
 

   

 

 

 

 

Richtlijnen, tips en afspraken voor spelers en ouders 
 

Voor de speler: 

1. Respect: Voor trainer, begeleiders, medespelers, ouders, scheidsrechters, 

tegenstanders,… 

2. Ik draag zorg voor mijn eigen materiaal, het materiaal van VVC Beernem en van de 

gemeente Beernem. 

3. Beleefdheid: Bij aankomst en vertrek van een wedstrijd worden trainers, begeleiders 

en andere aanwezige personen met een handdruk begroet. Bij aankomst op een 

training begroeten we de trainer. We spreken iedereen beleefd aan. 

4. Op wedstrijddagen draag ik altijd de VVC Beernem training (Broek en vest) voor en na 

de wedstrijd. 

5. Stipt zijn is belangrijk. Ik ben voor elke training en wedstrijd ruim op tijd aanwezig. 

Indien ik eens niet kan aanwezig zijn verwittig ik de trainer ruim op voorhand. 

6. Voetbal = Ploegsport. Ik ben één onderdeel van de ploeg. We streven naar één sterk 

geheel want samen zijn we sterker. Dit zowel op als naast het veld. 

7. Zowel op training als op een wedstrijd doe ik mijn best. Ik toon steeds veel inzet en 

gedrevenheid. Samen met mijn ploeggenoten willen we plezier hebben in het 

voetbalspelletje. Er is absoluut geen plaats voor pestgedrag. 

8. Ik zorg voor de veiligheid en gezondheid van mezelf en van mijn ploeggenoten. Ik 

draag steeds scheenbeschermers, zowel op training als op wedstrijd. Ik let op mijn 

voeding en zorg ervoor dat ik steeds goed uitgerust aan de aftrap van de wedstrijd 

sta. Bovendien neem ik steeds een douche (thuis of op de voetbal) na elke training en 

wedstrijd. Ik zorg samen met mijn ploeggenoten dat de douches in de 

sportaccommodatie steeds netjes achtergelaten worden. 

9. De trainer heeft de leiding, wat ik aanvaard. Ik volg steeds zijn instructies op, zowel 

tijdens de training als tijdens de wedstrijden. Een wedstrijdselectie moet ik verdienen 

en daarvoor is talent niet voldoende. Bij de selectie wordt er uiteraard rekening 

gehouden met aanwezigheden op training, de inzet, toewijding, … . 

10. Voetbal = FUN en Fun beleef ik met mijn VRIENDEN. 

 



Voor de ouders: 

1. Langs de zijlijn hebben we respect voor de trainer, begeleiders, medespelers, 

scheidsrechters, tegenstanders, … Zonder hen is er geen sprake van voetbal. 

2. Voetbal is een teamsport, moedig iedereen aan en blijf positief tegen alle spelers! 

3. Winnen is leuk, maar verliezen hoort er nu eenmaal bij. Maar ook dit maakt de 

spelers sterker. 

4. Moedig jullie kinderen aan om respect te tonen voor de infrastructuur en het 

materiaal alsook voor hun eigen materiaal. (Best zoveel mogelijk naamtekenen). 

5. Geef jullie kinderen de gepaste kledij om te trainen en te spelen. Douchen na 

wedstrijd en training is verplicht. Op wedstrijddagen dragen de spelers de training 

van VVC Beernem. 

6. Steun je kind en hun ploeg als het wat minder gaat, karakter vormt immers een 

topper. 

7. VVC Beernem ziet streng toe op pestgedrag. Wij hopen hierin voldoende steun te 

vinden bij de ouders. 

8. De trainer heeft de leiding en hij geeft de instructies aan de spelers en aan de ploeg, 

niet de ouders! VVC Beernem wil spelers opleiden met het oog ze beter te maken. 

Resultaat gericht spelen strookt niet met onze visie! 

9. Met vragen of problemen kunnen jullie steeds terecht bij de trainer(s) of bij de 

jeugdcoördinatoren. 

a. U6 tot U11:  Sven (0498 / 69 33 08) 

b. U12 tot U21: Alexander (0479 / 88 89 38) 

10. Onze kleedkamers dienen om de spelers de gelegenheid te geven zich om te kleden. 

Alsook om de trainer de mogelijkheid te geven om nog enkele zaken te bespreken 

met de spelersgroep. Daarom vragen wij om vanaf de U9 je kind enkel af te zetten en 

niet meer mee te gaan in de kleedkamer. De trainers en eventueel de afgevaardigden 

dragen zorg voor de spelers en zullen erop toezien dat alles goed verloopt. 

 

Met dank, 

Het Bestuur 

De trainers 

De afgevaardigden 

Alle vrijwilligers 


