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M/V en ouders/verzorgers 
Het is correcter om te spreken van 
ouders en/of verzorgers, spelers en/of 
speelsters enzovoort. Dat wordt alleen 
erg vermoeiend om te lezen. Vandaar 
dat wij onze lezers vragen waar ‘spelers’ 
staat indien van toepassing ook 
‘speelsters’ te lezen. Hetzelfde geldt voor 
ouders en/of verzorgers. 

Zo doen we dat bij DVSU: 

• Een DVSU speler toont respect voor 
medespelers, tegenstanders, 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, 
leiders en trainers. 

• Een DVSU speler gedraagt zich altijd 
sportief. 

• Discriminatie, (seksuele) intimidatie, 
schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, 
irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt 
niet geaccepteerd. 

• Publiek blijft tijdens een wedstrijd achter de 
hekken. 

• Wij spreken elkaar aan op negatief of 
onsportief gedrag. 

• We sporten met elkaar, dus ook met respect 
voor de tegenstander. 

• Een DVSU speler beleeft zijn hobby met 
veel plezier. 

 
 
 
 
 

INLEIDING 
 

DVSU is een voetbalvereniging met zo’n 750 spelers waar zowel recreatief als prestatief voetbal wordt 
gespeeld, door zowel jeugd, senioren als Forza Friends (g-teams). Dit gebeurt op een sportieve en 
sociale manier. Om iedere speler zoveel mogelijk op zijn niveau te laten spelen wordt er extra 
aandacht besteed aan selectie. Voor jeugdspelers is DVSU een plek waar ze de mogelijkheid hebben 
om hun talent op een leuke en professionele manier te ontwikkelen. 

 

De verschillende groepen vormen niet naast, maar met elkaar de vereniging. Er is het streven om tot 
een goede samenwerking te komen tussen ouders, spelers, trainers, leiders, coaches, 
scheidsrechters, bestuur en commissies. Deze samenwerking kenmerkt zich door een open, eerlijke 
en respectvolle manier van communiceren. 

 
Voetbal is een teamsport. Je hebt elkaar hard nodig. Dat geldt ook voor een club. Om als club goed te 
kunnen functioneren hebben we elkaar nodig. Spelers, leiders, coaches, bestuursleden, ouders, 
scheidsrechters, hulptrainers… we moeten het samen doen. Het is belangrijk dat we van elkaar weten 
wie wat doet en ook dat het gebeurt zoals we het bij DVSU graag zien. 

 

Met dit document maken we duidelijk wat voetballen bij DVSU inhoudt. Wat kun je verwachten als jij of 
je kind bij ons komt voetballen, welke afspraken zijn er gemaakt en wat verwacht DVSU van alle 
partijen? 
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Hoofdstuk 1. Op en rond het sportpark 
 

Zo doen we dat: 

• Discriminatie, (seksuele) intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of 

kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. 

• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Afval hoort in de afvalbak. 

• Geen glaswerk buiten de kantine. Alcohol alleen op het terras. 

• Publiek blijft tijdens een wedstrijd achter de hekken. 

• Laat de kleedkamer / douche / toilet achter zoals je deze zelf graag aantreft. 

• Fietsen en brommers worden op de daarvoor bestemde plekken geplaatst. 

• Auto’s worden op het parkeerterrein in de vakken geparkeerd. 

• Toegangen worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden van obstakels. 

• Spreek elkaar aan op negatief of onsportief gedrag. 

• We sporten met elkaar, dus ook met respect voor de tegenstander. 

• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen onsportief zijn. 

• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 

• De winnaar is de sporter die ook tegen zijn verlies kan. 

• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. 

• Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij? 

• Afspraak is afspraak! 
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Hoofdstuk 2. Spelers en team 
 

Als je graag bij DVSU wilt (blijven) voetballen, dan ben je van harte welkom. Maar… DVSU is een club 
met regels. Die zijn er om alles zo goed mogelijk te laten draaien. We verwachten dat alle spelers zich 
aan deze regels houden. Mocht je het ergens niet mee eens zijn, of de zin er niet van inzien, dan kun 
je dat ter sprake brengen. Dat kan bijvoorbeeld op een jeugdraadavond. Maar je zomaar niet aan de 
afspraken houden, of regels eigenhandig veranderen, dat kan niet. Door lid te worden van DVSU ga je 
akkoord met de regels. 

 

Zo doen we dat: 

• Schelden, vloeken, grote monden… dat doen wij niet. 

• De trainer/coach maakt de opstelling. 

• In de rust verzamelen alle spelers zich bij hun trainer/coach. 

• De trainer/coach maakt een keuze voor een aanvoerder. Zijn taak is onder andere: 

• leiden van de warming up; 

• regelen van een attentie voor geblesseerde medespelers (of tegenstanders); 

• wedstrijdverslagen (laten) maken voor de DVSU-website; 

• voor de wedstrijd de kleding neerleggen in de kleedkamer; 

• deelnemen aan de jeugdraadavonden (en van te voren agendapunten verzamelen bij 

medespelers); 

• het wedstrijdformulier mede ondertekenen (vanaf O12-teams). 

• Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is verplicht. 

• Een DVSU-speler stelt zich altijd positief op. 

• Na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter bedanken. 

• Spelers staan niet alleen in het veld, maar soms ook (even) buiten het veld. 

• Meld je, indien nodig, ruim op tijd af voor een training of een wedstrijd. 

• Iedereen moet altijd op tijd aanwezig zijn. 

• Houd zelf in de gaten of een wedstrijd / training is afgelast of dat de aanvangstijd is gewijzigd. 

TOELICHTING op “Zo doen we dat” 

Taalgebruik 

We letten bij DVSU op taalgebruik. Schelden, vloeken, grote monden… dat is er dus niet bij. Gewoon 
op een normale manier praten met je medespelers, tegenstanders, trainer, coach en leiding. 

 

Opstelling 

De trainer/coach maakt de opstelling. Natuurlijk zal hij rekening houden met wensen van spelers. 
Maar de eerste taak van een trainer/coach is het opleiden van een speler tot een nog betere 
voetballer. De opstelling is daarvoor een goed middel. 

 

Rust 

Als de scheidsrechter het rustsignaal geeft, verzamelen alle spelers zich bij hun trainer/coach. Deze 
zal dan zijn praatje houden. Daarna (of daarvoor) kunnen de spelers wat drinken. In de rust is er in 
principe geen contact met ouders. Dit met de bedoeling dat de spelers zich op de wedstrijd blijven 
concentreren. 
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Aanvoerder 

De trainer/coach maakt een keuze voor een aanvoerder. Hij kan dit in overleg doen, maar hij kan het 
ook zelf bepalen. Zeker als jeugdspelers ouder worden, wordt de rol van een aanvoerder groter. De 
aanvoerder zal steeds nadrukkelijker het verlengstuk van de trainer/coach worden. Hij is het 
aanspreekpunt voor de scheidsrechter en medespelers. 

 

Schoeisel 

Op echte grasvelden mag je spelen met alle soorten voetbalschoenen. Op de kunstgrasvelden mag je 
spelen met voetbalschoenen zonder noppen of met kunststof noppen. Metalen noppen zijn niet 
toegestaan. Wat de kleur betreft: ofschoon de traditie wil dat een echte voetbalschoen zwart is, zijn 
alle kleuren toegestaan. 

 

Scheenbeschermers 

Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is verplicht en tijdens trainingen verstandig. 
Een scheidsrechter kan een speler deelname aan de wedstrijd verbieden als scheenbeschermers 
ontbreken. 

 

Positieve houding 

Een DVSU-speler stelt zich altijd positief op. Ook als het in het veld even tegen zit. Winnen en 
verliezen horen er allebei bij. Dat doe je met respect naar jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. 
Wees trots op een overwinning, zonder je tegenstander af te kraken. Aanvaard de beslissingen van de 
scheidsrechter, hij staat er immers in zijn vrije tijd voor jouw spelplezier. Geef geen commentaar op de 
scheidsrechter in welke vorm dan ook. En zeker geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en 
woorden. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. Je reageert nooit op 
commentaar langs de zijlijn. Jouw trainer/coach geeft aanwijzingen en die volg je op. Alle overige 
commentaar leg je zonder reactie naast je neer. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen 
met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders. 
Respecteer het werk van al die vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt trainen en wedstrijden kunt 
spelen. Als zij er niet zijn, heb jij geen voetbalclub. 

 

Wisselspelers 
Spelers staan niet alleen in het veld, maar soms ook (even) buiten het veld. Reservespelers zitten 
altijd langs de kant. Daarvoor gebruiken we krukjes (bij Forza Friends en de O9 t/m O11 teams) of de 
dug-out. Reservespelers hebben altijd een trainingsjasje of hesje aan. Niet alleen om ze te 
beschermen tegen te snelle afkoeling, maar ook om verwarring met veldspelers te voorkomen. De 
leider, coach of trainer zorgt ervoor dat de reservespelers bij de wedstrijd betrokken blijven. Als 
reservespeler volg je het spel van je teamgenoten natuurlijk op de voet. 

 

Afmelden 

De tijden voor trainingen en wedstrijden zijn te vinden op de website van DVSU. Als je je aanmeldt op 
de website, ontvang je automatisch aan het begin van de week bericht over je wedstrijd in die week. 
Iedereen kan dus van te voren weten wanneer en hoe laat hij aanwezig moet zijn. 
Natuurlijk zijn er omstandigheden denkbaar waarin een speler er een keer niet kan zijn. Meld je in zo’n 
geval ruim op tijd af. Dan heeft de trainer, leider of coach gelegenheid om voor geschikte vervanging 
te zorgen in geval van een wedstrijd. Betreft het een training, dan kan de trainer er in de voorbereiding 
rekening mee houden. Zomaar wegblijven is er bij DVSU niet bij. Afmelden dus alleen als het echt niet 
anders kan. We rekenen op je, zoals jij ook op je medespelers moet kunnen rekenen. 

 

Te laat? Op tijd! 

Iedereen moet altijd op tijd aanwezig zijn. Ben je te laat, dan ga je niet zomaar het veld op of de 
kleedkamer in. Laatkomers melden zich altijd bij de trainer/coach. Het is dan aan hem om de situatie 
in te schatten en eventueel maatregelen te nemen. Vijf minuten voor aanvang van de training moet 
iedereen aangekleed en voorzien van het juiste schoeisel aanwezig zijn bij het veld. Je wacht achter 
het hek (indien aanwezig) of aan de rand van het veld totdat de trainer je roept. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden. Dus het is jouw taak om 
te zorgen dat je weet wanneer, waar en hoe laat je wordt verwacht. Ben je geblesseerd of geschorst, 
dan ben je aanwezig om mee te gaan naar de wedstrijd van je team om hen aan te moedigen, tenzij je 
anders hebt afgesproken met de trainer of leider. 
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Afgelast? 

Helaas komt het wel eens voor dat wedstrijden en trainingen wegens slechte weersomstandigheden 
worden afgelast. Hoe gaat dat in zijn werk? Namens de KNVB is er een consul en contactpersoon 
aangesteld voor het keuren van de velden op Sportpark Lunetten. Bij slechte weersomstandigheden 
inspecteert de consul dagelijks de velden. Indien de consul besluit om de velden af te keuren brengt 
hij de webredactie van DVSU direct op de hoogte. Zij plaatsten direct een mededeling op de site. Op 
deze manier kunnen alle leden zien of een training of wedstrijd doorgaat. Het is dus niet zo dat de 
leider of trainer de spelers op de hoogte brengt. De leider of trainer wordt zelf ook via de website op 
de hoogte gebracht. Leden hebben dus zelf de verantwoordelijkheid om op de site te kijken. Informatie 
over wedstrijden of trainingen die door de KNVB zijn afgelast kun je krijgen door: 

• te kijken op de DVSU-website; 

• contact te zoeken met je teamleider; 

• te kijken op NOS-Teletekst. DVSU speelt in KNVB District West 1. 
Denk niet te snel “het zal wel afgelast zijn, dus ga ik maar niet.”. 

 

Aanvangstijden 

Hou er rekening mee dat de KNVB tot 48 uur voordat een wedstrijd begint de tijden kan wijzigen. Dit 
wordt via de website bekendgemaakt. Blijf dus de DVSU-site in de gaten houden. 

 

Even geduld 

Elke speler traint met zijn eigen team onder leiding van (in principe) een gediplomeerde trainer. 
Tijdens de trainingen staat centraal: met veel plezier beter leren voetballen. Wel willen we dat de 
trainingen ordelijk verlopen en ook zo beginnen. Voor aanvang van de training wachten de spelers 
achter het hek op een seintje van de trainer om het veld op te gaan. Als spelers voor aanvangstijd al 
even het veld op mogen, dan zal dat altijd gebeuren onder toezicht van de trainer. 

 

Op de fiets 

De parkeerruimte bij DVSU is beperkt. Dat geldt voor auto’s, maar ook voor fietsen. Woon je op 
loopafstand van DVSU, laat dan je fiets thuis. Kom je toch op de fiets? Stap dan af bij het hek. En zet 
‘m goed op slot! 

 

Het jaar rond 

Het voetbalseizoen start in augustus en loopt tot in juni. Winterstop of andere momenten van rust 
kennen we niet. Dus ook in vakanties trainen en spelen we gewoon door. Uitzondering hierop vormt 
de kerstvakantie waarin niet getraind wordt. Er kunnen wel andere activiteiten zijn zoals een 
zaalvoetbaltoernooi. Mocht je vanwege vakantie afwezig zijn, meld je dan op tijd af! 

 

Kleedkamer 

In de kleedkamer hoeft het niet muisstil te zijn. Maar gebrul of geschreeuw is zeker niet de bedoeling. 
Het omkleden voor en na de wedstrijd doen we gezamenlijk. Tijdens het praatje van de trainer/coach 
is er honderd procent aandacht. De kleedkamer wordt na het omkleden door het team schoon 
opgeleverd. Hiervoor kan de leider iedere keer 2 spelers aanwijzen die corvee-dienst hebben. Bij 
jonge spelers zijn de ouders verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedruimte. In de 
kleedkamer bevinden zich alleen personen die deel uitmaken van het elftal. Uitzondering hierop 
vormen jeugdteams die nog wat hulp nodig hebben bij omkleden en veters strikken. Probeer in dit 
geval het aantal volwassenen te beperken. 

 
Bespreking 
In het praatje voor de wedstrijd geeft de trainer/coach aan wat hij van zijn spelers verwacht. De 
opstelling wordt doorgenomen, er worden afspraken gemaakt (bijvoorbeeld over spelhervattingen). 
Ook geeft de trainer/coach aandachtspunten mee. In de rust komt de trainer/coach op zijn 
voorbespreking terug. Wat hadden we afgesproken en hoe vinden jullie dat het gaat? 
Tenslotte wordt elke wedstrijd kort nabesproken. 

 

Penalty’s 

Na afloop van elke wedstrijd van een Forza Friends en de O9 t/m O11 teams neemt elke speler een 
penalty. We blijven als team bij elkaar en moedigen elkaar aan. Vervelende opmerkingen richting 
tegenstanders… daar doen we niet aan. Soms laat het wedstrijdschema het niet toe om penalty’s te 
nemen, bijvoorbeeld als wedstrijden zijn uitgelopen. In dat geval graag ieders begrip. 
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De top 11 van een DVSU-speler 

 
Een DVSU-speler…. 

 
1. toont respect voor medespelers, tegenstanders, 

scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, leiders en 
trainers; 

2. gedraagt zich altijd sportief; 
3. wil winnen; 
4. mag verliezen, maar heeft nooit het gevoel verloren te 

hebben omdat hij er alles aan gedaan heeft om te winnen; 
5. wil zoveel mogelijk leren om een nog betere speler te 

worden; 
6. beleeft zijn hobby met veel plezier; 
7. is een teamspeler, weet dat hij anderen nodig heeft om te 

presteren en dat anderen hém nodig hebben; 
8. spreekt zijn medespelers aan op onsportief gedrag; 
9. zegt alleen af als het echt niet anders kan; 
10. is positief; 
11. heeft overtuiging en lef. 

De derde helft 

Na afloop van een thuiswedstrijd zitten alle spelers even samen in de kantine. Op kosten van DVSU is 
er dan iets lekkers. Na afloop ruimen alle spelers even op. 

 

De kantine 

De kantine is geen speelplaats. Gewoon rustig zitten, wat kletsen, iets eten of drinken. En na afloop 
even je rommel opruimen (dus niet laten liggen voor de kantinemedewerkers, die hebben genoeg te 
doen). 

 

Wij luisteren ook naar onze jonge spelers! 

Jaarlijks zijn er jeugdraadavonden. Op deze avonden hebben onze jeugdspelers de gelegenheid te 
komen met hun meningen, ideeën en kritiek. We vinden het leuk als belangstellende ouders ook 
komen. Maar wel als ‘zwijgende’ toehoorder: deze avonden zijn primair bedoeld om de kinderen aan 
het woord te laten. 
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Hoofdstuk 3. Trainer en coach 
 

Het leren voetballen is moeilijk stap voor stap onder woorden te brengen. Het is vooral gebaseerd op 
de praktijk, het doen! Voetballen wordt vooral geleerd door veel te voetballen. De tijd die aan 
voetballen wordt besteed, is belangrijk voor de voetbalontwikkeling van kinderen. De concurrentie met 
andere activiteiten in de vrije tijd (onder meer computerspelletjes, televisie, bijbaantjes) heeft invloed 
op de hoeveelheid tijd die voor voetbal beschikbaar is. Vroeger zag je overal straatvoetbal. Elke dag 
waren kinderen uren met een bal bezig. Al doende kreeg je het spel onder de knie. Zo maakten de 
jonge voetballertjes zich spelenderwijs inzicht en techniek eigen. Tegenwoordig wordt het voetballen 
vooral bij voetbalclubs geleerd: binnen de vormen die de trainer bedenkt, in gang zet en stopt. 
Daarom is de rol van trainers zo belangrijk geworden. In dit hoofdstuk meer informatie over de rol van 
de trainer en coach. 

 

Zo doen we dat: 

• Elk DVSU-team heeft een trainer. 

• Trainers bij DVSU werken volgens het Voetbaltechnisch Beleid van onze club. 

• In principe beschikken alle DVSU-trainers over een KNVB-diploma. 

• Een DVSU trainer is: 

• consequent; 

• positief; 

• geduldig; 

• duidelijk; 

• stipt; 

• belangstellend; 

• als een trainer gekleed; 

• verantwoordelijk voor het materiaal; 

• Een trainer rookt niet in het bijzijn van zijn spelers. 

• Een trainer levert een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in. 

• Een trainer kan een speler met een blessure doorverwijzen naar het spreekuur van de club 

fysiotherapeut. 

TOELICHTING op “Zo doen we dat” 

Voetbaltechnisch beleid 
Trainers bij DVSU werken volgens het Voetbaltechnisch Beleid van onze club. Alle trainers kennen de 
inhoud van dit beleid. Voor meer informatie over de DVSU-werkwijze kun je je wenden tot het Hoofd 
Voetbalzaken of één van de selectiecoördinatoren. De grondhouding van de DVSU-trainer kenmerkt 
zich door het motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van zijn spelers. 

 

Trainer/coach 

Het spreekt voor zich dat ieder DVSU-team minstens één trainer heeft. Hij is verantwoordelijk voor de 
praktische uitvoering van het Voetbaltechnisch Beleid. DVSU geeft er de voorkeur aan dat een team 
meer dan één trainer heeft. Zeer wenselijk is het dat de trainer tevens coach is bij het team. De 
wedstrijd is een belangrijk toetsmoment om vervolgens met je training op in te spelen. Is de trainer niet 
dezelfde persoon als de coach, dan zal er in het belang van de spelers veelvuldig overleg moeten zijn 
tussen trainer en coach. Beiden zijn hiervoor verantwoordelijk. 
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Gediplomeerde trainers 

In principe beschikken alle DVSU-trainers 
over een KNVB-diploma. In ieder geval 
het diploma pupillentrainer en/of 
juniorentrainer. Van trainers zonder 
diploma verwachten we dat ze de intentie 
uitspreken om in de nabije toekomst een 
cursus te gaan volgen. Natuurlijk kun je 
dan rekenen op de steun (o.a. vergoeding 
van onkosten) van DVSU. Indien mogelijk 
worden, in overleg met de KNVB, 
cursussen op het complex van DVSU 
gehouden. 

 

Het gedrag van de DVSU-trainer 

De trainers van DVSU zijn een voorbeeld 
voor hun spelers. Dit laten zij op 
verschillende manieren zien. 

 

Consequent 
De trainers stellen duidelijke regels. Regels die voor alle spelers altijd gelden. 

 

Positief 
De trainers hebben een positieve instelling. 

 

Geduld 

De trainers weten dat leren tijd kost. Bij de ene speler gaat dat sneller dan bij een andere. Geen 
probleem. 

 

Duidelijk 
De trainers zijn duidelijk in hun handelen. Steeds weer maken zij gebruik van praatje, plaatje, daadje. 
Dus: korte uitleg, even voor (laten) doen en… aan de slag! 

 

Stipt 

De trainers zorgen ervoor dat hun training op tijd begint. Daarom zullen trainers ruim op tijd aanwezig 
zijn om hun voorbereidingen te treffen (ballen op goede spanning brengen, oefeningen uitzetten, 
doelen vastzetten enzovoort). 

 

Belangstellend 

De trainers hebben een goed contact met hun spelers. Belangstelling tonen in de mens achter de 
speler hoort daar zeker bij. Ook spelers met een blessure hebben recht op aandacht. Sterker nog: 
voor hen is het heel belangrijk om gezien en gehoord te worden. 

 

Kleding 

De trainers zijn op grote afstand herkenbaar als trainer. Dat geldt ook voor hun kleding. Trainers 
moeten in alles een voorbeeld zijn voor hun spelers. 

 

Afmelden 

Net zoals we dat van de spelers verlangen, moeten ook de trainers er vanzelfsprekend zijn. Natuurlijk 
kan het wel eens voorkomen dat je niet in staat bent om je training te geven, maar dan regel je het 
met je collega-trainers zodat de training wel door kan gaan. Desnoods op een ander tijdstip, maar 
trainingen laten vervallen is zeker niet de bedoeling. Geef wijzigingen altijd (en liefst ruim op tijd) door 
via de DVSU-website. 

 

Materiaal 

De trainers zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Trainers tellen alles vóór de training en verlaten 
met hun spelers pas het veld als alles weer compleet is. 
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Wedstrijd in plaats van training 

Mocht een team een avondwedstrijd spelen, dan kan een trainer beslissen om een training te laten 
vervallen. Geef dit altijd even tijdig door via de DVSU-website. Collega-trainers weten dan dat zij meer 
trainingsruimte hebben. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

Een trainer vraagt bij de gemeente een VOG aan. De kosten kan hij declareren bij het Hoofd 
Voetbalzaken. 

 

Club fysiotherapeut 

DVSU heeft een samenwerkingsverband met Fysiotherapie Utrecht Oost. Eén van hun 
fysiotherapeuten heeft op donderdagavond van 19:15 tot 20:15 uur een inloopspreekuur bij DVSU. De 
trainer kan een geblesseerde speler hier naar toe verwijzen. 
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Hoofdstuk 4. Teamleider 
  _   

 

Algemeen 

De teamleiders zijn er met name ter ondersteuning van de coach en trainer en zijn verantwoordelijk 
voor de begeleiding van het team dat zij leiden. Een goede teamleider zorgt ervoor dat de coach zich 
helemaal op het voetballen kan richten. Alle zaken rondom de wedstrijd zijn voor de teamleider. 
Natuurlijk kan deze een beroep doen op spelers en ouders om de vele taken te (laten) doen. 

 

De taken van een teamleider: 

• Leggen de afspraken vast die tussen coach, trainer, teamleider en de spelers gemaakt zijn. 

• Verzamelen de contactgegevens van de spelers en het kader en verspreiden deze informatie over 

alle betrokkenen (ook zorgen zij indien nodig voor tussentijdse updates). 

• Maken een wasrooster en zorgen ervoor dat iedereen ongeveer even vaak aan de beurt is. 

• Zorgen dat er voldoende vervoer aanwezig is bij uitwedstrijden. 

• Zorgen ervoor dat alle kinderen veilig vervoerd worden naar en van wedstrijden. 

• Melden zich bij aankomst bij het wedstrijdsecretariaat om te horen op welk veld gespeeld wordt en 

waar kan worden omgekleed. 

• Vullen (vanaf de O12) het digitaal wedstrijdformulier in en zijn verantwoordelijk voor en in bezit van 

alle spelerspassen. 

• Samen met de coach regelen, indien nodig, in overleg met de coördinator invallers vanuit andere 

(bij voorkeur lagere) teams. 

• Ondersteunen waar mogelijk de coach indien deze hierom verzoekt. 

• Zijn aanwezig op de leidersavonden die door DVSU worden georganiseerd. 

• Zorgen voor de aanwezigheid van een (assistent-scheidsrechter en) scheidsrechter. 

• Zijn het aanspreekpunt voor de spelers om zich af te melden voor een wedstrijd. 

• Gedragen zich op sportieve en correcte wijze naar de spelers, de tegenstander en de 

scheidsrechter en stimuleren dat ouders van spelers hetzelfde doen. 

• Zorgen voor inning van deelnamekosten bij zaalvoetbaltoernooien als hier sprake vanis. 

 
Daarnaast zijn er activiteiten die vooral door de ouders/spelers uitgevoerd worden, maar waarbij de 
teamleider, indien nodig, het initiatief zal nemen om de ouders/spelers “aan het werk te zetten”. Denk 
aan: 

• Regelen vrijwilligers om te helpen bij bepaalde DVSU-activiteiten als hierom wordt gevraagd. 

• Schoonmaken van de kleedkamers voor en na de wedstrijd, ook van de tegenstander. 

• Klaarzetten én opruimen van de doelen. 

• Plaatsen én verwijderen van de cornervlaggen. 

• Het uit de sloot of van het dak (laten) halen van de bal (zorgen dat gebruikte ballen ingeleverd 

worden). 

• Het klaarzetten van de derde helft. 

• Drinken brengen naar de tegenstander. 
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Eén of meer teamleiders 

Elk DVSU-team heeft één teamleider. Gezien het feit dat het takenpakket omvangrijk is, kan de keuze 
vallen op hulpleiders. Het werken met hulpleiders heeft vele voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit 
dat bij afwezigheid iemand anders ook van de hoed en de rand weet. En er is ook meer aandacht 
mogelijk voor zaken als blessures en teleurgestelde spelers. 

 

Overleg tussen teamleider en coach 

Het is van groot belang dat de leider met zijn coach een duidelijke taakverdeling maakt. Zwart op wit 
de zaken voor aanvang van het seizoen op papier zetten, werkt het best. Daarnaast zal er natuurlijk 
zeer regelmatig overleg zijn tussen de leider en coach. 

 

Contact met ouders en spelers 

De teamleider en de coach moeten aan alle spelers en ouders duidelijk maken voor welke zaken je bij 
wie kunt aankloppen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afmelden, wasrooster, vervoer en kleding. 
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Hoofdstuk 5. Scheidsrechter 
 

Algemeen 

De scheidsrechter speelt een sleutelrol bij de bevordering en handhaving van sportief gedrag en een 
veilig sportklimaat. Belangrijk is dat scheidsrechters goed zijn opgeleid. Een scheidsrechter moet 
duidelijk herkenbaar zijn (sportkleding of scheidsrechterstenue). Hij moet gesteund worden door alle 
betrokkenen. Een sterke relatie tussen scheidsrechters en betrokkenen is van groot belang. 

 

De scheidsrechter voert hiervoor de volgende activiteiten uit: 

• Controleren van de staat van de bal en het veld. 

• Controleren of de doelen vast staan en de netten in orde zijn. 

• Er op toezien dat het publiek achter de hekken is en blijft. 

• Controleren of de spelregels worden nageleefd. 

• Bijhouden van doelpunten en andere wedstrijdgegevens. 

• Onderbreken van het spel voor iedere overtreding van de spelregels. 

• Waarschuwen of uitsluiten van spelers als sprake is van ontoelaatbaar gedrag. 

• De uitslag van de wedstrijd doorgeven aan de wedstrijdsecretaris in de bestuurskamer. 
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Hoofdstuk 6. Coördinator 
  _   

 

Algemeen 

Coördinatoren hebben een grote mate van zelfstandigheid. Ze zijn eindverantwoordelijk voor de teams 
in hun leeftijdsgroep of een deel daarvan. Streefnorm hierbij is een omvang van vier teams per 
coördinator. 

 

De activiteiten die ze hiervoor uitvoeren zijn als volgt te benoemen: 

• Uitdragen en handhaven van de door DVSU vastgelegde normen en waarden door spelers, 

trainers, coaches, teamleiders en ouders. 

• Werven en selecteren van trainers, coaches en leiders. 

• Aansturen van coaches, teamleiders en trainers. 

• Borgen van kwaliteit van coaches, leiders en trainers. 

• Uitvoeren van het selectiebeleid. 

 
Dit heeft betrekking op: 

• Selectie voor competitiewedstrijden. 

• Selectie teams nieuwe seizoen. Mocht er in het nieuwe seizoen een andere coördinator komen, 

dan is het selectiebeleid een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid van beide coördinatoren. 

• Organiseren van selectiewedstrijden. 

• Adviseren van het Hoofd Voetbalzaken bij de indeling van de teams. 

• Afhandelen of doorverwijzen van verzoeken (kleding, wijziging trainingstijden enzovoort). 

• Organiseren overleg en afstemming met trainers en teamleiders. 

• Ondersteunen coaches, teamleiders, trainers, ouders en kinderen als daarom wordt verzocht. 

• Overleggen met het Hoofd Voetbalzaken in geval van problemen/calamiteiten. 

• Voeren van evaluatiegesprekken met trainers en coaches. 

 
In de uitvoering van genoemde taken zijn coördinatoren bevoegd om te handelen conform het 
voetbaltechnisch beleid respectievelijk conform de afspraken zoals vastgelegd in het 
coördinatorenoverleg. Mochten zich zaken of problemen voordoen waarover nog geen afspraken zijn 
gemaakt, dan worden deze voorgelegd aan het bestuur. De coördinatoren zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid. 
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Hoofdstuk 7. Ouders 
 

Voetbal is de mooiste sport die er is. Bij DVSU willen we het plezier in de sport graag met iedereen 
delen. Samen zijn we de vereniging. 

 

Zo doen we dat: 

• Lid worden van DVSU houdt in dat je akkoord gaat met onze spelregels. 

• Van tevoren aangeven welke verenigingstaken je voor de club gaat uitvoeren. 

• De inzet en betrokkenheid van ouders is onmisbaar. 

• Het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van de wedstrijdkleding zien wij als taken die alle 

ouders bij toerbeurt uitvoeren. 

• Van ouders verwachten we een positieve houding. 

• Ouders hebben tijdens wedstrijden geen coachende rol. 

• Ouders komen tijdens wedstrijden niet op het veld. 

• Houd de DVSU-site in de gaten. 

 
TOELICHTING op “Zo doen we dat” 

 
Lid worden van DVSU houdt in dat je akkoord gaat met onze spelregels zoals die zijn beschreven in 
dit boekje ‘Zo doen we dat’, én dat je van tevoren aangeeft welke verenigingstaken je voor de club 
gaat uitvoeren. Voordat een jeugdspeler lid wordt van DVSU, neemt de betreffende ouder het boekje 
‘Zo doen we dat’ met onder meer de beschrijving van de rol van de ouder goed door. De jeugdspeler 
kan pas lid worden nadat de ouder zich (namens het kind) akkoord heeft verklaard met de inhoud van 
dit boekje. Bij het lidmaatschap hoort ook dat jij (of je ouders) voor minimaal 20 uur verenigingstaken 
vervult. De stelregel hierbij is: tot en met de O15-teams voeren ouders verenigingstaken uit, vanaf de 
O16-teams doen spelers dit zelf. Afkoop van deze verplichting is mogelijk, maar moedigen we niet 
aan. Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen we naar het document Verenigingsbeleid dat op de 
website te vinden is. 

 
Het mag duidelijk zijn, dat ouder zijn van een speler bij DVSU veel meer is dan het stimuleren van uw 
kind om een sport te gaan beoefenen en het louter betalen van contributie. Uw betrokkenheid is een 
zeer belangrijk aspect dat zich uit in daadwerkelijke ondersteuning. Dat gaat verder dan alleen het 
rijden naar uitwedstrijden en het wassen van de wedstrijdkleding. DVSU ziet dat als taken die alle 
ouders bij toerbeurt uitvoeren. 

 

Naast de vaste taken die u als ouder heeft, kunt u 
ook aangesproken worden door de leider van het 
team van uw kind. Gewoon om even aan de bar 
limonade af te halen of om doelen klaar te zetten 
(bij O8 t/m O11-teams) of na de wedstrijd op te 
ruimen. 

 

Van ouders verwachten we een positieve houding. 
Mocht een ouder iets op te merken hebben (tips, 
kritiek of complimenten), dan kan de ouder altijd 
contact zoeken met de trainer, leider, coach, 
coördinator of met een bestuurslid. 

 
Ouders die een bepaalde functie willen uitvoeren, maar daarvoor graag een cursus willen volgen 
(bijvoorbeeld scheidsrechter of pupillentrainer), kunnen altijd op de steun van DVSU rekenen. 

 
Tijdens trainingen en/of wedstrijden aanmoedigen mag, graag zelfs. Maar coachen is het terrein van 
de trainer en de coach. Ouders hebben geen coachende rol. Het is dan ook absoluut niet de 
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bedoeling dat ouders of andere toeschouwers zich op welke wijze dan ook met het werk van de 
trainer/coach bemoeien. 
Het veld is tijdens wedstrijden en/of trainingen het exclusieve domein van spelers en trainers, coaches 
en leiders. Ouders komen niet op het veld. Mocht een trainer/coach desondanks vinden dat uw 
aanwezigheid op het veld gewenst is, dan zal hij dat aan u kenbaar maken. In principe gaan ouders 
niet mee de kleedkamer in. Mocht een leider dat echter wel prettig vinden (bijvoorbeeld extra 
begeleiding bij O8- en O9-teams), dan zal hij u daartoe uitnodigen. 

 

Afmelden? Liever niet, maar… 
Voetbal is een teamsport. Je bent afhankelijk van elkaar. Daarom vragen we je om je alleen af te 
melden als er echt een goede reden voor is. Ouders zijn, zeker bij de jongste jeugd, verantwoordelijk 
voor het ruim op tijd afmelden. Zomaar wegblijven bij een wedstrijd of training is onacceptabel. 

 

Vervoer bij uitwedstrijden 

Het werd al even aangegeven. Bij uitwedstrijden is het aan ouders om het vervoer te regelen. U bent 
zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw kind. Vóór vertrek neemt de leider met de chauffeurs de 
route en eindbestemming (de accommodatie van de tegenstander) door. Aan de chauffeurs de taak 
om de kinderen veilig te vervoeren. Dus iedereen altijd in de gordel, kleine kinderen op een verhoger, 
denk aan de snelheid en vanzelfsprekend geen alcohol. Veiligheid staat voorop. Chauffeurs zijn 
verantwoordelijk voor hun inzittenden. Denk daarbij ook aan het uitstappen. Zorg dat de kinderen bij u 
blijven. Dus niet de auto uit en wegrennen. Samen naar de leider toelopen en zo als groep richting 
kleedkamers. Pas als de kinderen weer veilig bij DVSU zijn uitgestapt, stopt uw verantwoordelijkheid. 

 

Communicatie 

De DVSU-website is hét communicatiemiddel binnen onze vereniging. Op de site kunt u allerlei 
informatie vinden. Bezoek dagelijks even de site en u mist niets. We verwachten van leden en ouders 
van jeugdleden dat zij zelf op de hoogte blijven van wijzigingen door de site te bezoeken! 
Daarnaast is DVSU aanwezig op Facebook, Twitter en Instagram. Ook maken veel teams gebruik van 
een WhatsApp-groep. 
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Hoofdstuk 8. Normen en waarden 
 

In de vorige hoofdstukken is al op verschillende plaatsen aangegeven hoe we bij DVSU willen dat 
iedereen in en om het veld met elkaar omgaat. DVSU hecht veel waarde aan de naleving van de 
afgesproken omgangsregels. 

 

Wat gebeurt er bij ontoelaatbaar gedrag? 
Onsportief gedrag, (verbaal) geweld en misdragingen in het algemeen en in het bijzonder tegen 
trainers, coaches, leiders en wedstrijdleiding worden niet getolereerd. Wat doen we als de regels niet 
worden nageleefd? 
We maken onderscheid tussen een KNVB-procedure en een interne procedure. In een aantal gevallen 
zal de procedure via de KNVB verlopen. Bij overtredingen die op het digitaal wedstrijdformulier worden 
vermeld, verloopt de procedure altijd via de KNVB. 

 

KNVB- procedure bij overtredingen 

Als een overtreding op het digitale wedstrijdformulier wordt vermeld, gaat de KNVB hiermee aan de 
slag. De KNVB gaat navraag doen over wat er is voorgevallen, komt tot een beoordeling van de 
situatie en bepaalt de eventuele strafmaat. Schorsingen opgelegd door de KNVB worden per e-mail 
gestuurd aan de betreffende speler. Nadat de tuchtcommissie van de KNVB een uitspraak heeft 
gedaan volgt een gesprek met de tuchtcommissie van DVSU alvorens de straf van de KNVB ingaat. 
Als er naast de schorsing ook een boete is opgelegd door de KNVB dient de speler dit bedrag over te 
maken naar de bankrekening van DVSU. Voor meer informatie over de KNVB-procedure verwijzen we 
naar de handleiding tuchtrecht KNVB. Zie Tuchtzaken KNVB. 

 

Interne procedure bij ontoelaatbaar gedrag 

Het kan voorkomen dat spelers, ouders of andere mensen zich niet houden aan de afspraken. Als dat 
zo is dan verwachten wij dat leden en/of begeleiders elkaar hier op een respectvolle wijze over 
aanspreken. Als dit niet wordt geaccepteerd of als er sprake is van overlast (schelden/schreeuwen 
etc.), dan kan dit gemeld worden bij de tuchtcommissie van DVSU. 

 

Met het invullen van het meldingsformulier voor incidenten op of rond het veld wordt de 
tuchtcommissie op de hoogte gebracht van het incident. Zij beoordelen de situatie, nadat zij de melder 
en de dader hebben gehoord (het principe van “hoor en wederhoor” wordt hier toegepast). Als het 
incident ernstig is, wordt de speler tot nader order geschorst. De tuchtcommissie brengt speler en 
ouder op de hoogte. Dit betekent dat de speler tot nader order niet meer mag spelen, trainen. 

 
Nadat alle gegevens binnen zijn, worden speler en ouder door de tuchtcommissie uitgenodigd voor 
een gesprek. In dit gesprek worden de waarnemingen besproken. Als er voldoende helderheid is over 
wat er is gebeurd, kan de tuchtcommissie een uitspraak doen over het verdere verloop van de 
schorsing of een andere maatregel. Speler en ouder worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld 
door de secretaris van de tuchtcommissie. 

 

Het is goed om te weten dat het bestuur krachtens de verenigingsstatuten bevoegd is tot 
strafoplegging van leden. Sancties bestaan uit: 

• berisping; 

• schorsing; 

• ontzetting. 
 

Voor meer informatie over deze sancties en de regels bij schorsingen, verwijzen we naar de statuten 
van DVSU (Zie Statuten). Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën 
van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen. We 
spreken hier de wens uit dat het slechts in uitzonderlijke gevallen nodig zal zijn om een sanctie op te 
leggen. 

https://www.dvsu.nl/Data/DVSU/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/Statuten_DVSU.pdf

