
 
 

Gedragscode spelers                                                                                                                                  
spelersreglement 

 

1 RESPECT /FAIRPLAY-CHARTER: 

 

                                  

  



 

2 STIPTHEID 

Voetbal is een ploegsport ! Verschijn op tijd op de afspraak zodat uw ploegmaats niet op u moeten 

wachten. 

▪ Bij trainingen : ten laatste 10 minuten voor de training aanwezig in de kleedkamer, wacht 

met het veld te betreden tot de coach de toelating geeft.  

▪ Bij thuiswedstrijden : ten laatste 40 minuten (u6 t/m U13) of 1 uur (U15 t/m U21) op 

voorhand aanwezig in de kleedkamer. 

▪ Bij uitwedstrijden : respecteer het uur dat op de uitnodiging staat. Als je rechtstreeks naar 

het terrein van de tegenspeler gaat, verwittig je de trainer of afgevaardigde hiervan. 

▪ vanaf U15 is de identiteitskaart (of kids-ID) verplicht om deel te nemen aan een wedstrijd. 

Vergeet die dus niet ! 

▪ Bij afwezigheid verwittig je tijdig trainer of afgevaardigde en de reden van je afwezigheid. 

▪ na afloop van training of match verlaat iedereen in groep het terrein richting kleedkamers 

tot de trainer of afgevaardigde het sein geeft om deze te verlaten. 

 

3 DISCIPLINE 

 

▪ Wees beleefd tegen trainers, afgevaardigden, bestuursleden en andere vrijwilligers. Zij 

zetten zich (haast) belangeloos in om je te laten voetballen in de juiste omstandigheden ! 

▪ Verboden te roken in de accommodatie van de club. 

▪ Als trainer of afgevaardigde het woord heeft, luisteren de spelers tot zij het woord krijgen. 

▪ Laat het coachen van de wedstrijd over aan de trainer, ook als bankzitter supporter je op 

een positieve en opbouwende manier, dat komt iedereen  ten goede !  

▪ Toon respect voor scheidsrechter en tegenstander. 

▪ Problemen van de spelers worden best rechtstreeks met trainer of afgevaardigde 

besproken. U kan zich ook steeds wenden tot de sportief verantwoordelijke .  

▪ Racisme hoort niet thuis op of naast het voetbalveld ! 

▪ Water wordt steeds zeldzamer, spring er dus verstandig mee om en open niet meteen twee 

drinkflessen, maar één voor één. 

▪ Houd de douches vrij van modder om verstopping van de leidingen te voorkomen.  

▪ Roepen, duwen en trekken in de kleedkamers is NIET nodig. 

4 KLEDIJ EN VERZORGING 

 

▪ Wedstrijdkledij: Elke speler (uitgezonderd U6) zorgt zelf voor zijn voetbalshort, die 

hij krijgt tijdens het eerste jaar bij SK Steenhuffel. Als ze te klein is, kan deze 

omgeruild worden bij de afgevaardigde van het team. Elke speler ontvangt jaarlijks 

een trainingspak of een regenvest en een paar kousen. Voor wedstrijden wordt er 

steeds verzameld in trainingspak. Een wedstrijdshirt blijft steeds bij de club en wordt 

ook door de club gewassen.  



▪ Trainingen: Draag aangepaste kledij. Tijdens de wintermaanden kan de trainer 

verplichten een lange broek te dragen tijdens de training. Beenbeschermers zijn 

VERPLICHT (tem U15). 

▪ Voetbalschoenen: zorg na een wedstrijd dat de voetbalschoenen gereinigd worden. 

Dit kan aan de borstels buiten aan de kleedkamers. De voetbalschoenen mogen niet 

gereinigd worden in de kleedkamers! 

▪ Douchen: Voetbal is een intensieve sport, dus na een training of match zijn de 

spelers bezweet. Voor een goede hygiëne vragen wij dan ook om uw kind steeds een 

douche te laten nemen. 

▪ Eetwaren en dranken: Vermijd te zware maaltijden en koolzuurhoudende dranken 

voor match of training. chips, snoep en frisdranken worden geweerd uit de 

kleedkamers. 

▪ Verloren voorwerpen: Verloren kledij en andere bezittingen worden steeds 

verzameld op het secretariaat. Verwittig trainer of afgevaardigde wanneer u iets 

mist, zij kunnen u de verloren voorwerpen laten zien. Zet de naam van uw kind 

zoveel mogelijk in de kledij om verlies te vermijden. 

 

5 INFRASTRUCTUUR 

 
▪ Ingang kleedkamers is aan de achterzijde van het gebouw. 

▪ Oefenballen worden door de trainer uit de rekken gehaald en aan de spelers overhandigd. 

Oppompen van de ballen gebeurt enkel onder toezicht van trainer of afgevaardigde ! 

▪ Na de training wordt al het materiaal teruggeplaatst op de daarvoor voorziene plaatsen. 

Verplaatsbare doelen worden van het terrein gezet, tenzij de ploeg die na u traint ze ook 

nodig heeft. 

6 Helpende handen  

 

▪ Meehelpen op evenementen /organisaties van de club : klusjesdag , eetfestijnen , jaarmarkt, 

huis aan huis wafelverkoop , … 

▪ Waar het gevraagd wordt door de coach meehelpen met het kuisen van de kleedkamers , 

opbergen van de materialen , verplaatsen van  de doeltjes, … 

7 Peterschap 

 

▪ De spelers van de fanion A en B worden onder het “peterschap “ aangeduid als peter van 

een jeugdploeg en nemen in het kader hiervan hun rol en taken op . 

 

 

 


