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SPELERSREGLEMENT
Hieronder vindt u enkele richtlijnen voor alle spelers (en ouders) zonder uitzondering. De
trainers zullen er op toe zien dat deze gerespecteerd worden. Sancties zijn niet uitgesloten,
maar geen paniek. De richtlijnen zijn zeker niet te streng en goede afspraken maken goede
vrienden.


Iedereen is stipt aanwezig op de trainingen en wedstrijden. Indien men te laat komt zonder verwittigen
start men zeker niet in de basiself tijdens de wedstrijd. Daarbij wordt er bij uitwedstrijden niet gewacht
op laatkomers.



Indien je niet (op tijd) aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd moet de trainer zo vroeg mogelijk
ingelicht worden (ten laatste de avond voor de wedstrijd; laat gerust een bericht achter op het
antwoordapparaat).



Beleefdheid staat voorop op en naast het voetbalveld. Daarom geeft men de trainer en afgevaardigde
een hand bij aankomst. Voor en na de wedstrijd doet men hetzelfde met de scheidsrechter en de
tegenstander (trainer en spelers).



Voor de wedstrijden wordt gevraagd dat iedereen in de kleding van KSV Nieuwpoort toekomt. D.w.z. in
trainingspak. Indien men het trainingspak niet draagt geldt dezelfde sanctie als uw identiteitskaart niet
bij zich te hebben, namelijk niet speelgerechtigd.



Bij slechte weersomstandigheden wordt iedereen verplicht zijn kleding aan te passen (lange broek,
trainingsvest, muts, handschoenen). Zo loop je minder risico op ziektes of blessures.



Iedereen neemt een douche in de kleedkamers van het voetbalveld.



Voetballen doen we in groep. Daarom blijven we ook na de wedstrijden en trainingen in groep.



Alle kleedkamers en douches moeten gerespecteerd en proper achter gelaten worden; ook die van onze
tegenstanders.



Na de training wordt het veld gezamenlijk opgeruimd. Iedere training en wedstrijd worden er spelers
aangeduid die verantwoordelijk zijn voor het materiaal en het opruimen van de kleedkamer



Respect en discipline worden geëist van iedere speler zowel in de kleedkamer als op het veld. In de
kleedkamer kleedt men zich rustig aan en zet zijn voetbalzak onder de banken. We betreden het veld in
groep in alle rust en stilte. Zo dwing je respect af bij andere ploegen.



Aan alle ouders : Het bestuur van KSV Nieuwpoort vindt opleiding van de jeugdspelers uiterst belangrijk;
dit is bovengeschikt aan het resultaat van de competitie. Op deze manier ontwikkelen we individueel
technisch sterke spelers.



Het kan zijn dat u met sommige beslissingen van de trainers niet akkoord bent. Indien dit het geval is
staan we zeker open voor uitleg. Deze uitleg verstrekken we jullie graag in alle rust en in de allerbeste
verstandhouding (d.w.z. niet aan de toog van de kantine).



Weet dat wij verre van proftrainers zijn en zeker ook foute beslissingen kunnen nemen, maar besef ook
dat sommige beslissingen genomen worden om een doel te bereiken.
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