
 
 

 
 

Basisafspraken Jeugdteams N.I.V.O- Sparta 
 
Wil een team goed functioneren dan zullen er een aantal basisafspraken moeten worden gemaakt welke door eenieder 
geaccepteerd en aanvaard dienen te worden. Onderstaande afspraken zijn dan ook bedoeld om het team, de trainers en de 
begeleiders optimaal te kunnen laten functioneren. Papier is hard echter plezier staat voorop. 
 
TRAININGEN: 
1. Afzeggen voor een training bij de desbetreffende trainer/coach. Alleen bij uitzondering en altijd met een goede reden. 
2. Mist een speler een training dan is het goed deze training in te halen. (bij selectieteams vaak verplicht) De spelers die de 

week voor een wedstrijd maar éénmaal hebben getraind, komen niet in aanmerking voor een plaats in de basis elf. 
Hersteltraining en revalidatietraining op advies van de fysio, verzorger of trainer tellen als training mee.  

3. Ten aanzien van de trainingen zorgt men ervoor dat iedereen 5 min aanvang op het trainingsveld staat. Spelers moeten zelf 
rekening houden met een eventuele medische behandeling.  

4. De leiders/trainers dienen 10 minuten voor aanvang van hun training, hun trainingsspullen opgehaald te hebben bij de 
desbetreffende beheerder. Zo heeft deze de kans om de trainers die klaar zijn met trainen ook weer te hulp te staan. 

 
WEDSTRIJDEN: 
1. Spelers die wissel staan en willen weten waarom of vragen hebben over de opstelling kunnen dit altijd aan de trainers 

vragen. De trainer neemt dus niet altijd het initiatief om uitleg te geven. 
2. Te laat aanwezig zijn, zonder een telefoontje vooraf, betekent meestal dat je wissel staat. Komt dit vaker voor dan volgen 

er disciplinaire maatregelen. 
3. Als je op de wedstrijddag geschorst of geblesseerd bent, Is het goed voor het teamgevoel dat je we bij het elftal 

aanwezig bent, ook bij de wedstrijdbespreking. 
4. Bij een eventuele afgelasting of op een vrije zaterdag wordt er bij voorkeur iets anders gedaan, bijvoorbeeld: een training 

conditietraining of een andere activiteit. 
 
MEDISCH: 
1. Als je een blessure hebt waarvan je vermoedt dat je niet kunt trainen dan wel een wedstrijd spelen meldt dit zo snel 

mogelijk bij de trainer en/of verzorger, ruim voor aanvang van de training dan wel wedstrijd. 
2. Als je geblesseerd bent kom je toch altijd op tijd naar de training of wedstrijd om je te laten behandelen door de verzorger 

of clubfysio. Ook altijd je trainingsspullen meebrengen. Op deze wijze blijf je goed betrokken bij het team/groepsproces.  
3. Na een blessureperiode bepaalt de trainer i.o.m de verzorger en/of fysio wanneer je weer speelklaar bent. Natuurlijk wordt 

er goed naar je geluisterd. 
4. Moet je vanwege een blessure voor een training of wedstrijd uitgebreid behandeld worden door de verzorger of fysio, 

spreek dan met hem een tijd af. Zorg er in ieder geval voor dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent de fysio is er niet 
alleen voor jou. 

5. Douchen heeft op wedstrijddagen als trainingsdagen de voorkeur. Dit is goed voor het groep/teamgevoel. 
6. Draag wel badslippers zowel in de kleedkamer als tijdens het douchen, dit gaat voetschimmel tegen. 
 
VERENIGINGSKLEDING: 
1. De spelers dragen natuurlijk de beschikbaar gestelde kleding tijdens de trainingen en voor of tijdens de wedstrijd.   
2. Kledingvoorschriften: 

• shirt in broek 
• kousen omhoog. 
• scheenbeschermers verplicht. (Ook door KNVB) 

3. Spelers dienen natuurlijk altijd hun schoenen in orde te hebben. Denk aan veters/noppen en schoon. 
4. De spelers worden geacht hun schoenen aan te kunnen passen aan de weer - en veldomstandigheden. 
5. Sponsoren die kleding willen leveren aan een team worden verzocht eerst contact op te nemen met onze 

sponsorcommissie. 
 
 
 
 



 
ORGANISATIEREGELS: 
1. Wanneer spelers voor tussentijdse voetbal activiteiten worden gevraagd, dienen zij dit altijd te overleggen met hun trainer. 
2. Zaalvoetbal wordt afgeraden i.v.m. blessuregevoeligheid. 
3. Alle spelers zijn er verantwoordelijk voor dat het materiaal dat wordt gebruikt, en dat dit aan het eind van de training 

compleet weer wordt ingeleverd. Trainers zien hierop toe. 
4. Het is een ieders verantwoording dat de kleedkamer netjes blijft. Dit geldt ook voor de kleedkamer bij uitwedstrijden. Na 

afloop van iedere training of wedstrijd wordt de kleedkamer bij toerbeurt schoongemaakt door spelers die hiervoor 
door de trainer of leider zijn aangewezen(corveelijst). De controle op deze activiteiten worden door de trainer/leider 
verricht. 

5. Spelers van NIVO proberen hun vakantie zo in te delen dat ze aanwezig zijn op de trainingen en wedstrijden.  
6. Oorbellen en kettingen mogen tijdens wedstrijden en trainingen geen belemmering zijn voor de prestatie. 
7. Roken en het drinken van alcohol is in en om de kleedkamer, verzorgingsruimte, dug-out en velden verboden. 
 
GEDRAGSREGELS: 
1. Van de spelers wordt fatsoenlijk gedrag verwacht, zowel in het veld, als ook op het sportpark. 
2. Nivo leden hebben respect voor hun trainer, (mede)spelers, beheerders, kantine medewerkers en alle vrijwilligers, laat ze 

in hun waarde respecteer en waardeer hun inzet en om de dingen die ze doen en wie ze zijn. 
3. De (brom)fiets en scooter zijn niet welkom op het sportpark.  
4. De spelers dienen de naam van NIVO en die van de sponsors correct uit te dragen. 
5. Als je ergens op voetbalgebied problemen hebt, neem dan gerust contact op met de begeleiding zodat er over gepraat kan 

worden. Doe dat niet tegenover andere mensen. 
6. Niet over anderen praten maar met anderen praten op de daarvoor bestemde plaatsen zoals in de kleedkamer of tijdens de 

bespreking op de trainingsavonden. 
7. De begeleiding van NIVO stelt het op prijs als spelers hun kritiek en /of opmerkingen delen met de betreffende mensen. 
8. Voetbal is een teamsport. Alle spelers/deelnemers zijn dus belangrijk. 
9. Van iedere speler wordt verwacht dat hij/zij respect toont voor de scheidsrechter, leiders, tegenstanders, medespelers en 

publiek.  
10. Jeugd/Spelers die vernielingen aanrichten worden hiervoor financieel aansprakelijk gesteld. 
11. Bij diefstal of andere vergrijpen wordt de politie ingeschakeld. 
 
OUDERS: 
Nivo Sparta vindt het belangrijk dat de ouders betrokken worden bij de club.  
Zo doet Nivo Sparta o.a. een beroep op de ouders voor:   

• Het vervoer naar uitwedstrijden. 
• Het wassen van de shirtjes. 
• Het elftalleiderschap. 
• Het grensrechterschap. 
• Het organiseren/begeleiden van een of meerdere groepsactiviteiten. 
• Zie vrijwilligersrooster op onze site.  

 
Nivo Sparta verwacht van de ouders: 
1. Positieve belangstelling, maar ook geen overdreven aandacht voor de prestaties van hun zoon of dochter. 
2. Rustig gedrag als bezoeker van de jeugdwedstrijden 
3. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. 
4. Na afloop, ook bij verlies, een sportieve houding en geen afbrekende reacties naar eigen spelers, tegenpartijelftalleiders, 

scheidsrechter en andere ouders. 
5. Thuis zo min mogelijk commentaar dat ingaat tegen de trainer en de club, omdat anders de speler tussen twee vuren 

terecht komt. 
6. Aanwezigheid op de jaarlijkse ouderavond of nieuwjaarsborrel. 
 
Als er bij Nivo Sparta wat gebeurt, waarmee ouders het niet eens zijn, of als er iets niet duidelijk is, kunnen de desbetreffende 
ouders in alle rust aankloppen bij de persoon in kwestie. Mocht dat niet tot tevredenheid stemmen, dan moet u aankloppen bij 
de jeugdcoördinator of de jeugdcommissie. Van de ouders verwachten wij dat zij hun kritiek uiten bij de juiste persoon en dat 
zij deze kritiek nooit ventileren langs het veld tijdens de wedstrijd of een training.  
Van Nivo Sparta lid zijn betekent, dat de speler en zijn ouders de trainers, elftalbegeleiders, de werkwijze en de regels van 
onze vereniging accepteren. 
 
 



 
VOORBEELD WASROOSTER WEDSTRIJDSHIRTJES/ CORVEEDIENST KLEEDKAMER: 
 
Wedstrijd:  Rugnummer:   Naam: 
 
1 Nivo tegen …….  1   Jantje test 
2. ……tegen Nivo 2   Sjaantje wast 
Etc   etc   etc 
 
 
VOORBEELD RIJ-ROOSTER: 
 
Maak 3 of 4 groepen ouders afhankelijk aantal spelers: 
 
Rij Groep A Rij Groep B Rij Groep C 

Piet ouder van Jeanette ouder van Agmed ouder van 

Jan ouder van Grat ouder van Joesoef ouder van  

Dagmar ouder van Hossem ouder van Danielle ouder van 

Jordy ouder van Jarno ouder van Sjors ouder van 

Ouders dienen zelf onderling te wisselen, let op geef dit wel door aan de trainer of leider. 
 
 
Wedstrijd 1 rijd Groep A 
Wedstrijd 3 rijd groep B  
Wedstrijd 5 rijd groep C 
Etc 
 
Dit rooster kun je als trainer/leider op deze manier wel 6 tot 8 weken van tevoren maken. Hierna hoef je alleen bij 
afgelastingen even op te letten dat de juiste groep gecommuniceerd is. 
 
 
 


