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Beste sportvrienden en -vriendinnen, 
 
Voetbalvereniging VV STEEN heeft momenteel ongeveer 250 jeugdleden te verdelen 
in, zoals het er nu voor staat, in 16 teams in zeven categorieën. Dit is ieder jaar weer 
een lastige opgave om de teams optimaal te verdelen qua aantal en sterkte.  
  
VV STEEN streeft er naar om elk jaar een aantal spelers klaar te stomen om  
in te stromen bij de senioren. Dit kan alleen maar door de selecties (eerste teams in 
alle categorieën) met de betere spelers, zo hoog mogelijk te laten voetballen. Dit alles 
houdt ook in dat aangezien we meerdere spelers hebben in alle categorieën, we ook 
iets lager spelende teams moeten vormen. Hierin is het helaas niet altijd mogelijk om  
aan ieders wens te voldoen. Uiteraard streven we hier wel naar en staat zeker het 
voetbalplezier centraal.  
Wij als jeugdcommissie hopen samen met de coördinatoren en trainers op begrip van 
de  ouders.  Onze ervaringen zijn dat een nieuw team na een paar trainingen weer een 
hecht groepje spelers wordt en samen voor de overwinningen gaan. 
 
Voor de F-pupillen seizoen 2015-2016 hebben we besloten 17 spelers te verdelen over 
twee teams om te zorgen dat iedereen veel speelminuten kan maken.  

  
Hopend op weer een sportief en leuk seizoen! 
  
 Verder zijn we genoodzaakt om vanaf dit seizoen ouders te vragen om op zaterdag te 

helpen met het bemannen van de kantine, hoe we dit precies gaan doen moeten we 
nog uitwerken. 
 
Alvast prettige vakantie, 
  
m.v.g. 
Patric Sponselee, 
Jeugdcommissie VV STEEN. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hierbij de voorlopige selecties voor volgend seizoen. 
Indien er aanleiding en/of behoefte is om nog wijzigingen aan te brengen, dan zal dit 
plaatsvinden na overleg tussen de trainers en het jeugdbestuur. 
 
De selecties van de F-pupillen bestaan uit: 
 
Voorlopige selectie F1: 
 
Niels de Bruin 
Max Corijn 
Sem Freijzer 
Dylan van Hoey 
Rick Ivens 
Amir Janssen 
Amelie Lernout 
Ward van Waterschoot 
 
Voorlopige selectie F2: 
 
Kjel de Betue 
Elayas de Koster 
Jesper van den Bosch 
Gijs van den Bosch 
Raf Corijn 
Mats Mannaert 
Nick Martens 
Illias Zaoujal 
Semih Mulder 
 
 
 
 
Trainers:  
 
F1: Davy de Bruin. Peter Lernout   
F2: Michel van den Bosch, Marc Corijn      
       
 
 
 
Voorlopige trainingstijden:  
 
F1:  maandag   18.30 uur - 19.30 uur 
        woensdag   18.30 uur - 19.30 uur 
F2:   maandag  18.30 uur - 19.30 uur 
        woensdag   18.30 uur - 19.30 uur 
  
 
Het verdere programma wordt door de trainers zelf bekend gemaakt. 
 
Op de site van VV STEEN (www.vvsteen.nl)  zullen ook de oefenprogramma’s komen 
te staan, zodat jullie deze zelf kunnen raadplegen 
 
 

http://www.vvsteen.nl/


Beste sporters en ouders/verzorgers, 
  
Het lijkt ons nuttig enige regels te vermelden die van toepassing zijn vanaf de E-pupillen. 
  
- De aanwezigheid op trainingen en wedstrijden is verplicht. 
  Bij verhindering meld je minimaal 1 dag voor aanvang van training of    
  wedstrijd af bij de leiding. 
- Alle spelers zijn verplicht zich na training of wedstrijd te douchen.  
  Ondanks dat dit door omstandigheden soms niet mogelijk is, wordt toch  
  verlangd telkens douchespullen bij te hebben. 
  In verband met de hygiëne zijn badslippers verplicht. 
- Voor die spelers, die via de vereniging, een trainingspak hebben  
   ontvangen geldt, dat ze dit trainingspak uitsluitend mogen dragen op  
   weg van thuis naar het voetbalveld of andersom als ze een wedstrijd  
   dienen te spelen. Het is dus niet toegestaan om dit trainingspak te  
   dragen voor ontspanning en/of werk. Indien men zich niet aan deze  
   regel houdt, is de jeugdcommissie bevoegd, na vooraf gewaarschuwd 
   te hebben, een deel of de gehele borg in te houden. 
- Bij trainingen of wedstrijden thuis mogen de spelers op    
  voetbalschoenen komen echter aan te bevelen is het niet.  
  Voor spelers in bezit van voetbalschoenen met metalen noppen geldt  
  deze uitzonderingsregel niet. 
- Bij trainingen en thuiswedstrijden verzamelen we bij de ingang van de 
  kleedlokalen; bij uitwedstrijden verzamelen we op het parkeerterrein. 
- Bij uitwedstrijden is het verplicht op gewone schoenen te komen,  
  alsmede naar huis op gewone schoenen.  
  Denk hierbij vooral aan de chauffeurs, proper schoeisel in de auto 
  is wel zo plezierig. 
- Indien via het vervoersrooster een beroep op U wordt gedaan en U    
  bent verhinderd, dient U persoonlijk voor vervanging te zorgen. 
- Indien chauffeurs gevraagd worden (bv bij oefen- of inhaalwedstrijden),  
   wilt U zich dan ook daadwerkelijk even aanmelden opdat de leider  
   overzicht krijgt in de beschikbare auto's en niet onnodig gaat ronselen. 
- Daar er meestal per team een overtal aan spelers zijn, wordt er door de  
   leiding gerouleerd  opdat eenieder speeltijd krijgt. 
-  Supporting vinden de spelers leuk, U komt ze toch ook wel  
   aanmoedigen zeker...... 
-  Buitenschools voetbal is toegestaan op ons sportcomplex, doch  
   uitsluitend op veld 2 !!!!! 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specifieke gedragscodes voor spelers. 
  

1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je   
tegenstanders.  

2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.  
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.  
4. Aanvaard beslissingen van scheidsrechters.  
5. Blijf ten allen tijden correct tegen scheidsrechters. Gebruik geen   

onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.  
6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door  

een nederlaag.  
7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de  

verliezer bent.  
8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf  

onsportief te zijn of jou team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te 
treden.  

9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.  
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te  

bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten, je  
ouders of bestuursleden.  

11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je  
sport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen. 
Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.  

12. De aanwezigheid op trainingen en bij wedstrijden is verplicht. Bij  
verhindering meld je minimaal 1 dag voor aanvang van training of  
wedstrijd af bij de trainer/leider.  

13. Na trainingen en wedstrijden ben je mede-verantwoordelijk voor het  
opruimen van de materialen en het in goede staat achterlaten van de  
kleed- en doucheruimten.  

14. Je volgt de aanwijzingen op van het bestuur, leiders en trainers en al  
diegenen die het mogelijk maken om je sport te kunnen beoefenen.  

15. Ook buiten het VV STEEN-complex ben je een ambassadeur van de  
club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze  
vertegenwoordigt.  

 
 
 
Ten slotte: Voetbal is een teamsport, dus los samen zaken op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specifieke gedragscodes ouders en verzorgers. 
1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.  
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.  
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spellei-

der zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.  
4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat 

van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.  
5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een 

grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit 
belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd 
heeft verloren.  

6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van 
beide teams.  

7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de 
integriteit van dergelijke personen in twijfel.  

8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de 
jeugd te voorkomen.  

9. Meng u niet in het spel en laat aanwijzingen over aan leiders en/of trainers.  
10. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun  
     tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te  
     maken.  
11.Indien uw kind verhinderd is om deel te nemen aan een training of  
     wedstrijd meldt u dit minstens 1 dag van tevoren.  
12.Men is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, leiders en trainers  
     en al diegenen die het mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen  
     beoefenen op te volgen.  
13.Ook buiten het VV STEEN-complex bent u een ambassadeur van de  
     club. Zorg ervoor dat u de club op een sportieve en correcte wijze  
     vertegenwoordigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEDRAGSCODE V.V. S.T.E.E.N. 
 
Met deze gedragscode wordt beoogd een optimale voetbalcultuur te be-
werkstelligen binnen VV STEEN. Een voetbalcultuur die geënt is op STRIJD 
EERLIJK EN NOBEL, met respect voor iedereen die binnen onze 
vereniging betrokken is bij de voetbalsport, van vrijwilliger tot 
scheidsrechter, van ouder tot speler en van bestuurslid tot supporter. 

Algemene gedragscodes.  

1. Respecteer de regels van de voetbalsport. 

2. Respecteer je mede- en tegenstander binnen de voetbalsport.  

3. Behandel alle deelnemers in voetbalsport gelijkwaardig.  

4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij de voetbalsport.  

5. Samen staan we voor een faire voetbalsport.  
 
Specifieke gedragscodes  
Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor 
ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke 
groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.  
 
 
 
Bestuurders  
1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle 

sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, ras, leeftijd of handicap.  
2. Betrek de leden in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.  
3. Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt ge-

maakt.  
4. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn 

voor alle leden.  
5. Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden 

met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.  
6. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de 

beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt 
gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.  

7. Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, 
officials, ouders en nieuwsmedia.  

8. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van 
hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.  

9. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die 
in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.  

10. Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te 
verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.  

11. Ook buiten het VV STEEN-complex ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor 
dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.  

 



Clubscheidsrechters  
1. Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.(dit uiteraard binnen de regels die de 

KNVB stelt)  
2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel 

niet verloren gaat door te veel ingrijpen.  
3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag 

sportief is.  
4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.  
5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.  
6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor 

eerlijk spel handhaaft.  
7. Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering 

van de deelname ‘tot plezier en vermaak’ leiden.  
8. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van 

jongeren.  
9. De scheidsrechter is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, leiders en trainers en al 

diegenen die het mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen beoefenen op te volgen.  
10. Ook buiten het VV STEEN-complex bent u een ambassadeur van de club. Zorg ervoor 

dat u de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt  

Toeschouwers en supporters.  

1. Denk eraan dat spelers van VV STEEN, maar ook hun tegenstanders voor eigen plezier 
deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. De spelers doen dit dus niet alleen om 
u te vermaken en de spelers zijn alles behalve (mini)profs.  

2. Gedraag u altijd sportief en op uw best.  
3. Vermijd gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, 

scheidsrechters en officials.  
4. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere 

deelnemers aan een wedstrijd.  
5. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.  
6. Maak een voetballer nooit belachelijk en scheld hem niet uit als hij een fout maakt tijdens 

een wedstrijd of demonstratie.  
7. Veroordeel elk gebruik van geweld.  
8. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters. Ook zij zijn 

liefhebber van sport en doen dit voor hun plezier.  
9. Moedig sporters altijd aan om zich aan spel – en wedstrijdregels te houden.  
10. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.  
11. De toeschouwers en supporters zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur, leiders en 

trainers en al diegenen die het mogelijk maken om de voetbalsport te kunnen beoefenen 
op te volgen.  

12. Ook buiten het VV STEEN - complex bent u als supporter een ambassadeur van onze  
club. Zorg ervoor dat u de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt  

 



Vrijwilligers  

 
1. Gedraag u op uw best.  
2. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, 

scheidsrechters, collega’s en bestuursleden.  
3. Kom gemaakte afspraken na, vrijwilligheid betekent niet dat u geen verplichtingen hebt.  
4. Blijf op de hoogte van de gemaakte afspraken binnen de club.  
5. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.  
6. De vrijwilligers zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur op te volgen.  
7. Ook buiten het VV STEEN-complex bent u een ambassadeur van de club. Zorg ervoor 

dat u de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt  



GEDRAGSCODE VV STEEN 
 
Door het tekenen van dit document onderschrijf ik de “gouden regels 
van VV STEEN” en beloof ik me daar naar te gedragen. 
 

  

 als men een beroep op mij doet, dan geef ik daar gehoor aan, op en 
rond het veld  

 ik laat een ander niet “in de kou staan”  

 als ouder geeft ik gehoor aan een verzoek van de leider, bijvoorbeeld voor het 
vervoer van kinderen naar uitwedstrijden en/of ik een oogje in het zeil wil houden 

 ik heb respect voor ieders mening  

 binnen de lijnen geef ik gehoor aan de beslissing van de scheidsrechter  

 een bestraffing na een overtreding zal ik accepteren  

 als ik eigen rechter speel betekent dit een gebrek aan respect, dus laat ik dit na  
 

 we gedragen ons normaal tegenover elkaar  

 we dragen zorg voor een schone omgeving; 

 we ruimen rommel en afval op en doen het in de daarvoor bestemde bakken;  

 we laten kleedkamers zowel thuis als uit netjes achter  

 waardig verliezen is ook winnen  

 het eindsignaal is het eindsignaal  

 gezonde rivaliteit mag  

 de bal wordt uitgeschoten zodra een tegen- of medespeler verzorging nodig heeft  

 denk na voordat je reageert  
 
STEEN leden helpen elkaar  
 
STEEN leden tonen respect  
 
STEEN leden Strijden Trouw Eerlijk en Nobel 
 
STEEN leden zijn sportief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


