
               INTERN REGLEMENT  Reet SK                

AFSPRAKEN en VERWACHTINGEN binnen REET SK 

voor de SPELER  is voorzien : 

 een volwaardige opleiding als voetballer op maat met hetnodige 

respect van opleiders, teambegeleiders, medewerkers, medespelers, en ouders 

 beschikken over hetnodige materiaal en de geschikte accomodatie op RSK 

 de nodige speeltijd (streven naar 50% voor iedereen) en dit  binnen een combinatie             

van spelvreugde,  clubafspraken en discipline 

   van hem/haar wordt hetvolgende verwacht :  

1.TRAININGEN 

 Je bent elke training, indien mogelijk, minimum 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer 

 Indien je niet of  niet tijdig aanwezig kan zijn, breng je de trainer hiervan op de hoogte,                      

dit doe je consequent, per sms of door te telefoneren (of boodschap inspreken)    

 Je geeft elke medewerker van de club een hand ter begroeting (bij aankomst en vertrek) 

 Voetbalschoenen zijn steeds netjes voor aanvang van training en match én je reinigt ze 

nadien, buiten het complex aan de voorziene borstels 

 Elke speler is verantwoordelijk voor zijn bal, hij brengt deze mee naar de training, 

 Je draagt altijd scheenbeschermers (veiligheid voor alles) en je hebt steeds je regenjasje bij  

 Het trainingsmateriaal wordt steeds naar de juiste plaats teruggebracht  na de training        

dit onder toezicht van de trainer.  

 Na elke training neem je een douche, de douchetijd wordt beperkt gehouden per team 

 Je kijkt er op toe, dat je geen flesjes, drinkbussen of ander zwerfvuil rond laat slingeren 

 De kleedkamers blijven steeds  ordelijk en net achter : 

o kledij aan de kapstokken,  voetbaltas onder de bank 

o voetbalschoenen worden NOOIT afgespoeld onder de douche ! maar wél buiten   

 Pesten, beledigingen, racisme, schelden, enz... krijgen bij ons de RODE kaart 

  



2.WEDSTRIJDEN / TORNOOIEN 

 Je zorgt ervoor dat je op het afgesproken uur, op de afgesproken locatie aanwezig bent.  

Indien niet mogelijk, trainer verwittigen. 

 Bij aankomst en vertrek, begroet je de aanwezige jeugdmedewerkers met een handdruk 

 Je zorgt dat je steeds volgende zaken bij je hebt : 

o voetbalschoenen (gepoetst); indien mogelijk 2 paar (verschillende ondergronden) 

o scheenbeschermers 

o douchegerief (zeep, washandje, handdoek, badslippers, proper ondergoed) 

o onderkleding bij kouder weer, trainingsvest 

 Je zorgt dat je voldoende uitgerust aan een wedstrijd/tornooi deelneemt.                                

Op tijd in bed zal de sportieve prestatie gunstig beïnvloeden 

 Tijdens tornooien, wordt er  voor, tijdens én na de wedstrijden : 

o zoveel mogelijk als groep opgetreden, en blijf je dus bij jouw opleider(s) 

o gedraag je je sportief en beleefd tegenover organisatie, medewerkers, publiek enz...  

o geen hamburgers, hotdogs, chips, enz... genuttigd tussen de wedstrijden in 

 Je schudt de hand van scheidsrechter en tegenstander na ELKE (ook een verloren) wedstrijd 

 Nadat je de wedstrijdkleding hebt uitgetrokken, leg je deze netjes bij elkaar (truitjes, shorts,  

kousen én geen kledingstukken binnenstebuiten gedraaid) 

 Je maakt zelf je sporttas !   Zo leert de jonge speler dit het snelst. 

 Je paspoort of andere dingen vergeten,  getuigt niet van zelfdiscipline.                                

Indien je geen officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, mag je niet spelen. (art.1421 KBVB). 

Zonder scheenbeschermers evenmin. 

 Bij onacceptabel gedrag   (tegenover ploegmaats, tegenstrever, clubmedewerker, scheids ea)     

zal de club altijd optreden =>  een gesprek hierover opzetten, een verbetertraject bespreken 

en indien nodig een sanctie opleggen aan de betrokkene. 

 Bij een rode kaart/schorsing  door ditzelfde gedrag zal de club een extra sanctie opleggen. 

  



AFSPRAKEN voor OUDERS en SYMPATHISANTEN 

 Aangezien de spelers én ouders meerdere malen per week op de club zijn,    

is het belangrijk om de nodige afspraken en richtlijnen op te volgen en 

verder tot een goede informatie-uitwisseling te komen. 

 Ons doel is het persoonlijke accent zo optimaal mogelijk te laten 

samengaan met de  voorziene afspraken binnen onze club, maar ook  

het respecteren van de reglementering van de KBVB (Belg.voetbalbond). 

   Afspraken en te volgen reglementering : 

 

 Ouders zijn niet toegelaten in het kleedkamercomplex (met uitzondering van de ouders van 

U6 en U7, die hun kinderen helpen tijdens het aankleden en/of douchen) 

 Ouders betreden de velden NOOIT. Trainingen of wedstrijden worden gevolgd vanop de 

daartoe voorziene zones. U neemt niet plaats in de dug-outs tijdens trainingen (en uiteraard 

niet tijdens wedstrijden) 

 Uw kinderen zijn afhankelijk van u , ook om tijdig op training en wedstrijd te geraken,        

help hen dan ook om er voor te zorgen dat zij nooit te laat komen.                                                  

Het spreekt voor zich, dat in de leeftijdsgroepen U6 tem U11, een spelertje niet verplicht is 

zelf contact op te nemen met de opleider. Wij verlangen wel, dat u de afspraken m.b.t. 

verwittigen van laattijdig zijn of afwezigheid respecteert 

 De trainingen én wedstrijden zijn voor de opleiders/trainers  en  voor de spelers.                    

Waardeer de verantwoordelijken en opleiders door u niet te mengen in de opstelling, 

wissels, speelwijze en coaching.                                                                                                            

 Uw aanwezigheid als rasechte -fan wordt uitermate geapprecieerd. Wees er u echter wel van 

bewust, dat u te allen tijde ook een uithangbord bent voor onze club.                                

Beperk uw enthousiasme dan ook enkel tot het aanmoedigen van onze teams.                           

Ons devies is: “Wij supporteren VOOR Reet SK, NIET TEGEN de andere club (s)”            

 Toon positieve belangstelling voor de ontwikkeling van uw kind, help het 

basiszelfvertrouwen op te bouwen door het te stimuleren en zelf sereen en rustig te zijn/te 

blijven. Geef steun bij mindere prestatie (eerder dan kritiek) 

 Gun uw kind het kindzijn, want het moet nog zoveel leren.                                                            

Ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.                                                                       

Besef  zélf  én benadruk steeds, dat ontwikkelen tijd en geduld vraagt.                                     

Hou er rekening mee dat de ene jongere sneller tot ontbolstering komt dan de andere... 

  



 Maak uw kind duidelijk, dat sporten meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om  

spelvreugde, teamspirit, vriendschap en samenwerking  

 Applaudisseer voor goed spel, ook voor dat van andere kinderen.                                                    

Blijf rustig en positief, ook na verlies of ontgoocheling.                                                                                                        

Besef, dat emoties (in het voetbal) een slechte raadgever zijn 

 Blijf positief ten opzichte van de wedstrijdleiding, ook voor de scheidsrechters is 

jeugdvoetbal een hobby en die man/vrouw doet zijn/haar uiterste best om alles vlot en 

eerlijk te laten verlopen. Ook al maakt hij/zij eens een foutje ... zoals iedereen 

 Toon respect voor ieders handicap, huidskleur, ras of religie.                                                    

Geef altijd en overal het goede voorbeeld, besef, dat uw gedrag een invloed kan hebben op 

de (sportieve) ontwikkeling van uw kind 

 Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de jeugdcoördinator of trainer.         

Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten, kan vele misverstanden oplossen. 

 Ouders en sympathisanten ,die door hun gedrag ,de werking van de club verstoren ,          

kunnen uitzonderlijk de toegang tot het  jeugdcomplex ontzegd worden. 

  



de CLUB stelt ter beschikking 

 haar accomodatie, hetnodige materiaal voor training en wedstrijden, de nodige begeleiding                                     
per  team (opleider, JC) en om dit alles in goede banen te leiden het dagelijks bestuur . 

 De club beschikt ook over een website =>   www.kreetsk.be                                                                              

die je alle nodige ‘voetbalinfo’ kan bezorgen , zoals  :                      

- Lijst met medewerkers en hun gegevens 

- Info en data ivm clubactiviteiten 

- Link naar KBVB (bond) voor de afgelastingen én voor het opvragen 

- van wedstrijden, uitslagen en klassementen algemeen 

- Uitslagen van jeugdteams RSK en 1e elftal per week  

- Ea 

 

 Verder hangen er op de club ook infoborden (kantine en aan ingang kleedkamers) 

waar je  veel nuttige info kan terugvinden. 

  

CLUB-activiteiten en inrichtingen 

 Als kleine, locale voetbalclub beschikken wij naast de vaste medewerkers ook over een 

aantal vrijwilligers. Samen staan ze in voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor 

het voortbestaan van de club. 

Hiervoor organiseert de club allerlei activiteiten (eetfestijnen, jeugdtornooi, clubdagen 

zoals Sint- en Kerstfeest, wafelverkoop, hotdogverkoop tijdens elke match enz, enz). 

Voor deze activiteiten vraagt de club om  extra ‘helpende handen’ . 

Ouders en sympathisanten die, indien mogelijk, af en toe een handje toesteken om   

onze club te helpen. 

Dit alles is nodig om onze club te laten voortbestaan, de accomodatie up to date te houden, 

de sportmaterialen aan te kopen maar vooral om uw kind(eren)  een leuke  

en leerrijke tijd te bezorgen op Reet SK. 

http://www.kreetsk.be/

