
Regels voor omgang met kleding en materialen1

Tenues

o Wedstrijden worden gespeeld in de DVSU tenues (tenzij de tegenpartij in rode of rood-witte
shirts speelt; dan worden er reserveshirts of hesjes gebruikt). Na een wedstrijd worden de
shirts verzameld in de teamtas en vervolgens gezamenlijk gewassen. Hiervoor worden door de
(ouders van de) spelers afspraken gemaakt. Aan het begin van een wedstrijd worden de shirts
uitgedeeld aan de spelers.

Ballen, hoedjes, hesjes

o Ieder team heeft genoeg ballen, hoedjes en hesjes. Er worden niet zonder overleg ballen,
hoedjes of hesjes uit andere ballenhokken gebruikt.

o Als er na overleg gebruik wordt gemaakt van ballen of materiaal uit een ander hok, zorg er
dan voor dat alles terugkeert in datzelfde hok.

o Zorg dat na een training of wedstrijd al het gebruikte materiaal (ballen, hoedjes, hesjes) van
het veld mee terug gaat naar het ballenhok.

o Als er een ballenhok wordt gedeeld, maak dan met de trainer en teamleider van het andere
team goede afspraken, o.a. over het aantal ballen dat meegaat naar een wedstrijd voor de
warming-up.

1Er wordt naar gestreefd om alle teams zo snel mogelijk aan het begin van het seizoen te voorzien van Kelme
tenues en voldoende materialen, maar hierbij zijn we afhankelijk van leveranciers.



o Ballen die van het veld verdwijnen dienen direct teruggehaald te worden. Voor een bal die de
sloot in gaat is er in de kantine een ballenstok aanwezig om de bal op het droge te krijgen.

o Ballen die stuk gaan worden vervangen.

o Hesjes die stuk gaan worden eveneens vervangen.

o Zorg dat natte hesjes drogen; een van de ouders kan ze hiervoor mee naar huis nemen.

o Was de hesjes regelmatig, zodat ze fris blijven.

Doelen

o Voorkom dat spelers in de netten van de doelen gaan hangen. De netten worden hierdoor slap,
wat vervelend is voor keepers. Ook komen er gaten in de netten, wat het soms onduidelijk
maakt of er is gescoord.

Ballenhokken, ballenpomp, ballenstok

o Alleen trainers, coaches en teamleiders maken gebruik van de ballenhokken.

o De code van het ballenhok is alleen bestemd voor de trainer, coach en teamleider, en in ieder
geval niet voor de spelers.

o Voor de ballenpomp en ballenstok geldt dat deze alleen worden gebruikt door de trainer,
coach en teamleider, en niet door de spelers.

Einde van het seizoen

o Aan het einde van het seizoen wordt de teamtas met shirts, broeken en sokken weer ingeleverd.

o In het ballenhok worden aan het einde van het seizoen evenveel ballen achtergelaten als er aan
het begin van het seizoen zijn ontvangen. Ook de hoedjes en hesjes worden in het ballenhok
achtergelaten.
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