
 

 

Richtlijnen voor spelers 

Algemeen 

▪ De trainer wordt correct en respectvol aangesproken. 

▪ Pestgedrag zal niet getolereerd worden. In een ploeg zijn we allemaal ploegmaten en 

daar hoor antisociaal gedrag niet thuis. 

▪ Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs, worden 

gesanctioneerd en kunnen uit de jeugdopleiding uitgesloten worden. 

▪ Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie kunnen via hun ouders burgerlijk 

aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. 

Training 

Voor 

▪ Probeer 15 minuten voor aanvang van de training in de kleedkamer te zijn. 

▪ Je kleedt je rustig samen om. 

▪ Elke afwezigheid voor een training wordt tijdig gemeld. In geval van verlengde 

afwezigheid wordt ook de duur gemeld. 

▪ De trainer zal je bij de start van de training komen halen. Probeer je tot dan rustig in 

de kleedkamer bezig te houden 

▪ Komt er na jou een andere ploeg in de kleedkamer? Steek dan je al je spullen terug in 

je sportzak en hang hem op aan de kapstok of leg hem op het rek. Hangen er al spullen 

van een andere ploeg, toon je er respect voor en blijf je er af. 

▪ Waardevolle voorwerpen breng je mee op eigen risico, maar geef je best af aan de 

trainer. De club of trainer kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij beschadiging 

of diefstal. 

Na 

▪ Na de training ruim je samen het materiaal op en leg je het netjes terug op z’n plaats. 

Veel handen maken licht werk. 

▪ Douchen na de training is verplicht en hoeft niet langer te duren dan nodig. Een 

uitzondering wordt aan de trainer gemeld. Er zal steeds toezicht gehouden worden 

door de trainer of door iemand die door de trainer aangewezen is. 

▪ Het dragen van badslippers wordt aangemoedigd. 

▪ Is iedereen uit de kleedkamer, laat je haar proper achter voor de volgende ploeg: afval 

in de vuilbak en uitgekuist. 

▪ Heb je op het C-terrein gespeeld, spoel je eerst je schoenen buiten af. Dan blijven de 

kleedkamers en gang proper. 

Wedstrijd 

Voor 

▪ Je probeert op tijd op de afspraak te zijn. Bij een thuiswedstrijd is dit in de kleedkamer, 

bij een verplaatsing volgens afspraak 



 

 

▪ Je komt in training en/of polo van KFC Meise op de afspraak, niet in wedstrijdoutfit en 

voetbalschoenen. 

Tijdens en op de bank 

▪ Tijdens de wedstrijd toon je de nodige inzet en motivatie. 

▪ Als je even op de bank zit, supporter je voor je ploegmaats of houd je je rustig bezig. 

Zorg ervoor dat er geen ballen op het veld komen. 

▪ Verder staan we achter de deontologische code van de KBVB. Dit houdt in dat 

o we tijdens de wedstrijden een sportieve houding vertonen; 

o we de beslissingen van de scheidsrechter respecteren; 

o pesten, ruzie en grove taal uit den boze is en bestraft zal worden door de 

trainer en/of afgevaardigde; 

o we een beleefde en sportieve houding aannemen tegenover onze 

tegenstanders en supporters. 

▪ Voor spelers in de bovenbouw: bij een gele of rode kaart kan je van je trainer een extra 

sanctie krijgen (kaart om onsportief gedrag bv.). Die heeft een bewustmakend 

karakter. Zo zullen U15-spelers scheidsrechter zijn voor een wedstrijd van de 

onderbouw. Vanaf U17 kan je scheidsrechter zijn voor de middenbouw. 

Na 

▪ Je geeft de tegenpartij en scheidsrechter een hand. 

▪ Je neemt samen alle spullen mee naar binnen. 

▪ Na de wedstrijd is douchen verplicht en loopt dit op dezelfde manier als na een 

training. Een uitzondering wordt aan de trainer gemeld. 

▪ Je legt de wedstrijduitrusting netjes in de kledijzak en neemt die niet mee naar huis. 

▪ Je komt samen met je ploeg uit de kleedkamer. 


