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 GEDRAGSREGELS SPELERS  
 
Timing 

• 10 minuten vooraf aan training aanwezig zijn (in VBD-outfit) 
• Bij thuiswedstrijden afspraak in kleedkamer op het afspraakuur 
• Bij uitwedstrijden geeft de teamcoach duidelijk door waar de afspraak zal plaatsvinden: 

o Op parking Skatepark 
o Ter plaatse (adres te raadplegen in ProSoccerData) 

• Voor zowel thuis- als uitwedstrijden is het afspraak (ter plaatse) vastgelegd op: 
o U6-U7: 30 minuten vooraf aan de wedstrijd 
o U8-U9: 45 minuten vooraf aan de wedstrijd 
o U10-U13: 1 uur vooraf aan de wedstrijd  
o U14-U16: 1u15 vooraf aan de wedstrijd 
o U17-Beloften: 1u30 vooraf aan de wedstrijd 

• De douchetijd voor zowel trainingen als wedstrijden is beperkt tot 20 minuten 
 
Stiptheid is van groot belang zowel voor de trainingen als de wedstrijden. Bij belet of afwezigheid 
gelieve dit dan te communiceren via ProSoccerData naar de teamcoach inclusief de 
geldigheidsreden (al dan niet met school- of doktersattest). 
 
Communicatie 

• Het enige officiële communicatiekanaal is ProSoccerData 
o Geef vooraf via ProSoccerdata door of je al dan niet aanwezig zal zijn op de 

training (PSD-app) 
o Wanneer je te laat zal zijn voor een training of wedstrijd dien je de teamcoach te 

verwittigen 
o Bij afwezigheid op training of wedstrijd omwille van blessure neem je contact op 

met de medische begeleiding voor verdere opvolging 
• Bij onduidelijkheden of wanneer je niet akkoord bent met een situatie spreek je de 

teamcoach hierover aan 
o Is het probleem uitgeklaard?  

§ Ja: De teamcoach zal het gesprek archiveren binnen het platform 
ProSoccerData 

§ Nee: Indien het om een sportieve kwestie gaat plan je een afspraak in met 
de coördinator. Wanneer het gaat om het extra-sportieve (pestgedrag,…) 
neem je contact om met de Team Manager of met de Ombudsdienst binnen 
de club 

o Opmerkingen, kritiek of frustraties worden niet getolereerd zonder enig objectief 
bewijs. Wees steeds beleefd in elke communicatie. 

 
Houding 

• Beleefdheid zowel op als naast het veld (naar medewerkers, coaches, team managers, 
medespelers, ouders, tegenstander, scheidsrechters,.. toe) 

• Respect tegenover de coach: 
o Geef zowel bij aankomst als vertrek een handdruk aan alle coaches 
o Wees aandachtig wanneer de coach het woord neemt 
o Elk werkpunt die de coach je meegeeft neem je mee als een leermoment en niet 

als kritiek 
• Respect tegenover de medewerkers: 

o Geef zowel bij aankomst als vertrek een handdruk aan alle medewerkers die je op 
je weg tegenkomt 

o Probeer het werk van de medewerkers te verlichten (zij doen dit tenslotte 
vrijwillig!): afval in de vuilbak, kleedkamers proper achterlaten,.. 
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• Respect tegenover de medespelers: 

o Een leuke sfeer binnen het team is belangrijk, negatieve uitlatingen worden niet 
getolereerd en worden meteen uitgepraat 

o “Samen bereiken we meer”, moedig je medespelers aan zowel bij goede maar 
vooral bij mindere prestaties 

o Tolereer geen pestgedrag of uitsluiting 
• Respect tegenover de tegenspelers: 

o Na een wedstrijd (zowel winst als verlies!) schudt je de hand van alle tegenspelers 
o Zorg voor een gezonde sfeer op het veld: verontschuldig je bij een (zware) fout, 

ook al was het niet met opzet 
o Daag de tegenstander niet uit  

• Respect tegenover de wedstrijdleiding: 
o Geef de (gelegenheids)scheidsrechter zowel voor als na de wedstrijd een handdruk 
o Commentaar tegenover de scheidsrechter zal niet getolereerd worden 
o Behandel de scheidsrechter met het nodige respect ook al neemt hij -in jouw ogen- 

een incorrecte beslissing 
 

Voeding en verzorging 
• Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke 

conditie en sportprestaties en dienen dus ook vermeden te worden 
• Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk 
• Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te 

nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken (cola, sprite, fanta,…) wordt 
afgeraden 

• Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te 
bevelen 

 
Inzet 

• Aanwezigheid op trainingen is verplicht  
• Zorg voor 100% inzet op zowel de trainingen als de wedstrijden 
• Probeer je in te zetten voor de extra-sportieve activiteiten binnen het clubgebeuren 

 
Dresscode 

• Kledij op training: kousen, trainingsshort en trainingst-shirt van de club 
• Kledij op wedstrijddagen: 

o Trainingspak: de speler moet bij elke wedstrijd op de afspraak verschijnen in de 
training van de club, ook na afloop draagt hij het trainingspak. 

o Short: blauwe short van de club, bij alle wedstrijden 
o Wedstrijdshirt: geschonken door de club. Te dragen bij de opwarming van een 

wedstrijd 
o Kousen: blauwe kousen van de club, bij alle wedstrijden 

• Tijdens trainingen of wedstrijden is het omwille van veiligheidsredenen verboden juwelen 
(ring, halsketting, armbandje, piercing, …) te dragen 

• Neem je VBD-drinkbus mee naar elke training of wedstrijd 
• Zorg voor aangepast schoeisel voor in de zaal, kunstgras of natuurgras 

  
Infrastructuur & Materiaal 

• Schoenen worden proper gemaakt op de voorziene plaats (niet in de kleedkamers of 
douches) 

• Alle doelen worden SAMEN op de voorziene locatie geplaatst (van toepassing vanaf U10) 
• Kleedkamers proper achterlaten (kuisen, afval in de vuilbak) 

 
Studie 

• Studeren is prioriteit aan voetbal, zorg dus voor een goed evenwicht en plan je 
studiemomenten tijdig zodat je steeds aanwezig kan zijn op trainingen en wedstrijden 

• Bij examenperiodes voorzien we een aangepast trainingsschema 
• Bij vakantieperiodes tussen september en mei voorzien we een lichter trainingsschema 
• Elke woensdag kan je gebruik maken van de kantine om je schoolwerk af te werken (zie 

Stille Ruimte) 
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Varia 

• De trainer bepaalt wie op welke positie speelt. Ook i.v.m. vervangingen en het aantal 
speelminuten is de trainer de verantwoordelijke 

• Tot en met U19 is de afspraak dat iedere geselecteerde speler 50% speeltijd moet genieten 
• Identiteitskaart vanaf U13 is verplicht, anders mag je niet aan de aftrap komen 
• We betreden nooit een veld wanneer daar een ploeg aan het trainen is 
• Het is strikt verboden om tijdens de trainingen en wedstrijden het veld te betreden, met 

flesjes of etenswaren 
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 Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”   
 
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels 
vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 
 
We verklaren dat: 
 
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en 
met goede planning zullen nastreven. 

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen 
nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een 
gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. 
Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. 

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als 
mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We 
zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de 
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen 
helpen hun emoties te beheersen. 

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de 
hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-
play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. 

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in 
hun sport. 

 
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de 
jeugdsport te bannen. 

• Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale 
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, 
gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan 
sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat 
van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, 
ras of cultuur. 

 
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken 
en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door 
ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen 
te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. 

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende 
klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, 
aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die 
betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, 
opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, 
psychologen, topatleten, de kinderen zelf… 

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste 
niveaus om deze code op te volgen. 

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 
 
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun 
in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst 
met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van 
de jeugdsport. 

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent 
een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit 
betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 
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5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het 
Kind in de Sport’. 
 
Alle kinderen hebben het recht 
 

• Sport te beoefenen 
• Zich te vermaken en te spelen 
• In een gezonde omgeving te leven 
• Waardig behandeld te worden 
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen 
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 

mogelijkheden 
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 
• In veilige omstandigheden aan sport te doen 
• Te rusten 
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, 
bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, 
ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. 
 
Bron: http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/ 
GENT, 24 September 2004    
 
 
 
 
	


