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8. De aanwezigheid van spelers wordt geregistreerd. Als je niet op een training kan zijn meld 
dit tijdig aan één van de trainers via PSD (Pro Soccer Data). 

9. We zijn een kwartier op voorhand aanwezig zodat we de training tijdig kunnen starten.  
10. We verzamelen altijd vóór de kleedkamers.  
11. We vertrekken altijd in groep naar de trainingsvelden.  
12. Als jeugdopleiding vinden we hygiëne erg belangrijk. Douchen na een training/wedstrijd is 

voor elke speler verplicht en douchen met kledij en/of handdoek is niet toegestaan. Vanaf 
de leeftijdscategorie U16 kan de speler zelf bepalen of hij doucht met kledij of niet.  

13. Breng doucheslippers mee, deze zijn verplicht te dragen tijdens het douchen.  
14. In de kleedkamer wordt NIET met ballen gespeeld.  

 

Wedstrijden  

1. Een uitnodiging voor de wedstrijd krijg je altijd na de laatste training van de week. Kan je 
niet aanwezig zijn verwittig dan tijdig één van de trainers mondeling en via PSD. 

2. Algemene afgelastingen kan je terugvinden op de website van de KBVB.  
3. We zijn altijd stipt aanwezig, zowel uit als thuis.  
4. Je hebt ALTIJD je identiteitskaart bij (vanaf U14). Niet bij = niet spelen.  
5. K. Berchem Sport (speler, ouder, trainer, teammanager) toont altijd respect voor de 

andere ploegen en scheidsrechter (ongeacht de wedstrijdomstandigheden en -
beslissingen). 
Sportieve betwistingen zijn voor de trainer/teammanager, niet voor de speler, noch voor de 
ouder.  

6. Van en naar de velden dragen we warme kledij, ook de reservespelers dragen warme kledij 
op de bank.  

7. Tijdens de opwarming draagt iedereen dezelfde KBS-outfit.  
8. Bij aanvang van de wedstrijd lopen beide ploegen gezamenlijk op en begroeten we de 

supporters.  
9. We geven na de wedstrijd respectvol een hand aan de spelers en opleiders van de 

tegenpartij, alsook aan de scheidsrechter.  

 

Speciaal voor de ouders  

1. Evenals de trainers en de teammanagers hebben ook de ouders te allen tijde een 
voorbeeldfunctie binnen de club.  

2. Ouders onthouden zich van alle sportieve tussenkomsten en blijven steeds achter de 
omheining zowel op trainingen als op wedstrijden.  

3. Voor vragen van extra-sportieve aard kan men terecht bij de API of iemand van het 
Jeugdbestuur.  

4. De dug-out is enkel toegankelijk voor de sportieve leiding en de spelers, zowel op 
wedstrijden als op trainingen.  

5. Er wordt van de ouders verwacht dat zij een helpende hand bieden bij het verplaatsen van 
doelen en andere materialen voor en na de wedstrijden.  

 

 


