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Inleiding 
Dit boekje geeft informatie over de gang van zaken bij de jeugdafdeling van BWO-voetbal 
en is bedoeld voor iedereen die zelf voetbalt of langs de lijn staat. Dus voor spelers, 
ouders, leiders en trainers. Mocht je na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt 
je altijd terecht bij je leider,  de coördinator van je leeftijdsgroep of het jeugdbestuur. 

Algemeen 
Op 1 juni 1929 werd vanuit de Onze Lieve Vrouwe Parochie in de Hengelose buurt "De 
Noork" de rooms-katholieke voetbalvereniging Blauw-Wit opgericht. De vereniging nam met 
twee senioren- en één juniorenteam deel aan de competitie van de toenmalige R.K. 
Utrechtse Voetbalbond. 

In 1940 werd deze bond opgeheven en er werd aansluiting gevonden bij de KNVB. Vanaf dat 
moment werd de naam veranderd in Blauw Wit Oost, kortweg BWO. Dit omdat in 
Amsterdam reeds een vereniging met de naam Blauw-Wit bestond. 

In de loop der tijd is BWO uitgegroeid tot een grote open algemene sportvereniging van 
ruim 1100 leden met een voetbal- en een handbalafdeling. De club heeft voor het 
voetballen de beschikking over vijf wedstrijdvelden en één trainingsveld  op sportpark “De 
Noork”.  Sinds het seizoen 2009- 2010 is veld 1 een kunstgrasveld. Sinds het seizoen 
2012-2013 beschikt BWO over een nieuw clubgebouw. De handbal speelt haar 
thuiswedstrijden in de sporthal “’t Hoge Vonder” te Deurningen. 

Een belangrijke bron van informatie is de site www.ksvbwo.nl. Deze geeft informatie over de 
vereniging en de handbal en voetbal. Uiteraard geeft ook de Blauwwitter (clubblad, 5x per 
jaar) informatie over de club, haar teams en sponsors. 

Het voetbalteam 
Een F-team of een E-team bestaat uit 7 spelers en speelt op een half veld met kleine 
goals. Overige teams bestaan uit 11 spelers en spelen op een heel veld. Over het algemeen 
hebben teams 2 tot 5 wissels. Wissels zijn spelers die voor een deel van de wedstrijd 
worden ingezet. Het uitgangspunt is dat iedereen speelt.  

De teams worden in mei, dus ruim voor het begin van de 
competitie, samengesteld in overleg met de coördinator, 
de trainers, de Technische commissie en de leider van het 
oude team. De teams worden bekend gemaakt op de site 
van BWO en daarna aangemeld bij de KNVB, zodat deze de 
nieuwe competitie kan samenstellen. Omdat na mei nieuwe 
spelers worden aangemeld of spelers stoppen met 
voetballen, kan de teamsamenstelling wijzigen. 

In de F- en de E-groep zijn teams gemengd. Dit houdt in dat zowel meisjes als jongens in 
een team zitten. Ook in de overige leeftijdgroepen komen gemengde teams voor. De KNVB 
stimuleert gemengde teams, want met name voor meisjes is het belangrijk in het begin 
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samen met jongens te voetballen. Over het algemeen is het krachtsverschil niet zodanig 
dat dit tot problemen leidt. Vanaf de E-groep zijn er ook teams voor alleen meisjes. Dit als 
je als meisje liever niet met jongens wilt voetballen en er voldoende meisjes zijn om een 
team te vormen. 

Voor spelers van 6 jaar en jonger is er het Welpenvoetbal, hierin wordt op een veld van ca. 
20x30m gespeeld in teams van 4 spelers zonder keeper en diverse baloefeningen 
uitgevoerd. Het Welpenvoetbal wordt door de KNVB ondersteund. 

Leiders 
Elk team heeft één of meerdere leiders die het team tijdens de competitie, toernooien en 
andere activiteiten begeleiden en coachen. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor spelers en 
ouders van spelers. De leiding van een team wordt normaal verzorgd door ouders/
verzorgers of, voor de selectieteams, door trainers. Vanaf de D moet de leiding ook zorgen 
voor een grensrechter. Dit betekent dat een team wordt begeleid door 2 tot 5 mensen. 

De training 
Trainingstijden worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Op welk veld getraind wordt en in 
welke kleedkamer kan worden omgekleed, staat aangegeven op het trainingsschema in de 
vitrinekast naast de ingang van de kleedkamers en op de website. Afmelden voor de 
training moet via de trainer. Kijk regelmatig op de site of volg @BWOactueel op Twitter, 
want als de training wordt afgelast, staat het daar vermeld of ontvang je een bericht. 

In de winterstop wordt in principe gewoon buiten op het veld doorgetraind. De Welpen en 
de spelers van de lage F, trainen in de zaal. Hiervoor huurt BWO in de maanden januari en 
februari gymzalen. Tijden en locaties worden op de site en de training bekend gemaakt. 

Kleding 
Sinds het seizoen 2009-2010 wordt de kleding voor de teams door BWO verstrekt. Het team 
krijgt de kleding aan het begin van de competitie uitgedeeld. De kleding mag alleen 
gebruikt worden bij wedstrijden en kan, als het niet bij BWO wordt gewassen, het best bij 
toerbeurt worden gewassen. Aan het eind van het seizoen moet de kleding weer worden 
ingeleverd. Zorg dat het compleet blijft. Een shirt kost (zonder reclame) € 25,00 en een 
broekje € 12,00. Vervangen van verloren kleding is duur. Ga er daarom zorgvuldig mee om 
en behandel het als je eigen spullen. Het jeugdbestuur kan besluiten ontbrekende spullen 
bij het team/ de leider in rekening te brengen. Versleten kleding of een lekke bal kan 
uiteraard gewoon worden omgeruild. Hiervoor kun je als leider een mailtje sturen aan 
BWOmateriaal@gmail.com of overleggen met de coördinator. 

Voor kleding en andere door BWO in bruikleen uitgegeven spullen moeten leiders en 
trainers een bruikleenovereenkomst tekenen. Deze is door de KNVB opgesteld en bedoeld 
om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vast te leggen. 

Door BWO wordt per team het volgende verstrekt: 

• Shirts, broekjes en kousen voor spelers; 
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• Shirt, lange en korte broek, kousen en 1 paar keeperhandschoenen voor de keeper. 

Voor gesponsorde teams kan dit worden aangevuld met ondermeer tassen, inloopshirts, 
trainingspakken. 

Op de shirts is ruimte voor een logo van een sponsor. Wil je graag een team sponsoren of 
weet je iemand die dat wil kun je contact opnemen met de leider of coördinator. 
Sponsoren van een team kan al vanaf € 175,-- per jaar (minimaal 3 jaar). Het tenue kan bij 
het begin van een nieuw seizoen mee naar het team waar je zoon of dochter dan in gaat 
spelen. De gesponsorde kleding blijft eigendom van BWO. 

Wassen van kleding 
BWO biedt teams de mogelijkheid om de wedstrijdkleding bij BWO te laten wassen. 
Vooralsnog worden er geen kosten in rekening gebracht. 

Om het wassen goed te laten verlopen, graag het volgende in acht nemen: 

• Alle kleding (sokken, broeken, shirts, inloopshirts) moet goed aangeleverd worden 
(dus niet binnenste buiten) 

• De tas met te wassen kleding moet worden geplaatst in de locker en het blauwe 
nummer in de brievenbus zodat de wasdames weten welke tas er moet worden 
gewassen; 

• De tas moet altijd voorzien zijn van een label met teamnummer;  

• Na het wassen, zal de tas met schone teamkleding weer in de locker worden 
geplaatst en het blauwe nummer in het hoesje in de locker; 

• Schone kleding gescheiden houden van de te wassen kleding (bv in plasticzak); 

• Graag de deur van het washok sluiten als je het washok verlaat; 
•  Alleen leiders (dus geen spelers) mogen de kledingtas brengen en halen; 

• Als de kleding na een wedstrijd op een door de weekse dag moet worden gewassen 
dit gaarne aanvragen via onderstaande mailadres anders loopt u kans dat de kleding 
niet is gewassen voor het weekend. 

Voor wassen bij BWO: email naar anneoberje@gmail.com.  

Wordt kleding niet volgens bovenstaande richtlijnen aangeleverd, dan krijg je hiervan 
bericht. Wordt kleding herhaaldelijk niet juist aangeleverd, dan kan besloten worden de 
kleding niet te wassen. Het wekelijks omdraaien van een paar honderd sokken is geen 
doen. Dus graag je medewerking! 

In principe wordt de wedstrijdkleding één maal per week gewassen (kleding schoon voor de 
wedstrijd op zaterdag) Mocht je de kleding eerder nodig hebben of je hebt meerdere 
wedstrijden in de week, laat dit dan even weten in een mailtje naar bovenstaande 
mailadres. De kleding wordt dan extra gewassen. 
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Jeugdsportfonds 
Om kinderen te kunnen laten sporten is het jeugdsportfonds Hengelo opgericht. Het fonds 
ondersteunt ouders die financieel niet instaat zijn hun kinderen te laten sporten. Als je 
hier meer van wil weten kun je je melden bij Rita Leverink, die namens het jeugdbestuur, 
als consultent voor het fonds optreedt. 

De wedstrijd 
Het team speelt in competitieverband en voetbalt over het algemeen tegen clubs in 
Twente. Afhankelijk van competitie wordt het team ingedeeld in een poule van 12 of 14 
teams en speelt een hele of tweemaal een halve competitie. Een team speelt dus totaal 22 
wedstrijden. Omdat voor de competitie, teams opnieuw worden samengesteld en 
ingedeeld, kan er sprake zijn van grote krachtsverschillen. Het kan dus zijn dat je zoon of 
dochter met grote cijfers wint of verliest. In de winterstop deelt de KNVB teams, die in 
een halve competitie spelen, opnieuw in, zodat het krachtverschil vaak minder groot 
wordt. 

Voor de wedstrijd 
De wedstrijden staan elke week op de site. Onder 
Volledig programma kun je het programma bekijken. 
Daar staat ook of de wedstrijd is afgelast. Volg 
@BWOactueel op Twitter of via facebook, dan krijg je 
automatisch bericht bij afgelastingen. Omdat de 
velden tussen 07.30 en 08.00 worden gekeurd, kan 
het zijn dat, als er om 9.00u uitgespeeld moet 
worden, afgelaste wedstrijden nog niet op internet 
staan. Het is dan ook verstandig, dat je als leider 
voor vertrek naar een uitwedstrijd en bij slecht weer, 
bij de wedstrijdcoördinator van BWO navraagt of de 
wedstrijd doorgaat. 

Bij thuiswedstrijden dienen spelers ca. 30 min van te voren aanwezig te zijn, zodat ze zich 
rustig kunnen omkleden en op tijd op het veld zijn. De kleedkamer- en veldindeling hangt 
bij de achteringang en op het bord bij de trap. In één kleedkamer zitten bij F- en E-teams 
over het algemeen twee teams. Overige teams hebben de kleedkamer voor zich zelf. Voor 
meisjes van gemengde teams is er een aparte kleedkamer beschikbaar. Omdat daar ook 
vaak (oudere) meisjes van gebruik van maken, zijn vaders hier niet welkom. 

Bij uitwedstrijden, buiten Hengelo, wordt gezamenlijk vertrokken van het parkeerterrein 
van BWO. Alle tegenstanders zijn over het algemeen binnen 30 min. te bereiken. Het 
vertrek is een uur voor aanvang van de wedstrijd. Het is aan te raden, als je niet weet 
waar het is, met iemand mee te rijden. De leider heeft een lijst met adressen van alle 
clubs. 

Bij het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden is het van belang de wettelijke regels in 
acht te nemen. Op zitplaatsen waar geen autogordel zit, mag niemand vervoerd worden. 
Voor auto’s van voor 1989 gelden afwijkende regels. Heb je een auto zonder voldoende 
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gordels, maak dit dan kenbaar aan ouders van de meerijdende kinderen. Iedereen moet 
een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen in één autogordel mag niet. Er mogen niet 
meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn. Kinderen kleiner dan 
1,35m moeten in een goedgekeurd en passend zitje worden vervoerd. Voor vervoer door 
een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder is, in incidentele gevallen, zoals 
voetbalwedstrijden, waarin redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de bestuurder 
een kinderzitje bij zich heeft, een uitzondering van kracht. Het kind moet wel worden 
vervoerd op de achterbank. 

Speelduur 

Wedstrijden van F- en E-teams worden afgesloten met een strafschoppenserie. Hierbij 
nemen alle spelers van een team een strafschop van ca. 8 m van het doel. 

Bij BWO worden wedstrijden in de regel geleid door een scheidrechter. Bij andere 
verenigingen wordt de wedstrijd vaak door één van de leiders geleid. 

leeftijdgroep Speelduur

A 2x45 min.

B 2x40 min.

C 2x35 min.

D 2x30 min.

E 2x25 min.

F 2x20 min.

Mini (4x4) 12 min.
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Oefenwedstrijd 
Wil je graag een keer een oefenwedstrijd tegen een BWO-team of tegen een team van een 
andere vereniging voetballen? Dan kan dat. Hiervoor moet je contact opnemen met je 
coördinator. Bij uitwedstrijden volstaat een melding. Bij thuiswedstrijden zal de 
coördinator in overleg met de wedstrijdsecretaris kijken of er plek (veld en kleedkamers) 
op het complex is. Dit geldt uiteraard ook voor oefenwedstrijden die door de week worden 
gespeeld. Oefenwedstrijden bij BWO, graag ten minste één week van tevoren aanvragen. 

Spelregels 
Voor E- en F-teams gelden de officiële KNVB spelregels met uitzondering van: 

• de buitenspelregel; 

• hoekschop; halverwege de doelpaal en de hoekvlag; 

• vrije trap; alleen directe vrije trappen (afstand tegenstander 5 meter); 

• strafschop; 8 meter (alleen bij een opzettelijke overtreding, die een doelpunt 
voorkomt); 

• foutieve inworp mag opnieuw; 

• wisselen; doorwisselen is toegestaan; 

• Na de wedstrijd neemt iedere speler een strafschop. 

Voor D-teams (1e klasse en lager) gelden de officiële KNVB spelregels met uitzondering 
van: 

• doelschop vanaf rand strafschopgebied; 

• hoekschop van af de 10,15 meterstreepje; 

• foutieve inworp mag opnieuw; 

• wisselen; doorwisselen is toegestaan. (alleen tijdens doodspel) 

Plezier in het voetballen staat voor op. Door laten voetballen is met name voor jongere 
spelers belangrijker dan de regels helemaal juist toepassen. Dit geldt ook voor het 
wisselen van spelers. Alle spelers spelen en kunnen dus ook gewisseld worden. Voor 
selectieteams van met name A- en B-teams kan de trainer besluiten tot een ander 
wisselregiem. 

Het is verplicht, tijdens de wedstrijd voetbalschoenen en scheenbeschermers te dragen. 
Zelf bij F-jes, kan een, vaak onbedoelde, schop tegen de schenen erg zeer doen. Voor een 
keeper is het raadzaam handschoenen te dragen. Zeker in het begin is vaak bij E- en F-
teams geen vaste keeper. Daarom moet een van de veldspelers op doel. Uiteraard wordt 
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hiervoor niet telkens dezelfde speler uitgekozen. Voor deze keepers zijn handschoenen 
beschikbaar 

Na de wedstrijd 
Na de wedstrijd kan er gedoucht worden. Voetbalschoenen moeten, voordat de 
kleedkamer wordt binnengegaan, eerst uitgeklopt worden op de roosters bij de ingang of 
op de borstels. Zorg er ook voor dat als je weggaat, de kleedkamer veegschoon wordt 
achtergelaten. Als je thuis speelt is de leider verantwoordelijk voor het schoon zijn van de 
eigen kleedkamer en die van de tegenstander. Het is gebruikelijk dat na de wedstrijd, in 
de kantine wordt nagetafeld onder genot van een glas limonade, koffie of iets anders. Na 
de wedstrijd is er, zowel bij uit- als thuiswedstrijden, limonade voor E- en F- spelers in de 
kantine. Voor overige teams is er in de rust thee. Na de wedstrijd kun je op eigen 
gelegenheid terug naar huis gaan. 

De uitslag van de wedstrijd is op de site van BWO te zien. Op www.voetbal.nl is de 
competitie van       jezelf, je zoon of dochter te volgen. Hier kun je de stand bekijken, 
foto’s en verslagen uploaden en zien hoe de tegenstanders hebben gespeeld. 

Social media 
BWO heeft sinds enkele jaren een eigen uitgebreide internetsite  www.ksvbwo.nl . Via 
deze site word je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de club, waaronder 
wedstrijden en trainingen. Je kunt BWO ook op Twitter volgen via @bwoactueel. Via 
Twitter ontvang je direct de uitslagen van de BWO-teams, maar ook afgelaste wedstrijden 
of trainingen. Ook via facebook en de BWO app is alle nieuws over BWO te volgen. 

Wedstrijdcoördinator 
Op de wedstrijddag zijn er twee wedstrijdcoördinatoren aanwezig. Voor vragen over de 
wedstrijden of velden kun je, uitsluitend op de dag zelf, bespreken met of voorleggen aan 
de coördinator. De coördinator is herkenbaar aan een blauw shirt of een BWO jas en over 
het algemeen te vinden in de mediaruimte. 

De wedstrijdcoördinator is ook aanspreekpunt bij incidenten op het complex van BWO. 
Incidenten waarbij teams of leiders betrokken zijn worden tuchtrechtelijk via de 
scheidrechter en KNVB afgehandeld conform de regels van het tuchtrecht van de KNVB. De 
wedstrijdcoördinator zal ook bij deze incidenten ingeschakeld worden. Vervolgens zullen 
deze incidenten in het bestuur besproken worden en zullen zo nodig passende maatregelen 
worden genomen. 

Toernooien en winterprogramma 
In de winterstop is er bij BWO een winterprogramma. Naast het onderlinge BWO 
Nieuwjaarstoernooi in het eerste weekend van januari en het JFHB-toernooi (Jeugd 
Federatie Hengelo Borne), wordt voor pupillen o.a. het Sinterklaasfeest, een Bingo en een 
dropping georganiseerd. 

Het Nieuwjaarstoernooi wordt georganiseerd in de sporthal van de Hasseler es. Hierbij kan 
het zijn dat voor eenmaal je zoon of dochter wordt verhuurd aan topteams als AC Milaan, 
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Barcelona of Manchester United. Doordat spelers niet bij het eigen team zijn ingedeeld, 
zijn de teams aan elkaar gewaagd. Het toernooi is dan ook altijd spannend en 
onvoorspelbaar. De kantine van de sporthal is geopend, zodat spelers en supporters hier 
wat kunnen drinken of eten. 

Het JFHB-toernooi is een onderling toernooi van alle voetbalclubs in Hengelo en Borne voor 
de leeftijdsgroep E en F. Hier speelt je zoon of dochter met het eigen team tegen teams 
van andere verenigingen. 

Jeugdkamp 
In een weekend (van vrijdag tot en met zondag of zaterdag en zondag) in juni verzorgt 
BWO voor de handbaljeugd D, de voetbal Welpen, F- en E-jeugd een jeugdkamp. 
Informatie hierover ontvang je via de leider van het team. Door de bijdrage van sponsoren 
kunnen de kosten worden beperkt tot ca.     € 25,-- per speler. 

BWO 1 
BWO 1 is het vlaggenschip van de vereniging. Het eerste 
speelt elke zondag. Dit seizoen in de tweede klasse. Bij 
thuiswedstrijden is het mogelijk om het team van 
dichtbij mee te maken. Dit kan als pupil van de week of 
als team voor de veldverloting. Bij elke thuiswedstrijd 
kan een F- of E-speler pupil van de week zijn. Elk F of E-
team levert hiervoor één speler. De pupil wordt door de 
leider van het team aangewezen. Het E-team verzorgt de 
veldverloting. 

Als pupil ben je een half uur voor aanvang van de wedstrijd (14.00 uur) aanwezig en meld 
je je bij de leider van het eerste. Je gaat mee het veld op, doet de aftrap en krijgt patat 
en een bal met handtekeningen van alle spelers. Ouders zijn natuurlijk ook welkom om te 
komen kijken. 
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Leider(s) van een team 
Net als elk jaar betekent een nieuw seizoen, voor spelers en leiders vaak een nieuw team 
of zelfs voor het eerst opereren als leider. Om met name nieuwe leiders wegwijs te maken 
in de gang van zaken van het jeugdvoetbal wordt er jaarlijks, aan het begin van de 
competitie, een leidersbijeenkomst gehouden. 

Daarnaast vindt het contact met de groepscoördinator zoveel mogelijk via e-mail plaats en 
zo nodig per telefoon. De coördinator onderhoudt ook het contact met de trainers. Dit 
betekent niet dat leiders niet met trainers of met leiders onderling kunnen overleggen. 
Met name bezoek van een training en een keer spreken met de trainer(s) is goed en zeker 
aan te raden. 

Voor het goed laten functioneren van een team zijn leiders van belang. Een team kan niet 
zonder. De leiders zijn het contactpunt voor ouders van het team en het jeugdbestuur, 
voor het o.a. afmeldingen e.d. Elk team heeft in de mediaruimte een eigen postvakje. 

Aan het begin van de competitie krijgt elke leider een lijst met daarop de spelers en het 
competitieprogramma. 

De leiding van een team wordt normaal verzorgd door een tweetal ouders/verzorgers of 
trainers die de volgende taken op zich nemen: 

• zorgen dat er voldoende spelers zijn om de wedstrijd te kunnen spelen; 

• zorgen dat spelers bij thuiswedstrijden 30 min. van te voren aanwezig te zijn; 

• zorgen dat spelers bij uitwedstrijden tijdig aanwezig zijn. Ook hier graag 30 min. van 
te voren bij de tegenstander aanwezig zijn. Over het algemeen zijn de verenigingen 
binnen 30 min. vanaf BWO te bereiken. Het is gebruikelijk dat, bij uitwedstrijden 
buiten Hengelo, gezamenlijk vanaf BWO naar de tegenstander wordt gereden. Na de 
wedstrijd kan iedereen dan op eigen gelegenheid naar huis; 

• zorgen voor de materialen zoals: waterzak (met inhoud), de bidons (met inhoud), de 
kleding en de teambal(len). 

• zorgen voor het coachen van het team, waarbij de stelregel is dat iedereen in principe 
evenveel speelt. Het gaat vooral om het plezier en niet alleen om winst. 

• Bij thuiswedstrijden kan het nodig zijn dat één van de leiders als scheidsrechter 
optreedt. Vanaf de D moet de leiding zorgen voor een grensrechter. 

• Voor het begin van de thuiswedstrijd een kopje koffie, ca. half uur voor aanvang, met 
de clubscheidsrechter in de mediaruimte te drinken. Bij de F en E is dit uitsluitend uit 
beleefdheid, voor de D en hoger is dit ook bedoeld om de spelerspassen te kunnen 
controleren en de gegevens van de tegenstander op het officiële KNVB 
(digitale)wedstrijdformulier te zetten. 

• Zorgen dat het wedstrijdformulier, gezamenlijk met de leider van de tegenstander, 
wordt ingevuld en ondertekend. Bij thuis- en uitwedstrijden dient dit formulier te 
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worden ingeleverd bij de wedstrijdcoördinator van BWO. Wedstrijdformulieren liggen 
in het postvakje. Invullen van het formulier gebeurt door de leiders van de teams. De 
scheidrechter controleert voor de wedstrijd het formulier en de pasjes en vult na de 
wedstrijd de stand in. Het thuisspelende team zorgt voor het juiste formulier. Voor 
digitale formulieren verloopt de afhandeling uitsluitend digitaal. 

• Zorgen voor ranja (E en F, na de wedstrijd) of thee (D en hoger, in de rust) voor het 
eigenteam en tegenstander. Direct achter de bar in de berging (bereikbaar via het 
trappenhuis) wordt de ranje en thee klaargezet. Vergeet de scheidsrechter (D en 
hoger) niet. Hij of zij lust ook graag een kopje thee. Als uw team geen thee wil geef 
dit dan voor de wedstrijd door aan de bar! Zorg er wel voor dat de tegenstander en 
scheidsrechter wel hun thee en consumptie krijgen. 

Na de thuiswedstrijd kunnen leiders van de tegenpartij worden ontvangen in de 
mediaruimte. Daar is koffie en vult de scheidsrechter het wedstrijdformulier in. 

Als leider krijg je een persoonsgebonden id-sleutelhanger (tag) om het gebouw, het 
ballenhok en de wasruimte in te kunnen. Deze tag krijg je in bruikleen tegen betaling van 
€ 7,50 borg per tag. De tag is persoonsgebonden en functieafhankelijk geprogrammeerd. 
Dit betekent dat afhankelijk van de functie die je hebt, je in meer of minder ruimtes kunt. 
Ook zijn in de tag de toegangstijden geprogrammeerd. Dus je kunt op bepaalde tijden het 
gebouw of de ruimte in. Tevens krijg je een sleutel voor de ballenkast en een sleutel voor 
de locker in de wasruimte voor de teamkleding. De sleutels zijn ook in bruikleen maar 
hiervoor wordt geen borg gevraagd. Bij vragen/problemen m.b.t. de tag of de sleutels kunt 
u mailen met sleutelbeheer@ksvbwo.nl.  

De tag moet maandelijks (30 dagen) worden geüpdate. In het trappenhuis op de begane 
grond, rechts naast de dubbele blauwe deuren (bij de lift) is een grijs kasje aangebracht 
waar je de tag kunt updaten. Doe je dit niet dan zal de tag na verloop van tijd niet meer 
werken. Alle tags vervallen per 31-05-2016! 

Voordat mensen kunnen doortrainen in de zomer van 2016 moeten alle sleutels en tags zijn 
ingeleverd. U ontvangt t.z.t. bericht over wanneer u de sleutels kunt omwisselen. Pas als 
alle sleutels zijn ingeleverd worden de tags weer vrijgegeven voor het door trainen in de 
zomer periode! 

Van BWO krijg je als leider een blauwe BWO-jas in bruikleen (mits voorradig). 

Elk team heeft de beschikking over een budget om kleine uitgaven uit te doen voor o.a 
zieke spelers. Daarnaast heeft ieder team recht op een consumptie, bestaande uit glas fris 
en patat, bij een kampioenschap en aan het einde van de competitie. Hiervoor zijn bonnen 
beschikbaar. Dit soort bestellingen graag voor start van de (thuis-)wedstrijd doorgeven aan 
de bar. Bij kampioenschap kunnen medailles worden uitgereikt. Als je dit wilt, graag op 
tijd doorgeven van de groepscoördinator. 

De wedstrijden staan elke week op de site onder Volledig programma. Daar staat ook of de 
wedstrijd is afgelast of niet. Omdat de velden tussen 07.30 en 08.00 worden gekeurd, kan 
het zijn dat als je om 9.00u uit moet spelen (8.00u vertrek) afgelaste wedstrijden nog niet 
op de site staan. Het is dan ook verstandig dat je, voor vertrek en bij slecht weer, bij de 
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wedstrijdcoördinator van BWO vraagt of de wedstrijd door gaat, BWO volgt op Twitter 
(@BWOactueel) of zelf contact opneemt met de club. Het resultaat van wedstrijden wordt 
op de site geplaatst. 

Bij thuiswedstrijden staat de veld- en kleedkamerindeling op de mededelingsborden onder 
de plattegrond van BWO. Ook staat aangegeven of er een scheidsrechter beschikbaar is. 
Voor vragen over alles rond wedstrijden kan je contact, uitsluitend op de dag zelf, 
opnemen met de wedstrijdcoördinator van BWO.  

Grensrechter 
Vanaf de D wordt er op een heel veld gevoetbald. Dit betekent voor spelers maar ook 
leiders een hele verandering. De spelregels gaan steeds meer op die van het “echte” 
voetbal lijken. Zie voor afwijkende spelregels pagina 8. De belangrijkste spelregelwijziging 
is buitenspel. Voor de leiding betekent dit dat er een grensrechter aanwezig moet zijn. De 
grensrechter staat ook op het wedstrijdformulier en ook voor de grensrechter gelden de 
regels zoals deze zijn vastgesteld door de KNVB en valt de grensrechter onder het 
tuchtrecht van de KNVB. De grensrechter bestrijkt de (eigen)helft van achterlijn tot de 
middenlijn en staat aan de zijlijn links van de eigen keeper. Hij of zij geeft aan de 
scheidsrechter aan of er sprake is van: 

• Een hoekschop, doelschop, doelpunt of inworp. De bal is uit het spel (of er is sprake 
van een doelpunt) als de bal in zijn geheel over de lijn is; 

• Buitenspel. Er is sprake van buitenspel als een speler dichter bij de doellijn van de 
tegenpartij is dan de bal of de voorlaatste tegenstander en als de speler, op het 
moment van spelen van de bal, actief is betrokken bij het spel. Dit betekent dat hij 
of zij in het spel ingrijpt; een tegenstander in diens spel beïnvloed of voordeel uit 
zijn of haar buitenspelpositie trekt. Er is geen sprake van buitenspel als de speler 
de bal direct ontvangt vanuit een doelschop, inworp of hoekschop. Buitenspel zijn 
kan alleen op de helft van de tegenstander; 

• Het wisselen van spelers. Dit kan alleen bij een doodspelmoment. 

Bij een hoekschop, de vlag op steken en dan naar de dichtstbijzijnde hoekvlag wijzen. Bij 
een doelpunt, de vlag opsteken en dan naar de middenlijn wijzen. Bij een doelschop, vlag 
op steken en dan naar het doel wijzen. Bij buitenspel, vlag op steken en blijven staan ter 
hoogte van de buitenspelsituatie. Bij inworp, de vlag in richting van de aanval wijzen. Bij 
wisselen van spelers de vlag horizontaal boven het hoofd 
houden. 

Aangeven van ernstige overtredingen mag in principe 
ook. Doe dit alleen als je hiermee voldoende 
voetbalervaring hebt en de scheidsrechter het niet heeft 
kunnen zien. Heb je dit niet dan kun je het beter aan de 
scheidsrechter laten. Ga nooit tijdens de wedstrijd in 
discussie over een beslissing van de scheidsrechter. 
Beslist hij of zij anders, dan onmiddellijk de vlag 
omlaag. Weet je het niet of heb je het niet gezien, niet 
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vlaggen. 
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Gedrag op en rond de velden: 
Met afspraken zoals hieronder opgenomen in de gebruiksinstructie wordt iedereen 
geïnformeerd over het door BWO gewenste gedrag, binnen en buiten het veld. Tevens 
wordt er aandacht gevraagd voor toezicht op de naleving. 

Het hoofdbestuur van BWO is verantwoordelijk voor het opstellen van de regels in het 
kader van Fair Play, veld- en kleedkamerregels. De algemene regels jeugd vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur. Iedereen binnen BWO dient erop toe te zien, 
dat de afgesproken regels worden nageleefd; rekening houdend met de leeftijdsgroep. 

Het hoofdbestuur en/of het Jeugdbestuur kan, afhankelijk van de aard van de overtreding, 
sancties opleggen variërend van waarschuwing tot voordracht tot royement. 

In geval van overtreding van de regels dient men de betrokkene hierop direct aan te 
spreken of, indien nodig, dit kenbaar te maken aan de verantwoordelijken binnen BWO. In 
eerste instantie is dat de wedstrijdcoördinator maar melden ook bij het Jeugdbestuur. 

Gebruiksinstructie accommodatie BWO “De Noork” 
BWO heeft een mooie accommodatie. Hier zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. 
Hieronder kun je lezen wat jij er aan kunt doen. Samen verantwoordelijk betekent dat je 
handelt volgens de afspraken, een voorbeeld bent voor anderen en anderen aanspreekt op 
zijn of haar gedrag. 

Velden: 
• Alleen de trainer schakelt de veldverlichting aan of uit. De schakelaar bevindt zich 

in de kast in het ballenhok. Laat de veldverlichting niet onnodig branden. Om het 
licht te kunnen bedienen is een sleutel nodig. Deze is via de coördinator te 
verkrijgen. 

• Defecten aan de verlichting graag melden bij Erik Analbers. 

• Gebruik de velden alleen volgens het aangegeven training- of wedstijdschema. 

• Warmlopen voor de wedstrijd niet op het speelveld. Gebruik hiervoor het 
trainingsveld of veld 5. 

• Na de training de gebruikte materialen weer opruimen en doelen terugzetten op 
hun plek. 

• Gooi afval in de afvalbakken. 

• Tijdens de wedstrijd sta je als toeschouwer buiten de afrastering (hoofdveld en 
veld 1) bij de overige velden laat je voldoende ruimte voor grensrechter. Ga bij 
wedstrijden op een half veld niet op de middenlijn staan. 

• Gebruik de materialen waar ze voor bedoelt zijn, dus niet "hangen" in de netten of 
ballenvangers en niet klimmen op de doelen. 
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Kunstgrasveld (veld 1): 
• Het is verboden om met aluminium noppen het veld te betreden. Alleen rubberen 

noppen      (gewone voetbalschoenen) zijn toegestaan. 

• Voor het betreden van het kunstgrasveld, schoenen schoonmaken. Gebruik hiervoor 
de roosters en borstels bij de kleedkamer. 

• Het is verboden op het kunstgrasveld te roken. 

• Geen etenswaren (kauwgom!!), glas of blik meenemen op het veld. 

• Het veld is voorzien van voldoende doelen. Andere verplaatsbare doelen zijn niet 
toegestaan. 

Kleedkamers: 
• Gebruik de kleedkamers alleen volgens het schema; 

• Roken en alcohol zijn in de kleedkamers verboden. De plateaus voor thee c.q. 
limonade graag terugbrengen naar de kantine; 

• Klop elke keer voordat je naar de kleedkamers gaat je voetbalschoenen af. Gebruik 
hiervoor de daarvoor geplaatste roosters en borstels; 

• Laat na een training of wedstrijd de kleedkamer veegschoon achter; 

• De leider/trainer is verantwoordelijk voor het veegschoon zijn van de kleedkamers. 
De daarvoor benodigde hulpmiddelen zijn in elke kleedkamer aanwezig. Deze na 
gebruik graag terughangen. Vanaf de D-groep kan een leider een corveerooster 
instellen voor het schoonmaken van de eigen kleedkamer en die van de 
tegenstander; 

• De leider/trainer controleert altijd de kleedkamer, ook die van de tegenstander. 
Schade meld je bij de dienstdoende wedstrijdcoördinator. Dit geldt ook bij de 
tegenstander; 

• Leiders/trainers houden toezicht bij het douchen; 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Gebruik hiervoor de 
kluisjes in de kantine; 

• BWO is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen. BWO 
maakt gebruik van camerabewaking (CCTV) rond het gebouw en in de hal bij de 
kleedkamers. 
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Fair Play BWO 
Als lid van BWO zal ik me zo gedragen dat ik een voorbeeld ben voor anderen. 

Ik zal als speler: 

• respect tonen voor scheidsrechter/tegenstander; 

• de beslissing van de scheidsrechter accepteren; 

• geen acties op ledematen van de tegenstander richten; 

• niet natrappen; 

• handen thuis houden, ook t.a.v. spelers van het eigen team;  

• geen verbaal geweld gebruiken, zoals bedreiging, schelden, ‘vinger omhoog’; 

• mij sportief gedragen d.m.v.: hand geven, elkaar overeind helpen, bij blessure bal 
uit spelen/terug geven; 

• de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenstander bedanken 
als ik aanvoerder ben. 

Ik zal als leider: 

• respect tonen voor scheidsrechter/tegenstander; 

• de beslissing van de scheidsrechter accepteren; 

• geen verbaal geweld gebruiken, zoals bedreiging, schelden, ‘vinger omhoog’; 

• slecht gedrag van spelers niet tolereren; 

• alles in het werk stellen om het team volgens de fair play regels te laten spelen; 

• ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen; 

• het goede voorbeeld geven.
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