
 

Clubreglement jeugdvoetballer 

 
Alle jeugdspelers van V.V.Westkapelle begroeten voor de wedstrijd steeds de trainer, 

de afgevaardigde, de ouders van de andere spelers en de bestuursleden met een 

handdruk. Op dezelfde wijze wordt er na de wedstrijd afscheid genomen. Een handje 

schudden is immers een vorm van elementaire beleefdheid en getuigt van het nodige 

respect. De spelers bieden zich steeds stipt aan voor elke wedstrijd én training. 

Indien je niet aanwezig kunt zijn voor een training of wedstrijd breng dan steeds je 

trainer op de hoogte. Elke speler toont volledige inzet en concentratie op elke 

training, wedstrijdbespreking, opwarming en wedstrijd. 

Na elke training helpen alle spelers de trainer met het opruimen en opbergen van het 

gebruikte oefenmateriaal. 

De spelers wassen zich steeds na elke wedstrijd en training. 

Enkel de ouders van de duiveltjes worden in de kleedkamer toegelaten om zoon-of 

dochterlief te helpen met omkleden maar worden daarna vriendelijk verzocht om de 

kleedruimtes te verlaten. De kleedkamers zijn géén speelplaats. De spelers blijven 

dan ook niet langer dan noodzakelijk in de kleedruimtes en laten geen afval achter bij 

het verlaten van de kleedruimtes. Elke speler is verantwoordelijk voor de door hem 

(opzettelijk) toegebrachte schade aan de accommodaties van de club 

De spelers brengen de naam van V.V.Westkapelle niet in diskrediet door 

onbehoorlijk of onsportief gedrag, zowel op als naast het veld. In geval van ernstige 

tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit of algemeen gedrag kan de 

trainer al dan niet in samenspraak met het jeugdbestuur sancties treffen. 

Vermijdbare gele en rode kaarten kunnen tevens aanleiding zijn tot een uitbreiding 

van de straf binnen de schoot van de club. 

Zowel de spelers als de ouders kunnen in geval van geschil contact opnemen met het 

jeugdbestuur, indien een voorafgaand gesprek met de trainer geen uitsluitsel bracht. 

Elke speler kan in geval van een sportongeval beroep doen op het Solidariteitsfonds 

van de KBVB. De aangifte moet steeds tijdig en volledig ingevuld ingediend worden. 

Verwaarloos je schoolwerk niet omwille van het voetbal, je trainer zal hiervoor altijd 

begrip opbrengen en indien nodig hiermee rekening houden. 

 


