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• Maak plezier! 

• Aanwezigheid op de 2 ingeplande trainingen en wedstrijden is noodzakelijk om jezelf en de ploeg de gewenste progressie te 
laten maken. 

• Kan je uitzonderlijk niet aanwezig zijn wordt de trainer tijdig van verwittigd. 

• Veelvuldig of niet gemelde aanwezigheid kan leiden tot niet of minder spelen. 

• Je bent ‘10 voor aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer, waar de trainer je komt oppikken.  Vervolgens gaan 
jullie gegroepeerd naar jullie oefen- of wedstrijdveld. 

• Je zorgt ervoor dat je op het afgesproken uur, op de afgesproken locatie aanwezig bent. Kan je niet op tijd zijn, of heb je 
vertraging, dan breng je je trainer tijdig op de hoogte.  Niet gemotiveerde laattijdige aanwezigheid stoort de 
wedstrijdvoorbereiding en kan tot minder speeltijd leiden. 

• Na de training/wedstrijd gaan jullie ook in groep terug naar de kleedkamer.  Je kan pas door als de trainer je daarvoor de 
toestemming geeft. 
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• Douchen na de training en wedstrijd is verplicht voor spelers vanaf U8.  De douchetijd wordt beperkt tot ‘20.  (deze regel gaat pas in 
van zodra we in Vlezenbeek over onze nieuwe accommodatie beschikken) 

• Een handshake, high-5 of “goeiedag” zijn gratis en worden sterk geapprecieerd;  wees er gul mee! 

• We rekenen op je volledige inzet, motivatie en concentratie om leuke en kwalitatieve trainingen en wedstrijden mogelijk te 
maken. 

• Tijdens de trainingen en wedstrijden draag je gepaste uitrusting en  zijn je schoenen stevig geknoopte. 
  
• Tijdens de trainingen en wedstrijden is het dragen van beenbeschermers verplicht. 

• Je brengt steeds de bal mee die je door de club bij de start van het nieuwe seizoen werd bezorgd. 

• Voor en na de wedstrijden draag je de cluboutfit. 

• Waardevolle spullen laat je best thuis.  De club is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal. 

• Spelers vanaf 12 jaar dienen bij wedstrijden een geldig identiteitsbewijs mee te hebben om te kunnen spelen. 
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• In de kantine en in de kleedkamers wordt er niet met de bal gespeeld. 

• Nederlands is de voertaal binnen de club.  Anderstaligen worden aangemoedigd om zich spelenderwijs het Nederlands eigen te 
maken. 

• Als de trainer of begeleider het woord neemt, luister je. 

• Je aanvaardt de genomen beslissingen door de trainers, begeleiders en bestuursleden. 

• Ook de scheidsrechter heeft altijd gelijk. 

• Je gedraagt je respectvol naar je begeleiders, club-medewerkers, mede-spelers, ouders, tegenstanders, scheidsrechter etc… 

• Na de wedstrijd schudt je de scheidsrechter en elke tegenstander de hand. 

• Voor pesten, beledigingen, racisme, schelden, enz...  volgt bij ons de rode kaart en zal dus niet zonder gevolg blijven. 

• Het gebruik van verdovende middelen is niet toegelaten.  Iedere inbreuk leidt tot uitsluiting. 
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• Overmatig drankgebruik wordt ten strengste afgekeurd.  Storend gedrag als gevolg daarvan kan bestraft worden. 

• Hetzelfde geldt voor roken wat sowieso niet toegestaan is in de kleedkamers en kantine. 

• Ook jij draagt bij tot een nette club.  Laat geen flesjes, drinkbussen of ander zwerfvuil rond slingeren. 

• Spelers die door een andere club worden aangesproken om met hen te trainen of een wedstrijd te spelen moeten een 
schriftelijke toelating hebben. Dit kan aangevraagd worden via de jeugdcoördinator(en). 
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