
Praktische regels voor de spelers in aanvulling van het huishoudelijk reglement van 

Eendracht Hekelgem 

 

 

 

1. Uitrusting: 

 

 Een verzorgde voetbalzak (gewassen kledij) 

 Proper schoeisel voor alle terreinen (pantoffels, multi-studs, aluminiumstuds vanaf 

knapen) 

 Kledij voorzien voor alle weersomstandigheden (training, regenvest) 

 Scheenbeschermers, voetbalkousen, douchegerief… 

 De identiteitskaart. (Vergeet deze NOOIT) 

 Draag geen kettinkjes, horloges, ringen, e.d. 

 Laat GSM, i-phone, etc thuis of geeft deze af op eerste verzoek 

 

2. Accommodatie en materiaal: 

 

 Kleedkamers proper houden (lege flessen, tape, papier… in de vuilbak) 

 Schoenen buiten afkloppen en afborstelen 

 Alle doelen, trainingsmateriaal en dergelijke hulpmiddelen dienen na iedere training te 

worden opgeruimd. 

 Hou het veld en de gebouwen netjes 

 

3. Tijd: 

 

 De trainer zo vlug mogelijk verwittigen bij afwezigheid bij trainingen én matchen 

 10 minuten op voorhand aanwezig zijn voor de training 

 Voor de wedstrijd moet iedereen stipt op het afgesproken uur aanwezig zijn 

 Bij uitwedstrijden wordt er stipt verzameld op de grote parking Bellekouter 

 Na de wedstrijd/training krijgen de spelers 15 minuten om te douchen 

 

 

4. Gedrag op de training 

 

 Wanneer de trainer het woord neemt, wordt er naar geluisterd 

 Zie de kritische benadering en eventuele straffen van de trainer als een positief 

leermoment 

 Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en zeker 

niet in het openbaar (kantine, voetbalveld) 

 Train regelmatig en met inzet 

 



5. Rol van de ouders 

 

 Aanwezigheid van ouders, maar ook vrienden en andere familieleden en 

steunbetuiging tijdens de wedstrijden zorgen voor een extra sfeer en zorgen voor 

extra motivatie voor de kinderen 

 Hulp van de ouders is onontbeerlijk bij het vervoer van de spelers 

 Daarnaast wordt gevraagd om op regelmatige basis de was van de ploeguitrusting 

onder de ouders te verdelen 

Gelieve bij het aanmoedigen van de jeugdspelers tijdens trainingen en wedstrijden volgende 

punten te respecteren : 

₋ benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk 

₋ Maak je kind duidelijk dat voetbal méér is dan winnen en verliezen. Gezondheid, 

vriendschap, groepsgeest en samenhorigheid zijn minstens zo belangrijk 

₋ Meng u niet in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. U 

bewijst uw kind hiermee geen dienst 

₋ Neem voor, tijdens en na de wedstrijd, een sportieve houding aan en geef geen 

afbrekende commentaren op spelers, trainers (eigen ploeg en tegenstrevers) 

scheidsrechters en grensrechters 

₋ Steun de visie van de vereniging en de trainer 

₋ Alle ouders zijn tevens welkom om meer actief te zijn in de vereniging. Er is genoeg 

te doen op allerlei gebied (begeleiding, bestuur, kantine, hamburgerkot, allerlei 

klusjes, afvaardiging, sponsoring, etc.) 

₋ Indien u met bepaalde zaken en/of beslissingen niet akkoord gaat of als er is iets niet 

duidelijk is, bespreek dit in alle rust met de trainer en/of het bestuur. 
 

Het bestuur Eendracht Hekelgem 

 


