volgt de 

instructies van de medische staf stipt op. 

• Speelsters die wegens ziekte, blessures of andere oorzaak niet minimaal 1 keer volledig met de 

groep hebben kunnen trainen voorafgaand aan een wedstrijd zullen de eerstvolgende wedstrijd 

niet spelen  (Let op!, dit is geen straf maar in het belang van de speelster, wanneer iemand niet fit 

of  voorbereid is dient er eerst hersteld te worden voor deelname aan een fysiek zware wedstrijd). 

Speelsters die langer dan minimaal 2 keer niet (volledig) met de groep hebben kunnen trainen 

voorafgaand aan een wedstrijd zullen de eerstvolgende wedstrijd in team 2 starten. (Let op!, dit is 

geen straf maar in het belang van de speelster, wanneer iemand niet 100% fit of  voorbereid is 

dient eerst op te bouwen voor deelname aan een fysiek zware wedstrijd). 

• Geblesseerde speelsters onthouden zich van het nuttigen van alcohol bij ziekte of een blessure. 

Deze producten vertragen het genezings- en herstelproces. 

• Indien de speelster, na uitgebreide en langdurige behandeling zonder goed resultaat, een andere 

behandelaar wil zoeken, kan zij dit doen na overleg met de medische staf en de hoofdtrainer-

coach, voor eigen risico. 

• Het gebruik door speelster van medicijnen dient aan de medische staf en hoofdtrainer-coach 

kenbaar gemaakt te worden. 

• Girls Soccer Nederland stelt in het kader van topsport en gezondheid de speelsters een fit-

systeem (QPA) ter beschikking, wanneer het systeem niet dagelijks bijgehouden wordt kan de 

staf de fitheid niet vaststellen en zal de speelster standaard een (1) helft reserve zitten. 

 

VI TRAININGSKAMP 

• Onder het trainingskamp wordt verstaan de locatie waar de selectie zich op een (internationale) 

wedstrijd voorbereidt en de locatie waar een trainingsstage wordt belegd, ter voorbereiding op de 

eerste of tweede seizoenshelft. 
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• In het trainingskamp gelden de normale gedragscodes. Er wordt op vaste (en in het programma 

aangegeven) tijden ontbeten, geluncht en gedineerd. Het is zaak ruim op tijd aan tafel te gaan. 

• In het trainingskamp gelden dezelfde trainingsvoorschriften als in de competitieperiode. 

• De teammanager is het aanspreekpunt voor vragen en informatie en is daarnaast tevens 

vertrouwenspersoon. 

 

VII HANDHAVING HUISREGELS 

• Iedereen binnen de trainersstaf, coaches, medische staf en speelsters groep heeft de plicht/het 

recht elkaar op eventuele afwijkend gedrag of overtreding van deze huisregels te wijzen. 

• De Hoofdtrainer-coach en teammanager zijn bevoegd een passende disciplinaire straf op te 

leggen voor overtredingen van de huisregels. 

 

 

 

 

  


