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3.1.1.a Specifieke gedragsregels/richtlijnen voor spelers 

Wij eisen ten eerste een sportief en gedisciplineerd gedrag van al onze spelers met respect 
als voornaamste pijler. Respect voor: medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, 
jeugdopleiders, afgevaardigden, medewerkers, ouders en supporters. Pestgedrag is volledig 
uit den boze.  
 

• Bij aankomst en vertrek geeft men zijn jeugdopleider en ploegafgevaardigde een 
handdruk. Bij de allerkleinste geeft men een high five. 

• Na de wedstrijden worden de supporters begroet.  
• Een wedstrijd is een beloning voor de speler, deze moet hij/zij verdienen tijdens de 

trainingen. De selectie en de ploegopstelling is de bevoegdheid van de jeugdopleider. 
Soms in samenspraak met de jeugdcoördinator/TVJO.  

• Men verwittigt steeds “tijdig” de jeugdopleider als men niet aanwezig kan zijn voor 
trainingen en wedstrijden. Hiervoor gebruikt men de Pro Soccer Data app om je 
afwezigheid op training en/of wedstrijd te bevestigen. 

• Bij wedstrijden en op training ben je steeds STIPT aanwezig, laat anderen niet op je 
wachten!  

• Vanaf U15 is men verplicht steeds zijn identiteitskaart bij te hebben op 
wedstrijddagen. Wie deze niet kan voorleggen zal niet kunnen meespelen.  

• Steeds het juiste schoeisel voorzien voor op het kunstgrasveld.  
• Spelers blijven in de kleedkamer tot de jeugdopleider hen komt halen. In 

samenspraak met de jeugdcoördinator mag er tijdens de zomerperiode wel voor 
aanvang training individuele oefeningen uitgevoerd worden. 5 min voor aanvang 
training moet iedere speler in de kleedkamer zijn. 

• In de gang staat een Aqua-Vital waterfontein, iedereen brengt steeds zijn eigen 
drinkbus mee en vult deze bij aan de drankfontein.   

• Iedere speler brengt steeds zijn persoonlijke oefenbal mee tijdens de trainingen en 
wedstrijden.  

• Na de training gaan de spelers in groep naar binnen, na het opruimen van het 
oefenmateriaal en nadat iedereen zijn persoonlijke bal heeft.  

• Doelmannen zijn verplicht om deel te nemen aan de specifieke keepertrainingen.  

• Het nemen van een douche na iedere training of wedstrijd wordt aanbevolen.  
• Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen zal ernstig gesanctioneerd 

worden.  

• Draag gepaste kledij afhankelijk van de weersomstandigheden.  

• Draag zorg voor het materiaal, zowel van jouw eigen gerief als dat van de club.  

• Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.  
• Spelers tonen volle inzet tijdens de wedstrijden en trainingen. Spelers die op gelijk 

welke manier de trainingen verstoren kunnen hiervoor worden gesanctioneerd door 
de jeugdopleider.  
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• Indien de club beboet wordt door het provinciaal comité wegens onsportief gedrag, 
racisme, handtastelijkheden ed. tegenover scheidsrechter of tegenspelers zal deze 
boete verhaald worden op de speler. Eventueel met bijkomende sancties opgelegd 
door het jeugdbestuur.  

• Agressief gedrag, obscene taal of gebaren ten aanzien van tegenpartij, scheidsrechter 
of medespelers worden niet getolereerd.  

• Pestgedrag of uitlachen valt onder dezelfde categorie en wordt niet toegestaan.  

• Bij ziekte blijf je beter thuis, zieke spelers horen niet te trainen of te spelen en 
kunnen anderen besmetten.  

• Laat waardevolle spullen beter thuis. Meebrengen doe je op eigen risico.  
 
Studies zijn zeer belangrijk, eens een training missen omwille van uw studies is bij onze club 
geen probleem, verwittig wel steeds je jeugdopleider. Tijdens de examenperiodes zal voor 
de oudere categorieën het trainingsritme aangepast worden, we rekenen er wel op dat de 
spelers aanwezig zijn voor de wedstrijden. 


