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Beste spelers en ouders,  

Bij R.K.S.V. Groen Wit willen we dat iedereen met plezier kan voetballen en waar 

iedereen zich thuis voelt, ongeacht voetbalprestaties en culturele achtergrond.  We willen 

een club zijn waar ouders hun kinderen met een prettig en veilig gevoel laten voetballen. 

Groen Wit wil een bruisende club zijn, waar genoten wordt van de voetbalsport.  

 

Hierbij spelen sportiviteit en respect een belangrijke rol. 

 

We willen er een sportief en succesvol voetbaljaar van maken, waarin de spelers met 

veel plezier zowel aan de trainingen als wedstrijden deelnemen.  

We hebben gedragsregels voor de trainingen en wedstrijden uitgewerkt zodat iedereen 

hiervan op de hoogte is. Veel is vanzelfsprekend. Mocht het nodig zijn dan zullen we de 

spelers aanspreken op het naleven van deze regels. Heb je vragen en/of opmerkingen, 

laat het ons weten. 

We vertrouwen erop dat het een leuk en sportief jaar wordt. 

 

R.K.S.V. Groen Wit 

De leider(s) en trainer van  
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Samenstelling leiders en trainer: 

Trainer  : 

Telefoon  : 

e-mail   : 

 

Leider   : 

Telefoon  : 

e-mail   : 

 

Leider   : 

Telefoon  : 

e-mail   : 
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Basisafspraken 

 

Algemeen 

Contributie dient zo spoedig mogelijk betaald te worden. Aan spelers met 

contributieachterstanden kan een speelverbod worden opgelegd. 

 

R.K.S.V. Groen Wit stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van 

eigendommen. Laat waardevolle eigendommen thuis of geef deze tijdens trainingen of 

wedstrijden af aan de trainer/ leider. 

 

Als een speler een rode of gele kaart krijgt in de wedstrijd dan betaald hij hiervoor een 

boete aan Groen Wit of hij kan een alternatieve straf aanvragen (A, B, C jeugd). 

 

Alternatieve straf 

In de A, B en C categorie mag, wanneer een speler is geschorst voor 2 tot 4 wedstrijden, 

een alternatieve straf worden opgelegd. Voorwaardelijke straffen kunnen niet worden 

omgezet en blijven staan. 

 

De straf moet in verhouding staan tot het aantal weken (lees: wedstrijden) dat een 

speler niet zou mogen spelen. 4 weken geen wedstrijd spelen, betekent derhalve 4 

weken een straf van minimaal 1,5 uur per dag en maximaal 2 straffen per week. Dit kan 

zijn: 

- het hele terrein aanvegen 

- kleedkamers uitvegen 

- zorgen voor de thee ed in de rust 

- elftallen fluiten 

- kantine helemaal poetsen 

-etc.  

of een combinatie van taken. 

 

Er wordt dan geen boete opgelegd. De alternatieve straf moet binnen 3 dagen na 

uitspraak tuchtcommissie worden gemeld bij de KNVB die op hun beurt komen 

controleren (wellicht steekproefsgewijs) of de straf wordt opgelegd. 
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Teamafspraken 

1. Trainingen 

Wij verwachten dat je zo min mogelijk trainingen probeert over te slaan en dat je altijd 

100% inzet toont tijdens de trainingen. 

 

De trainingstijden zijn: 

Xxdag  van ….. tot…… uur 

Xxdag  van ….. tot…… uur 

 

1.1 Voor de training 

Bij afwezigheid of problemen neem je altijd telefonisch contact op met de trainer/ 

leider voor 16.00 uur. Wanneer je zonder afmelding wegblijft bij een training, begin 

je de volgende wedstrijd als reserve op de bank. 

• Bij twijfel over afgelastingen van een training dienen de spelers contact op te 

nemen met de trainer.  

• Trainingen gaan in principe altijd door. Alleen bij extreem weer wordt deze 

afgelast. De trainer/ leider zal je hiervan op de hoogte brengen. 

• Zorg dat je op tijd voor de training bent. Indien je te laat bent, zal de trainer je 

extra rondjes laten hardlopen. 

• Geen sieraden tijdens trainingen/wedstrijden dragen i.v.m. veiligheid. 

• Zorg voor voldoende warme kleding. Scheenbeschermers zijn verplicht, petten 

verboden. 

 

1.2 Tijdens de training: 

• Wanneer de trainer aan het woord is, dan wordt er naar hem geluisterd. Ook de 

spelers luisteren naar elkaar en gaan met respect met elkaar om. 

• Positieve benadering tijdens de trainingen; ook als het even wat minder gaat. 

• Accepteer aanwijzingen van medespelers en trainers. 

• Een weggeschoten bal wordt direct na een oefening weer gezocht. 

 

1.3 Na de training: 

• Alle spelers helpen voor, tijdens en na de training met het opruimen van het 

trainingsmateriaal. 

• Wees zuinig op de spullen van de club. 

• Wanneer er vragen of opmerkingen zijn of bij problemen kun je altijd bij de leider 

of trainer terecht. Dit kan na de training, maar je kan ook bellen of mailen. 
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2. Wedstrijden 

Op www.voetbal.nl vind je je wedstrijdschema van de komende periode en ook de 

uitslagen van je poule. 

 

2.1 Voor de wedstrijd 

De leider/ trainer geeft wekelijks door hoe laat je aanwezig dient te zijn. 

• Zorg ervoor dat je goed uitgerust bent op de wedstrijddag. 

• Wanneer je niet aanwezig kan zijn bij de wedstrijd, meld je dan voor donderdag 

20.00 uur af bij de leider/trainer. 

• Voetbal is een teamsport. We gaan er vanuit dat je aanwezig bent bij een 

wedstrijd en dat je afspraken, feestjes ed. afstemt op de tijden van de wedstrijd. 

• Bij het verzamelen bij uitwedstrijden graag melden bij de kantine van het 

clubhuis. Dit om eventuele overlast voor omwonenden te voorkomen. 

• Controleer thuis je tas voordat je vertrekt naar Groen Wit. 

• Bij twijfel over afgelasting van een wedstrijd neem je zelf het initiatief om naar de 

trainer/ leider te bellen. Bij een algehele afgelasting last de KNVB alle wedstrijden 

in een heel district af via de teletekstpagina 603. Dit wordt soms pas vrijdagavond 

rond 20.00 uur vermeld. Wij vallen onder district Zuid I, categorie B. 

• In de kleedkamer kleden we ons rustig om. 

• Vanaf de wedstrijdbespreking ben je serieus bezig met de wedstrijdvoorbereiding. 

• Na het omkleden voor de wedstrijd berg je je spullen op in je eigen tas. 

• De trainer/ leider bepaalt de opstelling. 

 

2.2 Tijdens de wedstrijd 

• Geef de tegenstander voor en na de wedstrijd een hand. 

• Wees sportief en gedraag je netjes tegenover je medespelers. Let op je 

taalgebruik. Een op- of aanmerking mag, maar doe het positief, sportief en 

opbouwend. 

• Positieve benadering tijdens de wedstrijd; ook als het even wat minder gaat. 

• Accepteer aanwijzingen en wissels van teamleiding. 

• Wees sportief en gedraag je netjes tegenover de tegenstanders, scheidsrechter en 

publiek. 

• Na een wissel wens je de invaller succes en neem je plaats op de bank, tenzij de 

trainer anders beslist. 

• De trainer/ leider heeft de vrijheid om spelers aan te spreken op hun gedrag en 

hier ook naar te handelen. De speler wordt ‘reserve’ gezet tijdens de wedstrijd of 

van positie gewisseld indien hier aanleiding voor is. 

• Bedank de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd. 
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2.3 Na de wedstrijd 

• Zorg dat de Groen Wit kleding in de kledingtas komt. Draai je sokken goed 

voordat ze de tas ingaan. Wees zuinig op deze kleding en de spullen van de club. 

• De spelers moeten zich douchen na de wedstrijd. Neem een handdoek en slippers 

mee. 

• Zorg dat de kleedkamer en velden schoon achterblijven na gebruik. Afval in de 

prullenbak. 

• Ouders dienen niet in de kleedkamer te komen tijdens wedstrijden of er moet 

sprake zijn van een noodsituatie. 

 

3. Clubkleding 

R.K.S.V. Groen Wit zorgt voor het tenue. Dit materiaal mag alleen gedragen worden 

tijdens teamactiviteiten en dient na afloop van het seizoen in goede staat ingeleverd te 

worden. Bij schade en/of verlies worden de kosten in rekening van de spelers/ouders 

gebracht. 

 

4. Rol van de ouders 

De ouders spelen een zeer belangrijk rol. Zonder de hulp en steun van de ouders is het 

een stuk moeilijker onze spelers een goede voetbalopleiding en voetbalplezier te bieden. 

 

Groen Wit zal altijd adviezen, beslissingen en overige informatie respecteren die u als 

ouders aandraagt. Groen Wit streeft naar een goede communicatie en openheid van 

zaken. Het technisch beleid van de teams blijft echter in handen van de technische 

commissie en de trainers/ leiders. 

 

We vinden het erg leuk als jullie bij de trainingen en wedstrijden komen kijken. De 

trainer/ leider coacht tijdens de wedstrijden de spelers. De ouders die moedigen het 

team aan. 

Ook voor de ouders geldt respect voor iedereen die meehelpt; trainers, leiders, 

scheidsrechters, medespelers en tegenstanders. 


