Hoi, hoy competitiespelende jeugdVVVers,
Enkele aandachtspunten bij wedstrijden:
• E
 en competitiewedstrijd spelen we altijd in het (geel/zwarte Andro) VVV-shirt.
De sportbroek of -rok dient zwart te zijn.
• Z
 org dat je je legitimatiebewijs van de NTTB (bondspas) bij je hebt. Het bondsnummer
dient op het wedstrijdformulier vermeld te worden.
• B
 ij uitwedstrijden: check het vervoersschema. Meestal is het verzamelen bij VVV een uur voor aanvang
van de wedstrijd. Als je thuis speelt: zorg ervoor dat je uiterlijk een half uur voor de wedstrijd aanwezig bent.
• Alleen in uiterste nood kan er een wedstrijd verzet worden. Meld dit minstens twee weken van tevoren,
omdat er met de tegenpartij en de Bond moet worden overlegd.
• Het is niet de bedoeling dat er getraind wordt tijdens wedstrijden van het 1e seniorenteam.
• Zorg voor een goede warming-up, dit voorkomt blessures.
• Bij training èn competitie: wees zuinig op de balletjes!
• H
 oewel we prestatie hoog in het vaandel hebben (trots op onze senioren die landelijk spelen)
èn een VVV-Prestatie-Programma dat gevolgd kan worden, proberen we een ieder in een
prettig team te laten spelen waarbij presteren en plezier hand in hand gaan.

Hieronder nog enige regels:
• Begroet het andere team bij binnenkomst in de zaal, geef een hand en stel jezelf voor.
• Geef -als je thuis speelt- het bezoekende team de gelegenheid om in te spelen.
• G
 eef de tegenspeler een hand bij de start van de wedstrijd en wens hem of haar
een prettige wedstrijd.
• A
 ls er een coach is: na iedere game leg je je batje op tafel en ga je naar de
coach.
• H
 oe blij je ook bent met een ‘gratis’ punt, maar bij geluksballen zoals randen netballen, zeg sorry of steek even je hand op.
• Niet coachen tijdens de wedstrijd, tussen de games door kan het wel.
• Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is. Je vertegenwoordigt VVV.
• Beschouw je batje als ‘heilig’, leg ‘m nooit op de grond.
• K
 ijk naar de wedstrijden van je teamgenoten en steun hen. Van het analyseren van
het spel van je tegenstanders kun je ook veel leren.
• G
 eef na afloop van iedere individuele wedstrijd de tegenstander een hand om hem of haar te
feliciteren of felicitaties in ontvangst te nemen.
• J
 e kunt -in overleg met de coach- de tegenstanders in de kantine uitnodigen om samen een drankje (op
kosten van VVV, aanmaaklimonade, geen AA) te nemen.
• Z
 org dat het wedstrijdformulier goed is ingevuld en ook voorzien van handtekening van
de begeleider/coach. Felicitaties met het team in ontvangst nemen of geven bij winst of
verlies van de wedstrijd.
• N
 eem na afloop je spullen mee uit de
zaal en doe afval in de daartoe bestemde
bakken.

Fijn als het publiek het goede voorbeeld
geeft, sportief gedrag honoreert en
applaudisseert bij goed spel (ook van
het andere team).

