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TEAMAFSPRAKEN 
 

Inleiding 
 

Om een team goed te laten functioneren zijn afspraken nodig, onderstaand een opsomming van 

een aantal basisafspraken die eventueel door de teambegeleiding nog aangevuld kunnen worden.  

 

SHH is een vereniging die normen en waarden erg belangrijk vindt. Een ieder die 

binding heeft met SHH hetzij als speler, als kaderlid, als ouder of als toeschouwer dient zich te 

realiseren dat zij de vereniging SHH vertegenwoordigen en zich daarnaar dienen te gedragen ! 

 

Algemene afspraken 
 

• Van alle spelers wordt discipline verwacht: afspraken nakomen, regels volgen en respect tonen; 

• Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen; 

• Het gebruik van iedere vorm van fysiek of verbaal geweld is ten strengste verboden en zal gevolgen 

hebben; 

• Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik; 

• Een speler die zijn contributie niet voldoet kan niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden; 

• Als een speler een geldboete krijgt als gevolg van een rode/gele kaart, moet betreffende speler ervoor 

zorgen dat de boete betaald wordt. Is hieraan niet voldaan, dan is de speler niet speelgerechtigd; 

• Ontevredenheid over organisatorische zaken wordt eerst voorgelegd aan de trainer/leider en pas daarna 

eventueel aan de laag-coördinator of jeugdcommissie; 

• Ontevredenheid over technische zaken (wisselbeleid, selectiebeleid, speelwijze, training, coaching) wordt 

eerst voorgelegd aan de leider/trainer en pas daarna eventueel aan de laag-coördinator; 

• Ga respectvol om met materialen en accommodatie; 

• Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer; 

• Houdt ons sportpark schoon, ruim je eigen rommel op en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken; 

• Niet met voetbalschoenen in de kantine; 

• Zorg voor goed onderhouden schoenen, het is het materiaal van de voetballer; 

• Gebruik de sociale media niet om u negatief uit te laten over club, teamgenoten, begeleiders enz., maar 

neem contact op met de betreffende verantwoordelijke als je niet tevreden bent. 

 

Afspraken rondom de training 
  

• Van alle spelers wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn (info bij teambegeleiding); 

• Van spelers wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen en op tijd aanwezig zijn (info bij 

teambegeleiding); 

• Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet, strijd en duelkracht tonen; 

• Wanneer een speler niet kan trainen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden volgens de 

afgesproken teamprocedure (info bij teambegeleiding); 

• Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers; 

• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht; 

• Draag geen sieraden tijdens trainingen; 

• Laat geen waardevolle achter inde kleedkamer; 

• Op aanwijzing van de trainer nemen spelers materialen (ballen, hesjes, pilonnen, doeltjes) mee naar het 

veld en ruimen dit na aanwijzing ook weer netjes op, help elkaar; 

• De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van een training het kleedlokaal schoon 

achter te laten; 

• Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je 

regelmatig bij je team aanwezig bent. 
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Afspraken rondom de wedstrijd 
 

• Van alle spelers wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn (info bij teambegeleiding); 

• Van alle spelers wordt verwacht dat zij er zorg voor te dragen dat zij in optimale fysieke en mentale 

conditie aan wedstrijden kunnen beginnen en geen last ondervinden van daags daarvoor ondernomen 

activiteiten. Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste; 

• Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet, strijd en duelkracht tonen; 

• Wanneer een speler niet kan spelen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden volgens de 

afgesproken teamprocedure (info bij teambegeleiding); 

• Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang; 

• Vertoon teamgeest, help en steun je medespelers in het veld; 

• Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers; 

• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht; 

• Draag geen sieraden tijdens wedstrijden; 

• Laat geen waardevolle achter inde kleedkamer; 

• Speel volgens de wedstrijdregels; 

• Accepteer altijd de beslissingen van de scheidsrechter, hij kan en mag ook fouten maken; 

• Onsportief gedrag wordt niet getolereerd en zal gevolgen hebben; 

• Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn; 

• Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag; 

• Mobiele telefoons gaan uit voor de wedstrijdbespreking en pas weer aan na de wedstrijd; 

• Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes, ook als je zelf de verliezer bent; 

• Als aanvoerder bedankt je altijd de wedstrijdleiding en de aanvoerder van de tegenpartij; 

• Onsportief gedrag tijdens de wedstrijd wordt niet getolereerd. Als de scheidsrechter niet optreedt, mag de 

leider dit doen; 

• Iedere speler zorgt er zelf voor dat zijn wedstrijdtenue netjes in de tas terecht komt; 

• De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van de wedstrijd het kleedlokaal schoon 

achter te laten; 

• Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je 

regelmatig bij je team aanwezig bent; 

• Op verzoek moet een spelers met een ander team meespelen, weigert de spelers dat dan is hij ook niet 

speelgerechtigd voor het eigen team en zal dat gevolgen hebben. 


