
NOG VRAGEN? LAAT GERUST IETS WETEN AAN DE TRAINERS OF COÖRDINATOREN 

 

CLUBREGELS -EN AFPSRAKEN BOVENBOUW 

Beste speler(s), ouder(s) 

Het nieuwe voetbalseizoen is terug op gang gebracht! Met veel plezier, inzet en motivatie 

kijken we er naar uit om met jullie zoon of dochter een nieuw leerrijk, plezierig en uitdagend 

voetbalseizoen te starten. We willen allemaal het beste voor de kinderen maar dit kan alleen 

door middel van enkele duidelijke clubregels en club afspraken zodat er zich geen problemen of 

onduidelijkheden voordoen tijdens het seizoen. 

Voor de training/wedstrijd : 

• Bij een training zijn we steeds 10 minuten voor de training aanwezig.  

• Bij afwezigheid , verwittigen we steeds de trainer! We verwittigen steeds voor de training! 

• De spelers wachten altijd in de kleedkamer en niet op de tribune of het veld! 

• Bij afwezigheid op wedstrijd door ziekte of andere omstandigheden, laten we dit ten laatste tegen 

vrijdagmiddag weten.  

• Bij vakantie, gelieve tijdig te verwittigen aan de trainer. 

• Bij een uitwedstrijd verzamelen we altijd in het stadion! 

• Bij een thuiswedstrijd verzamelen we steeds 1 uur  voor de wedstrijd in de kleedkamer. 

• We zijn op tijd aanwezig! (Wanneer iedereen steeds op tijd aanwezig is kunnen we eventueel wat later 

vertrekken  omdat we op niemand moeten wachten.) 

• De spelers geven altijd een hand aan alle trainers van KVK Avelgem (Ook van andere categorieën)! 

• De spelers dragen altijd hun kledij van de club bij een wedstrijd. 

Tijdens de training/wedstrijd : 

• De ouders coachen de spelers NIET! (mogen wel positief aanmoedigen!) 

• De ouders betreden het veld niet tijdens wedstrijd of training. 

• We hebben respect voor onze tegenstander en scheidsrechter!  

• De spelers verlaten  het veld niet zonder toestemming van de trainer. 

• We geven geen commentaar over of tegen spelers van de tegenstander of eigen spelers. 

Na de training/wedstrijd :  

• De spelers gaan altijd naar of van het veld onder begeleiding van de trainer(s). 

• Na de wedstrijd, geven we altijd een hand of ‘high five’ met de tegenstander en scheidsrechter. We doen 

ALTIJD ‘high five’ met alle ouders van eigen ploeg en evt. tegenstanders. 

• Douchen verplicht! (enkel met toestemming van de trainer mag men de kleedkamer verlaten zonder te 

douchen).  

• De ouders komen niet in kleedkamers maar wachten buiten aan de ingang van de kleedkamers. 

• Tijdens het douchen zijn slippers aan te raden. 

• Bij thuiswedstrijden mogen de spelers de kleedkamer verlaten wanneer ze klaar zijn. 

• Bij uitwedstrijden vertrekt niemand uit de kleedkamer tot alle spelers klaar zijn. 

• Na elke wedstrijd zitten de spelers nog enkele minuten samen aan tafel in de kantine. 

Extra’s : 

• De speler gaat rechtstreeks naar het voetbalveld bij een uitwedstrijd enkel met toestemming van de trainer! 

• Externe activiteiten of initiatieven ten voordele van de groep worden steeds vooraf met de trainer  

besproken. (eventueel met jeugdcoördinatoren). 

• We verzamelen altijd in het stadion van KVK Avelgem, bij uitwedstrijden. 

• Bij eventuele vragen of problemen kan je altijd bij de trainer terecht. (niet op wedstrijddag!) 

• Gelieve in de voetbalkledij de naam van de speler te noteren! 

• De spelers hebben altijd drinken mee! Lege flessen gooien we in de vuilnisbakken. 

• De spelers hebben altijd loop -en voetbalschoenen bij. 

• Vanaf U15, fluit iedere jeugdspeler 1 wedstrijd van onze allerkleinsten. 


