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1. Ouders dienen mee te helpen in de sociale controle op normoverschrijdend gedrag van hun eigen 
kind. Hieronder verstaan we schelden, pesten etc. Tot de gehanteerde algemene normen en waarden 
behoort bijvoorbeeld: geen scheldwoorden, niet natrappen, respect naar de trainer/leider, medespelers, 
tegenstanders, publiek en scheidsrechter/spelbegeleider (geen commentaar/geen discussie aangaan). 
 
2. Wij vragen de ouders om positief langs de lijn te staan (vooral aanmoedigen en complimenten geven). 
Juichen/aanmoedigen door ouders is meer dan welkom. 
 
3. Coachen is niet toegestaan door ouders. Hiervoor zijn de trainer en de leider verantwoordelijk. 
 
4. Ouders geven in de pauze van de wedstrijd de trainer en/of leider de gelegenheid voor de 
“bespreking” met de spelers. Kleedkamers worden na afloop van de training/wedstrijd veegschoon 
achter gelaten. 
 
5. Ouder(s) en/of begeleiders gaan vanaf de JO13 niet meer mee de kleedkamer in. Vanaf deze 
leeftijdscategorie mogen wij verwachten dat de spelers zelfstandig kunnen omkleden en douchen. 
 
6. Spelers die menen commentaar te hebben op of discussie moeten aangaan met andere spelers, 
scheids- en/of grensrechter(s), trainer of de leider zullen in eerste instantie een waarschuwing krijgen. Bij 
herhaald gedrag kan de speler naar de kant gehaald worden en in een later stadium een sanctie 
opgelegd krijgen door de Jeugd Organisatie. 
 
7. Na de wedstrijd is het advies om te douchen, dit is echter geen verplichting. Douchen is wel een 
vanzelfsprekende afsluiting na het sporten: het betreft een sociaal gebeuren en draagt bij aan het 
teamgevoel. Douchen na de training is uiteraard ook prima, echter niet verplicht. 
 
8. Een afzegging voor de training wordt, met opgaaf van reden rechtstreeks, voortijdig gemeld aan de 
trainer. Spelers die zonder geldige opgaaf van reden wegblijven van de training zullen de eerst volgende 
wedstrijd beginnen als wissel. Spelers dienen op tijd aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden. Wie 
te laat komt, start (bij de wedstrijd) als wissel. De training gaat altijd door, tenzij de trainer anders 
aangeeft. 
 
9. Indien een speler onverhoopt niet mee kan doen met een wedstrijd, dan wordt hiervoor uiterlijk voor 
donderdagavond 18.00 uur de trainer of leider geïnformeerd, zodat eventueel nog tijdig een vervanger 
benaderd kan worden. De afmelding voor de wedstrijd wordt rechtstreeks, gemeld aan de trainer of de 
leider. Weekendjes weg, verjaardagen, e.d. worden ruim van te voren gemeld bij de trainer of leider. 
 
10. Vervoer buiten Assen gezamenlijk, binnen Assen op eigen gelegenheid. Het verzamelen, in geval van 
een wedstrijd buiten Assen, doen we bij Pand 17 op de parkeerplaats: De leiding ziet hierop toe. Er 
wordt bij uitwedstrijden buiten Assen in colonne, met iedereen in de gordel, naar de wedstrijd gereden, 
zodat men is verzekerd (los van eventuele eigen ongevallen/schadeinzittendenverzekeringen). 
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11. Bij een thuiswedstrijd dienen de spelers standaard minimaal 30 minuten (vanaf JO13 is dit 45 
minuten), tenzij anders aangegeven door de trainer of leider) voor aanvang van de wedstrijd en bij een 
uitwedstrijd op het door de leiding aangegeven tijdstip aanwezig te zijn. 
 
12. Spelers worden ingedeeld in een team, maar zijn in principe ook inzetbaar voor hogere teams binnen 
de leeftijdscategorie indien dit team een tekort aan spelers heeft. Meedoen met een ander team vindt 
plaats in overleg met de betreffende leiders en ouder(s). 
 
13. Een vorm van prettige omgang die we ook dit seizoen gaan toepassen is om de trainer/leider 
box/high five te geven wanneer de spelers komen voor de training en wedstrijd; ook wanneer spelers 
weer weggaan, geven we weer een box/high five. 
 
14. De groepsapp is enkel en alleen bedoeld voor mededelingen en/of vragen die betrekking hebben op 
het team. Reageer dus alleen als je een reactie hebt die iets toevoegt aan het gesprek, of als er expliciet 
een reactie gevraagd wordt. De deelnemers aan de groepsapp zijn: trainer, leider, spelers, ouder(s) / 
verzorger(s) en eventueel de vaste scheids- en/of grensrechter. 
 


