Huishoudelijk reglement Sporting Wijchmaal
bovenbouw U13 tot U19
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1.Gedrag en stijl


Beleefd, correct en sportief gedrag is een absolute vereiste.



Elke speler vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige
wijze.



Ouders, trainers en begeleiders geven het goede voorbeeld.



De speler bouwt mee aan de kameraadschappelijke sfeer binnen de groep.



We (spelers) geven de trainer een hand bij aankomst en vertrek van een training en
wedstrijd. (Dit doen we vanaf U8, hiermee maken we ook duidelijk aan de trainer dat we er
zijn of vertrekken.)



Spelers die gewisseld worden geven trainer en afgevaardigden een hand en nemen plaats in
de dug-out, tenzij de trainer anders beslist.

2.Kleedkamers - douches


De kleedkamers maken een belangrijk deel uit van onze accommodatie. Hygiëne is hier zeer
belangrijk.



In de doucheruimte zijn badslippers verplicht.



In het kleedkamergedeelte heerst een strikt rookverbod.



Ouders zijn in de regel niet welkom in het kleedkamergedeelte (behalve bij U6 tot U8 en het
1ste deel van het seizoen bij U9). Er is telkens ook maar 1 ouder aanwezig in de kleedkamer.



Aan elke ploeg wordt voor wat de training betreft, een vaste kleedkamer toegewezen
waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt.



Er worden geen maaltijden/snacks genuttigd of bereid in de kleedkamer.
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Tot en met de U17 worden er geen alcoholische dranken genuttigd in de kleedkamers. Voor
de andere groepen wordt dit besproken met de trainer(s) en ouders.



Er wordt niet gevoetbald in de kleedkamers en andere binnenruimtes.

3.Uitrusting spelers





Degelijke valies voorzien van naam of ander teken.
Scheenbeschermers zijn ten alle tijden verplicht. (wedstrijden en trainingen).
We verwachten dat alle eigen kledingstukken gekenmerkt zijn met naam!
Wanneer de klok naar het winteruur is verzet, komen we in voldoende beschermde kledij
naar de training. Dit wil zeggen geen korte broek meer, en voorzien van een vest.

4.Afspraken ivm trainingen







Spelers zijn aanwezig op de afgesproken uren.
Heb respect voor ploegmakkers, trainers en het trainingsmateriaal. Beschouw het
trainingsmateriaal als je eigen bezit.
Stoor geen andere ploeg die aan het trainen is als je het trainingsveld betreedt. Loop via de
zijkant naar je trainingsveld.
Bij afwezigheid wordt de trainer hier altijd tijdig (minstens een uur voor training) van
verwittigd.
Bij het niet afmelden, het laattijdig afmelden of het afmelden zonder geldige reden kan de
trainer sanctioneren.

5.Afspraken ivm wedstrijden


Op wedstrijden komt men toe in de clubtraining.






Minimum 5 minuten voor het afgesproken vertrekuur aanwezig zijn.
De trainer bepaalt het vertrekuur.
Het uurwerk van de trainer is het juiste.
De autobestuurders dienen rekening te houden met de snelheid van het aantal meerijdende
auto’s (geen racepartij). Gezamenlijk op de bestemming aankomen.
Bij uitwedstrijden van jeugdploegen vertrekken spelers, trainers en afgevaardigden samen
met de ouders op de parking aan het voetbalveld van SPW, tenzij anders afgesproken.
Identiteitskaart steeds bijhebben.
Trainingsvest meebrengen voor aan te doen tijdens vervanging.
Bij afwezigheid wordt de trainer hier tijdig (minsten de dag er voor) van verwittigd.
Bij het niet afmelden, het laattijdig afmelden of het afmelden zonder geldige reden kan de
trainer sanctioneren.
Bij de schoenencontrole voor de wedstrijd de scheidsrechter een hand geven en duidelijk je
naam vermelden. Na de wedstrijd de scheidsrechter ook een hand geven. Ook na een
nederlaag en als de scheidsrechter niet correct was.
De ploeg gaat gezamenlijk naar buiten voor de opwarming en de start voor de wedstrijd. Na
de wedstrijd verlaten de spelers gezamenlijk het terrein richting kleedkamer.
Geef geen negatieve reactie op de scheidsrechter. Dit heeft gevolgen voor de fairplay en het
spelverloop.
We verwachten ook van onze ouders dat ze geen negatieve uitlatingen doen naar
scheidsrechter, trainer, spelers, afgevaardigden of supporters. Heb respect voor iedereen op
en naast het veld.
De voetbaluitrusting gaat na de wedstrijd volledig terug in de daarvoor bestemde valies. Er
wordt een beurtrol opgesteld tussen de spelers om de truitjes te wassen, tenzij anders wordt
afgesproken. We willen niet dat iedere speler zijn eigen uitrusting wast.
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Bij vertrek huiswaarts kan men zelfstandig reizen, de speler dient dit aan de trainer of
afgevaardigde te melden.

6.Selectie voor wedstrijden


Iedere speler is gelijk (ongeacht het talent). Hierdoor heeft iedere speler ook recht op 30%
van de wedstrijd-speelminuten. Bij een te brede spelerskern, wordt er een beurtrolsysteem
uitgewerkt als dit nodig is. Onderstaande punten kunnen er wel voor zorgen dat hiervan
wordt afgeweken.



Wanneer een speler minder komt trainen dan een andere, krijgt diegene met de meeste
trainingen de meeste speelkansen, rekening houdend met iemand die op internaat/kot zit.



Wanneer men niet kan komen trainen, wordt verwacht dat men zich tijdig afmeldt. Dat is
geen probleem en de enige consequentie die eraan vast kan hangen is het minder
speelminuten krijgen, omdat een ander wel is komen trainen.



Van iedere speler wordt verwacht dat hij zich op training en wedstrijden voor 100% inzet en
in functie van de ploeg speelt.



Wanneer de trainer vindt dat een speler zich minder inzet, dan kan hij minder speelminuten
krijgen.



Wees als speler correct tegenover je eigen lichaam op training en wedstrijd. Ben je ziek of
gekwetst, durf dit doorgeven aan de trainer(s).

7.Sancties:
Bij onvoldoende inzet tijdens trainingen en wedstrijden kunnen door de begeleidende trainer
volgende sancties worden opgelegd:


Ter verantwoording roepen van de respectievelijke speler of spelers.



Blaam.



Uitsluiting van bepaalde oefeningen, trainingsonderdeel, training of wedstrijd.



Vervanging.



Opstellen als wisselspeler.

Deze sancties kunnen ook opgelegd worden bij ongehoord gedrag in de kleedkamers of bij
verplaatsingen.
Van eventueel opgelegde sancties wordt de jeugdcoördinator en/of (jeugd) bestuur steeds ingelicht.
Bij zware inbreuken van een speler of spelers volgen automatisch zwaardere sancties na
samenspraak met coördinator en/of (jeugd)bestuur.
Deze sancties kunnen gaan van:


Uitsluiting voor volgende training;



Uitsluiting voor volgende wedstrijd of tornooi.



Uitsluiting van alle activiteiten gedurende één week.



Uitsluiting van alle activiteiten gedurende twee weken.



Uitsluiting van alle activiteiten gedurende één maand.



Definitieve uitsluiting.
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8.Terreinen


Er wordt nooit zomaar over het A-veld gelopen.



Met uitzondering voor leveranciers en enkele specifieke gevallen (voor laden of lossen) is het
complex strikt autovrij.



Voor de training gaat men in groep, onder begeleiding van de trainer, naar zijn oefenveld
(tenzij anders afgesproken). Na de training gaat men op dezelfde manier terug naar de
kleedkamer.



Niemand verlaat een training/wedstrijd zonder toestemming van de trainer. Wie op eigen
houtje de training zonder toestemming verlaat, zal hiervoor gesanctioneerd worden.



Afval wordt altijd in de daarvoor voorziene vuilbakken gedeponeerd en nooit op de grond
gegooid.

9.Problemen




Als er zich problemen voordoen, bespreekt men dit niet aan de toog. Na een gesprek met de
trainer(s) kan dit al vlug opgelost zijn. Wordt er geen oplossing gevonden, kom gerust met je
verhaal naar de jeugdcoördinator/ jeugdbestuur.
Zijn er problemen waardoor een speler zich niet goed kan concentreren, geef dit door aan de
trainer. Zo is hij hiervan op de hoogte en kan hij er rekening mee houden.

10.Ongeval


Volg onderstaande stappen bij een ongeval:
1. Vraag een ongeval formulier aan trainer of bestuur.
2. Laat dit invullen bij het eerste doktersbezoek.
3. Bezorg ons het formulier binnen de week terug.
4. Breng de niet terug betaalde kosten binnen na herstel. (bij een langdurige blessure
mag dit ook al tussentijds)
5. Voor aanvang van training dient de genezingsverklaring van de dokter binnen
gebracht te zijn.

11.Aanvaarden Reglement



Dit reglement wordt door elke speler/ouder aanvaard wanneer ze aan onze club zijn
aangesloten.
Bij iedere nieuwe aansluiting zal dit reglement overhandigd worden en als aanvaard
beschouwd worden door het tekenen van het aansluitingsformulier van de voetbalbond.

12.Nuttige informatie
Jeugdcoödinator (U12-U17)

jeugdcoordinator@sportingwijchmaal.be

Jos Ulenaers: 0479 21 18 21
Dagelijks jeugdbestuur

jeugd@sportingwijchmaal.be

Herman Aerts: 0477 39 83 46
Stephan Claes: 0474 44 31 10
Ronny Goossens: 0479 76 54 80
Jef Kuppens: 0484 03 18 58
Mario Ulenaers: 0476 60 10 77
Website: www.sportingwijchmaal.be
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