
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO- EN ONTHAAL 

BROCHURE 

K.F.C. SPARTA KOLMONT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



K.F.C. Sparta Kolmont K.B.V.B.: 5120 sinds 14-02-1949 

Info- en onthaalbrochure   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Sportvriend, 
 
Het is ons een waar genoegen u als lid van onze vereniging te mogen begroeten. Velen onder u zijn reeds 

meerdere jaren lid van K.F.C. Sparta Kolmont en aldus op de hoogte van de werking bij “de Sparta”. Mede door 

de dagelijkse inzet van vele vrijwilligers kunnen wij u de kans bieden uw favoriete hobby optimaal en op een 

recreatieve manier uit te oefenen.  

Om u wegwijs te maken over het reilen en zeilen binnen K.F.C. Sparta Kolmont bieden wij u deze info- en 

onthaalbrochure aan. 

 

 

Wij wensen u veel voetbalplezier !! 

 

 

Het jeugdbestuur. 
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1. Historiek 
De geschiedenis van K.F.C. Sparta Kolmont kan ingedeeld worden in 2 periodes nl.: 

- de korte periode voor de 2e wereldoorlog 

- de lange (huidige) periode na de oorlog 

In 1936 werd er gestart met de club F.C. Sparta Jesseren in het Vlaams Katholiek Sportverbond. 

Gerenommeerde tegenstanders uit die tijd waren o.a. Zebra Overrepen, Zammelen, Gors-Opleeuw, Zavelberg, 

Mulken, Vechmaal, … 

Tijdens de 2e wereldoorlog werd er in Jesseren niet gevoetbald, men had toen andere zorgen en het duurde tot 

1949 tot er enkele moedigen het initiatief namen om terug te starten met een voetbalploeg. 

Op 14 februari 1949 gebeurde de officiële aansluiting van “F.C. Sparta Jesseren”, bij de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond onder het stamnummer 5120. Men koos destijds als clubkleuren geel/groen. De gemeente 

Jesseren stelde een beemd (gelegen op de Broekstraat) ter beschikking en de aftrap was genomen. 

Op 19 januari 1971 werd er een naamsverandering doorgevoerd van F.C. Sparta Jesseren naar F.C. Sparta 

Kolmont, dit ter voorbereiding van de gemeentefusie tussen Jesseren en Overrepen tot Kolmont. In 1975 

startte men met jeugdploegen en in 1976 werd door de gemeente Kolmont ons 2e voetbalveld aangelegd. Dit 

was een soort van afscheidscadeau want in 1978 werd Kolmont terug opgedeeld in Jesseren en Overrepen. 

Op 14 februari 1999 kregen we van Zijne Majesteit de koning de titel van: “Koninklijke Football Club Sparta 

Kolmont”. 

In mei 2017 promoveerden we na een mooi seizoen, met 2 periodetitels en een 2de plaats in het algemene 

klassement van de competitie,en een spannende eindronde naar 2de provinciale. 

De accommodatie, gelegen op de Broekstraat 6A te Jesseren, bestaat nog steeds uit 2 voetbalterreinen 

voorzien van een degelijk drainagesysteem en verlichting. De verlichting van het A-terrein is door de KBVB 

gekeurd zodat daar officiële avondwedstrijden kunnen gespeeld worden. Verder bestaat de accommodatie uit 

een kantine, met keuken, een vernieuwde sanitaire installatie, vergaderruimte en 5 kleedkamers met douches 

en achter de kantine een ruime parking. 
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2. Missie 
De missie van K.F.C. Sparta Kolmont is SCOREN zowel op sportief als sociaal-maatschappelijk vlak. 

 

 

 

 

 

 

1. SPORTIEF: 

Scoren op sportief vlak betekent voor K.F.C. Sparta Kolmont: 

a. vanuit een goed georganiseerd en gestructureerd beleid, met zoveel mogelijk opgeleide spelers 

een toonaangevende rol te spelen in 3e provinciale met een deelname aan de eindronde als 

streefdoel. 
 

b. de uitdaging aangaan om vanuit een goed georganiseerde en gestructureerde jeugdwerking een 

zo optimaal mogelijke begeleiding en opleiding aan te bieden aan jeugdspelers om zo het voetbal 

naar een hoger niveau te tillen. 
 

c. het aanbieden van de mogelijkheid om te sporten in de eigen vertrouwde omgeving a.h.w. 

“onder de kerktoren”. Het maakt de drempel voor jeugdspelers om bij een sportclub aan te 

sluiten veel lager. 
 

2. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK: 

Scoren op sociaal-maatschappelijk vlak betekent voor K.F.C. Sparta Kolmont: 

a. het middel voetbal gebruiken met als doel mensen samenbrengen. 

K.F.C. Sparta Kolmont is een voetbalclub maar wil eigenlijk evenzeer een (voetbal)vereniging zijn. 

K.F.C. Sparta Kolmont beschouwt het voetbalgebeuren immers als middel om mensen samen te 

brengen, te verenigen en zo de sociale contacten te stimuleren. Het moet een plaats zijn van 

ontspanning niet alleen voor de spelers maar ook voor ouders, trainers, begeleiders, familie, 

vrienden en sympathisanten. Het gevoel van…” ’t is daar echt fijn” moet leven bij de mensen. 
 

b. het middel voetbal gebruiken met als doel opvoeden 

Het sporten in clubverband biedt de gelegenheid om heel wat sociale waarden en 

normen mee te geven aan jongeren. Een sportclub kan enige invloed hebben op de 

opvoeding van kinderen. Een huisreglement is hiertoe opgesteld, maar laten we eerlijk 

zijn het afdwingen en het naleven van deze regels is ook voor ons niet altijd even 

makkelijk. Hiervoor is de steun van de ouders zeker een noodzaak. 

 

Beide functies zowel het sportieve als het sociaal-maatschappelijke optimaal invullen is onze 

kernopdracht. Het één is wel niet los te koppelen van het andere. Er is immers een voortdurende 

wisselwerking tussen het sportieve en het sociale luik. 
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3. Visie 
Hoe pakken we dit nu concreet aan om deze missie praktisch 

te realiseren ??? 

 

 

 
 

 

!! GOEDE JEUGDOPLEIDING ALS MIDDEL … 
DUURZAME VERENIGING ALS DOEL !! 

BRENGEN MEER 

SYMPHATISANTEN 

NAAR DE CLUB 

 

UITGANGSPUNT 

= 

GOEDE 

JEUGDOPLEIDING 

KAN VOOR EEN TOENEMEND 

AANTAL JEUGDSPELERS 

ZORGEN. 

 

“JE STUURT JE KINDEREN 

TOCH OOK NAAR DE BESTE 

SCHOOL” 

 

 

MEER POTENTIELE 

MEDEWERKERS BINNEN 

DE CLUB. 

 

MEER FINANCIELE 

MIDDELEN 

 

 

 

 

NOG BETERE STRUCTUUR 

MOGELIJK 

 

MEER FINANCIELE 

MIDDELEN 

 

 

DOEL: 
 

GOEDE VOETBALCLUB/ 

GOEDE 

VOETBALVERENIGING 

VIA EEN GOEDE 

JEUGDOPLEIDING 

GOEDE JEUGDOPLEIDING 

ALS MIDDEL 

DUURZAME VERENIGING 

ALS DOEL 
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4. Voetbal specifieke opleidingsvisie 

Het uitgangspunt binnen de jeugdafdeling van K.F.C. Sparta Kolmont is "het laten beleven van plezier in de 

voetbalsport door alle (jeugd)leden". Dit geldt dus zowel voor de kwalitatief goede maar zeker ook de minder 

goede leden. Er is namelijk een verscheidenheid van redenen waarom iemand bij een voetbalvereniging wil 

komen. De één doet bijvoorbeeld graag een spel samen met anderen, terwijl de ander juist prestatiegericht is 

en de sport kiest om steeds te winnen. Prestaties zullen dus moeten worden bereikt door het bevorderen van 

het spelplezier. Een kind dat met plezier iets doet, is leergierig en zal eerder open staan voor datgene wat hem 

wordt aangeleerd, in dit geval voetbalkennis, zowel praktisch als theoretisch. Bij de juiste aanpak zal dit ook 

kunnen leiden tot het uiteindelijk zo vaak gewenste resultaat, het winnen dus. Op het moment dat dit bereikt 

wordt is de vicieuze cirkel rond. 

Daarnaast stelt de jeugdopleiding zich ten doel de goede ontwikkeling van jeugdspelers naar een beter niveau 

(zowel individueel en als team) met als eindresultaat goed opgeleide spelers voor de seniorenelftallen, in het 

bijzonder het eerste elftal van K.F.C. Sparta Kolmont. De individuele ontwikkeling van de speler (FORMATION) 

is, samen met voldoende voetbalplezier (FUN), van 

primair belang. Een essentiële voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen is: het volgen van een bepaalde 

vaste lijn bij het voetbalsysteem. Het kan niet zo zijn, dat een speler gewend is te spelen volgens een bepaald 

concept en het jaar daarna, bij een andere trainer, met iets anders geconfronteerd wordt. Ook indien een 

speler doorstroomt naar een ander elftal, moet hij makkelijk kunnen inpassen. Dat kan alleen indien alle 

opleidingselftallen (t.e.m. B-elftal) volgens een en hetzelfde spelsysteem voetballen, voor het leerproces 

(opleidingsproces) van het leren voetballen, is dit van groot belang. Daarom kiest voetbalvereniging K.F.C. 

Sparta Kolmont voor één voetbalsysteem nl. zonevoetbal, waar we ons allemaal aan houden en dat zo vroeg 

mogelijk gedurende de ontwikkeling van de jeugdspeler, vanaf U12/U13, wordt geïntroduceerd. Binnen de 

categorie (U6/U7/U8/U9) staat het vrij laten voetballen voorop: het gewenningsproces ‘van de bal’! Afhankelijk 

van de kwaliteit van de groepen wordt gepoogd aan het eind van deze opleidingsperiode reeds een bepaalde 

vorm van structuur te bereiken. Deze structuur wordt in de U10/U11 categorie verder uitgebouwd. 

De meest positieve aspecten c.q. voordelen van dit systeem zijn bovendien dat: 

 er een goede speelveldbezetting gecreëerd wordt; 

 er goede mogelijkheden geboden worden voor veel balcontact van de spelers; 

 er een optimale veldbezetting gecreëerd wordt; 

 aanvallend voetbal bevorderd wordt; 

 het tactisch goed uitvoerbaar is; 

 het ruime mogelijkheden biedt voor andere varianten; 

 het door zijn overzichtelijkheid goed begrijpbaar en goed te coachen is; 

 de varianten ‘2 tegen 2’, ‘3 tegen 3’ , ‘5 tegen 5’ en ‘8 tegen 8’ bij de G-, F- en E-jeugd in het 

voortraject reeds goed voorbereidende en aansluitende voetbalvormen zijn. 
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5. Wie is wie ? 
 

Voor info aangaande onze ploegen, onze trainers en afgevaardigden verwijzen we u graag 

naar onze website: https://www.kfcspartakolmont.be/ 

 

Daar kunt u alle nodige info vinden. 

 

Voor het jeugdbestuur hieronder wel wat bijkomende info: 

 

JEUGDBESTUUR 
Naam: Wijnants Jan 

Functie: Jeugdvoorzitter 

Adres: Overrepenstraat 21 
3700 Overrepen-Tongeren 

Tel.:  012/26.13.97 

GSM: 0471/44.53.51 

E-mail: jan.wijnants1@telenet.be  

Naam: Coenen Ronny 

Functie: Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) 

Adres: Kleinstraat 19 
3700 Rutten - Tongeren 

Tel.: 012/21.93.16 

GSM: 0478/36.88.46 

E-mail: ronny.coenen@interbeton.be 

Naam: Gelders Kurt 

Functie: Jeugdsecretaris 

Adres: Broekstraat 23 
3840 Jesseren-Borgloon 

Tel.: 012/74.20.75  

GSM: 0496/92.68.23 

E-mail: kurt.gelders@hotmail.com 

Naam: Gelders Bert 

Functie: Gerechtigd Correspondent 

Adres: Ziegelsmeer 1B 
3700 Henis - Tongeren 

Tel.: 012/21.32.18 

GSM: 0477/18.51.90 

E-mail: sparta.kolmont@telenet.be 

https://www.kfcspartakolmont.be/
mailto:jan.wijnants1@telenet.be
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6. MAANDPROGRAMMA 
 
Per categorie zal er een standaard maandprogramma opgemaakt worden door de respectievelijke trainers. Dit 
maandprogramma wordt tijdig verstuurd naar de ouders, spelers en jeugdverantwoordelijken. Ook zal dit op 
onze website geplaatst worden in de rubriek teams (maandprogramma bij desbetreffende team). In dit 
maandprogramma wordt vermeld wanneer en waar wedstrijden, trainingen, etentjes, … plaatsvinden. 
Daarnaast vind je er ook het GSM-nummer en emailadres van de trainer(s), afgevaardigde en TVJO zodat je 
tijdig kan verwittigen bij afwezigheid of voor extra inlichtingen. Verder staan er ook een aantal mogelijkheden 
opgesomd waar je informatie kan vinden over mogelijke afgelastingen bij slechte weersomstandigheden (zie 
punt 12 blz. 17 in deze brochure). 
 
 

7. REGLEMENT & RICHTLIJNEN 
 

U hebt ervoor gekozen om uw zoon of dochter bij onze vereniging te laten sporten. Dit betekent dat u 

vertrouwen hebt in de jeugdopleiding die wij bieden. Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in dat we 

met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht genomen moeten 

worden. Met dit clubreglement willen we die afspraken en regels even op een rij zetten. 

 

STIPTHEID: 

 Voor de training ben je uiterlijk 15min voor aanvang in de kleedkamer. 

 Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 30min (U6-U7-U8-U9-U10), 45min (U11-U13), 60min (U15-U17-

U21-senioren) voor de wedstrijd aanvangt in de kleedkamer. 

 Bij uitwedstrijden ben je uiterlijk aanwezig op het afgesproken uur (zie maandprogramma). 

 Indien men rechtstreeks gaat naar de bezoekers, steeds de trainer verwittigen en op het 

afgesproken uur aanwezig zijn. 

 Verplaatsingen gebeuren steeds in groep. 

 Aanwezigheid op training is verplicht. Indien men niet kan aanwezig zijn op training of wedstrijd 

STEEDS verontschuldigen. 

 Voor iedere wedstrijd (vanaf U13) steeds identiteitskaart meebrengen. 

 Uiterlijk 30min na de wedstrijd is iedereen uit de kleedkamer 

 Uw trainer en uw ploegafgevaardigde dragen de verantwoordelijkheid voor de goede orde van de 

trainingen en wedstrijden. Volg steeds hun raadgevingen op. 

 Indien een jeugdspeler zonder verwittigen afwezig is op wedstrijd of training zullen zijn ouders door 

trainer of ploegafgevaardigde daarvan steeds op de hoogte worden gesteld. 

 
BELEEFDHEID 

 Alle leden, van bestuurslid tot speler houden de naam en faam van de club hoog. 

 Algemene houding, beleefdheid, respect en fair play zijn minstens even belangrijk als het behalen 

van sportieve prestaties. 

 Bij aankomst en vertrek geef je, je trainer(s) en afgevaardigde steeds een hand. 

 Elke speler schudt de hand, van de scheidsrechter en tegenspeler, ook als het eens minder liep of bij 

verlieswedstrijd. 

 Negatieve uitlatingen, pesten,… zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen wel steeds met 

de betrokken partijen uitgepraat worden. 
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 Wanneer een trainer je even afzondert, omwille van bvb onverantwoord gedrag. Blijf dan in de 

kleedkamer tot de trainer bij je komt en rij niet in een boze bui naar huis. 

 

HYGIËNE 

 Na iedere training mag men douchen, na iedere wedstrijd MOET men douchen, het gebruik van 

badslippers is hierbij aangeraden. 

 Bij kwetsuren steeds je trainer inlichten. Indien je uit een blessure komt kan je pas beginnen trainen 

nadat de trainer melding van genezing heeft gekregen via ouders. 

 Er worden GEEN sierraden (horloges, ketting, armbanden, piercings) gedragen tijdens de training en 

wedstrijd. 

 

VERZORGING & VOEDING 

 Roken is schadelijk voor de gezondheid. Daarom wensen wij als clubbestuur het roken niet te 

stimuleren. In de kleedkamers en in de kantine geldt een algemeen rookverbod.  

 Voor spelers onder de 16 jaar zijn geen alcoholische dranken toegestaan. 

 Alcoholische dranken in de kleedkamer worden niet toegestaan. 

 Denk eraan dat een goede nachtrust onontbeerlijk is. 

 Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. 

 Vermijd het gebruik van koolzuurhoudende dranken. 

 Tijdens de rust wordt niet naar de ouders gegaan om extra drank. 

 
INFORMATIE 

 Iedere speler ontvangt iedere maand een maandprogramma waarop alle datums van trainingen, 

wedstrijden en andere activiteiten vermeld staan. 

 De selectie voor de wedstrijd van het weekend zal door de trainer gemeld worden aan de speler na 

de laatste training van de week. 

 Indien er speciale activiteiten gepland zijn, zal dit gemeld worden door de trainer. 

 

KLEDIJ & MATERIAAL 

 Spelers komen steeds naar de wedstrijd met training van K.F.C. Sparta Kolmont aan. 

 Iedere speler zorgt dat zijn wedstrijdkledij (gekregen bij start van het seizoen) in goede staat wordt 

gehouden en gewassen wordt. 

 Geef waardevolle voorwerpen af aan de afgevaardigde i.p.v. ze te laten slingeren in de 

kleedkamers. Of beter nog laat ze thuis. 

 Draag zorg voor uw eigen kledij en uw sporttas. Al te vaak vinden we waardevolle NIET 

GENAAMTEKENDE kledingstukken die van niemand zijn. 

 Reinig telkens uw schoenen met de daartoe voorziene borstels vooraleer je terug de kleedkamer 

betreedt. 

 U6/7-U8/9-U10/11 zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere 

categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs te spelen. 

 Zorg steeds voor aangepast schoeisel. 

 Regenjas en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winter. 

 Je voetbalschoenen zijn steeds gepoetst. 

 Respecteer het ter u beschikbaar gestelde materiaal en het werk van de vrijwilligers. 
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 Help opruimen van het materiaal na een training, en laat het niet altijd over aan anderen. 

 

INFRASTRUCTUUR 

 De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. 

 De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainer en afgevaardigden. T.e.m. U9 kunnen de 

ouders behulpzaam zijn bij het aan- en uittrekken van de voetbaluitrusting. 

 Douches dienen niet om voetbalschoenen te poetsen. Doe dit op de voorziene plaats bij het 

verlaten van het veld. 

 Er worden door de spelers geen ballen opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer. 

 Spelers worden niet toegelaten in het materiaal- en scheidsrechterslokaal tijdens trainingen en 

wedstrijden. 

 Na de training wast iedereen zijn vuile bal af en steekt hem vervolgens weg in zijn/haar sporttas. 

 Het trainingsmateriaal zal na de training door IEDEREEN terug verzameld en binnengebracht 

worden. 

 Verplaatsbare doelen worden na de training STEEDS teruggeplaatst op de daarvoor voorziene 

plaatsen. 

 Indien je drank meebrengt van thuis voor tijdens de training, ruim dan je lege flessen op en gooi ze 

in de vuilbak. 

 
VERVOER 

 Alle verplaatsingen worden met de auto gemaakt. 

 We vertrekken steeds stipt op tijd, laat dus niet op je wachten. 

 Wie rechtstreeks gaat, verwittigt steeds de trainer. 

 Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen om voor vervoer te zorgen. 
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STUDIE & VOETBAL 

 School heeft steeds voorrang op het voetbal. 

 Indien je een training of wedstrijd niet kan bijwonen omwille van studies zal daar steeds begrip voor 

getoond worden. 

 Tijdens de examens zal voor de oudste leeftijdscategorieën een aangepast trainingsschema 

uitgewerkt worden bvb 1 training/week i.p.v. 2. 

 Vergeet niet dat goede resultaten op school meestal ook hun weerslag hebben op goede resultaten 

in het voetbal. 

 

ADMINISTRATIE 

 De aangesloten leden zijn via de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verzekerd tegen 

sportongevallen tijdens de wedstrijden en trainingen. 

 Voor zij die naar de training komen met de fiets. Zorg dat je voldoende verlichting hebt. 

 MELD EEN ADRESWIJZIGING, NIEUW TELEFOON- , GSM-NUMMER OF E-MAIL ADRES AAN UW 

TRAINER OF UW PLOEGAFGEVAARDIGDE. 

 

SPORTIEF 

 Als sportclub zijn wij onderworpen aan de reglementen van de KBVB. Deze reglementen zijn dus ook 

op ieder clublid van toepassing. 

 Reageer nooit op ongepaste reacties of negatieve opmerkingen van tegenstanders of supporters. 

Word je geviseerd of uitgedaagd, probeer jezelf te beheersen. Verwittig je trainer! 

 Vermijd gele en rode kaarten, je straft er niet alleen jezelf mee, maar ook je club en je ploegmaats. 

 FAIR PLAY is voor ons een heel BELANGRIJKE WAARDE, niet alleen op maar ook naast het veld. 

 Winnen of verliezen doe je nooit als individu, maar als team. 

 Ga na de wedstrijd steeds de scheidsrechter bedanken voor zijn leiding, ook al ben je niet altijd 

akkoord met zijn leiding. Iedereen maakt fouten en dat is geen reden om je af te reageren op 

mensen die ook hun best doen. 

 Samen voor en met elkaar op een sportieve manier voetballen geeft grote voldoening. 

 Verlaat het veld nooit zonder toestemming van je trainer of afgevaardigde. 
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SPEELGELEGENHEID 

Wedstrijden dienen er, als belangrijk onderdeel van de opleiding, voor te zorgen dat elke speler een 

maximum aan speelgelegenheid krijgt. De wedstrijd is voor iedere speler immers het summum op het 

einde van iedere trainingsweek. Om deze reden zijn er binnen onze jeugdopleiding hiervoor een aantal 

speelgelegenheidsprincipes opgesteld. 

Voor veldspelers is het zo dat alle spelers in alle categorieën minstens de helft van de wedstrijdduur 

kunnen spelen. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat alle spelers een maximum aan 

speelgelegenheid krijgen over het volledige seizoen. 

Voor keepers moet ervoor gezorgd worden dat zij een maximum (minstens 50%) aan 
wedstrijdspeelgelegenheid krijgen tijdens het ganse seizoen. 

 

8. Advisering over aanschaf van kleding en materialen 
Beginnende voetballers hebben veel vragen over de benodigde uitrusting. K.F.C. Sparta Kolmont 

zal hen of de ouders daarover informeren en adviseren. 

 

Schoeisel 
Goede schoenen zijn van essentieel belang voor voetbalspelers, vooral ook ter voorkoming 

van blessures. 

Let bij de aanschaf van voetbalschoenen op de volgende zaken: 

 Een goede pasvorm, met name in het groeistadium van de jeugdspelers is het van belang dat de 

schoenen groot genoeg zijn. 

 Voor jeugdvoetballers tot 14jaar worden schoenen met vaste noppen aangeraden (hoe meer noppen, 

hoe beter). 

 Pas op latere leeftijd wordt aangeraden voetbalschoenen met schroefnoppen aan te schaffen, indien 

de voetbalspeler hieraan de voorkeur geeft. 

 Veters mogen niet te lang zijn. Er zijn voetbalspelers die de veters een aantal malen rond de voet 

binden, maar dit wordt sterk afgeraden omdat hierdoor de bloedsomloop belemmerd kan worden, 

waardoor de voettemperatuur kan dalen. 

 Tijdens de warming-up wordt aangeraden de veters nog niet te strak vast te binden, omdat de voeten 

bij temperatuursstijging door inspanning nog zullen uitzetten. 

 Voetbalschoenen gaan langer mee, wanneer ze na de training of wedstrijd worden schoongemaakt en 

eventueel ingevet. 

 Vernieuw de veters tijdig om kapot trekken hiervan tijdens het spel te voorkomen. 

 

Scheenbeschermers 
Bij voetbal komen veel vervelende blessures voor, die voorkomen hadden kunnen worden door het dragen van 

scheenbeschermers. Veel voetbalspelers dragen tijdens de training geen scheenbeschermers. Het dragen van 

scheenbeschermers bij een wedstrijd is 

echter verplicht. Het bestuur van K.F.C. Sparta Kolmont raadt dan ook alle voetbalspelers met klem aan om ook 

tijdens de trainingen altijd scheenbeschermers te dragen. 

Let bij de aanschaf van scheenbeschermers op de volgende zaken: 

 Een goede pasvorm, niet te groot of te klein. 

 De aanwezigheid van ventilatiegaatjes. 
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 Scheenbeschermers moeten voldoende bescherming bij de enkels geven. 

 Om de scheenbeschermer goed op de juiste plaats te houden wordt het volgende aangeraden: plaats 

de scheenbeschermers onder de sok, trek de sok er overheen omhoog en plak vlak boven de hoogte 

van de scheenbeschermer tape, waarna de sok naar beneden omgevouwen wordt. 

 De scheenbeschermers dienen met regelmaat gewassen te worden om bacteriën te voorkomen. 

 Gebruik nooit elastiek om de kousen in positie te houden; elastiek knelt de bloedsomloop af. 

 

Voetbalsokken 
 De voeten en sokken met regelmaat behandelen met desinfecterend poeder. 

 Goede pasvorm: te grote of te kleine sokken kunnen blaren veroorzaken. 

 Kousen dienen met regelmaat gewassen te worden om bacteriën te voorkomen. 

 
Keeperskleding 

 Mouwen moeten voorzien zijn van beschermende elleboogstukken. 

 Het broekje moet op de heupen voorzien zijn van een beschermende dikkere stoflaag. 

 Keeperhandschoenen zijn nodig voor grip op de bal. 

 Scheen- en kniebeschermers. 

 Bij kou wordt aangeraden een lange broek te dragen. 

 Bij zware en natte velden best met korte broek. 

 Keepers die op een hoger niveau spelen, kunnen hun vingergewricht eventueel intapen tegen 

blessures. 

 Bij felle zon wordt het dragen van een zonneklep aangeraden. 

 

Overige 
Het wordt voetbalspelers aangeraden om zowel voor als ook na de wedstrijd en in de rust een trainingsvest aan 

te trekken tegen afkoeling. Draag een vocht en/of temperatuur regulerend shirt onder het wedstrijdshirt voor 

een betere vochtopname. Het dragen van slippers bij het douchen na de wedstrijd of training wordt 

aanbevolen om eventuele voetschimmel te voorkomen. 

 
 

9. Wat moet in de sporttas? 

Voor een training 
 trui, voetbalbroek, regenjasje, kousen, voetbalschoenen, beenbeschermers, wasgerief, washandje, 

handdoeken, teenslippers, proper ondergoed en warme kledij 
 

Voor een wedstrijd 
 clubkousen, trainingsvest, voetbalschoenen, beenbeschermers, plastiek zak, wasgerief, washandje, 

handdoek, proper ondergoed 
 

!! WAT WE OOK STEEDS NODIG HEBBEN IS ONS GOED HUMEUR !! 
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10. Wat staat u te doen bij een sportongeval? 

Onze bedoeling is iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. K.F.C. 

Sparta Kolmont, als lid van de KBVB, is aangesloten bij het ‘federaal solidariteitsfonds’. De tussenkomst van dit 

fonds is aan welbepaalde strikte voorwaarden onderworpen. Daarom is het van belang de hierna vermelde 

regels te respecteren. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende stappen, verplichtingen, die de speler en de club moeten 
volgen om te kunnen beroep doen op een tegemoetkoming van het FEDERAAL SOLIDARITEITSFONDS. 

Wie kan genieten van het F.S.F. ? 

Spelers, officials, oefenmeesters, begeleiders en bepaalde medewerkers kunnen van een vrijwillige 
tussenkomst en financiële hulp genieten op basis van het formulier "Aangifte van ongeval". Deze formulieren 
zijn beschikbaar op de club, bij de trainers en/of de afgevaardigden. 

 

FORMULIER: “AANGIFTE VAN ONGEVAL” 

Dit formulier bestaat uit 2 luiken: 

 Eén luik bestemd voor de behandelende arts. Het is belangrijk dat de dokter correct de ernst van de 
kwetsuren of letsels vermeldt. Als de tussenkomst van een kinesist noodzakelijk is, dient bij de dokter 
aangedrongen te worden om het aantal zittingen te vermelden. 

 Het tweede luik wordt ingevuld en ondertekend door de gerechtigde correspondent (secretaris) van de 
club. De "aangifte van ongeval" dient behoorlijk en volledig ingevuld te worden, met inbegrip van de 
volgende informatie: 

 naam en stamnummer van de ploeg 
 naam en voornaam van de gekwetste speler 
 geboortedatum en adres van de gekwetste speler 
 kleefbriefje van het ziekenfonds; 
 beroep: student, arbeider, bediende (jeugd = student); 
 naam en adres van de werkgever; 
 datum en uur van het ongeval; 
 ongeval tijdens een officiële of vriendschappelijke wedstrijd of tijdens een training; 
 de omstandigheden van het ongeval (bv. trap, val, voet verzwikt, bal op neus, ... ) 

Belangrijk: 

De "Aangifte van ongeval" moet binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval in het bezit zijn van de K.B.V.B. 
“Dienst-Ongevallen”. Bezorg het ingevulde formulier dus tijdig aan je trainer/afgevaardigde/TVJO zodat deze 
dit aan de gerechtigd correspondent kan bezorgen. 
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FORMULIER: “ONTVANGSTMELDING-GENEZENVERKLARING” 

De K.B.V.B. bezorgt binnen de week een ontvangstmelding die eveneens uit 2 luiken bestaat: 

 Een eerste luik omvat het dossiernummer, de datum van het ongeval en eventueel het aantal 
kinébeurten waarvoor door de KBVB toestemming wordt gegeven. 

Belangrijk: Indien supplementaire kinébeurten noodzakelijk zijn, dient de speler een kopie van het 
medisch voorschrift over te maken vooraleer de nieuwe reeks aanvangt!! 

 Het tweede luik omvat het getuigschrift van genezing, de definitieve genezing, in te vullen door een arts 
(niet noodzakelijk de behandelende). Pas vanaf dat ogenblik mag de voetbalactiviteit, het spelen van 
wedstrijden en/of trainingen, hernomen worden, NIET EERDER! 

 

De medische onkosten, het volledig detail van de tegemoetkoming van het ziekenfonds (eventueel de 
hospitalisatiefactuur) wordt, indien gekend, bij de definitieve genezing overgemaakt aan de K.B.V.B. Het F.S.F. 
komt enkel tussen op voorlegging van de originele stavingstukken en/of de gedetailleerde hospitalisatiefactuur, 
vergezeld van de attesten waarop de tegemoetkomingen van het ziekenfonds staan vermeld. Indien de kosten 
bij de genezing nog niet gekend zijn, wordt voorlopig alleen het getuigschrift van genezing aan de K.B.V.B. 
overgemaakt. 

Eens gekend, worden de kosten in een apart schrijven aan de K.B.V.B. gezonden. Het is de gerechtigd 
correspondent van de club, die de correspondentie met de KBVB voert. Aan hem moet dan ook het 
getuigschrift van genezing en/of de medische onkosten bezorgd worden. Stuur zelf NIETS OP naar de K.B.V.B. 
of het F.S.F.! 

Belangrijk: Elk recht op vergoeding van de medische onkosten vervalt twee jaar na de datum van ontvangst 
van de ongevalmelding of van het laatste document in het dossier. 

De K.B.V.B. bezorgt de club het detail van het bedrag dat door het F.S.F. wordt toegekend. Het F.S.F. vergoedt 
het verschil tussen het barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
de tussenkomst van het ziekenfonds. Per dossier dat aanleiding geeft tot een tegemoetkoming wordt een 
jaarlijks geïndexeerde vrijstelling afgehouden (momenteel: + € 12.00). Dit bedrag kan aanzienlijk afwijken van 
het gevraagde bedrag (consultatie op afspraak, éénpersoonskamer, ontbreken van een toelating voor kiné of 
geen vraag voor supplementaire kiné, ... ). Uiteindelijk wordt dit bedrag overgeschreven op de rekening 
courant van de club. 

Belangrijk: De club zal bij de betaling door de K.B.V.B. overgaan tot de betaling van de tegemoetkoming van 
het F.S.F. aan de rechthebbende. Een tussentijdse afrekening kan gevraagd worden bij bv. hoge 
onkosten. Kosten die pas na het sluiten van het dossier bekend zijn kunnen ook nog in rekening 
gebracht worden, behoudens ze buiten de 2 jaar na het ongeval verzonden worden. 

 

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: 

- Gelders Bert (gerechtigd correspondent) 

 Ziegelsmeer 1 B 

 3700 Henis-Tongeren 

 0477/18.51.90 

 sparta.kolmont@telenet.be 

 

- Gelders Kurt 

Broekstraat 23 

3840 Jesseren-Borgloon 

012/74.20.75 

0496/92.68.23 

kurt.gelders@hotmail.com 
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11. AFGELASTINGEN 
Het al dan niet spelen van wedstrijden tijdens de winterperiode is afhankelijk van het weer en de 
toestand van de velden. 
Algemene afgelastingen worden altijd via verschillende mediakanalen bekend gemaakt 

- WEBSITE KBVB : www.footbel.com 

- UW MAILBOX 

- UW TRAINER OF AFGEVAARDIGDE 

- WEBSITE K.F.C. Sparta Kolmont 
 

12. Het charter van ouders/supporters 
 Artikel 1 : Wij, supporters, maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match 

is. 

 Artikel 2 : Wij houden ons aan de regels van de sport, en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten 

aanzien van het scheidsrechters, het bestuur, de spelers en de supporters van de 

tegenstrever. 

 Artikel 3 : Wij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag. 

 Artikel 4 :  Wij nemen niet deel aan om het even welke activiteit die onze veiligheid, en die van een 

ander, in het gedrang zou brengen, of die de orde zou kunnen verstoren van een wedstrijd of 

verplaatsing. 

 Artikel 5 : Wij hebben respect voor de veiligheidsaanbevelingen, en voor die personen die ze trachten te 

garanderen. 

 Artikel 6 : Wij engageren ons ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren. 

 Artikel 7 : Wij weerhouden ons van enige vorm van racisme en xenofobie. 

 Artikel 8 :  Ons motto is: “Wij supporteren VOOR K.F.C. SPARTA KOLMONT, NIET TEGEN de andere 

club(s)” 

 Artikel 9 : Wij engageren ons ertoe om ons te onthouden van provocerende reacties, voor, tijdens en na 

de wedstrijd. 

 Artikel 10 : Wij, supporters, gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal, en respecteren de 

bovenstaande richtlijnen. 
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13. Het sociaal charter voor onze trainers en 
ploegafgevaardigden 

Sport speelt een belangrijke sociale en educatieve rol binnen onze maatschappij. K.F.C. Sparta Kolmont een 

club uit derde provinciale, wenst de sociale functie van de club te onderstrepen en heeft daarom een charter, 

opgesteld en in acht pedagogische principes omgezet. De club verwacht dat de opleiders, trainers, begeleiders 

en medewerkers deze 8 stellingen respecteren. 

De 8 stellingen: 

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige waarden, als fundament voor het verbeteren van de 

algemene en specifieke voetbalvaardigheden. 

 Voetbalspel als middel, opvoeding als doel. 

 Respect hebben voor bestuur, medewerkers, ouders, supporters, scheidsrechter, 

tegenstrevers. Betrek de ouders in het totaalgebeuren (participatie). 

 Maak duidelijke afspraken (coaching, ploegopstelling) en bespreek de opvoedkundige 

waarden in het voetbal. Een goede communicatie vermijdt veel problemen. 

Voorbeeld:  Ouders mogen en moeten supporteren, maar de trainer is "COACH".  

2. Wees EERLIJK en CONSEQUENT. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor. 

 Als volwassenen het goede voorbeeld niet geven, wat mogen we dan verwachten van onze 

kinderen? 

 Vermijd het ROEPEN en TIEREN naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer. 

Kinderen nemen deze houding SNEL over. 

 Geef als trainer of begeleider steeds het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht voor 

hygiëne, 

 Beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken . 

 Orde, tucht, discipline. zijn fundamenten voor de attitudevorming 

3. Er zijn GEEN belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn ALLEEN belangrijke kinderen. 

 Gekwetste en/of zieke spelers horen NIET te spelen. 

 "NIET TRAINEN" kan soms de BESTE training zijn. 

 Studies primeren. Een training omwille van studies overslaan kan GEEN SANCTIE tot gevolg 

hebben. 

4. Laat kinderen voetbal "SPELEN." 

 Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het 

niveau en de belevingswereld v/h kind. 

 Een oefening, organisatievorm die niet lukt of vlot, is NIET de schuld van de spelers, maar 

veelal een FOUTE keuze van de opleider (trainer). 

 Kinderen zijn geen minivolwassenen. 

5. Elk lid van het team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen. 

 Laat kinderen nooit een volle wedstrijd op de bank zitten, elk kind speelt minimaal 50% van 

de wedstrijd. Mits goede planning is dit zelfs met 15 spelers haalbaar. 

 Ook de minder goede speler(s) starten graag eens de wedstrijd. 

 Elk kind wil wel eens kapitein van de ploeg zijn of een volledige wedstrijd spelen. 

 Houd rekening met de biologische leeftijd van de kinderen. Groot en sterk mag niet het enige 

criterium zijn om spelers te evalueren. 

 Sociale rol van onze club is niet ONBELANGRIJK. 
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 Anticipeer op mogelijk PEST-gedrag bij kinderen. 

6. Creëer een positieve sfeer. Straal als trainer of begeleider positivisme en enthousiasme uit. De 

wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn. 

 Geen enkele speler wordt beter met NEGATIEVE kritiek alleen. 

 Er is nog nooit iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje. 

 Kinderen mogen en moeten fouten maken. Het zijn de beste leermomenten. 

7. "FUN" in het voetbalspel, is de basis van een gerichte "FORMATION". 

 Zonder FUN geen FORMATION. 

 Kinderen komen naar het voetbal omdat ze het LEUK vinden. 

 Na de training moet het kind al verlangen naar de volgende training. 

 Zonder FUN: een vlugge en grotere DROP-OUT. (zap-cultuur : kinderen opteren zeer vlug voor 

andere hobby of sport). 

8. Winnen is "belangrijk" maar NOOIT ten koste van één van de vorige 7 pedagogische principes. 

 Leren winnen, maar kunnen verliezen. 

 CHAMPIONITIS is een erge ziekte in het vormingsproces. 

 

!! KINDEREN HEBBEN HET RECHT OM GEEN KAMPIOEN TE SPELEN !! 
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14. 10 geboden van de Fair Play 
1. Speel sportief 

2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies. 

3. Volg de regels van het spel. 

4. Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, 

officiëlen, trainers, afgevaardigden, vrijwilligers en supporters. 

5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen. 

6. Promoot het voetbal. 

7. Verwerp 

- Corruptie 

- Drugs 

- Racisme 

- Geweld 

- En andere gevaren voor de populariteit van onze sport 

8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan. 

9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak. 

10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal. 
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15. Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere 
gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 

 
We verklaren dat we: 

 

POSITIEVE WAARDEN NASTREVEN 
We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede 

planning zullen nastreven. 
 

 Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven:

  

1. de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid; 

2. een gezonde en veilige competitieve stijl; 

3. een positief zelfbeeld; 

4. goede sociale vaardigheden. 

Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. 

 We geloven dat de drang om uit te blinken, te winnen, succes en plezier te ervaren, net als mislukking en 

frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit 

eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in 

hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. 

 We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van 

modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het 

bijzonder naar waarde schatten. 

 We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport. 
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DISCRIMINATIE BANNEN 
We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te 

bannen. 
 

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en 

gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde 

kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding 

krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder 

onderscheid van geslacht, ras of cultuur. 

 
 

KINDEREN BESCHERMEN 
We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er 

preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 
 

 We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te 

spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke 

negatieve effecten ervan te overwinnen. 

 We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog 

steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen 

met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de 

jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, 

artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… 

 We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze 

code op te volgen. 

 We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 

 

 

STEUN VERWELKOMEN 
We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in 

overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 
 

 We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het 

pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

 We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te 

zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, 

opvoedend en vernieuwend. 
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RECHTEN VAN HET KIND IN DE SPORT RESPECTEREN 
Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de 

Sport’. 
 

Alle kinderen hebben het recht: 

 Sport te beoefenen; 

 Zich te vermaken en te spelen; 

 In een gezonde omgeving te leven; 

 Waardig behandeld te worden; 

 Getraind en begeleid te worden door competente mensen; 

 Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden; 

 Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie; 

 In veilige omstandigheden aan sport te doen; 

 Te rusten; 

 De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden. 

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, 

bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, 

ouders en de kinderen zelf deze 

verklaring onderschrijven. 

 

 

 

 

  



K.F.C. Sparta Kolmont K.B.V.B.: 5120 sinds 14-02-1949 

Info- en onthaalbrochure   25 

16. Vervoer van kinderen 
Wettelijke voorschriften wet 10/05/2008. 

Algemene regel 

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in 
de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de 
veiligheidsgordel dragen. 

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of 
zonder ruggensteun). 

  

  

 
  

  

Uitzonderingen 

de algemene regel is niet van toepassing in: 
• taxi’s 
• voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend 
• autobussen en autocars 
In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust. 
In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd. 

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s: 

Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik 
zijn, mag een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, 
indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt. 
  
In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen 
of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder 
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. 
Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden  vervoerd. Voor de eigen kinderen van de 
bestuurder geldt de algemene regel:  kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m. 

Mogen kinderen voorin zitten? 

Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de 
wet het voorschrijft. 
De enige beperking: het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats 
die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is. 

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels 

Kinderen kleiner dan 1,35m 
Kinderbeveiligingssysteem verplicht 

Kinderen van 1,35m en groter 
Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht 

 
Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels 

Kinderen onder 3 jaar 
Mogen niet worden vervoerd 

Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m 
Moeten achterin worden vervoerd 
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17. Medische begeleiding 
 

Clubdokter: Dhr. Lowette Hendrik 
  Broekstraat 7 
  3840 Jesseren - Borgloon 
  012/74.19.20 
 
Kinesist:  Loyens Narada 
                               Vanlessen Yannick 
 
   
 
Spoeddienst:  Noodnummer 
  112 
 
  AZ Vesalius Tongeren 
  Hazelereik 51 
  3700 Tongeren. 
  012/39.61.11 

 


