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Jeugdreglement 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. Het bestuur kan de in dit reglement aan haar opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan een 
door haar te benoemen commissie. 

2. Voorts gelden alle regels die genoemd worden in het competitie-, beker- en toernooireglement van de 
DONHN. 

Artikel 2 Begripsbepalingen 

1. Onder jeugdspelers worden verstaan personen tot en met 17 jaar; peildatum 1 september. 

a. Aspiranten tot en met 13 jaar. 
b. Junioren tot en met 17 jaar. 

2. Mocht een jeugdspeler tijdens een competitiejaar vanwege zijn leeftijd doordat hij verjaard in een andere 

leeftijdsklasse vallen, dan moet hij het seizoen in de competitie waarin hij gestart is afmaken. Aan het 
begin van het seizoen zal de speler dus een keuze moeten maken of hij jeugd of bij de senioren wil gooien, 

en deze beslissing is bepalend voor de rest van het seizoen, er mag dus NIET overgestapt worden 
3. Deelname van jeugd in de seniorencompetitie is mogelijk vanaf het moment dat men de leeftijd van 16 jaar 

bereikt.  

 Op deze regel is een uitzondering mogelijk. Onder de 16 jaar kan er door het bestuur dispensatie worden 
verleent aan natuurtalenten met aantoonbare prestaties op landelijk niveau. 

 Voor deze talenten moet een aparte ouderverklaring worden ingevuld met daarop, dat te allen tijden 1 van 
de ouders/verzorgers aanwezig dient te zijn. Of een begeleider met schriftelijke machtiging van ouders/ 
verzorgers. 

4. Jeugdspelers mogen tijdens het seizoen niet overstappen van de jeugdcompetitie naar de 
seniorencompetitie. 

5. Jeugdspelers (die niet vallen onder lid 3) mogen niet dispenseren in de seniorencompetitie. 
6. Het is jeugdspelers te allen tijden verboden alcohol te nuttigen tijdens de competitie en toernooien. 
7. Jeugdleden zijn verplicht een door een van de ouders/verzorgers getekende verklaring van goedkeuring, 

vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de betreffende ouder/verzorger in te leveren. 
8. Jeugdspelers dienen een kopie van hun legitimatiebewijs in te leveren.  

9. Jeugdleden die in de seniorencompetitie spelen mogen deelnemen aan de jeugd Laco en bij Open NDB 
toernooien met de jeugd meedoen.  

10. In de ruimte waar jeugdevenementen plaatsvinden mogen geen alcoholische dranken worden gedronken 
door zowel de jeugdspelers als de begeleiders. 

Artikel 3 Contributie 

1. Jeugdspelers uitkomend in de seniorencompetitie betalen de voor de seniorencompetitie geldende 
contributie. 

2. Jeugdspelers die uitkomen in de jeugdcompetitie betalen de jeugdcontributie. 

Artikel 4 Toernooien 

De hiervoor geldende regels kunt u terugvinden in het toernooireglement. 

Artikel 5 Gedragsregels 

1. Jeugdspelers dienen zich ten alle tijden correct en sportief te gedragen en de aanwijzingen van de 

begeleiders op te volgen. 
2. Indien jeugdspelers zich onsportief of qua gedrag misdragen, kunnen sancties opgelegd worden. Deze 

zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de jeugdspelers. 
3. Indien een jeugdbegeleider en/of bestuurslid van mening is dat het gedrag van een of meerdere 

jeugdspelers directe schorsing rechtvaardigt, zal hij/zij dit aan de jeugdspeler(s) meedelen en binnen een 

week een met redenen omkleed schriftelijk schorsingsverzoek aan het bestuur voorleggen. De beslissing 
van het bestuur ten deze is bindend. 

Artikel 6 Busreglement 

1. Op NDB Rankings wordt gespeeld volgens het NDB kledingreglement. 

2. Je speelt verplicht in het DONHN shirt of met een DONHN badge op een duidelijk zichtbare plaats. 
(borsthoogte) 

3. Een ieder is verantwoordelijk voor het DONHN shirt dus houd het netjes en heel. (eventuele schade zal op 

de drager verhaalt worden) Het shirt wordt aan het einde van de dag weer ingeleverd bij de leiding. 
4. Op de speeldag mag je GEEN alcohol drinken, ook niet voor het toernooi en niet in de bus terug. Dit geldt 

ook voor de begeleiders. 
5. In de bus wordt niet GEROOKT! 
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6. In de speelgelegenheid en de bus wordt er niet gerend, gestoeid of gevochten. 

7. Er moet geluisterd worden naar de begeleiders. 
8. Laat de begeleider altijd weten waar je bent.  
9. Bij het overtreden van de regels kun je geschorst worden voor alle DONHN activiteiten. (Dit wordt bepaald 

door het DONHN bestuur) 

Artikel 7 Slotbepaling 

1. In alle gevallen waarin dit reglement, het competitie-, beker-, of toernooireglement niet voorziet beslist het 
bestuur. Deze beslissing is bindend. 

 


