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Inleiding 
Dit reglement bevat informatie en afspraken die gelden voor iedereen die betrokken is bij een v.v. Hoogland 
selectieteam  (spelers, begeleidingsstaf en ouders/ verzorgers van jeugdspelers). Doelstelling is om uniformiteit en 
duidelijkheid te creëren om zo samen tot een doorlopende leer en prestatie sportomgeving te komen. Een omgeving 
waarin de focus maximaal gericht is op de ontwikkeling van het talent van de v.v. Hoogland spelers. 
  
De begeleidingsstaf per selectieteam heeft  de mogelijkheid om op onderdelen kleine aanpassingen te maken. 
Bijvoorbeeld op basis van de leeftijdscategorie. Aanpassingen worden door de staf (na goedkeuring van de TC) duidelijk 
en vooraf aangeven in aanvullende teamafspraken. 
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1. Respect & gedrag  

a) Zowel binnen als buiten het veld gedragen we ons respectvol. Individueel en als team dragen we bij aan de meest 
optimale leer en prestatie sportomgeving. Een omgeving  waarin selectiespelers en het team maximaal resultaat 
kunnen realiseren en waarbij we elkaar helpen.   

b) Spelers en staf van de selectieteams vormen gezamenlijk de v.v. Hoogland voetbal opleiding. Als we elkaar 
tegenkomen op de club zeggen we elkaar gedag. De staf van ieder selectieteam maakt met de spelersgroep 
afspraken over de wijze waarop dat binnen het team gebeurt. (hand geven bv.)   

c) We volgen de algemene afspraken en regels die gelden binnen v.v. Hoogland. 
d) We dragen ons zelf en de club positief uit. Dit geldt op het veld, in de kleedkamer, via (social) media, en in de 

omgang met alle stafleden en vrijwilligers van onze club. Onze kernwaarde ‘respect’ speelt in alles wat we doen 
een grote rol. 

e) Tijdens trainingen en wedstrijden concentreren we ons op het eigen spel. We reageren niet op (assistent) 
scheidsrechters, de tegenstander en op het publiek. 

f) Eventuele (onderlinge) problemen, conflicten of meningsverschillen die de ontwikkeling van speler en het team in 
de weg staan, bespreken we rechtstreeks met elkaar. 

g) Leren omgaan met teleurstellingen hoort bij de opleiding van een v.v. Hoogland selectiespeler. Sta je wissel 
tijdens een wedstrijd dan ga je daar goed mee om. Word je gewisseld tijdens de wedstrijd dan wens je de 
medespeler die erin komt succes en doet dat rond de middenlijn. Bespreek je eventuele vragen als speler over 
het wisselbeleid op een passend moment met de trainer. (niet tijdens de wedstrijd)  

h) Gezamenlijke verantwoordelijkheid: we spreken elkaar aan op gemaakte afspraken en helpen en corrigeren 
elkaar waar nodig. Positieve feedback draagt bij aan dit proces. Hoe dan ook we blijven onder alle 
omstandigheden één team. 

 
2. Prestatiesport & Selectievoetbal 

a) v.v. Hoogland selectie spelers streven een gezonde leefwijze na. Gevarieerd en gezond eten en drinken en een 
goede balans in de arbeid-/rustverhouding horen daarbij. Spelers en ouders van spelers houden bewust rekening 
met deze leefwijze.       

b) Tijdens trainingen en wedstrijden is je kleding als selectiespeler in orde. We trainen als compleet team in de 
vooraf afgesproken uniforme kleur kleding. Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. 
Scheenbeschermerbandjes mogen alleen in dezelfde kleur als de sokken gedragen worden. 

c) Bij temperaturen onder de 10 graden is trainen in trainingspak verplicht (trainer bepaalt). Dit geldt voor de gehele 
groep.  

d) Het dragen van sieraden en het gebruik van kauwgom zijn tijdens activiteiten niet toegestaan.  
e) Douchen na iedere training en wedstrijd is verplicht voor spelers. We douchen daarbij zonder kleding/ondergoed. 

Ouders kunnen d.m.v. een gemotiveerd verzoek bij de staf vragen of van deze regel afgeweken kan worden. 
f) Selectiespelers stellen zichzelf open om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Spelers stellen in overleg met de 

begeleidingsstaf zichzelf doelen om zich continu te blijven ontwikkelen.  
g) Aanvullende trainingen binnen en buiten v.v. Hoogland en of andere fysieke activiteiten gericht op de 

voetbalontwikkeling stemt de selectie speler altijd af met de trainer/staf.    
h) Concurrentie, intrinsieke motivatie en selectiebeleid horen bij selectievoetbal. Iedere v.v. Hoogland selectiespeler 

gedraagt zich tijdens het seizoen en onder alle omstandigheden op een positief gemotiveerde manier. 
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3. Aanwezigheid 

a) Bij alle trainingen, wedstrijden en activiteiten die volgens het weekprogramma worden aangegeven is de selectie 
speler aanwezig.  

b) Afmeldingen worden tot een minimum beperkt. Afmelden doet de speler altijd persoonlijk en mondeling bij de 
trainer (niet via SMS,  Whats-app of mail)  Je afwezigheid kan (afhankelijk van de situatie) invloed hebben op de 
wedstrijdselectie en de opstelling van de eerstvolgende wedstrijd. Bij ziekte of bijzondere privé omstandigheden 
kan de staf een uitzondering daarop maken. 

c) Bij uitwedstrijden vertrekt het team compleet en gezamenlijk vanaf de afgesproken locatie naar de tegenstander. 
Na afloop van de wedstrijd vertrekt het team compleet en gezamenlijk richting Hoogland.  

d) Bij thuis en bij uitwedstrijden zijn ook de geblesseerde, geschorste of om andere reden niet geselecteerde spelers 
in presentatiepak (indien beschikbaar) aanwezig. 

e) Vakantieperiodes worden vroegtijdig door de leiding van het team bekend gemaakt. Zorg dat je terug bent van 
vakantie zodra de trainingen weer  starten. Dit om te voorkomen dat de speler een achterstand oploopt die 
nadelig kan zijn voor de ontwikkeling en de speeltijd in de competitie van de speler.  

f) Wanneer een speler zonder opgaaf van een geldige reden te laat aanwezig of geheel afwezig is bij een activiteit 
(wedstrijd, training, enz.) dan zal de trainer een passende maatregel nemen. De maatregel zal afhankelijk zijn van 
een aantal factoren, zoals de reden van afwezigheid en het aantal keren dat het is voorgekomen. 

g) Als een speler voor een training of wedstrijd te laat dreigt te komen, belt de speler direct de trainer, vertelt de 
reden en komt z.s.m. Komt een selectie speler zonder bericht te laat dan mag deze niet meetrainen / begint op de 
bank. 
  

4. Begeleidingsstaf 
a) Bij vragen en/of onduidelijkheden op technisch gebied gaat de speler naar de trainer. Voor overige vragen kan 

contact op worden genomen met de teammanager. 
 
5. Mobiele telefoons 

a) In de voorbereiding op een wedstrijd en tijdens besprekingen staat de telefoon uit (ook in de kleedkamer). 
b) Bij teamactiviteiten is de teammanager altijd telefonisch bereikbaar voor ouders/verzorgers. 
c) De begeleidingsstaf gebruikt de telefoon tijdens activiteiten alléén functioneel. 
d) Spelers en of ouders van spelers zorgen ervoor dat de telefoonnummers van de staf in hun telefoon zijn 

opgeslagen. 
 

6. Weekdienst taken 
a) Voor de training: de weekdienst spelers tellen de ballen en nemen ze mee naar het veld. Ook de hoedjes en 

hesjes worden meegenomen. De bidons worden gevuld met water en meegenomen naar het veld.  
b) Na de training: alle ballen worden geteld meegenomen van het veld en opgeborgen in de daarvoor bestemde 

ruimte. Ook de bidons, hoedjes en hesjes worden mee terug genomen. De voltallige spelersgroep ruimt in 
opdracht van de trainer overig gebruikt materiaal (bv. de goals) na afloop van de training op. 

c) Kleedkamer: wordt schoongemaakt na elke training en wedstrijd (uit en thuis) door de spelers die weekdienst 
hebben  (dit regelen de spelers zelf en in onderling overleg) 

d) Wedstrijd: De weekdienst spelers zorgen dat alle materialen en kleding mee gaat naar de kleedkamer en weer 
terug naar de auto bij uitwedstrijden. De materialen voor de Warming-up worden door de weekdienst spelers  
naar het veld gebracht en weer mee terug genomen.   

 
7. Van ouders verwachten we 

a) Positieve ondersteuning , maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van de speler en het team. 
b) Ouders moedigen de spelers en het team positief aan tijdens wedstrijden en geven het sportief goede voorbeeld . 
c) De ouder heeft geen bemoeienis met de opstelling, speelwijze , wisselbeleid en overige voetbaltechnische  zaken. 

 
 
 
 
 

 


