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Beste voetbalvrienden,  

Dit boekje is bedoeld voor spelers van Madese Boys en hun ouders / 

verzorgers. Er staat veel informatie in over de afspraken die binnen de 

vereniging gelden. Op www.madeseboys.nl vind je altijd de meest actuele 

versie van dit boekje. Daarnaast vind je op de website ook andere handige 

documenten om te lezen: 

1. Informatie voor spelers/ouders 

2. Meerjaren beleidsplan 2014-2020 

3. Technisch Beleidsplan Technische Voetbal Zaken (TVZ) 2014-2020 

 

Wij wensen je veel voetbalplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB In verband met de leesbaarheid spreken we overal in het document over 

spelers. Uiteraard bedoelen we daarmee ook de speelsters. 

http://www.madeseboys.nl/


Informatie voor spelers en ouders/verzorgers v.v. Madese Boys • november 2022 

 

3 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................... 3 

1. Algemeen ........................................................................................ 5 
Leider/trainer ................................................................................................... 5 
Categoriecoördinator ...................................................................................... 5 
Vertrouwenspersoon ....................................................................................... 5 
11 gedragsregels Madese Boys ..................................................................... 5 
Lidmaatschap ................................................................................................. 5 
Spelerspas ...................................................................................................... 6 
Verzekering ..................................................................................................... 6 
Algemene uitgangspunten jeugdopleiding Madese Boys ............................... 6 
Bijeenkomsten ................................................................................................ 6 
Sponsoring ...................................................................................................... 6 
Internet, e-mail, social media en telefoon ....................................................... 6 
Kleding ............................................................................................................ 7 
Trainingsmateriaal .......................................................................................... 8 
Activiteiten ...................................................................................................... 8 
Clubhuis .......................................................................................................... 8 
Hoe wordt een team samengesteld? .............................................................. 9 
Wat zijn de criteria voor de teamindeling?.................................................... 10 
Is de teamsamenstelling definitief? .............................................................. 10 
Team van de week ....................................................................................... 11 
Kampioenschap ............................................................................................ 11 
Roken en Alcohol .......................................................................................... 11 
Spelplezier - Tips voor ouders en supporters: .............................................. 11 

2. Trainingen en wedstrijden ........................................................... 12 
Gaan en komen jeugd .................................................................................. 12 
Trainen .......................................................................................................... 12 
Afmelden ....................................................................................................... 13 
Afgelasting training ....................................................................................... 13 
Warming up/ blessures ................................................................................. 13 
Voor en na de wedstrijd ................................................................................ 14 
Richtlijnen vervoer jeugdleden ..................................................................... 15 
Vervoer van 'andere' kinderen ...................................................................... 15 
Douchen ....................................................................................................... 15 



Informatie voor spelers en ouders/verzorgers v.v. Madese Boys • november 2022 

 

4 

Afgelasting wedstrijden ................................................................................. 15 
Wisselbeleid .................................................................................................. 16 
Vervroegd over naar senioren of oudere leeftijdscategorie.......................... 16 
JO19-spelers beschikbaar voor selectie senioren ........................................ 17 

Bijlage: 11 gedragsregels ................................................................ 18 
De 11 gedragsregels van v.v. Madese Boys ................................................ 18 

Bijlage: Huisregels kleedaccommodatie ......................................... 19 
 

  



Informatie voor spelers en ouders/verzorgers v.v. Madese Boys • november 2022 

 

5 

1. Algemeen 

Leider/trainer 

Ieder team heeft een leider/trainer. De leiders en trainers zijn je eerste 

aanspreekpunt. Mocht je iets niet kunnen bespreken met je leider/trainer, dan 

is een afspraak met de categoriecoördinator mogelijk. 

Categoriecoördinator 

Iedere categorie (senioren, dames, jeugd: O19/O18, O17/O16, O15/O14, 

O13/O12, O11/O10, O9 tot en met O7) heeft een coördinator. De coördinator 

is het aanspreekpunt voor leiders, trainers, spelers en ouders. Op de site kun 

je onder de knop WIE=WIE vinden wie de coördinator is van jouw categorie. 

Vertrouwenspersoon 

Binnen de vereniging zijn twee vertrouwenspersonen actief. Hun gegevens 

vind je op de website. Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon 

als je het gevoel hebt dat je niet ‘gehoord’ wordt of niet weet waar je met je 

vragen of gevoelens naar toe kunt. 

11 gedragsregels Madese Boys 

Bij Madese Boys gelden 11 gedragsregels waaraan alle leden zich dienen te 

conformeren; ook gelden deze regels voor de ouders van de leden.  

De 11 regels zijn te vinden op de website van Madese Boys en in de bijlage 

bij dit boekje. We gaan ervan uit dat iedereen binnen de vereniging op de 

hoogte is van deze regels en er zich uiteraard ook aan houdt. 

Lidmaatschap 

Heb je potentiële leden in je omgeving? Bij Madese Boys is het mogelijk om 

proeftrainingen te volgen. Geïnteresseerden mogen drie weken gratis trainen. 

Alle jeugdige geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de 

proeftrainingen bij de categoriecoördinator. Volwassenen melden zich 

hiervoor aan bij de coördinator seniorenvoetbal. Enthousiastelingen die na de 

proeftrainingen besluiten om lid te worden, moeten zich inschrijven bij de 

ledenadministratie. Dat kan via www.madeseboys.nl. De categoriecoördinator 

neemt vervolgens contact op. 

http://www.madeseboys.nl/
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Spelerspas 

Vanaf de O13-jeugd moet elk lid een digitale spelerspas van de KNVB 

hebben. Als hier kosten uit voortvloeien zijn deze voor rekening van de speler. 

Verzekering 

Ieder lid van Madese Boys is aanvullend verzekerd via een collectieve 

aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering bij KNVB activiteiten. Voor meer 

informatie kun je terecht bij de algemeen secretaris van Madese Boys. 

Algemene uitgangspunten jeugdopleiding Madese Boys 

De bedoeling van Madese Boys is om de voetballende jeugd een goede 

voetbalopleiding te bieden, waarin elke speler maximale ontwikkelingskansen 

heeft (zijn eigen top halen). Belangrijk hierin is natuurlijk dat iedere speler dit 

met zeer veel plezier doet (spelvreugde). Tot en met de O15-jeugd staat de 

opleiding centraal. Training is belangrijker dan het resultaat van de wedstrijd. 

Bijeenkomsten 

2e maandag in oktober: algemene ledenvergadering (ALV).  

Alle leden (vanaf 18 jaar), leiders en trainers zijn daar welkom. 

Sponsoring 

Madese Boys heeft een zeer actief sponsorbeleid. Als je op het gebied van 

sponsoring iets wilt ondernemen, neem dan contact op met de voorzitter van 

de sponsorcommissie. Benadert een potentiële sponsor je over de 

mogelijkheden tot sponsoring binnen onze vereniging? Verwijs hem of haar 

dan door naar de sponsorcommissie: sponsoring@madeseboys.nl. 

Op onze website www.madeseboys.nl staan de sponsormogelijkheden en 

pakketten omschreven. 

Internet, e-mail, social media en telefoon 

Neem regelmatig een kijkje op onze website madeseboys.nl. 
De vereniging is ook actief op: 

• Facebook:  https://www.facebook.com/Madeseboys/ 

• Instagram:   https://www.instagram.com/madeseboys/ 

• Twitter:  https://twitter.com/madeseboys 

mailto:sponsoring@madeseboys.nl
http://www.madeseboys.nl/
https://www.facebook.com/Madeseboys/
https://www.instagram.com/madeseboys/
https://twitter.com/madeseboys
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Afgelastingen kun je ontvangen per sms (betaald) of e-mail (gratis). Je kunt je 
daarvoor aan- en afmelden via afgelastingen-per-sms-email/. Maar uiteraard 
worden afgelastingen ook aangegeven op de website. 
We vragen je om je e-mailadres en telefoonnummer door te geven aan je 
categoriecoördinator zodat deze je nog beter en sneller kan informeren. 
 
Verder: ben positief met hetgeen je plaatst op social media. Denk eraan dat 
een bericht voor een ander soms heel anders kan overkomen. 
 
Kleding 

Madese Boys verzorgt voor alle teams uniforme wedstrijdkleding. Veelal is dit 

kleding die door een sponsor bekostigd wordt. Wanneer voor een team geen 

sponsorkleding beschikbaar is, stelt de vereniging een blanco tenue 

beschikbaar inclusief twee coachjassen voor de begeleiding. Bij sommige 

teams worden ook tassen, (extra) coachjassen en tassen beschikbaar gesteld 

volgens de geldende sponsorpakketten. Keepers van de mannen 

seniorenselectie krijgen één keer per jaar één paar keepershandschoenen. 

Alle spullen blijven eigendom van Madese Boys. 

Zorg ervoor dat je deze kleding draagt. De trainer kan een speler reserve 

zetten als deze zijn kleding niet draagt. Wanneer kleding regelmatig niet wordt 

gedragen kan een schorsing opgelegd worden. Om ervoor te zorgen dat de 

kleding netjes blijft, mag deze alleen worden gedragen bij voetbalactiviteiten. 

Dit geldt uiteraard ook voor de trainingspakken en coachjassen. 

Alle regels voor het gebruik van kleding vind je op de website onder het kopje 

sponsoring. Zorg ervoor dat je correct gekleed het veld opgaat. 

Scheenbeschermers aan, kousen omhoog, shirt in de broek en kettingen of 

oorbellen uit of afgeplakt. Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van 

scheenbeschermers verplicht. Bij lage temperaturen draag je een 

trainingsbroek. Dit houdt in dat we na de herfstvakantie tot ongeveer 1 maart 

trainen in trainingsbroek. Tevens is het de bedoeling om op toerbeurt de 

tenues van het team te wassen. Het schema hiervoor wordt door de leider 

bekend gemaakt. 

Aan het eind van het seizoen dienen ALLE teams de kleding in te leveren bij 

de kledingcommissie. De data worden tijdig bekend gemaakt via de site. 

Wanneer kleding kapot/vermist is, wordt dit middels het verstrekken van een 

https://www.madeseboys.nl/864/afgelastingen-per-sms-email/
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factuur aan de leider in rekening gebracht.  

De kosten hiervan worden jaarlijks door de sponsor-/kledingcommissie 

bepaald. Wanneer er nog vragen zijn over de kleding kun je via de mail 

contact opnemen met de kledingcommissie (kleding@madeseboys.nl). 

Trainingsmateriaal 

Madese Boys stelt per team voldoende ballen, hesjes en hoedjes beschikbaar 

voor trainingsdoeleinden. Raakt het team spullen kwijt dan gelden de 

volgende tarieven (kosten voor rekening van het team): 

• Bal: € 20,- per stuk 
• Hesje: €  5,- per stuk 
• Hoedje: € 1,- per stuk 
 
Ieder team heeft in het ballenhok een rek met eigen ballen (1 per speler, 

maximaal 15 ballen per elftal en 9 ballen voor de O7 tot en met O11). Zorg 

ervoor dat na de training alle spullen worden opgeruimd en laat de 

kleedkamer verzorgd achter. Schoenen buiten schoonmaken op de borstels 

en niet tegen de muren. 

Activiteiten 

• Elke donderdag: clubavond (alle volwassenen). 

• Bij afgelastingen en/of vrije weekenden kunnen er, in overleg, alternatieve 

activiteiten georganiseerd worden. 

• De activiteitencommissie organiseert regelmatig een gezellig evenement 

zoals bingo, Sinterklaas, dartavond, FIFA-toernooi e.d. 

Aan het einde van het seizoen worden er allerlei extra activiteiten 

georganiseerd o.a. afsluitende dag(en). 

Clubhuis 

De openingstijden van het clubhuis zijn: 
 
Maandag tot en met woensdag: gesloten 
Donderdag: 20.00 – 24.00 uur 
Vrijdag:  gesloten 
Zaterdag: 08.00 – 19.00 uur (geen alcohol vóór 12 uur) 
Zondag: 08.00 – 19.00 uur (geen alcohol vóór 12 uur) 
 

mailto:kleding@madeseboys.nl)
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Roken is niet toegestaan in het clubhuis.  
Het telefoonnummer van het clubhuis is 0162–68 39 68. 
 
Hoe wordt een team samengesteld? 

In het voorjaar starten de voorbereidingen voor de indeling van de nieuwe 

teams. Het streven is om de indeling eind april / begin mei klaar te hebben. 

Het is een enorme klus om zoveel teams (jeugd en senioren) in te delen. 

Hieronder een overzicht van de stappen die we nemen. 

1) Doorlopend: overleg met leiders, categoriecoördinatoren, bekijken van 

teams/spelers door de commissie technische voetbalzaken. 

2) Maart: advies inwinnen bij trainers en leiders. 

3) Maart: voor de O9-voetballers (1e en 2e jaars) en de J11-voetballers 

1e jaars) organiseren we extra trainingen om nog meer zicht te krijgen op 

de spelers. We trainen twee keer extra met alle spelers en daarna nog 

1-2 keer met een selecte groep. Vanaf het tweede jaar in de O11-jeugd 

organiseren we geen extra trainingen omdat die spelers over het 

algemeen al lang lid zijn en goed bekend zijn bij de commissie technische 

voetbalzaken. 

4) Maart/april: overleg tussen technisch jeugdcoördinator, 

categoriecoördinatoren en hoofdtrainers (oud + nieuw). 

Resultaat: voorlopige samenstelling niet-selectieteams en selectiespelers 

per categorie. 

5) Maart/april: adviezen inwinnen bij leiders en trainers over voorlopige 

samenstelling. 

6) Eind april: de commissie technische voetbalzaken stelt de definitieve 

indeling vast. De O7 tot en met O11-jeugdteams zijn allemaal definitief. 

Voor de O15 tot en met O19-jeugd en de senioren geldt dat de niet-

selectieteams definitief zijn. De selectiespelers voor de O15 tot en met 

O19-jeugd zijn allemaal bekend, maar de selectieteams worden pas na 

4 competitiewedstrijden definitief ingedeeld. Pas dan weet een speler of 

hij/zij bijvoorbeeld in de JO15-1 of JO15-2 gaat spelen. Voor de 

seniorenselectie wordt de definitieve spelersgroep pas na afloop van het 

lopende seizoen bekend. 

7) Eind april / begin mei: bekendmaking nieuwe (selectie)teams via de 

leiders en trainers en de website. 

8) Mei/juni: wedstrijden nieuwe leeftijdsgroepen. 
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Wat zijn de criteria voor de teamindeling? 

De indeling van alle teams gebeurt op basis van leeftijd (geboortejaar) en 

soms op basis van karakter, gedrag en/of positie. Voor de selectieteams 

komen daar een aantal criteria bij: 

• Karakter/gedrag: hoe is het gedrag in een groep? Is een voetballer bereid 

om iets te leren? Is hij/zij coachbaar? 

• Inzet: traint en speelt de speler met hart en ziel of loopt hij/zij snel de 

kantjes eraf? 

• Snelheid (heel belangrijk, maar is beperkt te trainen). 

• Spelinzicht/spelintelligentie. 

• Technische kwaliteit (valt heel goed te trainen). 

De selectieteams bestaan uit de volgende aantallen spelers: 

• Senioren 40 spelers (2 teams: 1e en 2e) en 16 spelers (VR1) 

• JO19 jeugd 16 spelers (1 team: JO19-1) 

• JO17 jeugd 28 spelers (2 teams JO17-1 en JO17-2) 

• JO15 jeugd 28 spelers (2 teams: JO15-1 en JO15-2) 

• JO13 jeugd 28 spelers (2 teams: JO13-1 en JO13-2) 

• JO11 jeugd 30 spelers (3 teams: JO11-1 / JO11-2 / JO11-3) 

• JO9 jeugd 8 spelers (1 team: JO9) 

 
Is de teamsamenstelling definitief? 

Madese Boys hanteert alleen voor de selectieteams (JO19-1, JO17-1, JO17-

2, JO15-1, JO15-2, JO13-1, JO13-2, JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO9 en 1e-2e 

zondag elftal, VR1) een selectieprocedure. Voor de niet-selectieteams worden 

de teams zo goed mogelijk samengesteld op basis van aantallen, leeftijd, etc. 

Gelukkig zijn de spelers en ouders meestal tevreden met de indeling. Elk jaar 

zijn er ook spelers en/of ouders die het niet eens zijn met de samenstelling 

van de teams. Het is echter onmogelijk om aan ieders individuele wensen 

tegemoet te komen. Wij hanteren een zorgvuldige procedure met aandacht 

voor alle spelers. De gepubliceerde indeling heeft dan ook een definitief 

karakter. 
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Team van de week 

• O7 tot en met O11-jeugd spelen (tenminste) een keer per seizoen de 

voorwedstrijd van Madese Boys 1. 

• O13- tot en met O19-jeugd zijn eenmaal per seizoen ’team van de week’.  

• Senioren krijgen een gezamenlijke teamdag. 

Kampioenschap 

Wordt jouw team kampioen? Dan stelt de vereniging consumptiebonnen 

beschikbaar. 

Roken en Alcohol 

Roken en alcoholische dranken in en bij de kleedkamers en  

op het veld zijn niet toegestaan. 

Roken doen we zeker niet net voor of na de wedstrijd of tijdens de rust. 

Roken doen we allen bij de 2 rookzones op het sportpark. 

Spelplezier - Tips voor ouders en supporters: 

Plezier in het voetballen is voor iedereen, spelers en leiders en ouders het 
belangrijkste. Hieronder staan een paar tips om dit te bereiken. 

• Geef blijk van belangstelling, ga zo veel mogelijk mee naar de wedstrijden 

en kom gerust ook een keer naar de training kijken. 

• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon/dochter en zijn medespelers. 

• Blijf altijd positief, juist ook bij verlies, word niet boos. 

• De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u zich niet met zijn 

beslissingen. 

• Winnen maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbalspel. 

Accepteer dit. 

• Laat het coachen over aan de trainer of leider, geef zelf geen 

aanwijzingen. S.v.p. doe dit niet, in het belang van de spelers, deze 

worden afgeleid en daardoor onzeker.  

De leiders geven de aanwijzingen en niet de ouders. Indien ouders dit 

toch doen worden zij vriendelijk benaderd om hiermee te stoppen. 

• Aanmoedigen van de spelers is natuurlijk wel heel leuk. 
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2. Trainingen en wedstrijden 

Gaan en komen jeugd 

De meeste O7 tot en met O11-spelers worden gebracht en opgehaald door 

hun ouders. Zorg dat je weet hoe het kind naar huis gaat.  

De verantwoording voor het veilig komen en gaan ligt immers bij de ouders. 

Maak gebruik van de hoofdingangen. De poortjes die rondom de velden 

staan, zijn alleen bedoeld om ballen die over de omheining zijn geschoten op 

te halen. 

Trainen 

Niet-selectieteams trainen minimaal één keer en maximaal twee keer per 

week. Selectieteams trainen minimaal twee keer en maximaal drie keer 

(periode tot de herfstvakantie) per week. Uitzondering vormen de 

selectieteams senioren. Zij mogen na de herfstvakantie maximaal acht keer 

extra trainen na goedkeuring van de commissie TVZ. 

Madese Boys heeft een beleidsplan en een specifiek opleidingsplan.  

Hierin wordt aangegeven hoe wij de voetbalopleiding zien. De wijze van 

training wordt in het opleidingsplan beschreven. Er wordt met een 

jaarprogramma gewerkt, dat weer onderverdeeld is in maandprogramma’s. 

Deze maandprogramma's worden door de trainers uitgewerkt naar de 

wekelijkse trainingen. 

Om de tijd tijdens de trainingen zo goed mogelijk te besteden is het belangrijk 

de wisselingen tussen de oefeningen zo snel mogelijk te laten verlopen; werk 

hier in het belang van de voortgang van de training aan mee. 

Niemand loopt aan het eind van de training weg van het veld. We ruimen 

gezamenlijk op en gaan gezamenlijk terug naar de kleedlokalen. Het kan zijn 

dat er een groep of een aantal spelers aangewezen wordt om op te ruimen. 

De laatste die de kleedruimte verlaat, zorgt ervoor dat deze netjes achterblijft. 

Zaalvoetbal vindt niet plaats tijdens trainingsuren, bij overtreding van deze 

regel kan de trainer passende maatregelen nemen. 
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Afmelden 

Uiteraard gaan we ervan uit dat de spelers bij de trainingen, wedstrijden en 
activiteiten zoveel mogelijk aanwezig zijn: 

• Afmelden altijd persoonlijk/direct bij de leider/trainer en dus niet per  

e-mail, sms, app of via medespelers. 

• Afmelden voor wedstrijden: tenminste twee dagen voor de wedstrijddag 

(uitgezonderd calamiteiten). 

• Afmelden voor trainingen: tenminste één dag voor de training 

(uitgezonderd calamiteiten). 

Meld je op tijd af; een training voorbereiden vergt veel tijd. Het is zeer 

vervelend op het laatste moment de oefenstof te moeten aanpassen. Indien je 

dit niet op tijd doet, sta je de volgende wedstrijd de eerste helft reserve. 

Afgelasting training 

Trainingen gaan in principe altijd door. De verantwoording voor afgelasting ligt 

bij de consul / terreinbeheerder. Hij bepaalt waar wel en vooral waar niet 

getraind mag/kan worden. Aan hand van een prioriteringslijst (aanwezig in de 

beheerdersruimte) bepa(a)l(en)t de betrokken hoofdtrainers(s) wie er 

vervolgens kunnen trainen. 

Bij twijfel kun je natuurlijk altijd informeren bij de beheerdersruimte of een van 

de trainers. Per website worden afgelastingen bekend gemaakt. 

Telefoonnummer beheerdersruimte: 0162-68 00 84. 

Gaat het onweren tijdens de training? Dan moet IEDEREEN verplicht het veld 

verlaten. In de kleedkamers wacht je met je team tot het onweer voorbij is. 

Spelers gaan tijdens het onweer niet naar huis. Het staat ouders uiteraard vrij 

om hun kind te komen ophalen. 

Warming up/ blessures 

Een goede warming up is belangrijk. Dit voorkomt blessures. Probeer zo 

weinig mogelijk te rekken, maar met dynamische vormen je spieren warm te 

maken. Heb je een blessure, meld dit dan zo snel mogelijk bij de trainer zodat 

er ook zo snel mogelijk gehandeld kan worden. In overleg met de 

categoriecoördinator kan behandeling plaatsvinden door de verzorgers van de 

seniorenselectie. 
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Madese Boys werkt samen met Jau® Centrum in Beweging aan het 

voorkomen van blessures of een snel herstel van een blessure. Iedere 

dinsdagavond kunnen leden tussen 18.00 -19.00 uur zich melden bij de 

verzorgingsruimte naast kleedkamer 1 voor een gratis inloopspreekuur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig. Het sportspreekuur en het advies zijn geheel 

gratis. Mocht er in overeenstemming sprake zijn van een vervolgbehandeling 

dan wordt deze in rekening gebracht bij de verzekeraar óf als er geen 

aanvullende verzekering is afgesloten, bij de cliënt zelf. 

Spelers die langer dan drie maanden geblesseerd zijn, betalen contributie van 

‘rustend lid’. Neem hiervoor zelf contact op met de ledenadministratie. De 

geblesseerde speler kan tijdens die periode géén beroep doen op de 

masseur. 

Voor en na de wedstrijd 

Uiteraard is het van belang dat iedereen weet waar en wanneer hij moet 

voetballen. 

Op www.madeseboys.nl staat vermeld welk team waar en wanneer moet 

voetballen, MAAR aanvangstijden kunnen op het laatste moment altijd nog 

wijzigen. Bij uitwedstrijden moet iedereen vertrekken vanuit het clubhuis. We 

kiezen voor een centraal verzamelpunt om te kunnen controleren dat 

iedereen er op tijd is. Voor de speler die te laat komt op een wedstrijddag 

(wordt bepaald aan de hand van de klok in het clubhuis) geldt dat deze in 

ieder geval de eerste helft reserve staat. 

Voor het begin van de wedstrijd geven de twee teams elkaar een hand. Na de 

wedstrijd wordt de scheidsrechter bedankt voor het fluiten van de wedstrijd. 

Geef ook de spelers van de tegenpartij een hand (“bedankt voor de wedstrijd 

en/of proficiat met de overwinning”). Je schoenen buiten schoonmaken op de 

borstels en niet tegen de muren! Laat de kleedkamer van je eigen team 

schoon achter! (ook bij uitwedstrijden). 

Gele en/of rode kaarten dienen binnen twee weken door de speler zelf 

betaald te worden op het wedstrijdsecretariaat (bestuurskamer); wanneer een 

kaart niet binnen deze termijn betaald is, mag een speler niet voetballen! 

http://www.madeseboys.nl/
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Spelers die twee wedstrijden op één dag moeten spelen krijgen twee 

consumptiebonnen. De trainer/leider kan de bonnen ophalen in de 

bestuurskamer. 

 

Richtlijnen vervoer jeugdleden 

• Kinderen kleiner dan 1,35 meter in een goedgekeurd kinderzitje.  

Kinderen boven de 1.35 meter: autogordel om en eventueel een 

kinderzitje / stoelverhoger gebruiken. 

• Maximaal drie kinderen/personen achterin, allemaal met de autogordel 

om. 

• Niet roken in de auto, niet rijden onder invloed van alcohol. 

• Bestuurder in het bezit van een geldig rijbewijs, auto APK-gekeurd. 

• Als een kind tot 12 jaar niet volgens de regels vervoerd wordt, is de boete 

voor de bestuurder. 

Vervoer van 'andere' kinderen 

(Pleeg)ouders zijn verplicht voor hun eigen kind(eren) een kinderzitje in de 

auto te hebben. Maar er rijden ook weleens andere kinderen mee. Bij dit soort 

incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen 

kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) alleen een gordel 

gebruiken. Zorg, als dit soort vervoer regelmatig voorkomt, voor één of meer 

extra stoelverhogers, want dat is echt veel veiliger. 

Douchen 

Douchen na de wedstrijd en de training is verplicht (behalve tijdens onweer). 

Afgelasting wedstrijden 

De KNVB kan competitie- en bekerwedstrijden afgelasten. Ook Madese Boys 

kan dit doen, bijvoorbeeld omdat de velden niet bespeelbaar zijn. 

Bij algemene afgelasting kan elk team 1x per seizoen gebruikmaken van een 

sporthal. 
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Wisselbeleid 

Alle teams (senioren en jeugd): 

1. Er dient te worden getracht dat alle spelers ongeveer hetzelfde aantal 

speelminuten krijgen over het hele seizoen (alle wedstrijden 

meegenomen) waarbij de spelers op toerbeurt starten als basisspeler 

(eventueel in een ander team). 

2. Uitzonderingen gelden in gevallen van mindere trainingsopkomst, 

blessures, ziekte, schorsingen en bij inzet- en gedragsproblemen. 

Madese Boys 1, JO19-1 en JO17-1: 

3. Voor senioren selectie 1, JO19-1 en JO17-1 geldt dat het sterkste team 

speelt in competitie- en bekerwedstrijden, waarbij de gehele technische 

staf weloverwogen omgaat met wisselspelers en rekening houdt met 

regels 1 en 2. 

4. In aanvulling op regel 3 geldt dat voor de ontwikkeling en het plezier van 

het individu een speler die twee keer wissel heeft gestaan, de 

eerstvolgende wedstrijd start bij het 1e team of het 2e team. 

Alle teams (senioren en jeugd, inclusief Madese Boys 1, JO19-1 en 

JO17-1 

5. Alle teams dienen een transparant, reproduceerbaar en controleerbaar 

overzicht bij te houden van speelminuten en trainingsopkomst van de 

individuele spelers. 

6. Een speler die bij een ander team wordt meegevraagd, dient minimaal  

1/3 deel van de wedstrijd te spelen. Bij een wedstrijd van 90 minuten 

betekent dit dat minimaal 30 minuten dient te worden gespeeld.  

Deze regel geldt niet voor spelers die mee worden gevraagd bij het 1e 

elftal (zondag) van Madese Boys. 

Vervroegd over naar senioren of oudere leeftijdscategorie 

1. Voor JO11, JO13 en JO15-spelers is het niet mogelijk vervroegd over te 

gaan naar een andere leeftijdscategorie. Voor spelers met een 

uitzonderlijk talent is voldoende te leren op technisch en tactisch gebied. 

In overleg met de technisch coördinator en hoofdtrainer wordt bekeken 

wat er mogelijk is om te voorkomen dat zijn ontwikkeling stagneert. 

2. Een JO17 en JO19-speler met een uitzonderlijk talent kan vervroegd over 

naar een andere leeftijdscategorie. Dit gaat altijd in overleg met ouders, 

speler en coördinator. 

3. In overleg met de commissie TVZ kunnen JO19-spelers met een 

uitzonderlijk talent vervroegd over naar senioren mits deze een vaste 
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basisplaats kunnen bemachtigen in het 1e elftal van Madese Boys.  

De hoofdtrainer van Madese Boys verzorgt een meer dan goede 

begeleiding voor deze jonge speler en rapporteert aan de TVZ over zijn 

ontwikkeling en bevindingen. Mocht deze basisplaats verloren gaan dan 

speelt deze speler weer in de JO19-jeugd bij zijn leeftijdsgenoten. 

JO19-spelers beschikbaar voor selectie senioren 

1. De JO19-jeugdtrainer is op donderdagavond aanwezig bij het overleg met 

selectietrainers senioren. Het kan nodig zijn dat JO19-jeugd spelers op 

zondag beschikbaar moeten zijn voor 1e of 2e elftal. 

2. Als een JO19-speler in de basis staat bij het 1e elftal speelt hij niet op 

zaterdag met de JO19-jeugd selectie. Ook mag deze speler op 

zaterdagavond niet zaalvoetballen. Indien een JO19-speler bij het 2e elftal 

in de basis staat mag hij op zaterdag wel spelen bij zijn eigen team.  

Er moet wel op een verantwoorde manier omgegaan worden met de 

belasting van de speler. 
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Bijlage: 11 gedragsregels 

 

De 11 gedragsregels van v.v. Madese Boys 

 

1. Wij behandelen iedereen met respect. 

 

2. Ga met de ander om, zoals je ook wilt dat er met jou omgegaan wordt. 

 

3. Wij praten mét elkaar en niet over elkaar. 

 

4. Bij Madese Boys tonen wij altijd sportiviteit, binnen en buiten het veld. 

 

5. Wij dragen uit dat wij in alles een voorbeeld zijn voor anderen. 

 

6. Voor en na de wedstrijd geven wij de tegenstander een hand. 

 

7. Wij tonen respect voor de beslissingen van de scheidsrechter en 

bedanken hem na de wedstrijd. 

 

8. Wij houden ons aan gemaakte verenigings- en teamafspraken. 

 

9. Wij laten kleedkamers, het terrein en het clubhuis opgeruimd achter. 

 

10. De voetbalschoenen moeten buiten op de borstels worden 

schoongemaakt. 

 

11. Roken en alcoholische dranken zijn verboden in de 

kleedkameraccommodatie en op het veld. 

In geval van vernieling, vandalisme, diefstal, openbare geweldpleging, gebruik 

van/handel in drugs wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. 
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Bijlage: Huisregels kleedaccommodatie  

 

• Volg altijd de aanwijzingen van de beheerder op. 

• Gebruik de kleedlokalen en de toiletruimten waarvoor ze zijn bedoeld en 

laat ze na gebruik correct en schoon achter. 

• Maak je schoenen buiten schoon op de daarvoor bestemde borstels. 

• Voetballen in de gang en kleedlokalen is niet toegestaan. 

• Drinken van alcoholische drank of roken is niet toegestaan. 

• Gebruik de nooduitgang aan het einde van de gang alleen in geval van 

nood. 

• De beheerder en de vereniging zijn niet verantwoordelijk voor vermissing 

of diefstal van bezittingen van spelers, trainers, leiders en 

scheidsrechters. 

• Ga de kleedlokalen pas binnen na toestemming van trainer en/of 

beheerder en gebruik ze uitsluitend voor omkleden en douchen. Ruim de 

kleedlokalen na gebruik gezamenlijk op. 

• De leiders/trainers zijn continu aanwezig in of direct bij de kleedlokalen bij 

gebruik bij wedstrijden en bij trainingen. 

• De voetbalschoenen zijn schoon bij het betreden van het kleedlokaal. 

• Gebruik van de kleedlokalen: 

o Afval, zand en gras in de daarvoor bestemde afvalbak. 

o Tassen staan op de grond onder de banken en de kleding hangt aan 

de kapstok. Dus laat geen kleding rondslingeren maar hang deze 

netjes op of doe die in je tas. 

o Blijf van andermans spullen af. 

o Spelen met en het gebruik van een bal is ten strengste verboden. 

o Open en sluit de deuren alleen met de klink en uitsluitend met de 

hand. 

o Het is niet toegestaan om op de banken te gaan staan. 

o In verband met hygiëne adviseren we nadrukkelijk badslippers te 

dragen. 

o De leiders/trainers dienen erop toe te zien dat het kleedlokaal schoon 

wordt achtergelaten. 

o Vloer van de douches aantrekken naar de doucheput en vloer van het 

kleedlokaal veegschoon achterlaten. Geen vuil in of op de afvoerput 
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vegen maar met handveger en blik opvegen en in de afvalbak 

deponeren. Bezems, handveger en blik hangen in de gang. Hang ze 

na gebruik weer terug in de daarvoor bestemde houder. 

o Schoonmaken (afspoelen onder de kraan) en/of afkloppen tegen de 

deuren/muren van voetbalschoenen is ten strengste verboden in de 

kleedaccommodatie. Gebruik de daarvoor bestemde borstels. 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedlokalen, maar geef deze 

in bewaring bij de trainer of leider. 

• Het veroorzaken van geluidsoverlast (bijvoorbeeld harde muziek) is niet 

toegestaan tijdens trainingsavonden. 
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