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Regels S.P.S. m.b.t materiaal, kleedkamers en velden voor spelers, speelsters, 
trainers en begeleiders. 

 Na een wedstrijd/training de kleedkamer schoon achter laten. De natte drab niet op 
het putje vegen, maar laat het ervoor uitlekken zodat het putje niet verstopt raakt. Ook 
de kleedkamer van tegenstander controleren na een wedstrijd. In elk lokaal staat een 
bezem, trekker en prullenbak. In kleedkamer 1 en 2 staat ook nog handveger en blik. 

 Het team dat als laatste een wedstrijd speelt op veld 1 of 2, de doelnetten na afloop 
omhoog doen en de cornervlaggen opbergen in het ballenhok (kast in het halletje). 

 De doeltjes die worden gebruikt bij een jeugdwedstrijd na afloop terug zetten op de 
daarvoor bestemde tegels aan de zijkant van veld 2. 

 Bij een training op veld 2 GEEN gebruik maken van de vaste doelen 
(zestienmetergebied). Zo nodig (een) verplaatsbare doelen gebruiken. 

 Bij een training het gehele veld gebruiken wat een team tot de beschikking heeft. Dus 
niet alles op dezelfde plaats/kant. 

 Warming up buiten de belijning van de velden, zowel van training als wedstrijd. Dit 
ook melden/doorgeven aan de tegenstander. 

 Het gebruik van materialen tijdens wedstrijden en trainingen, zoals ballen, hoedjes, 
hesjes, bidons is ook de verantwoordelijkheid van alle spelers/speelsters, niet alleen 
leider en trainer]. 

 Na de training evt. natte hesjes ophangen in een kleedkamers om te drogen. Het zo nu 
en dan uitwassen van de hesjes behoort ook tot een taak van spelers/trainers/leiders. 

 Doeltjes die gebruikt worden tijdens een training op veld 2 terug plaatsen op de 
daarvoor bestemde tegels aan de zijkant van het veld of als je gebruik maakt van het 
trainingsveld zoveel mogelijk aan de buitenkanten van het veld of op het tegelpad, dit 
i.v.m. onderhoud/ maaien. 

 Doe het scherp draaien t.b.v. oefeningen, indien mogelijk, buiten de belijning van veld. 

 Bij het gebruik van een pupillendoel tijdens training, zet deze dan op een andere 
plaats op het veld dan de positie waar de doelen op zaterdag worden geplaatst (heeft 
de keeper op zaterdag ook nog wat gras onder zijn/haar voeten). 

 Voor elk team ligt er in het scheidsrechterlokaal een wedstrijdbal. 

 Is er een probleem met ballen [wedstrijd-training] en/of ander materiaal, laat dit dan 
(tijdig) weten zodat hiervoor een oplossing kan worden gezocht. 

 Wanneer (een) bal(len) tijdens een wedstrijd of training zoek raakt/raken en deze 
wordt/worden na uitgebreid zoeken niet terug gevonden, dan dit melden. 

 Na een wedstrijd, voornamelijk van de senioren, de rommel opruimen buiten nabij de 
kleedkamers als bier doppen, sigarettenpeuken, etc. 

 Denk ook eens aan een polletje dicht trappen tijdens een stil moment in de wedstrijd 
of loop gewoon eens op een doordeweekse dag over het veld om dit te doen. 

 Vanaf oktober staat de kachel weer aan in het ballenhok, houd dus de deuren zoveel 
mogelijk dicht om de warmte binnen te houden t.b.v. drogen materialen. 


