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	Alle kledij van KBS moet voorzien zijn van je naam  

		Tijdens alle sportieve activiteiten brengen we de drinkbus en persoonlijke bal steeds mee  

 

Kledij KBS  

1. Trainen doen we in kledij van KBS.  
2. Een ploeg vertoont zich steeds, uniform, in dezelfde kledij van K. Berchem Sport! 

Naar de wedstrijd kom je altijd in KBS-trainingsoutfit. 
Indien afgeweken wordt van deze afspraken is enkel de visieverantwoordelijke 
bevoegd om hierover te beslissen. Zij zullen dit tijdig communiceren aan de 
trainers, die dit dan zullen overbrengen aan de spelersgroep.  

3. Bij de wedstrijden is enkel de winterjas en de sporttas/rugzak van KBS toegelaten. 
Gebruik van eigen jas of sporttas/rugzak is dus niet toegestaan.  

4. Bij wedstrijden draag je de officiële wedstrijdbroek en de officiële wedstrijdkousen. 
Truitje en broek zullen door KBS ter beschikking gesteld worden. Kousen breng je 
steeds zelf mee. 

 

Trainingen  

1. Je trainingskledij is aangepast aan het weer: denk aan de regenjas, sweater, trainingsvest. 
Vanaf 1 november tot eind maart is een lange trainingsbroek verplicht en uitzonderingen 
hierop worden gemeld door de visieverantwoordelijken. 

2. Ook op trainingen zijn scheenbeschermers verplicht. 
3. We hebben altijd droge kledij bij voor na de training.  

 

Afspraken kleedkamer  

1. We hebben respect voor de infrastructuur zowel voor die van Berchem Sport als deze van 
andere clubs.  

2. Er komen geen ouders in de kleedkamer.  
4. We nemen altijd afscheid van trainers en elkaar en we geven elkaar steeds de hand bij 

aankomst en vertrek. Ten laatste 20 minuten na wedstrijd en training moet de kleedkamer 
gekuist en ontruimd zijn.  

5. Voor het reinigen van de kleedkamer wordt er een beurtrol opgesteld onder de spelers.  
6. In de kleedkamer heerst een sportieve, kameraadschappelijke sfeer met een gerichte 

concentratie naar training/wedstrijd.  
7. In de kleedkamer is het gebruik van Gsm-toestellen niet toegelaten.  


