
 

 

CLUBAFSPRAKEN SPELERS 

 

1  Algemeen 

• Van de leden van FC Gullegem, ouders, verzorgers en supporters verwachten wij dat zij zich correct  gedragen 
 en zodoende de goede naam van de vereniging hoog houden; 
• Behandel elkaar altijd met respect, ook als er sprake is van een meningsverschil; 
• Ieder lid van FC Gullegem dient zich sociaal op te stellen t.o.v. anderen; 
• Communiceer met in achtneming van beleefdheidsvormen. Het gebruik van schuttingstaal is verboden; 
• Elk lid handelt overeenkomstig de KBVB voetbalregels; 
• Het gebruik van alcohol alsook het roken is bij FC Gullegem niet toegestaan voor jeugd tot en met de leeftijd 
 van 16 jaar; 
• Drugsgebruik en alcoholmisbruik is niet toegestaan; 
• In de kantine en andere ruimtes geldt een algeheel rookverbod; 
• In de gangen en kleedkamers geldt een algeheel rookverbod; 
• Elk lid, ouder, verzorger, trainer en opleider wordt geacht de gedragsregels te kennen. Dit document wordt 
 gepubliceerd op de website en dient als bijlage van het Jeugdbeleidsplan 2018-2019. 
 
 

2  Gedrag 

• Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel op als naast het veld. Dit is niet alleen uit sociaal 
 oogpunt ten opzichte van anderen, maar het bepaalt ook het imago van onze vereniging. Gedraag je dus 
 correct naar je medespelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters, trainers, opleiders, commissieleden, 
 bestuursleden en het publiek. Daarnaast zijn ook de normale maatschappelijke regels van toepassing. 
 Diefstal, vandalisme of geweld worden niet getolereerd. Spreek elkaar aan op het naleven van de regels. 
• Voetbal is een teamsport. Daarbij gaat het voornamelijk om samenwerking en daar horen ook fouten bij. 
 Accepteer fouten van je medespelers, maar maak ze achteraf bespreekbaar. Leg je neer bij beslissingen van 
 anderen die daar verantwoordelijk voor zijn, zoals scheids- en grensrechters, trainers en opleiders. 
 
 

3  Accommodatie 

Met betrekking tot het gebruik van kleedkamers gelden voor en na de trainingen en wedstrijden, thuis maar ook 
uit, de volgende gedragsregels: 

• Kleedkamers mogen uitsluitend worden betreden na toestemming van de trainer/opleider; 
• De spelers doen hun vuile schoenen uit alvorens het betreden van het kleedkamercomplex; 
• Niemand heeft ongevraagd toegang tot de kleedkamer als deze bezet is; 
• Spelers gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer; 
• Trainers/opleiders houden toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer; 
• Gebruik sanitaire voorzieningen, zoals je ze thuis ook gebruikt; 
• Het besmeuren van muren, deuren en tegels alsook het aanrichten van vernielingen is ten strengste 
 verboden 
• Voetbalschoenen en andere voetbalspullen worden niet onder de kraan in de kleedkamer afgewassen.  
 Het vuil en gras dient buiten met gebruik van de aanwezige borstels verwijderd te worden. 



 
 

• Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de 
 hiervoor bestemde en in ruime mate aanwezige afvalbakken. Dit geldt uiteraard ook op de sportparken van 
 de verenigingen waar wij te gast zijn. 
 
 

4  Trainingen 

Door het volgen van trainingen nemen de tactische en technische vaardigheden toe en beleven de 

jongens/meisjes zodoende meer plezier in hun sport. Het jeugdbeleidsplan is dan ook gebaseerd op maximaal 

trainingsbezoek.  

Het uitgangspunt is dan ook dat deelname aan alle geplande trainingen verplicht is voor iedereen!  

Voetbal is een teamsport: een speler die niet deelneemt aan de training benadeelt het team. 

• Spelers dienen op tijd en trainingsklaar op het trainingsveld aanwezig te zijn; 
• Bij verhindering ben je verplicht dit tijdig vooraf te melden aan de bevoegde trainer, tenzij er sprake is van 
 overmacht; 
• Aanwezigheid bij de training is voor alle teams een criterium voor de opstelling bij wedstrijden; 
• Spelers luisteren naar de trainer en voeren de oefeningen uit; 
• Tijdens de training vindt er geen discussie plaats met de trainer over de oefenstof; 
 In principe past de oefenstof binnen de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan; 
 Indien bepaalde oefenstof niet door spelers wordt opgepakt, kan na de training hierover op een rustige manier 
 met de trainer worden gesproken; 
• Spelers worden geacht op een serieuze manier met de training bezig te zijn; 
• Wangedrag naar medespelers en trainer(s) is verboden. 
 

 

5  Wedstrijden 

Vanaf de duiveltjes (7 jaar) wordt in wedstrijdverband gevoetbald. Het kan hierbij gaan om wedstrijden in 

(beker)competitieverband, oefenwedstrijden en tornooien. De thuiswedstrijden worden gespeeld op het FC 

Gullegem complex. 

De aanvangstijd van de thuiswedstrijden wordt vooraf door de KBVB vastgesteld en is meestal het gehele 

voetbalseizoen van kracht. ‘s Morgens beginnen de duiveltjes, waarna op de latere tijdstippen de junioren aan 

bod komen. Bij uitwedstrijden zijn de aanvangstijden wisselend. De voetbalcompetitie loopt vanaf begin 

september tot eind april. 

• Spelers dienen op het door de opleider/trainer aangeven tijdstip aanwezig te zijn; 
• Bij verhindering ben je verplicht dit  aan de trainer of opleider te melden tenzij er sprake is van overmacht; 
• Indien je verhinderd bent door een blessure, meld je dit bij de trainer/leider en laat je de blessure vakkundig 
 behandelen; 
• Afmelden voor een wedstrijd wordt tot een minimum beperkt; 
• Tijdens de voorbespreking luister je naar de trainer/opleider; 
• De opstelling wordt door alle spelers aanvaard; 
• Kledij en schoeisel zijn goed verzorgd. Tijdens de wedstrijd moet het shirt in de broek en de kousen omhoog; 
• Deelname aan de warming-up is voor alle spelers vanaf de duiveltjes verplicht; 



 
 

• De opwarming voor de wedstrijd vindt buiten de doelgebieden plaats; 
• De speler kent de spelregels en accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, zonder hierop te reageren in 
 woord of gebaar; 
• Alle vormen van wangedrag voor, tijdens of na de wedstrijd (schelden, vechten, pesten, treiteren, 
 discriminatie of gemeen spel) t.o.v. medespelers, tegenstanders, trainer, opleider, publiek, scheids- en/of 
 grensrechters wordt niet getolereerd; 
• Indien spelers last ondervinden van negatief gedrag van tegenstanders en/of publiek, wordt dit direct gemeld 
 bij de trainer/opleider. De trainer/opleider onderneemt hierop actie richting de opleider/trainer van de 
 tegenstander en de scheidsrechter; 
• Het aanmoedigen gebeurt op een positieve manier; 
• Na de wedstrijd worden tegenstander, de scheids- en/of grensrechter de hand geschud, ongeacht het 
 wedstrijdverloop. 
 
 

6  Tornooien 

Naast (beker)competitie- en oefenwedstrijden worden ook jaarlijks jeugdtornooien georganiseerd. Naast onze 

thuistornooien, worden teams van FC Gullegem ook elders uitgenodigd om deel te nemen. Deze tornooien 

bestaan uit een aantal korte wedstrijdjes in een poulesysteem, afgewisseld door rustperiodes. De duur van een 

jeugdtornooi is vaak langer dan gebruikelijk is bij competitie-wedstrijden. 

Het is vanzelfsprekend dat eerdergenoemde gedragsregels ook gelden bij tornooien. 

 

 

7  Sporthygiëne 

Hygiëne is onlosmakelijk verbonden aan sport. Douchen met zeep direct na de trainingen en wedstrijden is 

verplicht, voor alle leeftijdscategorieën. Hierbij is het aangeraden om badslippers te dragen. 

 

 

 


