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6. Intern Reglement Jeugdopleiding 
 

Dit interne jeugdreglement sluit aan bij het algemene huishoudelijke reglement van de club en 

specifieert daar waar nodig bepaalde elementen uit het huishoudelijke reglement. 

 

6.1. Gedragslijn 

1. De speler verwerft menselijke waarden via het voetbalspel: 

a. Respect voor anderen: trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, begeleiders, 

toeschouwers, … 

b. Respect voor zichzelf : rust, verzorging, voeding, … 

c. Respect voor het materiaal en de infrastructuur 

 

2. De speler leert neen zeggen tegen druggebruik, racisme en geweld in het voetbal. 

 

3. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden 

 

4. Elk geval van diefstal, agressie, racisme, vandalisme, roken, drugs of gebruik van alcohol wordt 

bestraft met de uitsluiting uit de club. 

 

5. De speler speelt om te winnen, maar leert ook te verliezen. 

 

6. De speler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven (=fair-play). 

 

7. De speler leert leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven. 

 

8. De speler leert samen te leven en samen te werken. 

 

9. Alle boetes opgelopen wegens wangedrag en na beslissing van de KBVB vallen ten laste van de 

speler. 

 

10. Deelname aan trainingen of wedstrijden van andere clubs is verboden voor datum van 

01/03/2011. Indien de speler door een club uitgenodigd wordt dient dit onmiddellijk aan de 

coördinator gemeld. Zonder de toestemming van de club toch gaan testen kan tot sportieve 

sancties leiden. 

 

11. Een speler dient verplicht in te gaan op IEDERE uitnodiging van de Brabantse selectie. 

 

6.2. Stiptheid 

1. De training vangt stipt op het afgesproken uur aan. Iedereen is dus minimum een vijftiental 

minuten voor de aanvang ervan in de kleedkamer. 

 

2. Bij thuiswedstrijden ben je minstens 1 uur voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig (trainer 

kan dit uur vervroegen). 

 

3. Op verplaatsing ben je stipt op het afgesproken uur aanwezig op de afgesproken plaats. Op het 

vastgestelde uur zal dan ook vertrokken worden met de aanwezige spelers. 

 

4. Verplaatsingen van onze nationale ploegen zullen steeds samen gebeuren. 
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5. Rechtstreeks op verplaatsing vertrekken wordt niet toegestaan. 

6. Wie geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet worden opgesteld voor de wedstrijd 

en kan niet op het scheidsrechterblad worden ingevuld. 

 

7. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de 

training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig én persoonlijk de trainer of de teammanager. Indien 

het een kwetsuur betreft, wordt in overleg met de trainer de kine of clubdokter bezocht. 

 

8. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de trainer naar het 

trainingsveld. 

 

9. Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training zijn de kleedkamers verlaten. 

 

10. De voertaal in de club in Nederlands en de communicatie met bestuur, trainers, teammanager 

en medespelers gebeurt in het Nederlands. 

 

6.3. Kledij & Materiaal 

1. Wij gaan en komen naar de wedstrijden met de nieuwe training van Tempo Overijse. Denk aan 

onze sponsors. Door deze mensen is het mogelijk aan sport te doen. 

 

2. Wij gaan en komen naar de trainingen/wedstrijden met gewone schoenen of loopschoenen, en 

NIET met voetbalschoenen. Er is genoeg tijd om ons om te kleden in de kleedkamer. 

(kleedkamersfeer is heel belangrijk om een groepsgevoel te creëren en mag bijgevolg niet verloren 

gaan). 

 

3. Voetbalschoenen moeten zowel voor een training als voor een wedstrijd proper zijn. 

 

4. Na iedere training zullen spelers het terrein helpen afruimen. 

 

5. Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn bal die hij met het basispakket gekregen heeft. 

Meebrengen naar elke training en wedstrijd is de regel. Er wordt niet getraind met een niet 

correcte opgeblazen bal. Vraag aan de trainer of teammanager VOOR de training begint om de 

gepaste lucht in de bal te pompen. Zet uw naam op de bal van zodra u deze ontvangt en kijk 

geregeld of deze er nog op staat. 

 

6. Verloren voorwerpen (zet overal uw naam in) bevinden zich aan de kapstok in de gang van de 

kleedkamers. 

 

7. Voor we naar de training of wedstrijd komen controleren wij (zelf) onze voetbalzak. Heb ik al 

mijn spullen? 

 

8. Ook op training willen we onze kleuren dragen. Gebruik de kledij die jullie dit en vorige jaren 

ter beschikking is gesteld. 

(Rood is de regel) 
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9. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de teammanager, op een ordelijke manier de gebruikte 

kledij weer ingezameld. De teammanager en/of trainer zal een beurtrol opstellen om de truitjes te 

wassen. 

 

6.4. Hygiëne 

1. Na iedere training en/of wedstrijd is men verplicht te douchen. Gebruik badslippers. 

 

2. Er worden geen sierraden (horloges, ketting, armband, enz.…) gedragen tijdens de training of 

wedstrijd. Dit is overigens verboden door de KBVB. 

 

3. Gebruik van GSM, MP3-spelers, ipads en dergelijke meer  is tijdens de trainingen en 

wedstrijden verboden. 

 

6.5. Medische begeleiding 

1. De clubkinesitherapeut en/of revalidatietrainer is elke maandag van september tot eind april 

aanwezig op de club.Indien nodig zullen zij de spelers doorsturen naar onze clubarts. 

 

2. De trainer zorgt voor de afspraak. 

 

3. Elke speler is vrij om zijn eigen dokter of kinesitherapeut te kiezen, maar is wel verplicht om 

zijn blessure door de medische begeleiding van TEMPO te laten opvolgen. 

 

6.6. Infrastructuur 

1. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen 

 

2. Verplaatsbare doelen worden gedragen en niet gesleept. 

 

3. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal 

gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Er wordt zeker niet met voorwerpen gegooid. 

 

4. Om de kleedkamers zo proper mogelijk te houden, dienen de schoenen buiten gereinigd te 

worden. Hiervoor zijn er bij de ingang kraantjes en borstels ter beschikking. 

 

5. Iedere training zullen er 2 spelers aangeduid worden die als laatste de kleedkamer verlaten en 

die er voor zullen zorgen dat er geen papiertjes en lege flessen in de kleedkamers achterblijven 

(vooral onder de banken kijken). Vanaf U12 worden 2 spelers aangeduid om de kleedkamer te 

kuisen. De trainer is verantwoordelijk voor de netheid van de kleedkamers. 

 

6. Wie drank meeneemt van thuis moet de lege verpakkingen ook terug mee naar huis nemen. 

 

6.7. Wat verwachten wij van de ouders? 

1. Heb positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw 

zoon/dochter. Steun ze bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. 

 

2. Het compenseren van goede prestaties (geldpremie, …) is ZEKER niet aan de orde. 

 

3. Straf uw kind niet door het bijwonen van de trainingen of wedstrijden te verbieden. Op lange 

termijn is dit niet bevorderend. 
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4. Ouders, familie en vrienden van de spelers zijn van harte welkom langs de velden en zeker in de 

kantine. 

5. Echter, het kritisch bijwonen van elke training wordt als storend ervaren. Ouders kunnen dan 

ook gevraagd worden om tijdens de training de toeschouwerplaatsen te verlaten. 

 

6. Geef geen negatieve kritiek in het bijzijn van de spelers. Bespreek deze met de trainer of 

coördinator op een rustige manier en op een later tijdstip. 

 

7. Laat coachen over aan de trainer. Dit in het belang van het kind. Het is moeilijk genoeg om één 

opdracht goed uit te voeren, laat staan tegenstrijdige instructies. Ouders van keepers vragen we 

om niet achter het doel plaats te nemen. 

 

8. Wij willen minimaal 50 % aan speeltijd tijdens de wedstrijden voor iedere speler.  

 

9. Bij wedstrijden binnen een straal van 50 km wordt het vervoer geregeld met eigen 

personenwagens. Alle ouders worden geacht om regelmatig hierin bij te dragen. Zij zijn ook 

geacht de wettelijke voorschriften omtrent vervoer van minderjarigen te respecteren. Deze 

voorschriften zijn terug te vinden op de website van TEMPO Overijse.  

http://www.tempo- overijse.be/images/stories/bestanden/nieuw/Vervoervankinderen.pdf 

 

10. De voertaal in de club is Nederlands en alle ouders werken hier positief aan mee door ook in 

het Nederlands te communiceren met bestuur, trainers, teammanagers en medespelers. 

 

11. Indien ouders vragen hebben in verband met de wedstrijd, dan kunnen zij afspraak vragen met 

de trainer op de eerstvolgende training, maar GEEN bespreking/vragen de dag van de wedstrijd 

zelf. 

 

12. ABSOLUUT geen mailstalking! 

 

6.8. Diefstalpreventie 

1. Geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaten. 

 

2. Alles in de sportzak en in het rek in de gang zetten. (Een gesloten zak in de gang doorzoeken is 

al minder verleidelijk voor een potentiële dief.) 

 

3. Geen onbevoegden in de kleedkamers. 

4. Indien je toch iets waardevol moet achterlaten, spreek af met je trainer hoe dit kan opgelost 

worden (meenemen naar het veld, in bewaring geven in de kantine,...). 

 

5. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken 

 

 


