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Algemeen gedrag en houding  

 Wees altijd en overal beleefd.  

 Wie in een team speelt toont respect voor bestuursleden, trainers, begeleiders, 
scheidsrechters, tegenstanders, medespelers en supporters.  

 In elke ploeg is een goede sfeer en positieve ingesteldheid belangrijk. Ruzie maken is uit 
den boze, ook al is het maar om te spelen?. Iedereen is eerlijk tegenover zichzelf en 
tegenover anderen.  

 Wanneer er iemand iets niet bevalt, wordt er op het juiste moment, op de juiste plaats en 
met de juiste persoon over gepraat (zo worden misverstanden en leugens vermeden).  

 Er wordt niet aan andermans spullen geraakt.  

 Er worden geen vernielingen aangericht aan  infrastructuur en  materiaal van de club 
zowel thuis als op verplaatsing (elke speler kan individueel verantwoordelijk gesteld 
worden).  

 Iedereen ruimt zijn eigen rommel op.  

 Er wordt door de jeugdspelers NOOIT gerookt. Roken schaadt de gezondheid en is 
bijgevolg ten strengste verboden binnen het voetbalgebeuren.  

 Drugs en doping zijn verboden.  

 Aan de spelers wordt gevraagd om alcoholische dranken te vermijden. Deze dranken zijn 

ook verboden in de kleedkamer.  

 Voldoende slaap is nodig voor iemand die inspanningen levert.  

 Wanneer men gekwetst is (ook lichte verrekking), moet men dit melden aan de trainer om 
ergere kwetsuren te vermijden.  

 Voetbal en studies moeten samen kunnen gaan, dus studeer goed om zonder zorgen te 
kunnen voetballen.  

 Laat persoonlijke bezittingen (bvb GSM, uurwerken, geld) thuis teneinde diefstal te 
vermijden (indien toch mee, in bewaring geven). De club en zijn medewerkers kunnen niet 

aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal.  

 Wanneer een speler een selectie weigert van een hogere of lagere ploeg zonder geldige 
reden mag deze speler in hetzelfde weekend en de TWEE volgende wedstrijden ook niet 
meespelen met zijn  eigen ploeg.  

 Onaanvaardbaar gedrag (bvb stelen, vandalisme, drugs) kan leiden tot onmiddellijk 
ontslag uit de club.  

Trainingen  

 Maximale aanwezigheid op de trainingen is gewenst. Trainer verwittigen indien je niet kan 
komen!  

 Minstens 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn in de kleedkamer.  

 Er wordt niet met het materiaal en de ballen gespeeld in de gang, de kleedkamers en ook 
niet wanneer men zich naar het terrein begeeft.  

 Zorg voor  gemakkelijke, aangepaste sportkledij (weersomstandigheden, staat van het 
veld) en voor propere gepoetste schoenen. Beter iets te veel bij hebben dan te weinig.  

 Reinig je materiaal op de daarvoor voorziene plaatsen. Het is verboden met vuile schoenen 
plaats te nemen in de kleedkamers.  

 Gedurende de training wordt er getraind (men kan alleen maar goed trainen wanneer men 
luistert en de oefeningen serieus en consequent uitvoert)  

 Steeds een stortbad nemen na elke training of wedstrijd.  

 Wie weggestuurd wordt van een training is verplicht het einde van de training af te 
wachten.  

 Spelers die het domein verlaten vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de 
trainer en de club.  
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Wedstrijden  

 Voor de wedstrijden bepaalt de trainer het uur van samenkomst.  

 Men dient bij wedstrijden steeds gekleed te zijn op een uniforme manier , namelijk in het 
trainingspak dat u door de club ter beschikking wordt gesteld en bij ontslag  terug bezorgd 

dient te worden. 

 Bij thuiswedstrijden ben je minstens  één uur voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. 
Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken uur samen.  

 Verwittig ruim op voorhand als je weet dat je niet zal kunnen meedoen met een wedstrijd.  

 Verwittig de trainer ook als je te laat op de afspraak zal zijn, zodat de groep reeds kan 
vertrekken. Het is duidelijk dat dit bij hoogste uitzondering moet zijn.  

 Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart  mee te brengen (vanaf miniemen). 
Indien je dit vergeten bent, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB).  

 De spelers zorgen ervoor dat ze steeds propere schoenen hebben voor de wedstrijd. Na de 
wedstrijd worden de schoenen buiten afgespoten.  

 De trainer stelt de ploeg samen en de spelers luisteren op het veld enkel en alleen maar 

naar  hem, de scheidsrechter en eventueel de ploegafgevaardigde. Bij inbreuk op deze 
regel kan men naar de bank verwezen worden.  

 Voorzie ook warme kledij. (vervangingen, op de bank zitten).  

 De spelers zetten zich in alle omstandigheden in en blijven steeds op een positieve manier 
voetballen. Er wordt door de spelers nooit gereageerd op provocaties van de tegenstanders 

(alleen voetballend reageren) en de scheidsrechter wordt nooit betwist.  

 Na de wedstrijd wordt er steeds in groep gebleven en verwittigt men steeds de trainer of 
afgevaardigde wanneer men vertrekt (ook de persoon verwittigen waarmee men naar het 
terrein gekomen is als men na de wedstrijd met iemand anders vertrekt)  
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                         Ouders 
Ouders, familie en vrienden en van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de 
kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel 

wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te 
gedragen en dit in al zijn facetten. 
 

Verwachtingen  

 Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw 
zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en 

relativeer goede prestaties.  

 Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel 
t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de 
tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.  

 Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. 
Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of 
ouders.  

 In geen enkel geval zullen er lidgelden terugbetaald worden aan spelers die hun ontslag 
geven,uitgesloten worden of om welke andere reden dan ook. 

 Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de 
verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk voor een goede sfeer in 
alle geledingen van de club.  

 Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te 
halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min. na het einde van de training.  

 Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit 
den boze.  

 Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat 
uw zoon steeds aanwezig kan zijn.  

 Kinderen  kleiner dan 135 cm dienen in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem 
vervoerd te worden in de auto.(Wet van 10/5/2008) 

 Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer of een 
lid van de sportieve cel. Voor extrasportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n) of 
de verantwoordelijke van de jeugd contacteren.  

 Tips voor sportieve ouders  

 Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.  

 Geef altijd het goede voorbeeld.  

 Dwing ze nooit om uw eigen ambities waar te maken.  

 Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun met aanmoedigingen.  

 Help de kinderen vertrouwen te winnen.  

 Laat ze voetballen op hun niveau en help ze realistische doelen te stellen.  

 Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak duidelijk dat voetbal meer is dan 
winnen of verliezen. 

 Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk is als een overwinning.  

 Applaudisseer voor goed spel, zowel voor uw kind als voor de tegenstrever.  

 Wees vriendelijk tegenover andere ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechters.  

 Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.  

 Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.  

 Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.  

 Laat uw waardering voor de trainer blijken.  

 Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.  

 Help uw kind een gezonde, evenwichtige levenswijze ontwikkelen.  

 Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.  

 Sportieve mislukkingen zijn nooit een persoonlijke mislukking.  

 Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het 
spel.  
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Algemeen  

 Studies primeren. Spelers kunnen hiervoor niet gesanctioneerd worden.  

 Zonder FUN, geen FORMATION!  

 Anticipeer op pest-gedrag.  

 Wees eerlijk en consequent. Kinderen zijn daar gevoelig voor.  

 Coach positief & communiceer voldoende.  

 
 
 

 
 
 

 
Training  

 Minstens 20 minuten voor de training aanwezig zijn.  

 Respecteer de vastgelegde trainingsuren, kleedkamer- en terreinverdeling.  

 In de kleedkamers komen  alleen spelers, trainers en afgevaardigden.  

 Je bent verantwoordelijk voor AL het trainingsmateriaal dat de club beschikbaar stelt. 
Draag er zorg voor en zorg dat alles terug op de juiste plaats terechtkomt. Materiaalkasten 
altijd afsluiten na de training.  

 De ballen worden in een ballenzak naar en van het terrein gebracht.  

 Na de training wordt al het materiaal eerst verzameld alvorens men zich in groep terug 
naar de kleedkamer begeeft.  

 Indien er iets scheelt of ontbreekt aan materiaal, signaleer dit dan aan de 
materiaalmeester.   

 Na elke training worden de verplaatsbare doelen op de daartoe voorziene plaatsen gezet. 

 Er wordt toezicht gehouden aan de kleedkamer tot de spelers vertrokken zijn, ook bij de 
oudsten.  

 Je bent ervoor verantwoordelijk dat de kleedkamer in propere staat wordt achtergelaten. 

Vanaf miniemen worden spelers aangeduid om de kleedkamer op te ruimen (afval in de 
vuilbak en vloer vegen).  

 Verloren voorwerpen worden in de kantine afgegeven.  

 Na de training de aanwezigheidslijsten invullen  

 Er is maandelijks een trainersvergadering voorzien. Tenzij door overmacht is het gewenst 
hierop aanwezig te zijn.  

 Maandelijks wordt er 1 trainingsvoorbereiding op papier ingeleverd. Deze voorbereidingen 

worden op het einde van het seizoen toegevoegd aan de trainersmappen.  

 Het uitgevoerde trainingsprogramma wordt 3-maandelijks ingeleverd.  
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Wedstrijd  

 De trainer is als eerste aanwezig op de afspraak, bij voorkeur gekleed in de kledij van de 
club.  

 Iedereen gaat steeds in groep in en uit de kleedkamer voor de opwarming of wedstrijd.   

 De trainer en afgevaardigde bevinden zich binnen de hun toegewezen zone. De 
reservespelers zitten op de bank bij de trainer.  

 Elke speler speelt minstens een halve wedstrijd. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden 
van vliegende wissels (behalve bij junioren). Tracht hierin het juiste evenwicht te vinden 
tussen te veel en te weinig wisselen.  

 Verzorg je houding zowel naar spelers, trainers, scheidsrechter of ouders. Vermijd roepen 
en tieren. Fair play begint bij jou.  

 Het is ook de taak van de trainer om in te grijpen indien er door ouders op een negatieve 
manier wordt geroepen. Tracht via je spelers ook de ouders wat op te voeden.  

 Het resultaat is niet het belangrijkste. Spreek dus niet specifiek over de uitslag maar over 

de manier waarop!  

 Geblesseerde spelers horen niet te spelen.  

 Er zijn geen belangrijke wedstrijden, alleen belangrijke spelers.  

 'Championitis' is een erge ziekte in het opleidingsproces. Laat je niet door deze ziekte 
vellen! 

 

 

 

Boetes  

  

Het clubbestuur behoudt zich ten alle tijde het recht voor de door de KBVB 

uitgesproken boetes te verhalen op de overtreder.  De opgelegde boetes moeten 

op straf van verval binnen de maand, te rekenen vanaf de datum van de in 
kennis stelling, worden opgeëist.  

Boetes opgelegd door de KBVB aan de club, te wijten aan de onverantwoorde 

handelingen van de afgevaardigde/trainer/supporter  zullen worden verhaald op 

de afgevaardigde/trainer /supporter zelf. De sancties worden uitgesproken door 

het clubbestuur. . De strafmaat wordt bepaald door de zwaarwichtigheid en kan 

gaan van een éénmalige berisping over een boete tot de finale schrapping uit de 
club.  

 

 

 


