
 

Jeugdreglement jeugdspeler 

 Algemeen: 

 Pesten, grof taalgebruik, discriminatie, schelden, irriteren of opzettelijk kwetsen van wie dan 
ook wordt niet getolereerd in de club. 

 De spelers moeten zich beleefd gedragen tegenover trainers, de afgevaardigden, 
bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstrever en publiek. De club duldt geen 
onbetamelijk gedrag en wil ook een voorbeeld zijn van “fairplay”. 

 De spelers dragen maximaal zorg voor het terrein, trainingsmateriaal en de accommodatie. 
Bewuste beschadiging wordt niet getolereerd. 

 Er mag alleen gespeeld worden met propere niet buiten gedragen sportschoenen. 

 Afval hoort thuis in de vuilnisemmer niet op het veld of op de grond van de kleedkamer. 
 

 De speler (of ouder) kan met klachten, suggesties of schouderklopjes terecht bij: 

 trainer / afgevaardigde 

 TVJO 

 SCJ 

 RVB 
 
 

 Training – wedstrijden 

 De spelers nemen deel aan alle trainingen. Als een speler door overmacht niet kan trainen 
(schoolverplichtingen, medische redenen, familiale omstandigheden), moet dat vooraf 
worden gemeld aan de trainer. 

 De spelers nemen deel aan alle wedstrijden. Als een speler door overmacht niet kan 
meespelen (schoolverplichtingen, medische redenen, familiale omstandigheden), moet dat 
vooraf worden gemeld aan de trainer. 

 De spelers zijn op het afgesproken tijdstip klaar om aan de training of de 
wedstrijdvoorbereiding te beginnen. 

 De spelers helpen desgevraagd mee met het verzamelen van trainingsmateriaal. 

 De spelers helpen desgevraagd mee met het kuisen van de kleedkamer. 

 Na de training en wedstrijden is douchen verplicht. 
(Of anders overeen gekomen met trainer). 
 

 Spelers verlaten 20 minuten na het einde van de training of wedstrijd de kleedkamer. 

 Wedstrijdkledij is eigendom van de club en mag enkel gebruikt worden voor wedstrijden. 
Spelers kleden zich om voor de wedstrijd in de kleedkamer. Na elke wedstrijd wordt de kledij 
verzameld en beurtelings meegegeven aan de ouders voor de was. 

 Na de wedstrijd geven we een hand aan de scheidsrechter en tegenstanders. 
 


