
Gedragscode spelers G-PLOEG KSK HEIST. 
 

Op de Training/Wedstrijd. 

 

Iedere speler behoort regelmatig te trainen.  Wij beseffen dat verplichtingen kunnen leiden tot 

het missen van een training en daar hebben we alle begrip voor. 

Iedere speler dient 15 minuten vóór de training aanwezig te zijn zodat hij/zij tijdig klaar is 

met het omkleden.  

De trainer bepaalt het uur waarop verzameld wordt en ook wat er gebeurt met een speler die 

zonder geldige reden te laat komt.  Bij verplaatsingen wordt er naast De Sporthal 

samengekomen. Ook hier geldt de regel van tijdig aanwezig te zijn op het afgesproken uur 

van samenkomst.  

Vanzelfsprekend gedragen we ons in de kleedkamer. Respecteer de gedragscode uitgehangen 

door de terreinverzorger. Beschadigingen of vandalisme zullen streng bestraft worden 

eventueel via schadeloosstelling. We zorgen ervoor alles netjes rein te houden.  

De ruimte onder de tribune is in principe strikt voorbehouden voor spelers en technische staf 

van de club. Voor ouders is dit verboden terrein. Enkel duiveltjes en g-spelers mogen in de 

kleedkamer vergezeld worden van één ouder/coach. Alleen het jeugdsecretariaat is 

toegankelijk voor het publiek. 

 

Onze kledij. 

 

Van bondswege zijn beenbeschermers tijdens de wedstrijden steeds verplicht. Eveneens is 

schoeisel met ‘vaste studs’ verplicht.  

Iedere speler draagt zorg voor zijn kledij en zorgt dat deze met naam getekend is. Bij het 

omkleden steken we onze kledij goed weg in onze sportzak zodat we niets kunnen kwijt 

spelen.   

Beenbeschermers zijn ook op de training verplicht. Schoenen zijn gepoetst. Oorringen, 

uurwerken en gevaarlijke halskettingen blijven in de kleedkamer en steken we veilig weg in 

onze sportzak. Beter nog is geen uurwerken, halskettingen, pearcings aan te doen als je komt 

voetballen of deze degelijk af te plakken.  

 

Vooral tijdens de koudere maanden zorgen we ervoor dat we voldoende warme kledij dragen. 

Handschoenen, muts, lange trainingsbroek zijn daarom geen overbodige luxe. We willen 

graag herkenbaar zijn als club, daarom vragen we naar de wedstrijd te komen in de gekregen 

tenue. 

 

Bij samenkomst voor een match of tornooi is het verplicht om de training van de club te 

dragen.  

 

Verzorging. 

 

Na een inspanning verlaat je bevuilt en bezweet het veld. Daarom is douchen een normale 

zaak. We douchen altijd na een training of wedstrijd. Vanuit hygiënisch oogpunt is ondergoed 

of een zwembroek onder de douche niet toegelaten, we zijn allemaal jongens of meisjes onder 

elkaar. 

 



Gedrag. 

 

We gedragen ons beleefd en gebruiken een juist taalgebruik (niet vloeken en sexistische 

opmerkingen) ten opzichte van onze medespelers, scheidsrechters, trainers en publiek. We 

zijn allemaal op elkaar aangewezen en maken allemaal ook wel eens een foutje. Problemen 

trachten we eerst in overleg met de trainer of coach op te lossen. Lukt dat niet, kan je nog 

altijd contact opnemen met iemand van het jeugdcomité/g-bestuur. 

 

We willen ook duidelijk stellen dat we niet aanvaarden dat onze spelers enige vorm van 

geweld gebruiken op of naast het voetbalterrein, tijdens wedstrijden, tornooien of trainingen. 

Indien dergelijke incidenten zich voordoen kunnen spelers tijdelijk of definitief geschorst 

worden. Dit wordt beslist door het G-bestuur. We willen dat onze spelers zich sportief 

gedragen t.o.v. tegenstrever en tegenover begeleiders en trainers. We vormen als ploeg één 

geheel en zijn verantwoordelijk voor het imago en gedrag van de ploeg. We gedragen ons dan 

ook als volgt:  

 We geven dan ook na elke overtreding/contact en na elke wedstrijd de tegenspelers en 

scheidsrechter een hand als teken van sportief gedrag. 

 Op uitdagingen van de tegenstrever gaan we nooit in en indien we enige bedreiging 

voelen, vragen we spontaan voor vervanging 

 We geven geen enkele negatieve kritiek op een ploegmaat, iedereen maakt fouten en 

die aanvaarden we 

 We leggen ons spontaan neer bij beslissingen van de scheidsrechter en drukken 

hem/haar steeds de hand bij het einde van de match 

 Bij vervanging zullen we nooit kritiek uiten op onze trainer 

 Supporteren van op de zijlijn is fantastisch maar moet positief zijn en mag zeker niet 

aanzetten tot geweld of agressie. 

 

  

Drugs, Alcohol, Tabak en Medicatie. 

 

In samenwerking met het gemeentelijke drugplatform van Heist-op-den-Berg werden 

volgende regels hieromtrent opgesteld: 

 

Alcohol bezitten en gebruiken is verboden tenzij vanaf 16 jaar na een wedstrijd of training 

onder toezicht van een volwassen begeleider. Er wordt geen alcohol genuttigd in de 

kleedkamers of onmiddellijke nabijheid. Tabak bezitten, gebruiken of delen is verboden tenzij 

vanaf 16 jaar maar nooit in sportkledij noch in de kleedkamers of onmiddellijke nabijheid. 

Medicatie bezitten of gebruiken is toegelaten met medisch voorschrift en/of toezicht van de 

ouders; het verspreiden of doorgeven er van is echter altijd verboden. Dealen of verkopen van 

legale middelen zoals alcohol, tabak of medicatie is verboden. Ook het bezit, gebruik, delen 

en dealen van “pep”-drinks (bv. Red-Bull) is verboden. Het bezitten, gebruik, delen of dealen 

van gelijk welke illegale drug (ook cannabis) is ten strengste verboden. Uiteindelijk is het 

onder invloed zijn van welk middel dan ook verboden.  

 

Onze ouders langs de lijn. 

 

Familie, vrienden en kennissen van onze spelers zijn van harte welkom. Ouders zijn één van 

de belangrijke schakels in onze werking. Ze zijn nodig om de jongeren positief te stimuleren, 

aan te moedigen en hun aanwezigheid te garanderen. Wij vragen dan ook positieve 

belangstelling en niet te veel aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Leg niet te 



veel druk op de schouders van de jongere. Steun uw zoon/dochter in een mindere periode en 

relativeer zijn goede prestaties of die van de ploeg. Opleiden staat los van prestaties. 

Moedig alle spelers aan op een positieve manier, met het juist taalgebruik, beheersing van 

emoties, geen confrontaties met de ouders onderling of met de ouders van de tegenpartij. 

Coachen en begeleiden zijn een taak van de trainer en coaches. Ze trachten een opleidingsplan 

en een visie op lange termijn te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat deze visie afwijkend is 

van deze van de ouders. 

Langs de lijn verwachten wij een rustig en sportief gedrag. Dit houdt in dat we geen 

afbrekende kritiek t.o.v. de trainer, onze eigen spelers, de tegenstrever, de scheidsrechter of 

onze club langs de lijn verdragen. De ouders bemoeien zich niet met de opstelling, speelwijze 

of welke andere beslissing van de trainer. Deze staat het dichtst bij alle spelers, werkt met 

hen, onderhoudt nauw contact met het bestuur en vergadert regelmatig. De trainers trachten 

op een zo correct mogelijke manier training te geven, rekening houdend met de 

voetbalkwaliteiten, de inzet en motivatie, de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gedragscode seizoen 2018 - 2019 

 

 

Ik, ………………………………………………………., speler van G-ploeg, verklaar dit 

huishoudelijk reglement ontvangen en gelezen te hebben en tracht dit toe te passen in het 

algemeen belang van een goede g-werking!!!!! 

 

Ik ben op de hoogte dat als ik mij niet houd aan deze gedragscode, ik door de trainer of door 

iemand van het g-bestuur kan berispt worden. De straf zal bepaald worden in verhouding tot 

het wangedrag. 


