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1. Omdat het storend is en er geen controle kan gebeuren op wat er gezegd wordt naar 
spelers, staf, scheidsrechter en andere ouders toe, is het verplicht om rond de velden en in 
de kantine Nederlands te spreken.  

Testen  

Testen bij een andere club (trainingen of wedstrijden) kan enkel mits schriftelijke toestemming van 
de sportieve cel jeugd en dit vanaf 01/01 van het lopende seizoen. De aanvraag van de andere 
club dient formeel ter ondertekening worden voorgelegd.  

De toestemming geldt maximaal voor drie testtrainingen en één wedstrijd per club en maximaal 
voor 2 verschillende clubs per seizoen. Er wordt maximaal één training of wedstrijd per week 
toegestaan. De training(en) en of wedstrijd(en) mogen nooit samenvallen met een activiteit op 
Berchem Sport waarbij de aanwezigheid van de speler verplicht of gewenst is.  

Voor elke afzonderlijke activiteit dient een toestemming door de Visieverantwoordelijke én 
betrokken trainer van Berchem Sport verleend te worden.  

Indien spelers zonder toestemming toch deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden bij een 
andere club dan is hier een strenge sanctie aan verbonden, die door de Tuchtcommissie in overleg 
met de betrokken trainer zal genomen worden.  

 
Aanduiding als scheidsrechter 
 
KBS-spelers van U14 t/m JB zullen in een beurtrol aangeduid worden om thuiswedstrijden van 
onze onderbouw en middenbouw te begeleiden als scheidsrechter. Spelers die aangeduid werden, 
dienen verplicht aanwezig te zijn. Indien belet, kunnen ze zelf een vervanger aanduiden maar 
blijven ze verantwoordelijk voor de aanwezigheid van die vervanger. Bij afwezigheid of weigering 
zullen er twee opeenvolgende aanduidingen ontvangen worden en is men automatisch geschorst al 
speler voor de eerstvolgende wedstrijd van z’n eigen team. 
 
 
Provinciale Jeugdopleiding (PJO) 
 
Spelers zijn verplicht vanuit de Voetbalbond (Voetbal Vlaanderen) om in te gaan op activiteiten die 
georganiseerd worden door de PJO indien ze daar voor uitgenodigd worden. Afmeldingen met een 
geldige reden voor dergelijke activiteiten, dienen gericht te worden aan onze TVJO én de PJO-
verantwoordelijke van Voetbal Vlaanderen. Bij afwezigheid zonder afmelding is men automatisch 
geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van z’n team. Bij een juiste afmelding mag men op de 
dag van de activiteit niet deelnemen aan andere KBS-activiteiten. 
 
 
KBS - Jeugdbestuur 


