
RKAVIC Jeugd afspraken en regels 
 

Voor spelers: 

Algemeen 

- Toon respect voor teamleden, tegenstander, scheidsrechter, grensrechter, trainer/coach en 

ouders 

- Voetbal is een teamsport, draag dit ook uit. 

- Voorkom groepjes vorming 

- Wanneer je niet kan komen trainen of voetballen meld je je ze zelf af bij je trainer/coach. Dit 

kan telefonisch of via whatsapp. Dus niet via een teamgenoot oid.  

- Kom op tijd. 

 

Trainingen 

- Neem de algemene regels in acht. 

- Zorg dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen. 

Voor  D en C selectieteams geldt dat ze dit kwartier vast gebruiken om de (aangeleerde) 

warming up te doen. De aanvoerders zullen dit leiden. 

- Als de trainer aan het woord is dan kijken we hem aan en luisteren we. 

- Kom niet op je voetbalschoenen naar de training, maar op normale schoenen. Dit voorkomt 

slijtage aan je voetbalschoenen en voorkomt dat je viezigheid (glas, kauwgum steentjes etc.) 

mee het veld opneemt. De trainers hebben een sleutel van de kleedkamer waar je je spullen 

kan neerleggen 

- Loop niet van het veld tijdens de training om water te drinken. Er kunnen bidons worden 

meegenomen waaruit iom de trainers kan worden gedronken. Ga niet midden in een 

oefening drinken. 

- Zorg voor droge en/of warme kleding wanneer het weer dit vraagt. 

- Alle materialen worden gezamenlijk naar en van het veld gehaald. Pas als al het materiaal 

compleet is gaan we van het veld af. 

- Meldt het bij de trainer(s) wanneer je een bal wegschiet en niet meer kan vinden (bijv. als hij 

op veld 1 bij de gemeentewerf ligt).  

- Wees zuinig op het materiaal, dit is van ons allemaal. Materiaal is kostbaar, een bal kost 

35euro, en hesje 5 euro. 

 

Wedstrijden 

- Neem de algemene regels in acht. 

- Zorg dat je op tijd bij RKAVIC of bij uitwedstrijden op de verzamelplaats bent. Richtlijn hierbij 

is dat iedereen 45 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig is. 

- RKAVIC verzorgt shirts. Broekje(zwart) en sokken(oranje, bij de bar verkrijgbaar) dien je zelf 

mee te nemen. 

- Kom niet op je voetbalschoenen (zie ook training) 

- Presenteer je als team, bijvoorbeeld gezamenlijk van de kleedkamer naar het veld lopen. 



- Afmelden voor een wedstrijd doe je , tijdig, persoonlijk bij je trainer/coach. Bij voorkeur via 

telefoon of whatsapp 

- In principe wordt er na afloop van de wedstrijd door iedereen gedouched, dit is wel zo 

hygiënisch. RKAVIC heeft nette kleedkamers met voldoende douches. Bij uitwedstrijden kan 

iom de trainer worden besloten om niet te douchen 

- Indien bij thuiswedstrijden kleedkamers worden gedeeld dan neemt elk team zijn kant van 

de kleedkamer. 

- Laat de kleedkamer netjes achter, rommel gaat in de prullenbakken en er is een trekker 

aanwezig om de kleedkamer aan te vegen. 

 

Voor Ouders/verzorgers: 

- Aanmoedigen mag, maar hou het positief. 

- Zowel bij wedstrijden als bij trainingen dienen ouders achter de hekken plaats te nemen. 

Indien er geen hekken staan dan worden ouders geacht langs de zijlijn te staan. Dit zonder de 

grensrechters te hinderen 

- Op de middenlijn of achter het doel staan is niet toegestaan 

- Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is 

- Bij uitwedstrijden moeten er voldoende auto’s zijn, er wordt verwacht dat iedereen per 

toerbeurt rijd. 

- Elk team heeft enkele keren paar jaar FrontOffice dienst. De leider van het team regelt dit in 

principe, maar heeft wel de medewerking van een ieder nodig. Laat niet steeds dezelfde 

ouders het werk doen. 

- Laat de trainers tijdens training en-of wedstrijd hun werk doen. Indien u vragen heeft, of een 

gesprek met de trainer wilt dan kan dit natuurlijk altijd na of voor een training. Dit kan 

natuurlijk ook altijd via de technisch jeugd coördinator(tjcrkavic@outlook.com) worden 

geregeld. 

- De door RKAVIC geleverde shirts dienen per toerbeurt door ouders te worden gewassen 

 

Voor Leiders: 

- Vertegenwoordiger en aanspreekpunt van het team naar RKAVIC 

- Vertegenwoordiger en aanspreekpunt naar de tegenstanders 

- Contactpersoon voor ouders en spelers 

- Organiseert logistiek (email verzameltijden, rooster wasbeurt) voorafgaande aan wedstrijden 

- Zorgt voor administratieve handelingen (wedstrijdformulier, spelerspassen) bij de 

wedstrijden 

- Spreekt spelers, ouders & trainers aan op gedrag wanneer de grens tussen enthousiasme en 

fanatisme wordt overschreden. 

- Stimuleert team-exposure, bijv. wedstrijdverslag voor op de website 

 

 



Voor trainers / Coaches: 

- Uitdrager van het beleid van RKAVIC 

- Zorgt voor behoud van spelplezier en individuele ontwikkeling 

- Bijhouden van ontwikkeling en voortgang van spelers 

- Regelt vervangers 

- Maakt opstelling en bepaald wisselbeleid 

- Motiveert het team bij winst en verlies 

- Teambuilder, zorgt er mede voor dat het team een team is en blijft. 

- Onderhoudt nauw contact met de leider omtrent de organisatie v/h team. 

 

 


