
EURO STARS
Alle coaches, begeleiders en andere vrijwilligers van Euro 
Stars zijn ontzettend trots op de vereniging en gepassioneerd 
over honk- en/of softbal. Hieronder kunt u lezen wat u van 
Euro Stars o.a. mag verwachten:

- Alle coaches en begeleiders zullen met positieve energie en 
enthousiasme trainingen geven en de wedstrijden coachen.
- Euro Stars Coaches, trainers, begeleidsters zullen zo goed 
mogelijk opgeleid worden volgens de richtlijnen van de 
KNBSB.
- Euro Stars vrijwilligers hebben allemaal een bewijs van goed 
gedrag. 
- Euro Stars streeft er naar om twee coaches per team aan te 
stellen. Indien dit onverhoopt nog niet voor een team geregeld 
is, vangen de andere coaches elkaar (waar mogelijk)op en 
helpen de volwassen leden met de trainingen.
- Euro Stars biedt de jeugdspeler graag diversiteit aan in 
trainingen. Gedurende het seizoen en tijdens de winterperiode 
bieden wij clinics van gasttrainers, toernooien, bootcamps, 
agility aan. Sinds kort hebben wij zelfs onze eigen winter-
school. Helaas kunnen wij deze nog niet kosteloos aanbieden, 
maar wij maken afspraken met de externe partijen om de 
kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden.
- Euro Stars wil zijn leden zo goed mogelijk informeren. Om 
deze reden heeft elk team een eigen whatsapp groep. Hier 
word al het laatste nieuws/wijzigingen in gedeeld. De coaches 
en begeleiders zullen duidelijk en op tijd laten weten wanneer 
en hoe laat het team ergens aanwezig moet zijn. De (oefen) 
wedstrijden, toernooien kunt u terug vinden in de speciale 
KNBSB app, genaamd Sportlink. Wij proberen onze social 
media sites en natuurlijk onze website zo goed mogelijk up to 
date te houden. Tevens ontvangt u elke week het thuishonk in 
uw mailbox. Hier informeren wij u over de laatste ontwikkelin-
gen, evenementen etc. (Mocht u merken dat u het thuishonk 
niet ontvangt. Meldt u dan snel aan via onze website)
- Het jeugd wedstrijdsecretariaat maakt voor alle jeugdteams,  
de veldindelingen en schema’s voor de oefenwedstrijden en 
de competitiewedstrijden. Het streven is om het zo goed 
mogelijk in te delen voor onze spelers en voorkeuren van de 
coaches en trainers. Helaas is dit niet altijd mogelijk, en 
moeten wij voor wijzigingen ook de medewerking krijgen van 
de tegenstander en de KNBSB. Ons wedstrijdsecretariaat 
houd ook allerlei evenementen zoals toernooien en clinics in 
de gaten. Wij proberen onze teams zoveel mogelijk mee te 
laten doen met toernooien.

WAAROM DIT DOCUMENT?
Euro Stars vind het belangrijk om goede afspraken te maken.  
In dit document kunt u terug vinden wat u van Euro Stars mag 
verwachten, maar ook wat Euro Stars van de ouders en 
spelers verwacht. Door deze verwachtingen uit te spreken 
worden onduidelijkheden voorkomen. Ook kunnen we elkaar 
op deze afspraken aanspreken in het geval er iets niet goed 
gaat.

DOELEN 
Euro Stars is een mooie en gezellige vereniging. Daar zijn we 
trots op, maar we willen ook dat iedereen net zo trots is op alle 
andere teams, de velden, hoe we honkballen en softballen, 
maar vooral hoe we met elkaar omgaan. Daar moeten we 
samen Euro Stars, spelers en ouders keihard aan werken.

GEZONDHEID
De gezondheid van spelers staat voorop. We kunnen pas 
plezier maken als iedereen gezond is. De ouders vertrouwen 
hun kinderen aan de coaches en trainers van Euro Stars toe. 
Wij zullen er dan ook nauw op toe zien dat alles veilig gebeurt. 

PLEZIER
Iedereen speelt honkbal en softbal voor zijn plezier. Dat geldt 
voor de spelers, coaches en ouders. We proberen meer 
plezier in het spel te krijgen door onze kennis en vaardigheden 
te vergroten.
Het doel is om onszelf voortdurend te verbeteren. Dit vraagt 
doorzettingsvermogen en je opstellen als teamspeler. Naar 
mate we meer leren, worden we er ook beter in en zal het 
plezier groeien. Het gevolg hiervan is dat onze teams meer 
wedstrijden gaan winnen. Voor ons is het winnen  van wedstrij-
den en kampioenschappen geen doel, maar een gevolg van 
benadering. Het beoefenen van deze sport geeft de kinderen 
een belangrijke levenservaring. Je leert in een team te spelen, 
maakt vrienden en leert mensen uit verschillende culturen om 
te gaan. Je leert om je ergens hard voor te  werken, wat verlie-
zen en winnen is. Belangrijke lessen die van waarde kunnen 
zijn in de verdere levens van de kinderen.

INFORMATIE VOOR 
OUDER(S), VERZORGER(S)

VAN JEUGDLEDEN.



- Euro Stars zorgt voor een goede kwaliteit van velden, kleed-
kamers, clubgebouw en daaromheen. Echter zijn wij wel een 
buitensport en soms heeft het Nederlandse weer de overhand 
over onze velden. 
- Voor de trainingen en wedstrijden zorgen wij voor het beno-
digde basis materiaal, het  materiaal bestaat uit veilig en onbe-
schadigd materiaal. Denk hierbij aan ballen, een aantal knup-
pels, helmen, catcher-gear en een aantal basis maten hand-
schoenen.  Dus als uw zoon of dochter net begint hebben wij 
materiaal waarmee er getraind kan worden. Echter hebben wij 
niet elke maat handschoen, helm en knuppel op voorraad. 
- We nemen uw ideeën, opmerkingen of klachten altijd serieus. 
Wij houden graag alles laagdrempelig. Kom naar ons toe:  Ook 
als er iets niet goed gaat. Onze technische Commissie Jeugd 
staat voor u klaar!
- De technische Commissie jeugd is er voor de speler, de 
coaching en u. Zij vormen de spil binnen de jeugd en zijn conti-
nu bezig om onze jeugdopleiding te verbeteren. Zij zijn verant-
woordelijk voor de structuur binnen de jeugd en dragen o.a. de 
zorg voor de teamindelingen en dat er volgens een bepaalde 
visie word getraind. U ziet ze regelmatig verschijnen bij een 
wedstrijd, training van uw kind. Dit om naar de spelers te 
kijken, de coaching te assisteren, maar ook om te monitoren of 
alles goed gaat binnen een team en of zij ergens voor nodig 
zijn. Zij bespreken tussendoor de spelers met hun coaches en 
bekijken o.a. of een speler toe is aan een nieuwe uitdaging 
binnen Euro Stars of juist dat een speler extra aandacht nodig 
heeft waar de coaching mogelijk niet aan toe komt. 
- Pesten word niet getolereerd! Elke (gast)speler dient zich 
veilig en fijn te voelen bij Euro Stars. Je bent EEN team, EEN 
vereniging.
- Euro Stars is een vereniging waar iedereen een thuis heeft, 
of je nu voor topsport of voor je plezier komt spelen.
- In het geval dat leden of ouders zich niet aan de afspraken  
en regels van dit document, vereniging of KNBSB houden, 
hanteert Euro Stars een “3 –strikes you’re out! Aanpak.

Strike 1: Een gesprek tussen speler en coach waarin duidelijk 
word gemaakt wat er niet goed gaat.

Strike 2: Een gesprek met speler, coach, ouder en een lid van 
onze technische commissie Jeugd.

Strike 3: in het geval dat het nog een keer misgaat zal bij 
ouders de toegang worden ontzegd om trainingen en 
wedstrijden bij te wonen, spelers worden voor een bepaalde 
tijd geschorst. In het ergste geval word het lidmaatschap 
beëindigd.

OUDER(S)/Verzorger(s)
Baseball is a way of life! We spenderen als ouder(s)/Verzor-
ger(s), coaches en spelers veel tijd met elkaar. Wij proberen 
het dan ook met elkaar zo goed mogelijk te regelen en het zo 
gezellig mogelijk te maken. Samen is dan ook HET sleutel-
woord! 

Een vereniging kan in deze tijd niet meer bestaan zonder 
zijn/haar vrijwilligers. Iedereen die je hard  bezig ziet op de 
vereniging, doet dit uit liefde voor de sport en zijn/haar leden. 
Uw hulp klein of groot word altijd gewaardeerd.  I.v.m. de priva-
cywet mogen wij niet meer aan de leden zelf of u vragen naar 
beroepen, of waar u in wilt assisteren tijdens een seizoen.

Bent u creatief, handig, een administratieve duizendpoot? Of 
wilt u graag helpen in de kantine, tijdens een toernooi helpen 
of evenementen organiseren? Bent u misschien heel goed 
met social media,schrijft u graag stukjes over het team of 
maakt u graag foto’s?  U kunt het zo gek niet bedenken, wij zijn 
er echt blij mee.  Mocht u bepaalde specifieke taken op u 
willen nemen zoals de coaching, begeleidster, scoren of 
scheidsrechter dan leiden wij u graag op. Geef dit dan s.v.p. 
aan bij onze jeugdcoördinator. 



We hebben hieronder een lijstje gemaakt met verwachtingen ten aanzien van de ouder(s) van onze leden.

- Moedig uw kind en de rest van de spelers van zijn/haar team aan, op een positieve manier.
- Laat het coachen over aan de coach, ga niet aan de zijlijn zelf coachen. U brengt uw kind in de war.
- Laat het commentaar op de scheidsrechter achterwege. De coach is de enige die iets tegen de scheidsrechter mag zeggen. 
Desalniettemin is het oordeel van de scheidsrechter bepalend.
- De (hoofd)coach bepaald de opstelling. De coaching bepaald de wissels, wie er reserve zit niet U. De coaches kijken naar veel 
meer aspecten dan u denkt. 
- Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij de coach terecht,maar wel na de training of wedstrijd.
- Wees op tijd. U als ouder bent verantwoordelijk voor het op tijd komen van uw kind. Te laat komen is vervelend voor uw kind, 
maar ook voor zijn/haar teamgenoten en coaches. Wees 15 minuten te vroeg. Indien uw kind inmiddels een leeftijd heeft bereikt 
dat hij/zij op eigen gelegenheid naar de wedstrijd of training komt dan ligt de verantwoordelijkheid bij hem/haar zelf.
- U heeft samen met uw kind gekozen voor een teamsport, Een teamsport neemt ook extra verantwoordelijkheid met zich mee. 
Te laat komen, afwezigheid treft het team altijd. Er word verwacht dat u kind altijd aanwezig is, mits er sprake is van ziekte of 
buitengewone omstandigheden.
- Als u bij de wedstrijd of training blijft kijken, mag u niet in de zaal of dugout zitten. U kunt plaatsnemen op de tribunes.
- Zorg dat uw kind de avond voor de wedstrijd, op tijd is gaan slapen,  goed heeft gegeten en gedronken voordat de wedstrijd 
begint.
- Geef uw kind altijd voldoende drinken mee. Geen koolzuurhoudende limonade svp.
- Tijdens de wedstrijden en trainingen mogen de spelers niet eten, u mag ze tijdens de wedstrijd ook niets komen brengen. 
- In verband met de gezondheid is het belangrijk door te geven aan de coach of uw kind allergieën of bepaalde medicijnen 
gebruikt. De privacy word natuurlijk gewaarborgd.
- Mocht uw kind een blessure hebben, ook als het groeipijn is, laat het de coach of begeleidster weten dan kunnen zij hier reke-
ning mee houden.
- Wedstrijden spelen wij altijd in het Euro Stars tenue. Voor de richtlijnen kijk op onze website of vraag het aan de coach, bege-
leidster of  jeugdcoördinator. In het begin van het seizoen organiseren wij soms pasdagen om het uniform te bestellen. Maar u 
mag dit ook op eigen initiatief doen. 
- Naast het tenue zorgt u zelf voor veldschoenen,sportzonnebril en een handschoen.  I.v.m hygiënische redenen adviseren wij 
ook om zelf een helm (met jawguard) aan te schaffen.(laat u adviseren door de coach)
- Jongens zijn verplicht om vanaf het pupillen niveau een tok/cup te dragen ter bescherming. Zonder tok; Geen deelname aan 
training of wedstrijd.
- Betaal contributie op tijd om te voorkomen dat uw kind niet mee mag doen. Daarbij kunnen wij geen nieuw materiaal,  en leuke 
evenementen organiseren zonder dat alle contributie van de spelers is betaald. Heeft u gekeken naar het sport en cultuurfonds 
van uw gemeente? 
Komt het u beter uit om bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Geef dit dan s.v.p. bijtijds aan.
- Plan uw vakanties buiten de competitie om. Tijdens het honkbalseizoen zijn er verschillende momenten om op vakantie te 
gaan. Herfstvakantie (1 week), Kerstvakantie (2 weken) en in de zomerstop tijdens de zomervakantie (3 a 4 weken)  Indien u 
een datum tijdens de competitie een verplichting heeft , overleg met uw coach.
- Niet vergeten; Iedereen die u bezig ziet op de vereniging doet zijn/haar taak vrijwillig.  



Spelers
De spelers komen om te honk-of softballen. De ouders en Euro Stars zorgen ervoor dat de kinderen alleen met de sport bezig 
hoeven te zijn. Wij hebben een paar regels opgesteld, neem net als de coach deze regels met uw kind door.

- Kom te vroeg, dan ben je altijd op tijd.
- Ben je onverhoopt toch verlaat, dan kom je niet naar het veld wandelen maar rennen.
- Als de coach roept, ren je naar hem toe en luister je aandachtig.
- Als je vragen hebt, wacht je tot de coach is uitgesproken.
- Geen enkele vorm van pesten word getolereerd door Euro Stars, ook niet tegen de tegenpartij. (zie anti pest protocol)
- De meeste scheidsrechters zijn ook nog aan het leren. Ooit sta jij daar… dan is het wel zo fijn als je netjes word behandeld. 
Een speler mag geen commentaar op de scheidsrechter hebben.
- Wij houden onze velden, terrein, kleedkamers en kantine netjes.
- De coach bepaald waar je bent opgesteld en of je reserve bent.  Alle spelers zijn geregeld reserve. Dit heeft niets te maken 
met je skills of je plek binnen het team.
- Je speelt alle posities die hij/zij van je vraagt.  
- Na een wedstrijd/toernooi/training gaat er niemand weg voordat de dugout is opgeruimd, de materialen zijn opgeborgen en 
het veld is geveegd.
- Zorg dat je er verzorgd uit ziet. Pet recht, shirt in je broek, lang haar naar achteren en geen sieraden.
- Bij wedstrijden/toernooien heb je altijd je gehele tenue aan.
- Tijdens de wedstrijd word er niet gegeten. Dit doe je er voor of er na. Drinken mag wel. Speel je een dubbel (2 wedstrijden 
achter elkaar) dan mag men alleen de dugout uit voor een toiletbezoek.  Dan mag er wel even snel wat gegeten worden in de 
dugout tijdens de pauze.
- De keuze om te douchen laten wij aan de ouders/spelers zelf over. Geef dit wel op tijd aan… daar de boilers voor de douches 
enige tijd nodig hebben om op te warmen.
- Euro Stars leden staan voor elkaar klaar; Pupillen helpen bij de trainingen van de beeball, aspiranten leren voor scheidsrech-
ter, beginnende in het veld bij de pupillen,  Junioren zijn scheidsrechter voor de gehele jeugd.
- Wij willen dat iedereen voldoende speelt. Geen overbezette teams en op tijd doorstromen naar een volgende klasse. Soms 
ontstaat hierdoor een (tijdelijk) spelerstekort. Spelers vallen bij elkaar in (volgens richtlijnen) en zorgen zo dat elk team draaiend 
word gehouden. 
- Tijdens de wedstrijden sta je in het veld, of ben je in de dugout. Mits anders aangegeven door je coach. Ben je reserve… er 
is genoeg te doen in de dugout. Help de begeleidster/coach en de spelers waar nodig. Zorg voornamelijk voor de support vanuit 
de dugout.
- Behandel elkaar met respect, help elkaar waar nodig! Iedereen is hier om te leren! Samen zijn wij Euro Stars!


