
  

  

Beste Trainers/coaches, spelers en ouders,  

  

Zoals jullie weten staan normen en waarden hoog in het vaandel binnen DIOS. Als 

spelers, trainers, coaches en ook als ouders hebben we een voorbeeldfunctie en daarom 

houden we ons aan bepaalde regels. 

Binnen DIOS  is er een algemene richtlijn wat er qua gedrag wordt verwacht van een 

ieder die zich actief of passief bezig houdt met DIOS. 

  

Onder correct gedrag verstaat DIOS in elk geval: 

  

 Sociaal en respectvol gedrag ten opzichte van iedereen 

 Beledigende, kwetsende of bedreigende uitingen van spelers en/of ouders 

via welke vorm van communicatie(social media/ e-mail, mondeling etc..) dan 

ook, richting 

spelers/begeleiders/ouders/bestuurders is voor sv DIOS onacceptabel en zal als 

zodanig worden behandeld. 

 Zuinig zijn op spullen van de vereniging zoals b.v. kleding, materialen, velden, 

kantine en kleedruimtes 

 We accepteren dat ons lidmaatschap naast rechten ook plichten kent. 

  

Daarnaast kennen we een aantal wederzijdse afspraken die we met elkaar maken: 

 

 Trainingen:  

o Trainen is verplicht voor alle spelers. 

o Zorg er voor dat je 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig 

bent.  

o Afzeggen is te allen tijden verplicht. Niet afzeggen betekent dat je een 

extra wisselbeurt krijgt. 

(Selectie): Als je niet kunt trainen door bv. een blessure, wordt je toch 

verwacht op de training zodat je kunt bekijken/beleven wat er 

geoefend wordt  

o Omkleden gebeurt altijd in de kleedkamer  

o Tijdens de training draag je gepaste trainingskleding en 

scheenbeschermers   



  

  

o Schelden, spugen, trappen, slaan of ander gedrag wat niet door de beugel 

kan, wordt niet getolereerd. Dit heeft een disciplinaire straf tot gevolg. Bij 

regelmaat volgt een gesprek met desbetreffende ouders en eventueel 

royement. 

o De wedstrijdkleding welke door DIOS verstrekt is, wordt alleen op 

wedstrijddagen gedragen. Dus de door DIOS verstrekte kleding niet 

dragen op trainingen en in je vrije tijd  (kleding is eigendom van DIOS en 

moet ook volgend seizoen weer mee!).  

o Trainingsmateriaal wordt gezamenlijk (door spelers en trainers) opgeruimd 

o Douchen na het trainen verplicht vanaf JO12. 

o Kleedkamer opruimen en aandweilen, dus netjes achterlaten. Gebeurt dit 

niet, kan het tot gevolg hebben dat het betreffende team geen gebruik 

meer mag maken van een DIOS kleedruimte. 

o Ouders/ bezoekers moedigen altijd positief aan en blijven achter het hek. 

Alleen de trainers/coaches en spelers zijn op het veld. 

 

 

 Wedstrijden: THUIS en UIT 

o Tijdig bij de leider afbellen, minimaal 2 dagen van te voren (uitzondering 

ziekte). 

o Selectie: Bij algehele afgelastingen: trainen in overleg met leider/trainer  

o Men is verplicht scheenbeschermers te dragen.  

o Schelden, spugen, trappen, slaan of ander gedrag wat niet door de beugel 

kan, wordt niet getolereerd. Dit heeft een disciplinaire straf tot gevolg, 

naast de eventuele straf van de scheidsrechter. Bij regelmaat volgt een 

gesprek met desbetreffende ouders en eventueel royement. 

o We blijven sportief; onsportieve tegenstanders zijn geen excuus  

o We accepteren de beslissingen van de (assistent)scheidsrechter  

o Er wordt nooit agressief tegen de (assistent)scheidsrechter gepraat of enig 

ander non-verbale, agressieve houding aangenomen. Dit geldt voor zowel 

de spelers, trainers/coaches als ouders. Wanneer dit herhaaldelijk wel 

gebeurt, houdt DIOS zich het recht voor de betreffende persoon te royeren 

als DIOS lid, dan wel de toegang tot DIOS te ontzeggen. 



  

  

o Tijdens wedstrijden (en trainingen)  coachen alleen de trainers en 

elftalleiders. De spelers krijgen van de trainer en/of elftalleider al 

voldoende aanwijzingen en ouders weten niet wat de opdracht is die aan 

de spelers voor de wedstrijd is meegegeven. Mochten er toch ouders zijn 

die coachen, dan is de opdracht aan de spelers om dit volledig te negeren. 

De teamleiding zal na afloop een gesprek aangaan met desbetreffende 

persoon en hem/haar hierop wijzen. 

o Alleen de trainers/coaches en reservespelers zijn op het veld en verblijven 

in de daarvoor bestemde 

     Dug-out/coachvakken  

o Na de wedstrijd verplicht douchen vanaf JO12, dus ook hier geldt weer: 

kleedkamer opruimen en aandweilen, dus netjes achterlaten. Gebeurt dit 

niet, kan het tot gevolg hebben dat het betreffende team geen gebruik 

meer mag maken van een DIOS kleedruimte.  

o Wanneer opzettelijk schade wordt aangebracht aan eigendommen van 

derden, houdt DIOS zich het recht voor de betreffende persoon te royeren 

als DIOS lid, dan wel de toegang tot DIOS te ontzeggen. 

o Het ontvreemden van eigendommen van derden heeft dezelfde 

consequentie, waarbij tevens de politie zal worden ingeschakeld. 

o Ouders/ bezoekers moedigen positief aan en blijven achter de hekken.  

o Na de wedstrijd vindt in de kleedkamer/ op het veld een evaluatie van de 

wedstrijd plaats met het team door de trainer en/of elftalleider. Ouders zijn 

hier niet bij aanwezig. 

  

 

 

 

Al deze regels zijn er voor om er samen een heel mooi voetbalseizoen van te maken. 

Ook al klinken sommige regels streng, als we ze naleven heeft dit een positieve 

uitwerking voor iedereen. 

  

Echter: voetbal is een sport met emotie. Natuurlijk kan het gebeuren dat een speler (of 

een ouder) het ergens niet mee eens is. Mocht dat gebeuren, spreek een van de 

trainers/coaches hier dan na het douchen over aan. Die paar minuten ‘rust’ helpt alle 



  

  

partijen vaak er rustig over na te denken en te praten, waardoor de oplossing vaak beter 

en sneller gevonden wordt.  

 

Mocht er dan nog steeds geen goede oplossing gevonden zijn, biedt een gesprek met 

de betreffende jeugdcoördinator   

 wellicht uitkomst; een DIOS jeugdcoördinator is namelijk sparringpartner voor zowel 

trainers/coaches, als voor spelers/ouders. 

 

Tot slot:  We gaan er met zijn allen een heel mooi, sportief en succesvol voetbalseizoen 

van maken ! 

  

  

Met vriendelijke en sportieve groet, 

Coördinatoren, Arbitrage en Bestuur DIOS   


