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Inleiding 
 
Binnen vpv Purmersteijn zijn er gedragsregels opgesteld voor jeugdselectiespelers en 
vastgelegd in dit Gedragsreglement. Iedere jeugdselectiespeler wordt geacht deze te kennen. In 
dit document zijn er tevens enkele aanvullende regels opgenomen voor hun ouders.  
 
Door deel uit te maken van een jeugdselectieteam van Purmersteijn, verplichten spelers en 
ouders zich om zich aan deze gedragsregels te houden.  
 
Voetbal Technische Zaken Jeugd 
vpv Purmersteijn 
 

 
1. Wedstrijden en trainingen 
 
1.1 Bij wedstrijden altijd op de afgesproken tijd en locatie aanwezig zijn. 

 
1.2 Alle mensen in de begeleiding worden door de spelers aangesproken met “U”, ”mevrouw”, 
“meneer” of “trainer”. Voornamen worden niet gebruikt, tenzij dit duidelijk door de begeleider 
wordt toegestaan.  

 
1.3 Word je bij een training of wedstrijd weggestuurd, dan verlaat je het sportcomplex niet. Direct 
na de training of wedstrijd volgt er een gesprek met de trainer of wordt daarvoor een afspraak 
gemaakt. 
    

1.4 Vanaf de JO17-junioren is de aanvoerder verantwoordelijk voor de groep, wanneer er geen 
begeleiding in de buurt is. De andere teamleden volgen zijn aanwijzingen op.  
 
1.5 Een speler is zelf verantwoordelijk voor zijn voetbalspullen en de materialen van de 
vereniging, ongeacht zijn leeftijd.  

 
1.6 Bij de warming-up, als voorbereiding op de wedstrijd, draagt elke speler het zelfde tenue. 
Voorafgaand aan de warming-up wordt besloten, welke kleding aangetrokken wordt (met of 
zonder trainingspak, compleet trainingspak of alleen jasje, enz.). 
 
1.7 Na afloop van een training of wedstrijd zijn alle spelers verantwoordelijk voor het compleet 
opruimen van de materialen en het netjes achterlaten van de kleedkamers. 
 
 
2. Kleding 
 
2.1 Door Purmersteijn verstrekte (gesponsorde) kleding blijft eigendom van de vereniging. 
                                                                                                                                                      
2.2 Voor jeugdselectiespelers vanaf JO13 en ouder is er de verplichting om voor eigen rekening 
een kledingpakket aan te schaffen. Deze kleding dient dan te worden gedragen op trainingen en 
wedstrijddagen. Dit "Selectiepakket" van Purmersteijn is te koop bij Sport 2000 in Purmerend en 
ook te bekijken en bestellen via de webshop welke Sport 2000 voor Purmersteijn heeft 
aangemaakt. Het is, in tegenstelling tot regelingen bij veel andere verenigingen, niet verplicht 
om ieder seizoen een nieuw pakket aan te schaffen. Wanneer er zuinig met het pakket wordt 
omgegaan, moet het mogelijk zijn om minimaal 2 jaar met het pakket te doen. Wel zal iedere 3 
jaar door de kledingsponsor een nieuwe lijn worden ingevoerd, waardoor vervanging 
noodzakelijk zal zijn. Na de invoering van een nieuwe lijn zal een overgangsjaar gelden, waarin 
het nog een seizoen wordt toegestaan om de oude lijn te dragen. 
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2.3 De spelers zijn er zelf voor verantwoordelijk, dat hun kleding compleet, netjes en 
representatief is. Bij vermissing of kapotte kleding dient de speler zelf voor vervanging of 
reparatie te zorgen; 
 
 
3. Spelen bij andere verenigingen, BVO's en KNVB selectieteams 
 
3.1 Testtrainingen, oefenwedstrijden, stages, open dagen e.d. bij andere verenigingen, BVO's of 
KNVB selectieteams zijn alleen dan toegestaan, indien dit de officiële activiteiten bij het eigen 
team niet verstoort. Over deelname aan dergelijke activiteiten, zal de eigen trainer tijdig en 
vooraf geïnformeerd moeten worden. 
 

 
4. Ouders en verzorgers 
 

4.1 Bij uitwedstrijden dient er voldoende vervoer aanwezig te zijn. De ouders/verzorgers zijn er 
met elkaar voor verantwoordelijk, dat de spelers met auto’s kunnen worden vervoerd. 
 
4.2 De ouders/verzorgers zijn er met elkaar voor verantwoordelijk, dat ieder team in ieder geval 
een elftalleider heeft en vanaf de JO13 een assistent-scheidsrechter (grensrechter/vlagger). 
 
4.3 Er zijn altijd veel vrijwilligers nodig bij een voetbalvereniging (scheidsrechters, hulp bij 
activiteiten, hulp in de kantine, etc.). Lijkt dat u leuk en heeft u daarvoor de gelegenheid, dan 
vernemen wij dat graag.  
 
4.4 U wordt verzocht, om tijdens de wedstrijden en trainingen achter de hekken te blijven en niet 
in de kleedruimtes te komen. Voor en na de wedstrijden en trainingen kan uiteraard aan onze 
jongste spelers hulp worden geboden bij het omkleden. 
 

4.5 Tijdens wedstrijden en trainingen is het niet toegestaan om met woord of gebaar 
aanwijzingen te geven (coachen) of negatief commentaar te geven op de spelers, trainers, 
scheidsrechters of assistent-scheidsrechters. Aanmoedigingen zijn natuurlijk welkom. 
 
4.6 Wanneer u het niet eens bent met een trainer/leider, met zaken binnen de vereniging, of u 
heeft goede suggesties, dan verzoeken wij u een afspraak te maken voor een later tijdstip. De 
wedstrijddag is hiervoor geen geschikt moment. 
 

Tips voor ouders van onze (jongste) jeugdspelers; 
 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de wedstrijd van uw kind. 
 Wees enthousiast, stimuleer uw kind en zijn medespelers. 
 Blijf altijd positief en wordt niet boos, juist bij verlies. De volgende keer beter. 
 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met 

zichzelf en met de tegenstander. 
 Laat het coachen over aan de trainer/leider.  
 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich daarom niet met zijn/haar beslissingen. 
 Wilt u echt met het voetbal bezig zijn, volg dan de cursus jeugdvoetbal spelleider of 

jeugdvoetbal trainer. 
 Als uw kind talent heeft, dan wordt dat heus wel opgemerkt (ook bij Purmersteijn). 
 Dus.... benadruk bij uw kind vooral het belang van plezier in het voetbal hebben. Rem al te 

hoge verwachtingen bij uzelf en uw kind af. Op deze leeftijd zijn kinderen een teleurstelling 
als ze niet geselecteerd worden snel te boven, mits u er niet teveel druk op legt. Een kind dat 
op zijn eigen niveau speelt leert meer, leert beter samenspelen en ervaart bovenal meer 
plezier aan het voetbal. 


