
 

Afspraken spelers: 

Fair-play 
 De speler is in alle omstandigheden een voorbeeld van fair-play.  
 Iedereen heeft respect voor de scheidsrechter, hij is de baas op het veld 
 De jeugdspelers zijn het uithangbord van Achel VV zowel op als naast het veld  
 Iedere speler geeft na de wedstrijd een hand aan scheidsrechter en tegenstander  

 

Respect 
 Bij aankomst geef je de trainer en afgevaardigde een hand vanaf u10 is dit verplicht 
 De jeugdspeler vertoont respect voor iedereen die betrokken is bij AchelVV (jeugdbestuur, 

technisch coördinatoren, kantinemedewerkers, materiaal - verantwoordelijke…)  
 Iedere speler is medeverantwoordelijk voor het proper houden van de speelvelden, kleedkamer, 

douches en de omgeving van de Siggert 
 De speler is ook medeverantwoordelijk voor de kledij en materiaal dat gebruikt wordt bij 

trainingen en wedstrijden.  
 In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd. 

Conflicten kunnen echter steeds met de betrokkenen worden uitgepraat.  
 Tegen obsceen en beledigend taalgebruik wordt streng opgetreden. Beleefdheid wordt hoog in 

het vaandel gedragen.  
 Nederlands is de voertaal op het jeugdcomplex.  

 

Infrastructuur Achel VV 
 De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld 

noch tegen de deuren getrapt.  
 De schoenen worden na wedstrijden en trainingen buiten uitgedaan 
 De kleedkamers worden na elke training en wedstrijd steeds in ordelijke staat achtergelaten. 

Spelers, trainers en afgevaardigden zijn hiervoor verantwoordelijk.  
 Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de 

training weer verzameld worden (en op ordelijke manier in de materiaalruimte geplaatst).  
 Verplaatsbare doelen worden tijdens de trainingen steeds vastgezet en na de training terug op 

de daarvoor voorziene plaatsen gezet, Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.  
.  

Trainingen 
 De speler houdt zich strikt aan de afgesproken trainingsdagen en uren. Bij onduidelijkheid wordt 

er contact opgenomen met de trainer.  
 In principe worden trainingen tijdens de vakantieperiode gehouden zoals geldt tijdens de 

competitie. Er kan geopteerd worden (in overleg) om een training door de dag te houden.  
 Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de training of 

wedstrijd, verwittigt hij tijdig de trainer 
 De spelers wacht in de kleedkamer tot de trainer hen komt ophalen. Wachten gebeurt rustig, 

ballen blijven in de tas. Tenzij anders afgesproken.  
 Bij indoor – trainingen dragen de spelers schoenen met kleurvaste zolen.  
 De doelmannen worden bij aanvang van het seizoen tijdig verwittigd van hun eerste 

keeperstraining. Hij waarschuwt steeds zelf de keeperstrainer indien er problemen zijn (ziekte, 
vriendschappelijke wedstrijd,)  

 De jeugdspeler volgt steeds de aanwijzingen van de trainer.  
 De speler vertoont steeds volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de 

trainingsactiviteit. .  
 Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen, worden hiervoor gesanctioneerd.  
 Na de training verlaten de spelers steeds het trainingsveld onder begeleiding van de 

jeugdopleider.  
 Niemand verlaat het trainingsveld zonder toestemming.  
 Verplicht douchen vanaf U9 



  

Wedstrijden 
 Bij twijfel over afgelastingen wordt zelf de opleider gecontacteerd of de website geraadpleegd.  
 De bovenstaande gedrags-en leefregels gelden uiteraard ook voor de wedstrijden.  
 De speler draagt steeds de uitgangskledij van Achel VV wanneer hij naar de wedstrijd gaat.  
 De speler vertoont steeds volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijd en de 

voorbereiding hierop. Dit start reeds in de kleedkamer.  
 Een speler die, om gelijk welke reden (uitgezonderd ziekte), niet bij de selectie hoort, dient zich 

eveneens op het afgesproken uur aan te melden. Vanaf u15  
 De spelers worden erop gewezen dat ze enkel rekening mogen houden met het coachwerk van 

de trainers  
 Bij onophoudelijke coaching van één van de ouders, kan deze speler door de trainer gewisseld 

worden.  
 De speler gaat tijdens de wedstrijd niet in discussie met tegenstanders, scheidsrechter, 

supporters.  
 Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen. Indien je deze vergeten bent, 

kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB).  

 

Lidgeld 
 Het lidgeld en de betalingswijze wordt jaarlijks ruim op tijd voor aanvang van het nieuwe seizoen 

medegedeeld/bekend gemaakt.  
 Het lidgeld dient tijdig betaald te worden.  

 

Ouders 
 Wij (ouders, familie en vrienden van jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om 

een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet 
spelers, ouders, toeschouwers, begeleiders en opleiders mogelijk zijn om van voetbal te 
genieten in een veilige en positieve omgeving. We moeten altijd goed in ons achterhoofd 
houden dat jeugdvoetbal een tijd is om de spelers hun technische, fysische, mentale en 
tactische vaardigheden te ontwikkelen.  

 Winnen is niet alles. Bij aansluiting van de jeugdspeler gaan de ouders akkoord met wat wij van 
hen verwachten en hieronder beschreven hebben: 

o Moedig de spelers aan en geef voorrang aan hun sport + geef het goede voorbeeld.  
o Dwing ze nooit uw ambities waar te maken.  
o Zorg voor positieve ervaringen en steun uw kind met positieve aanmoedigingen.  
o Leer ze dat inzet voor het team even belangrijk is dan een overwinning.  
o Toon respect voor tegenstander en scheidsrechter, ook na een verliesmatch.  
o Besef dat een sportieve tegenslag geen persoonlijke mislukking is.  
o De ouders staan mede borg voor een goede nachtrust en evenwichtige voeding.  
o De studies hebben een absolute voorrang. Een goede planning lost vaak al veel op.  
o Wees indien mogelijk vaak aanwezig op de wedstrijden. Dit is een enorme blijk van steun.  
o De ouders steunen de spelers bij mindere prestaties en leren hen uitstekende prestaties te 

relativeren.  
o Ouders onthouden zich 100% van coaching naast het veld.  
o Wij vragen ook om uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te 

verbieden.  
 
Trainingen en wedstrijden zijn er voor de spelers en de opleiders. Gelieve rekening te houden 
met onderstaande punten:  

 Ouders betreden in geen geval de voetbalvelden. Iedereen blijft achter de omheining. Dit geldt 
zowel op de trainingsdagen als op de wedstrijddagen..  

 Ook bij wedstrijden op verplaatsing vragen we om de ruimtes voor spelers, trainers en 
afgevaardigden  



 Houd je uit de buurt van de dug-out om de coaching en begeleiding in zo optimaal mogelijke 
omstandigheden te laten verlopen.  

 Om de spelers niet af te leiden is er tijdens de training naast het veld geen luidruchtig gedrag 
gewenst.  

 

Disciplinaire maatregelen 
 Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de opleider en/of de TC een disciplinaire straf 

worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.  
 Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel doorgerekend worden.  
 Fysiek geweld wordt op geen enkele wijze getolereerd.  
 Indien een bij Achel VV officieel aangesloten persoon zich schuldig maakt aan fysiek geweld zal 

hij of zij per direct worden geschorst en zal zijn of haar lidmaatschap met Achel VV worden 
beëindigd.  

 Ook indien een wettelijk vertegenwoordiger van een van de spelers zich schuldig maakt aan 
fysiek geweld kan dit leiden tot schorsing en beëindiging van het lidmaatschap van de 
jeugdspeler.  

 

Administratie 
 Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de 

Gerechtigde correspondent 
 

Vakantie 
 Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens de training- en wedstrijdperiodes. Zeker 

van spelers van 11vs11 ploegen wordt ‘maximale’ aanwezigheid verwacht.  
 Gelieve ruim op voorhand aan te geven wanneer je op vakantie/weekend gaat zodat de trainer 

een oplossing kan zoeken 
 

 

Informatie 
 De weekendplanning van de aankomende wedstrijd is steeds terug te vinden op de website van 

de club 
 Alle aankondigingen, nieuwsberichten en bijkomende informatie vindt u terug op 

www.achelvv.be  
 Via de app BBF kan u steeds de kalender en planning van uw zoon/dochter opvolgen 

 

Club-events 

 Bij clubevenementen wordt op de medewerking en verantwoordelijkheid van jeugdspelers 
gerekend.  

 Aan de hand van een schema en vaste afspraken bepaalt de jeugdopleiding welke 
leeftijdscategorieën hiervoor in aanmerking komen.  

 

Studie en voetbal 
 Studies hebben altijd voorrang op voetbal.  
 Indien je verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal 

daar steeds begrip voor getoond worden. Let wel: een goede planning is aangewezen.  
 Tijdens de examens zal het trainingsritme aangepast worden voor de oudere 

leeftijdscategorieën.  
 Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!  

 
 

Diefstal 
 Achel VV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal.  
 Wij raden aan waardevolle spullen niet mee te brengen naar de Siggert  

 


