
 
 
Tenue 
Sportingkleding wordt in huur verstrekt door de vereniging. Iedere speler heeft dezelfde 
wedstrijdkleding, trainingspak en tas (met een uniek nummer). Wees hier zuinig op en zet 
het nummer op elk kledingsstuk. Slidingbroekjes moet je zelf kopen en moeten wit zijn. 
  
Schoenen en scheenbeschermers 
Voetbalschoenen dienen voorzien te zijn van veel en niet scherpe noppen. 
Scheenbeschermers en (opgetrokken) voetbalkousen zijn voor alle categorieën verplicht in 
de wedstrijden. Draag ze ook tijdens de training. Voor trainingen en wedstrijden op 
kunstgras is geen speciaal schoeisel vereist, wel is het raadzaam dan een slidingbroek of 
maillot aan te doen als je van slidingen houdt. 
  
Als het koud is... 
Als het koud is, dien je daar tijdens wedstrijden en training op gekleed te zijn. Een 
ondershirt en trainingsjack is dan vereist, en er is niets is tegen om bij kou een maillot 
(evt. trainingsbroek) onder je voetbalkleren te dragen. Voetballen in trainingsbroek mag 
niet, je moet je broekje en kousen daaroverheen aantrekken. 
  
Sieraden 
Sieraden (oorbellen, ringen, piercings) mogen tijdens de wedstrijd niet gedragen worden. 
Als je ze niet wilt of kunt verwijderen, dienen ze met een pleister te worden afgeplakt, 
zodat er geen vinger achter kan blijven haken.  
  
Op tijd 
Je teambegeleiders geven aan wanneer je uiterlijk aanwezig moet zijn bij 
thuiswedstrijden (normaal een half uur voor wedstrijdbegin voor de JO8-J11, drie kwartier 
voor de overige teams) en uitwedstrijden (meestal een uur of vijf kwartier voor het 
begin). Wees altijd eerder aanwezig zodat je tijdig kunt vertrekken en voorbereiden. Ga 
bij thuiswedstrijden niet eerder omkleden, want dan zijn de kleedkamers nog in gebruik 
bij andere teams. 
  
De teambegeleiding 
Elk Sportingteam heeft een teamleider en een trainer/coach. Soms zijn er meer 
begeleiders bij een team betrokken en verdeelt men de taken iets anders. De 
trainer/coach verzorgt de trainingen, maakt de opstelling, doet wedstrijdbesprekingen. De 
teamleider draagt zorg voor de organisatie rondom het team: vervoer, vervangende 
spelers, extra activiteiten etc. Als je iets niet aanstaat in of rondom het team, is de 
teamleider de eerst aangewezen persoon om mee te praten. Als je er dan niet uitkomt, 
kun je je wenden tot de hoofdleider van je categorie. Wie de hoofdleider is van je 
categorie, staat aangegeven op de website. 
  
De Sporting website 
Alle informatie (waaronder het programma van de komende weken) verschijnt op de 
Sporting website: www.sporting70.nl. Je vindt hier ook alle nieuwtjes over het reilen en 
zeilen van Sporting en per team een webpagina met onder andere foto’s en 
wedstrijdverslagen. Schrijf ook eens een wedstrijdverslag en stuur het op naar de 
webmaster! 
  
Sportief gedrag 

 Bij Sporting geen grove en opzettelijke overtredingen en al helemaal geen 
Schwalbes! 

 Beklaag je nooit over de wedstrijdleiding – hij is net zo’n amateur als jij en doet 
het voor jouw lol. 

 Wees altijd voorkomend tegenover tegenstanders, wedstrijdleiding en begeleiders 
van de andere vereniging. 
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 Probeer je medespelers zoveel mogelijk te ondersteunen (positieve coaching) en 
help de teambegeleiders met bv. schoonmaken, grensrechteren en 
materiaalbeheer. 

De teambegeleiders hebben de opdracht je bij overtreding van de regels uit het veld te 
halen. 
  
Handen geven voor en na de wedstrijd 
Bij Sporting beginnen we de wedstrijden met de tegenstander te begroeten en een 
prettige wedstrijd toe te wensen. Ook na afloop is het een goede gewoonte om je directe 
tegenstander(s) een hand te geven en de scheidsrechter te bedanken. 
  
Gele en rode kaarten, tijdstraffen, boetes en schorsingen 
Bij de pupillen maken scheidsrechters geen gebruik van rode en gele kaarten, maar kan 
een speler wel een tijdstraf (5 minuten afkoeltijd) of uitsluiting van de wedstrijd worden 
opgelegd. In het juniorenvoetbal kan de scheidsrechter een gele of rode kaart tonen. Een 
gele kaart 10 minuten uitsluiting. Bij een rode kaart vermeldt de scheidsrechter het 
nummer van de overtreding op het wedstrijdformulier, tezamen met je naam, 
geboortedatum en knvb-nummer (staan op de spelerspas). Bij rode kaarten volgt een 
KNVB boete die via Sporting met je verrekend wordt. Een rode kaart leidt er altijd toe dat 
je tot en met de eerstvolgende wedstrijd van je team geschorst bent. Ondertussen krijg je 
van de KNVB een ‘schikkingsvoorstel’ toegestuurd, waarin staat hoeveel wedstrijden je 
geschorst bent. In theorie is het mogelijk om hier tegen in beroep te gaan, maar in de 
praktijk leggen we ons veelal bij het voorstel neer. 
  
Aanvoerders 
De aanvoerder van een team worden aangewezen door de teambegeleiding. Aanvoerders 
hebben een aantal bijzondere verantwoordelijkheden: 

 Contact met de scheidsrechter voor, tijdens en na de wedstrijd. De aanvoerder is 
de enige speler die een vraag mag stellen aan de scheidsrechter. 

 Verantwoordelijkheid voor het (sportief) gedrag van je medespelers tijdens de 
wedstrijd. Geef een seintje aan de coach wanneer je ziet dat er iets in het veld 
niet goed gaat en treedt zelf altijd matigend tegenover je medespelers op. 

 Keuze van veldhelft als je de toss wint voor de wedstrijd. Bedenk van te voren 
hoe de wind staat. 

 Verklaringen afleggen over evt. ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd. 
 Een aanvoerder dient een aanvoerdersband te dragen en wordt op het 

wedstrijdformulier als zodanig aangegeven. 

Vervoer door ouders 
Het vervoer naar uitwedstrijden dient door de ouders/verzorgers te gebeuren. De 
teambegeleider maakt daarover afspraken. Als U geen auto hebt of niet kunt rijden, 
komen we er meestal ook wel uit, maar is het wel zo redelijk om dan eens wat anders 
voor het team te doen. Rij voorzichtig en zorg dat U weet waar en wat de 
eindbestemming is. 
  
Kantinedienst ouders 
Alle ouders van jeugdspelers worden ingedeeld voor paviljoendienst (ca. 1x per seizoen). 
De paviljoenbeurten zijn op zaterdag en zondag. U ontvangt over het schema en de 
regeling aan het begin van het seizoen bericht. Wie niet kan, moet zelf voor ruil of 
vervanging zorgen. Als U niet komt, kan Uw kind niet spelen! 
  
Ouders langs de lijn 
Ouders kunnen een belangrijke steun voor kinderen en teambegeleiders zijn, maar ze zijn 
het niet altijd uit zichzelf en op de goede manier. Voor ouders gelden de volgende regels:



SV  SPORT ING ’ 70  
pagina 3 

  
 

 Aanmoedigen graag, maar dan niet alleen je eigen kind! 
 Laat de begeleiding van en tactische aanwijzingen aan de spelers steeds over aan 

de teambegeleiders. 
 Wees in alle gevallen voorkomend en sportief tegenover tegenstanders en 

wedstrijdleiding. 
 Ga niet achter het doel staan, dat leidt de spelers teveel af. 
 Help de teambegeleiders bij bijvoorbeeld het klaarmaken van het veld, het beheer 

van de ballen of met grensrechteren/scheidsrechteren. 

Ouders en andere supporters geen toegang tot het speelvlak op het A, B en K-veld. 
Iedereen die niet direct bij het team betrokken is, dient buiten de omheining van die 
velden plaats te nemen en daar te blijven. Op het C-veld wordt een virtuele omheining 
aangegeven met pylonen. 
  
Douchen 
Douchen na training en wedstrijd is verplicht. Dat is niet alleen hygiënisch, maar ook goed 
voor de teamgeest. Met zijn allen een wedstrijd spelen houdt ook in met zijn allen een 
wedstrijd nabeleven. Het schoonmaken van het kleedlokaal na afloop van het douchen 
dient door de spelers zelf (bij jonge spelers: hun ouders) te gebeuren. De teambegeleider 
geeft daartoe aanwijzingen. 
  
Afgelaste wedstrijden 
Helaas komt het regelmatig voor dat wedstrijden worden afgelast. Bij overvloedige 
regenval, vorst en sneeuw is dit het geval. Afgelasting betekent bij Sporting niet dat het 
voetballen niet doorgaat. We streven ernaar elke zaterdag voor elk team iets te 
organiseren. Dat kan een training of veldloop zijn, voetballen in de zaal, voetballen op het 
strand of soms ook iets dat niets met voetballen te maken heeft, zoals spelletjes, bowlen, 
schaatsen of naar het zwembad. Voor deelname aan deze activiteiten geldt hetzelfde als 
voor training en wedstrijd: zeg alleen af in het uiterste geval. 
  
Bij afgelasting zijn de vaste regels: 

 Bel niet naar Sporting of je leider, maar kom gewoon naar Sporting op de 
afgesproken tijd. De afgesproken tijd staat op de website 

 Als er iets anders wordt ondernomen, en dat is op een ander tijdstip, word je 
daarover gebeld door je teambegeleider. 

Afgelaste trainingen 
Helaas worden bij slechte omstandigheden ook de trainingsvelden wel eens afgelast (met 
name bij vorst en sneeuwval). Het is onmogelijk om dan alternatieve activiteiten te 
verzinnen. Als de training niet doorgaat, wordt dat op de website vermeld. 
  
Inlopen en intrappen bij de trainingen 
Bij trainingen dien je een kwartier voor het begin op het trainingsveld aanwezig te zijn 
(niet eerder!). Daarvoor mag je alleen maar de randen van de speelvelden gebruiken, niet 
de speelvelden zelf. Helaas is er meestal geen ruimte voor ‘intrappen’. Als die ruimte er 
wel is, ga dan niet op doel peren (slecht om de spieren los te maken), maar doe een 
rondootje, waarbij iedereen veel en snel aan de bal komt. 
  
Als je een keer niet kan... 
Voetballen is een teamsport en het is belangrijk dat je altijd met je team traint en 
meespeelt. Als je niet traint (om welke reden dan ook), betekent het dat je zaterdags niet 
(de gehele wedstrijd) kunt spelen. Als je zonder af te zeggen niet komt opdagen bij een 
wedstrijd, word je altijd voor een volgende wedstrijd geschorst. 
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Als je om de een of andere reden een keer echt niet kunt meedoen, dien je bij een 
wedstrijd ten minste twee dagen tevoren af te zeggen bij je teambegeleider. Als je een 
keer niet kunt trainen, moet je daarover de trainer zo snel mogelijk inlichten. Alle 
telefoonnummers staan op de Sporting website. 
  
VEEL PLEZIER!  

  
 
 


