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SPORTIEF CHARTER Schelle Sport 

 

Dit Sportief Charter is een aanvulling op het ‘Huishoudelijk Reglement van Schelle Sport’ en 

bepaalt de gedragsregels voor ouders, spelers, voogd of begeleider van een speler. 

 

Schelle Sport wil als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen 

gemakkelijk is om sportief gedrag te tonen en onsportief gedrag te bannen. 

De club wil met dit charter duidelijk stellen dat zij het begrip ‘fairplay’ hoog in het vaandel 

draagt.  

Daarom zijn dit een aantal gedragsregels die men steeds moet naleven.  

 

Deze gedragsregels zijn bedoeld voor spelers en ouders. 
De trainers en afgevaardigden zijn de eerste die het naleven van de gedragsregels 
bevorderen, maar de club verwacht dat ook de ouders deze met hun kinderen doornemen. 
 

Richtlijnen voor de ouder / voogd / begeleider van een speler 

 
 Wees steeds sportief, ook langs de zijlijn. De club verwacht van ouders, supporters dat zij alle 

spelers op een positieve manier aanmoedigen. Zij dienen zich hoffelijk te gedragen tegenover de 
scheidsrechter(s), bestuur, medewerkers, ploegafgevaardigden, trainers, supporters ook van de 
tegenstanders. Supporter op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, 
geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …). Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het 
leren voetballen en de gedragingen van uw kind op en buiten het veld.  

 Enkel de trainer(s) en/of de Sportieve Staf bepalen in welke categorie de speler traint en 
wedstrijden speelt. 

 De coaching gebeurt uitsluitend door de trainer. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juicht de 
club toe, maar laat de trainer zijn taak vervullen. 

 Winnen is leuk, maar verliezen hoort ook bij het voetbal en is voor uw kind een belangrijk 
leermoment. Steun uw kind dan ook bij tegenslagen en teleurstellingen. 

 Voor alle vragen en/of opmerkingen i.v.m. sportieve zaken kan men steeds terecht bij de trainer of 
de Sportieve Staf. Best na afspraak en niet onmiddellijk na de wedstrijd of training.  
De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de Sportieve Staf bekend te maken. Zij 
respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve 
manier voor te stellen. 

 Voor een opmerking, klacht of vraag van algemene (niet sportieve) aard dient u zich te wenden tot 
het Voetbalbestuur  

 In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het 

Voetbalbestuur ingeschakeld. 

 Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld. 

 De ouders worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de speler op tijd komt. Dit 
speelt een belangrijke rol in het organisatiemodel, de werking van de jeugdopleiding.  
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 Ouders laten hun kind niet alleen voor een training vooraleer zij er zich van vergewist hebben dat 
de training effectief plaatsvindt. 

 Voor de veiligheid van de jeugdspelers vraagt de club aan de ouders om hun kinderen af te 
halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min. na het einde van de training. 

 Voor wedstrijden (op verplaatsing) en trainingen zorgen de ouders voor het vervoer van hun kind. 
Verplaatsingen gebeuren steeds met eigen vervoer. Trainers en begeleiders zijn niet verplicht 
kinderen mee te vervoeren. 

 Alle boetes opgelegd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond naar aanleiding van wangedrag 
van supporters zullen verhaald worden op de overtreder(s). 

 De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer of kleedkamergangen voor of na een training of 
wedstrijd. Dit geldt dus voor iedereen, uitgezonderd voor de ouders van categorie U6 en van het 
G-team 

Overtredingen t.o.v. de gedragscode kunnen gesanctioneerd worden door de Sportieve Staf en/of het 
Voetbalbestuur. Mogelijke sancties kunnen zijn :  

 Verminderen van speelminuten 

 Verwijdering van de speler uit de trainingsgroep  

 Verwijdering van de speler uit de selectie (schorsing van wedstrijden) 

 Verwijdering van de speler uit de vereniging. 

Richtlijnen voor de speler 
 
Houd u aan alle regels die omschreven staan in het Huishoudelijk Reglement van Schelle Sport. Alle 
hieronder beschreven regels worden tevens strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk 
anders gevraagd door de trainer of de afgevaardigde. De trainers of afgevaardigden kunnen 
daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg (mits goedkeuring door de Sportieve Staf), 
waarvan zij de spelers op de hoogte brengen. 

 
STIPTHEID 
 
 In de kleedkamers gedraagt u zich voorbeeldig, ook als er geen trainer of begeleider aanwezig is. 

U wacht in de kleedkamer tot uw trainer u komt halen. 

 Elke afwezigheid voor een training/ wedstrijd wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt 
tevens de vermoedelijke duur van de afwezigheid gemeld. 

 Elke speler is minimaal één kwartier voor de training aanwezig op de club.  

 Onze club verwacht van elke speler een veelvuldige aanwezigheid op de wedstrijden. De 
wedstrijdinformatie wordt u tijdig overgemaakt door uw trainer of ploegverantwoordelijke. Bij belet 
dient de trainer ten laatste op vrijdag voor 21u verwittigd te worden. 

 Bij thuiswedstrijden komen de spelers op het afgesproken tijdstip samen aan het terrein 

 Bij uitwedstrijden komen de spelers op het afgesproken tijdstip en afgesproken plaats samen. 

 De spelers verwittigen steeds de trainer of afgevaardigde indien ze rechtstreeks naar het terrein 
van de tegenstander rijden. 

 Ongewettigd te laat komen of afwezig zijn zonder verwittiging zal leiden tot sancties 
 

HOUDING 
 
 De club verwacht van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers begeleiders, 

tegenstanders, scheidsrechters en publiek. Ongepast, grof of kwetsend taalgebruik, pesterijen of 
racisme worden niet getolereerd; 

 Bij iedere samenkomst geeft men de hand aan de trainer en alle andere mensen van de 
jeugdopleiding.  

 De beslissingen van de scheidsrechter dienen gerespecteerd en men gaat niet in discussie.  

 Kritiek op medespelers is uit den boze. Op het veld moedigt men elkaar aan en breekt men elkaar 
niet af !  

 Op tijd en stond een beetje zelfkritiek of nadenken over ons eigen handelen kan geen kwaad 
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 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en 
wedstrijdbespreking. 

 Men benadert mekaar steeds op een positieve manier; binnen een teamsport is dat zeer 
belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”). 

 Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen e.d. zijn uit den boze 

 De club verwacht dat elk lid zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de 
clubactiviteiten. Men moet steeds en overal respect voor de club tonen en houdt zo het imago 
van de club hoog. 

 Onsportief gedrag en/of rode kaarten voortvloeiend uit onsportief gedrag kunnen, na overleg, 
extra bestraft worden. Alle boetes die daaruit voortvloeien moeten door de betrokken partij aan 
de KBVB zelf vergoed worden. 

 Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is een voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van het Voetbalbestuur vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van de club 
en omwille van de verzekering van de speler. 

 Breng geen waardevolle voorwerpen (gsm, horloge, sieraden) of grote hoeveelheden geld mee 
naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van 
persoonlijke zaken. 

 
AANWEZIGHEDEN: 

 
Minimale aanwezigheid op trainingen en wedstrijden is 75%.  
Dit is een minimum voorwaarden om uw plaats in de club te garanderen. Voetbal is een ploegsport en 
bij het te veel afwezig zijn, brengt dit het team in problemen. Uitzonderingen zoals medische 
problemen zijn vanzelfsprekend mogelijk.  
 

GEDRAG EN MENTALITEIT 
 
Spelers die wangedrag vertonen, kunnen door de club gesanctioneerd worden. 
Van de spelers wordt verwacht dat ze een goede en sportieve mentaliteit vertonen. Kernwaarden 
zoals respect, beleefdheid en inzet zijn prioriteit. 
Eventuele sancties die de club kan nemen zijn schorsingen van trainingen en/of wedstrijden en bij 
zwaar overschrijdend gedrag en/of herhaaldelijk gedrag kan de speler definitief uitgesloten worden.  

 

HYGIENE EN VERZORGING 
 

 Drugs, alcohol en roken zijn verboden zowel naast het voetbalveld als in de kleedkamers 

 Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit de 
club verwijderd bij beslissing van het Voetbalbestuur.  

 Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche. Tijdens het douchen wordt het 
dragen van badslippers aanbevolen. 
 

ONGEVAL / KWETSUUR 
 

 Elke kwetsuur wordt voor, tijdens of na de training gemeld aan de trainer. In overleg met de 
trainer kan de kinesist van de club worden bezocht. 

 Iedereen volgt de instructies van “ Wat te doen bij een ongeval “ 
 

INFRASTRUCTUUR & MATERIAAL 
 

 De spelers begeven zich, zonder uitdrukkelijke toestemming, niet op de terreinen, in de 
bergruimten of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer. 

 De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men 
laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak.  

 Het trainingsmateriaal wordt ontleend door de materiaalmeester. Niemand betreedt op eigen 
initiatief de materiaalruimte. 

 Na elke training helpen de spelers mee bij het verzamelen, reinigen en opbergen van alle 
gebruikte oefenmateriaal.  

 Gras en modder dient men te verwijderen van de voetbalschoenen vóór het betreden van de 
kleedkamer. Er worden absoluut geen schoenen gereinigd onder de douche. 
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 Hou de kleedkamers proper. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig 
gesanctioneerd worden 

 De spelers zijn verantwoordelijk voor (opzettelijk) toegebrachte schade aan materialen en 
infrastructuur van de club, aan die van andere clubs en aan mekaars bezittingen.  

 De gebruiksregels i.v.m. het kunstgrasveld moet men strikt naleven. Voor de trainingen op het 
kunstgrasveld gebruikt men enkel voetbalschoenen met vaste multistuds. Trainen met metalen 
studs op het kunstgrasveld is VERBODEN.  Zie ook document ‘Gebruiksregels Kunstgrasveld’. 
 

KLEDIJ 
 

 De spelers verzorgen optimaal de eigen voetbaluitrusting en voorzien zich van aangepaste kledij 
en schoeisel ( steeds een paar loopschoenen voorzien) voor de trainingen/wedstrijden. 

 Het dragen van beenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht. 

 Trainen met een lange trainingsbroek is verplicht van november tot maart 

 Elke speler komt naar de wedstrijd in zijn trainingspak. 

 
Sancties bij overtreding van bovenstaande richtlijnen 

 

Overtredingen van bovenstaande richtlijnen (voor speler, ouder / voogd / begeleider van een 
speler), kunnen gesanctioneerd worden door trainers, de Sportieve Staf en/of het 
Voetbalbestuur.  
Mogelijke sancties kunnen zijn: 
 

 Extra-sportieve inspanningen 
 Jeugdwedstrijd of –tornooi in onderbouw fluiten 
 Verminderen van speelminuten 
 Verwijdering uit de trainingsgroep 
 Verwijdering  uit de selectie (schorsing van wedstrijden) 
 Verwijdering van de speler uit de club. 

  

 


