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Uw wegwijzer binnen de club 

Informatie over 

Sportclub Silvolde 

 
“Met plezier naar resultaat” 

 

http://www.sportclubsilvolde.nl/


Introductie 

In deze wegwijzer, die is bedoeld voor alle (nieuwe) leden en ouders / verzorgers, 

willen wij u vertellen over het voetballen bij Sportclub Silvolde. U vindt informatie over 

de organisatie, waar we voor staan, en handige weetjes. Nadere informatie over de 

voetbalvereniging is te vinden op onze uitgebreide website www.sportclubsilvolde.nl. 

Met ruim 20.000 bezoekers per maand zijn wij één van de best bekeken websites van 

het amateurvoetbal! We zijn ook te volgen via Facebook en Twitter. 

 

Geschiedenis 

Sportclub Silvolde is opgericht 1 mei 1915 en heeft een rijke geschiedenis, die de 

vereniging tot in de verre omtrek bekend en gewaardeerd maakt. Ooit waren er in 

Silvolde drie verenigingen. Dat waren ZwartWit, Velocitas en RKVVS. Nadat ZwartWit 

en Velocitas al eerder waren samengegaan, volgde in 1947 een fusie tussen ZwartWit 

en RKVVS. Nu nog speelt Silvolde in zwart-wit gestreepte shirts. In 2015 hebben we 

het 100-jarig bestaan gevierd, opgesierd met promotie van de hoofdmacht naar de 

landelijke hoofdklasse, en de aanduiding ‘koninklijke’. 

Sportclub Silvolde is een heel leuke, gezellige en bovenal actieve voetbalclub, waar 

iedereen elkaar kent en waardeert. Plezier in het spel staat bij ons voorop, echter 

hebben wij ook oog voor ontwikkeling van talent. Ons motto is dan ook ‘met plezier 

naar resultaat’! Wij zijn een actieve vereniging waar voetbal, ‘fairplay’ en een 

gezellige en gemoedelijke sfeer hoog in het vaandel staan. 

 

Waar staan we voor  

Wij willen een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. We zijn een dorpsclub 

waar velen elkaar kennen en graag ontmoeten.  

Het opleiden van jeugd is breed verankerd in onze vereniging. Dit geldt zowel voor 

recreatief als prestatief voetbal. Spelers de mogelijkheid geven zich door te 

ontwikkelen is een belangrijke pijler van ons beleid. Wij zetten in op de jeugd en 

jeugdtrainers om de groei naar de senioren, waaronder het eerste en tweede elftal die 

op hoog niveau presteren, mogelijk te maken. Wij leiden trainers op, die spelers 

verbeteren, zodat iedereen naar eigen kunnen het beste uit zichzelf kan halen, als 

voetballer en als mens. 

We (bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers) spreken elkaar open aan op 

ongewenst gedrag en het niet nakomen van afspraken. Desgewenst kunnen hierbij de 

coördinatoren ingeschakeld worden, maar probeer het eerst altijd zelf op te lossen.  

Ouders hebben een belangrijke rol binnen de vereniging. De invulling die ouders 

hieraan geven, bepaalt mede het succes. Laat het coachen over aan de 

teambegeleiding en beperk u tot (positief) aanmoedigen. Kinderen hebben het meeste 

plezier en leren het best als ze zelf beslissingen kunnen nemen op het veld. Vanaf het 

verzamelmoment voorafgaande aan de training/wedstrijd, tot en met het douchen na 

afloop van de training of wedstrijd zijn de trainers de opvoeders van het kind. Ouders 
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komen niet in de kleedkamer (m.u.v. de allerkleinsten). 

 

Sportpark 

Sportclub Silvolde speelt haar thuiswedstrijden op sportpark “de Munsterman” aan de 

Munstermanstraat 3 te Silvolde, telefoonnummer 0315-325512. 

Het sportpark bevat een clubgebouw, vier wedstrijdvelden, twee oefenhoeken en acht 

kleedkamers. We spelen op natuurgras. Het hoofdveld, tweede veld, het vierde veld en 

de twee oefenhoeken hebben een lichtinstallatie. Voorts wordt het hoofdveld beregend 

voor een optimale grasmat.  

Ons clubhuis is een uitnodigende, laagdrempelige, moderne en ruime plek om elkaar te 

ontmoeten na trainingen of in de derde helft de voorgaande twee helften van een 

wedstrijd nog eens door te nemen, en waar wij onze gasten en bezoekers 

verwelkomen. De openingstijden staan op de website.  

Voor een gezellig en gezond bezoek houden we ons aan de volgende regels: 

▪ Alcohol wordt niet (door)verkocht aan bezoekers onder de 18 jaar. 

▪ Bezoekers onder de 18 jaar zijn niet in het bezit van alcoholische dranken.  

▪ Wij willen voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer 

deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan 

betreffende personen worden geweigerd. 

▪ Tijdens activiteiten georganiseerd door Sportclub Silvolde, die buiten het sportpark 

plaatsvinden, wordt onder de 18 jaar geen alcohol verstrekt of gedronken.  

▪ Activiteiten georganiseerd door leden van Sportclub Silvolde, in naam van de club, 

vinden zoveel mogelijk plaats op sportpark de Munsterman. 

We zijn bezig om ons sportpark verder te verduurzamen, en werken daartoe samen 

met organisaties zoals ‘De Groene Club’. 

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken. 

 

Team Indeling 

Wij geloven dat spelers het meeste plezier hebben en zich het beste ontwikkelen als ze 

spelen met en tegen spelers van gelijkwaardig peil. Bij te weinig weerstand gaan ze 

zich vervelen en bij te veel weerstand ontstaat er teleurstelling. De teamindeling wordt 

gemaakt door Voetbalzaken in overleg met de teambegeleiding. Zij doen dit op basis 

van leeftijd, kwaliteit en sociaal oogpunt.  

Het jeugdvoetbal is verdeeld in pupillen, junioren en meiden, en verder onderverdeeld 

naar leeftijdsgroep, vaak in meerdere teams. Vrijstelling om in een lager elftal te 

spelen kan voor 1 jaar worden verleend. Voor de jeugd werken we samen met vv 

Terborg om sterkere teams te kunnen samenstellen en ieder de gelegenheid te geven 

te spelen naar eigen kunnen. 



▪ Pupillen: Kleuters, JO7, JO9, JO11 en JO13.  

▪ Junioren: JO15, JO17 en JO19. 

▪ Meiden: MO11, MO13, MO15 en MO17  

Senioren:  

▪ 5 mannenteams, waarvan het 1e op hoog niveau in de landelijke hoofdklasse speelt. 

De senioren spelen op zondag. 

▪ Vrouwen, momenteel 1 team VR1 samen met vv Terborg. 

▪ Veteranen: momenteel hebben we geen apart veteranen elftal. Oudere en 

energieke senioren voetballen in diverse lagere senioren elftallen. 

De indeling van de elftallen wordt gemaakt aan het begin van het seizoen door de 

coördinatoren in overleg met de technische commissie en trainers / leiders. 

▪ Bij de JO9–pupillen en daaronder wordt er niet geselecteerd. Indeling wordt gedaan 

op leeftijd, lichamelijke ontwikkeling en sociale overwegingen. Er zal rekening 

gehouden worden met individuele wensen zoals indeling bij vriendjes/ klasgenoten. 

Indeling is de verantwoordelijkheid van de jeugdvoetbal staf. 

▪ Het selecteren van spelers begint vanaf de JO11 op basis van aanleg en inzet, wat 

betekent dat vanaf de overgang naar JO11 er een nieuwe situatie ontstaat met 

betrekking tot de indeling van de spelers. 

▪ De overgang van jeugd naar senioren verloopt geleidelijk en gestroomlijnd. Spelers 

die eerder de overstap kunnen maken naar het seniorenvoetbal krijgen die kans, 

rekening houdend met mentale en lichamelijke ontwikkeling.  

▪ Meisjespupillen worden hetzelfde behandeld en beoordeeld als de jongens. Bij 

voldoende kwaliteiten kunnen dus ook meisjes in JO9-1 worden ingedeeld.  

▪ Meisjes, ouder dan 16 jaar, kunnen af en toe gevraagd worden om bij de dames te 

spelen (bijvoorbeeld bij blessures). 

De jeugdvoetbalcommissie ziet toe op het technische beleid van het jeugdvoetbal. 

We zijn onderweg naar verdere samenwerking met vv Terborg, eerst voor de jeugd en 

wellicht later ook voor de senioren, met het doel een gezonde en stevige basis voor 

voetbal in onze dorpen te borgen. 

 

Elkaar op de hoogte houden - Team App 

Voor ieder team wordt door de trainer of coördinator een team app aangemaakt en 

beheert. Deze app is bedoeld als informatieverstrekker, daarom graag de volgende 

regels in acht nemen: 

▪ De team app is bedoeld voor doelmatig verstrekken van informatie via de 

teamleiding. 

▪ Geen 1-op-1 gesprekken in de team app voeren. 



▪ Geen duimpjes plaatsen nadat een bericht geplaatst is. 

▪ Afmeldingen dienen via de privé app te geschieden, dus niet via de team app. 

▪ Vragen stellen in de team app kan gerust, maar dan wel vragen die voor het hele 

team van belang zijn. 

 

Training en Opleiding 

Training wordt verzorgd door kundige en gemotiveerde mensen die zelf erg bezield zijn 

van het spelletje en dit over brengen op de spelers. Als je aanleg hebt voor het spel, 

weten ze precies hoe ze jouw talent nog beter kunnen ontwikkelen. In de afgelopen 

jaren heeft dat ertoe geleid dat het eerste elftal van Sportclub Silvolde met veel eigen 

jeugdspelers is opgeklommen naar de hoofdklasse in het zondag amateurvoetbal! 

Plezier en ontwikkeling staan voorop!  

▪ Op de training streven we naar zoveel mogelijk balcontacten. 

▪ De kinderen bepalen zelf in de wedstrijd wat ze met de bal doen (“Afspelen!”, willen 

wij niet horen aan de kant van het veld. Durf te voetballen is onze leuze). Vooraf 

maakt de trainer afspraken met de spelers, daarbinnen heeft de speler vrijheid van 

handelen. Vermijd negatief en sturend praten en schreeuwen naar de kinderen. 

▪ Positieve coaching. Er zijn vier coachmomenten voor de trainer: voor de wedstrijd; 

in de rust; na de wedstrijd; en tijdens de training. 

Spelers worden ten minste 15 minuten voor aanvang van de training op het sportpark 

verwacht. De trainers zijn dan aanwezig. Vanaf de JO13-pupillen wordt (in normale 

omstandigheden) van de kinderen verwacht dat ze zich op de club douchen na afloop 

van trainingen en wedstrijden. 

Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers de jeugd op het hart drukt veilig naar het 

sportpark te fietsen, de verkeersregels te volgen, en ervoor te zorgen dat de fiets is 

voorzien van goede verlichting en remmen. Geef zelf ook het goede voorbeeld. 

Afmelden Trainingen 

Voetbal is een teamsport. Afmeldingen zijn vervelend en benadelen het gehele team. 

Uiteraard kunnen er geldige redenen voor afmelden zijn. Afmelden voor trainingen 

dient te geschieden bij de trainer via de privé app, en niet via de team app! Niet 

afmelden voor trainingen kan tot gevolg hebben dat de betreffende speler de komende 

wedstrijd als wisselspeler gaat beginnen. Afmelden voor een wedstrijd kan tot uiterlijk 

donderdagavond bij de trainer of leider, om de trainer tijd voor aanpassing te geven. 

 

Wedstrijden 

Pupillen spelen hun wedstrijden op zaterdagochtend en de junioren op 

zaterdagmiddag. Het kan voorkomen dat wedstrijden worden ingehaald op een 

doordeweekse avond. 



De aankondigingen van de wedstrijden vindt U op de website en hangen in het 

informatiekastje bij de ingang van het sportpark bij de kassa.  

Let op: wijzigingen in programma kunnen tot vrijdagavond voorafgaande aan 

de wedstrijden worden doorgevoerd! Kijk daarom altijd naar de laatste update 

van het programma op de website! 

De pupillen spelen een najaars- en voorjaarscompetitie. 

De teams t/m JO9-pupillen trainen tijdens de wintermaanden mogelijk in de zaal, mits 

hiervoor voldoende trainers beschikbaar zijn. De trainingstijden en –dagen kunnen dan 

afwijken, hierover krijgt u bericht. De andere jeugdleden trainen in de winter gewoon 

buiten op het veld, zolang de weersomstandigheden dit toelaten. Informatie over 

afgelastingen verloopt via de trainer of leider, en staat op de site. 

 

Team Team 

samenstelling 

Duur (min) Veld Afmeting 

(m) 

Kleuters 4 2x15 20x30 

J/M-O7 6 2x20 30x42,5 

J/M-O9 6 2x20 30x42,5 

J/M-O11 8 2x25 42,5x64 

J/M-O13 11 2x30 Heel veld 

J/M-O15 11 2x35 Heel veld 

J/M-O17 11 2x40 Heel veld 

J/M-O19 11 2x45 Heel veld 

 

Vervoer 

Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt meestal gebruik gemaakt van auto’s. 

De leiders zullen dit vervoer regelen middels een vervoersschema. Zij nemen contact 

op met de ouders/verzorgers om hieraan mee te doen. Wij rekenen in deze op uw 

medewerking. Mochten ouders een keer niet kunnen, dan gaan we er vanuit dat ze zelf 

voor vervanging zorgen. 

 

Afgelastingen 

Indien de velden door slechte weersomstandigheden onbespeelbaar zijn, wordt de 

wedstrijd of training afgelast. Bij wedstrijden wordt dit kenbaar gemaakt via de website 

of team app. Algehele afgelastingen door de KNVB worden vanaf vrijdag 17.00 uur 

bekend gemaakt en worden dan op de website geplaatst. Wij spelen in district Oost. 

Afgelasting van trainingen worden uiterlijk een uur voor aanvang kenbaar gemaakt op 



de website of via de team app. 

 

Kleding 

De senioren spelen in ons mooie traditionele tenue met zwart-wit verticaal gestreept 

shirt, witte broek en zwart-witte kousen.  

De jeugd speelt in het nieuwe combinatietenue met vv Terborg: zwart-wit-geel 

verticaal gestreept shirt. De jeugd ontvangt het volledige wedstrijdtenue van de 

sportclub. Deze bestaat uit shirt, broek en kousen. Hiervoor wordt een kleed- en 

wasgeld gevraagd (details kunt u vinden onder Contributie). Tevens ontvangt elke 

jeugdspeler voor de wedstrijddagen een trainingspak / presentatiepak in bruikleen van 

de club. 

Spelers dienen zelf voetbalschoenen, scheenbeschermers en trainingskleding aan te 

schaffen. Het dragen van scheenbeschermers bij wedstrijden is verplicht door de KNVB. 

Wij adviseren de ouders om er op toe te zien dat de kinderen hun trainingskleding 

aanpassen aan de weersomstandigheden, bijvoorbeeld een wind- of regenjack. Ook bij 

trainingen is het verplicht scheenbeschermers te dragen. 

 

Contributie en Kleedgeld 

De bedragen voor contributie en kleedgeld worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd 

op de website. 

Voor dit bedrag krijgt u (of uw zoon of dochter) het volgende: 

▪ een volledig wedstrijdtenue; 

▪ een trainingspak (hiervoor dient een bruikleenovereenkomst getekend te worden); 

▪ deelname aan trainingen en competitie; 

▪ gebruik van de velden en kleedruimten (inclusief douches); 

▪ mogelijkheid tot deelname aan jeugdactiviteiten; 

▪ in de winter, afhankelijk van weersomstandigheden, gebruik van de sporthal indien 

beschikbaar. 

▪ bij verkoop van loten komt het lotenbedrag feitelijk in mindering op het totale 

jaarbedrag.  

De verschuldigde contributie, inclusief het was- en kleedgeld, wordt in vier termijnen 

geïnd in principe via automatische betaling. Automatische betaling van de contributie is 

niet alleen gemakkelijk voor ons, maar ook voor u. U betaalt immers altijd op tijd en u 

heeft er geen omkijken meer naar. 

Voor andere betalingswijzen graag contact opnemen met de penningmeester: 

penningmeester@sportclubsilvolde.nl (t.a.v. Edwin Tangelder). In geval van het niet 

automatisch betalen van de contributie, worden er  € 10,- administratiekosten in 

mailto:penningmeester@sportclubsilvolde.nl


rekening gebracht om extra kosten te dekken. 

Mocht u nog niet hebben gekozen voor automatische betaling en wilt u de extra 

administratiekosten liever niet betalen, dan kunt u bij de penningmeester een 

machtigingsformulier opvragen. U stuurt deze volledig ingevuld en ondertekend terug, 

waarna de opdracht tot automatische betaling meteen wordt geregeld. U kunt uw 

opdracht natuurlijk altijd ongedaan maken. 

 

Activiteiten 

Naast het voetballen worden er tijdens het seizoen door de jeugdafdeling een aantal 

activiteiten georganiseerd. Deze zullen aangekondigd worden via de jaaragenda en de 

website. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: 

Herfstinstuif 

Voor de pupillen in het naseizoen, en inmiddels ook voor de junioren.  

Pupillendag 

Al meer dan 40 jaar wordt er in de kerstvakantie de jaarlijkse pupillendag 

georganiseerd in sporthal de Paasberg. Deze dag bestaat uit een spellencircuit en een 

voetbaltoernooi. 

Pupillentoernooi 

Al jaren lang organiseert de sportclub een groot en aansprekend pupillentoernooi. Aan 

dit toernooi nemen alle pupillenteams van Silvolde en Terborg deel. 

Pupillenkamp 

Ter afsluiting van het seizoen gaan we met de pupillen op voetbalkamp 

WhoZNext  

Dit team organiseert activiteiten voor junioren. Hierover zal in de loop van het seizoen 

nadere informatie volgen. 

 

EHBO/gezondheid  

We beschikken over een hartschokapparaat (AED) tussen kleedkamers 1 en 2 en een 

EHBO-koffer. Voor vragen kunt U terecht bij het secretariaat of kantinepersoneel. 

Medische hulp kan verkregen worden via deze nummers: 

▪ Spoed: landelijk noodnummer 112. 

▪ Wel hulp, geen spoed: 0900-0904. 

▪ Overig: Huisartsenpost Oude IJssel: 0314-329888. 

 

Gevonden Voorwerpen 

Mocht u spullen zijn kwijtgeraakt dan meldt u dat bij de trainer. Deze zal er voor zorgen 



dat de melding op de juiste plek komt en er gekeken wordt of het zoekgeraakte gevonden 

wordt. 

 

Bestuur 

De sportclub wordt bestuurd door het hoofdbestuur ondersteund door een aantal 

commissies en technisch kader. Daarnaast zijn veel vrijwilligers actief in allerlei 

werkgroepen voor zowel de senioren als de jeugd.  

 

Gedrag en Preventie 

Sportclub Silvolde hanteert vijf basiswaarden die de pijlers zijn voor ons dagelijks 

denken en doen: Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit. 

▪ Voetbal is een spel, met plezier voor iedereen.  

▪ Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag. 

▪ Wij genieten van wat we doen en verdragen elkaars fouten. 

▪ Ouders zijn twaalfde man, geen tweede coach. 

▪ Wij aanvaarden beslissingen van de scheidsrechter.  

▪ Wij behandelen elkaar met respect.  

▪ Wij gedragen ons fatsoenlijk en sportief. 

▪ Vereniging draait op vrijwilligers. 

▪ Wij zorgen goed voor kleding, materiaal, kleedkamers en het sportpark. 

De commissie ‘zorg en ondersteuning’ geeft uitvoering aan ons beleid en moedigt 

sportiviteit, spelplezier en respect aan voor elkaar op en rond het voetbalveld. Dit 

wordt bereikt door trainers, begeleiders, spelers, en ouders/verzorgers te begeleiden 

bij zorg en ondersteuning passend bij onze waarden en normen. Meer informatie vindt 

u op de website. 

 

Bescherming Persoonsgegevens 

Sportclub Silvolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

We beogen om ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te houden. Onze 

privacy verklaring vindt u op de website. 

 

Aanmelden als nieuw lid 

Bent u geïnteresseerd geraakt? U kunt zich aanmelden als nieuw lid van Sportclub 

Silvolde middels een aanmeldingsformulier. Het formulier is online op de website in te 

vullen. Voor degenen die de papieren weg de voorkeur geven is het 



aanmeldingsformulier te downloaden via de website, of te verkrijgen via de 

coördinatoren vermeld op de website. Pas wanneer wij een ingevuld 

aanmeldingsformulier ontvangen hebben, kunt u (of uw zoon of dochter) aangemeld 

worden bij de KNVB en bent u speelgerechtigd. 

Een kandidaat speler kan vier keer (twee weken) geheel vrijblijvend mee trainen om de 

sfeer en het spelletje te proeven.  

 

Afmelden als lid 

Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren middels een ingevuld formulier dat U 

kunt vinden op de website, of kunt verkrijgen via de coördinatoren. Deze dient volledig 

ingevuld te worden en ingeleverd bij de ledenadministratie. Het adres vindt u op het 

betreffende afmeldformulier. 

Afmelden als lid kan niet bij een leider of trainer! 

Zolang de afmelding niet schriftelijk is gedaan, wordt deze niet in behandeling 

genomen en blijft u contributie verschuldigd. 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat er nog contributie is verschuldigd, dient deze eerst te 

worden voldaan. Pas dan wordt de afmelding in behandeling genomen. 

Afmelden als lid kan alleen per seizoen. Als meetdatum geldt hiervoor 30 juni. Wanneer 

u (of uw zoon of dochter) zich afmeldt halverwege het seizoen, bent u contributie 

verschuldigd over het gehele seizoen. Terugbetaling of korting is niet mogelijk.  

De leden die gestopt zijn dienen de presentatiepakken, voetbaltassen en overige zaken 

die door de club beschikbaar zijn gesteld in te leveren bij de desbetreffende 

elftalbegeleider. 

 

Vrijwilliger bij Sportclub Silvolde 

Sportclub Silvolde ziet graag iedereen die dat wil zorgeloos, ongedwongen, tegen zo 

laag mogelijke kosten en met veel plezier voetballen. Om dit mogelijk te maken drijven 

we, als sinds de oprichting in 1915, op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er ‘geen bal 

aan’. 

Om de voortgang en kwaliteit van onze vereniging te kunnen waarborgen zijn 

energieke en gemotiveerde vrijwilligers, en met name ook ouders van jeugdspelers, 

dan ook altijd welkom. Wij zijn met alle hulp blij, hoe groot of klein. Hierbij kunt u 

denken aan het rijden naar uitwedstrijden, kantinedienst, helpen met trainingen en 

wedstrijden, onderhoud van ons sportpark, of af-en-toe activiteitenbegeleider of 

deelnemer aan een project.  

Meer informatie vindt u (binnenkort) op de website. 

Wilt u ook de mogelijkheden bespreken voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, nieuwe 

mensen ontmoeten,  positieve energie krijgen, wellicht een stukje persoonlijke 

ontwikkeling, in een leuke sfeer bij een goed georganiseerde voetbalclub met veel 



kansen en een mooie toekomst, neem dan contact op met een van de bestuursleden of 

coördinatoren.  

Wij begroeten u graag als nieuwe vrijwilliger op sportpark de Munsterman! 

 

Tot Slot 

Wij hopen u als (toekomstig) lid of ouder/verzorger voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mocht u vragen hebben, benader dan gerust een van de coördinatoren, vermeld op de 

website. 

Wij wensen u veel speelplezier binnen onze prachtige vereniging.  

 

Een sportieve groet, 

Bestuur Sportclub Silvolde 

  



 
 

Sportiviteit, respect en voorbeeldgedrag zijn kernwaarden van onze vereniging. 

Ons handelen en dat van onze gasten hebben wij vastgelegd in deze missie. 

 

 

RESPECT - toon je voor iedereen 

EERLIJKHEID - duurt het langst 

SCHEIDSRECHTER - heeft altijd gelijk, zelfs als jij daar anders over denkt 

PERSOONLIJKHEID - toon je in je voorbeeldgedrag 

EMOTIE - hoort bij het spel, maar richt die niet op anderen  

CORRIGEER - elkaar en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag  

TROTS - zijn we op onze schone en opgeruimde accommodatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W.    
 

RESPECT 

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM 


