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1. Houding
• Behandel je medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters en al de
mensen die jou je favoriete hobby laten beoefenen, steeds met
RESPECT.
• Ongehoord taalgebruik laten we achterwege.
• Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en tegenstrever
na een wedstrijd (ook na een verloren wedstrijd!!!).
• Het is verboden te roken of alcohol te nuttigen in de kleedkamers
of op het veld.
• We zitten niet aan andermans spullen en/of kledij.
• Geen GSM gebruik in de kleedkamers.
• We laten geen blikjes, flesjes of ander afval achter in de
kleedkamers of op de terreinen.
• Rode kaarten door een impulsieve reactie of door protesteren
zullen indien nodig gesanctioneerd worden.
• Bij wangedrag binnen de club kan door de trainer, afgevaardigde,
coördinator of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd
na raadpleging van alle betrokken personen.
• Een goede sfeer binnen de ploeg is belangrijk, ook naar de
prestaties op het veld toe. Conflicten kunnen te allen tijde met de
betrokkenen worden uitgepraat.
• Uitslagen en rangschikkingen zijn belangrijk maar steeds
ondergeschikt aan de ontwikkeling en de prestaties van de speler.
• Omkleden gebeurt in de club, niet thuis.
• Na iedere wedstrijd of training wordt er aanbevolen te douchen.
Het gebruik van badslippers is hierbij aangewezen.
• Tot en met duiveltjes worden ouders toegelaten in de kleedkamer.

2. Stiptheid
• Aanwezigheid op training is verplicht.
• Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de
kleedkamers aanwezig.
• Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk ½ uur (U6-U9), 45 min (U10U13) en 60 min (U15-U21) voor aanvang in de kleedkamers aanwezig.
• Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip en plaats
samen.
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• Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet
aanwezig kan zijn, verwittigd hij tijdig de trainer. Bij trainingen
minstens 2 uur op voorhand, bij wedstrijden 24 uur op voorhand.
• Vertrekt een speler op vakantie of weekend, dan licht hij zijn
trainer minstens 1 week op voorhand hierover in.
• Spelers vanaf 12 jaar brengen elke wedstrijd hun identiteitskaart
mee.
• Als een speler niet op de laatste training voor een wedstrijd
aanwezig was, informeert hijzelf bij de trainer hoe laat hij de
volgende wedstrijd moet spelen.
• Spelers die nauwkeurig trainingen bijwonen krijgen voorrang op
spelers die regelmatig trainingen missen.
• Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s. Wie
rechtstreeks naar het terrein van de tegenstander gaat, verwittigd
de trainer of afgevaardigden.

3. Kledij en materiaal
• Wedstrijdkledij wordt door de club verzorgd.
• Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de spelers zelf
aangeschaft.
• Voetbalschoenen: Duiveltjes en preminiemen zijn van bondswege
verplicht om met vaste studs te spelen.
• Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de
weersomstandigheden.
• We beginnen de training of match steeds met net materiaal. De
schoenen horen dus gepoetst te zijn.
• Op trainingsdagen zorgt elke speler voor aangepaste kledij. Bij
koud weer trainen we met een lange trainingsbroek en training (met
lange mouwen). Een regenvestje is in de winter geen overbodige
luxe.

4. Infrastructuur
• De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich te kleden. Er wordt
niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.
• Schoenen worden buiten gereinigd. Dit gebeurt onder geen beding
onder de douche.
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• Het trainingsmateriaal wordt na de training door de spelers
verzameld en mee naar binnen gedragen.

5. Studie en voetbal
• Studie heeft voorrang op voetbal.
• Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen,
dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip voor
krijgen.
• Vergeet niet dat succes op school en succes in het voetbal meestal
hand in hand gaan!

6. Speelgelegenheid
•
•
•
•
•

Maximale speelgelegenheid voor ieder aangesloten lid tot 17
jaar = minstens 50% van de speelminuten
Elke speler traint om te spelen.
Maximale speelgelegenheid als speler in orde is met lidgeld,
trainingen en gedrag.
Bankzitten behoort tot de opleiding.
Reservespelers spelen altijd.

De 11 na te leven EMO-kes: zie website
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