
Clubafspraken KHO Huizingen 

Een kwalitatieve jeugdwerking opbouwen is één punt, het handhaven en verder uitbouwen is de 
volgende doelstelling. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken vragen wij een aantal regels te 

respecteren.  

 Stiptheid 

• Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor de aanvang in de aangeduide kleedkamer 
aanwezig.  De trainer komt je afhalen in de kleedkamer en samen met de trainer begeef je je 
naar het aangegeven oefenveld 

• Bij wedstrijden (zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden) ben je op het afgesproken uur 
in de vestiaire of op de parking 

• Aanwezigheid op de training is aangewezen en wordt nauwkeurig door de trainer opgevolgd. 
Aanwezigheid op en discipline tijdens trainingen is een belangrijke factor in de ploegselectie 
voor de wedstrijden.  

• Indien een speler door ziekte, blessure of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn op 
de training, waarschuwt de speler tijdig en persoonlijk de trainer 

• Vanaf U12 dient elke speler bij een wedstrijd/tornooi zijn identiteitskaart bij zich te hebben. 
Zonder identiteitskaart wordt de speler niet weerhouden voor de wedstrijd 

• Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training en wedstrijden worden de kleedkamers 
verlaten 

Houding 

• wij zijn beleefd tegenover iedereen: scheidsrechter, trainer, medespelers, tegenpartij, ouders 
en clubmedewerkers, dit zowel op als naast het veld 

• Verzorg je taalgebruik! 

• Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenpartij (spelers + 
trainer/afgevaardigde) – ook na een verlieswedstrijd 

• Wij rekenen op jullie voor een goede sfeer in elke ploeg. Negatieve uitlatingen en verkeerd 
taalgebruik zullen niet getolereerd worden.  

 Hygiëne 

• Na elke training of wedstrijd wordt bij voorkeur door elke speler gedoucht, zeker vanaf U12. 
Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen. 

• Enkel de trainer en/of afgevaardigde houdt toezicht in de kleedkamer. Hierop wordt enkel voor 
de allerkleinsten een uitzondering toegestaan, maar we vragen u wel uw kind zo zelfstandig 
mogelijk te laten gedragen. 

• Er worden geen waardevolle spullen meegenomen naar de training (dure kledij, horloges, 
kettingen, gsm’s, i-Phones, …)  De club is niet verantwoordelijk voor diefstal in de 
kleedkamers 

• Voor alle spelers tot 18 jaar geldt een absoluut alcohol –en rookverbod in de kleedkamer, 
kantine, in de buurt van het sportstadion en bij uitwedstrijden.   

 Kleding & materiaal 

• Het wedstrijdshirt wordt voor elke wedstrijd door de club verzorgd; broek en kousen worden in 
het begin van het jaar (na betaling van lidgeld) aan de speler uitgedeeld; de speler heeft deze 
bij elke wedstrijd gewassen mee 

• Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke training en wedstrijd 

• van U6 tot en met U11 zijn aluminiumstuds niet toegelaten bij training en wedstrijd; dit is 
verplicht van bondswege; enkel vaste (plastic) studs zijn toegelaten 

• vanaf U12 tot U15 raden wij aan om nog zoveel mogelijk met vaste studs (Multi”s) te spelen 
voor zover de terreinomstandigheden dit toelaten 

• vanaf U16 wordt aangeraden om (in mate van het mogelijke) over 3 paar schoenen te 
beschikken voor het ganse seizoen: 

o aluminium (losse) studs voor zware terreinen 
o multi’s (vaste) studs voor zachte/halfharde ondergrond 



o platte zool voor bevroren ondergrond 

• regenvestje/training en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode; de 
trainer zal aangeven wanneer deze periode begint en eindigt 

• Voetbalschoenen dienen steeds in ordentelijke staat, droog en gepoetst te zijn 

 Infrastructuur 

• de kleedkamers worden enkel gebruikt om zich aan en uit te kleden en te douchen na de 
training/wedstrijd 

• de schoenen en voetballen dienen buiten gereinigd te worden in de voorziene 
waterbak/borstels 

• Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de trainer/afgevaardigde van de club. Hij mag 
spelers aanduiden bij de hogere categorieën om de kleedkamer te poetsen, maar controleert 
nadien altijd.  

• Het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld. 

 Kunstgrasveld 

Kledij 

• op het kunstgrasveld mag enkel getraind/gespeeld worden met kunstgrasschoenen of 
schoenen met vaste noppen 

• sportschoenen met platte zolen mogen niet gedragen worden 

• stalen noppen en afschroefbare noppen zijn niet toegestaan 

• het schoeisel dient vrij te zijn van modder, gras en ander vuil 

Toegang tot het kunstgrasveld 

• alleen via de toegangshekken 

• toegang alleen voor spelers en hun begeleiding (trainers, afgevaardigden, scheidsrechters 
en bestuursleden) 

• toegang tot het kunstgrasveld alleen tijdens de wedstrijden en trainingen in clubverband. 
Daarbuiten is het verboden om het kunstgrasveld te betreden 

Het is verboden om het kunstgrasveld te betreden met kauwgom, eten & drank (uitgezonderd 
water), vuur, sigaretten, hete voorwerpen, glas, afval, honden en andere (huis)dieren.   

Het is verboden op het kunstgrasveld te spelen/trainen: 

• Als er sneeuw en/of ijs op het veld ligt 

• Bij dooi: spelen/trainen tijdens de dooiperiode is verboden 

Vervoer 

• alle verplaatsingen worden met de auto gemaakt, tenzij in zeer speciale omstandigheden 

• Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto's. Wie rechtstreeks naar het terrein van de 
tegenstrever gaat, waarschuwt altijd de trainer of afgevaardigde 

• Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen 

• Roken in de wagen tijdens vervoer van kinderen in niet aangewezen 

Studie en voetbal 

• Studies hebben altijd voorrang op het voetbal maar op regelmatige basis de trainingen 
bijwonen is een vereiste. Sporten is ontspanning. 

• Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit gemeld te worden. 

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

  

 



Trainingen en wedstrijden bij derden 

Als ouder zou men moeten weten dat het deelnemen aan trainingen en wedstrijden bij derden zonder 
toestemming van de moederclub niet risicoloos is (niet verzekerd). Het is zelfs verboden door de 
KBVB. 
 
Wat moet men doen als ouder bij een vraag van een andere club? 
 
A. Uw zoon wordt uitgenodigd voor een training bij een club met een label 'Elite' , spelend in de reeks 
'Elite' door de KBVB beschreven. 
 
Door KHO Huizingen wordt het u nooit geweigerd. Als club wensen we niemand in zijn ontwikkeling 
tegen te houden en wensen we u en uw zoon veel succes.  Op aanvraag kan u officiële toelatingen 
verkrijgen om eventuele testtrainingen te ondergaan. KHO Huizingen zal u op alle manieren proberen 
te ondersteunen, de spelertjes blijven van harte welkom binnen onze club. 
 
B.   Uw zoon wordt uitgenodigd voor een training bij een club met een  lager label als 'Elite' door de 
KBVB beschreven. 
 
Dit wordt enkel toegestaan door KHO Huizingen na 1 maart van het lopende seizoen en enkel na 
contact van de vragende club met ons clubbestuur.  Pas na overleg zal KHO Huizingen officiële 
toelating geven om eventuele testtrainingen en/of wedstrijden te ondergaan. 

Transfers in de loop van het seizoen 

Conform artikel 906 van het bondsreglement kan elke amateur-voetballer (en dus ook jeugdspeler) 
ontslag nemen bij zijn club en bij de KBVB in de periode van 1 tot en met 30 april. Vanaf 2 mei kan hij 
zich heraansluiten bij de KBVB met toewijzing aan de club van zijn keuze 
 
KHO Huizingen zal geen enkele transfer/overgang nog toestaan naar een andere club tijdens een 
lopend seizoen.  Spelers die een seizoen beginnen bij KHO Huizingen zullen het volledige seizoen 
doorlopen en hebben de mogelijkheid op het einde van het seizoen via de officiële overgangsperiode 
(1 tot 30 april) van club te veranderen.  De enige uitzondering op deze regel is wegens verhuis. 

Ouders 

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine 
van de club. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel 
wordt verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en 
dit in al zijn facetten.                   

Wat wij verwachten van de ouders : 

• Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw eigen 
kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. 

• Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. 
uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en 
de scheidsrechter. 

• Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.  
Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders. 

• Gelieve negatieve en positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede 
te delen. Dit is zeer belangrijk om een goede sfeer te scheppen in alle geledingen van de club. 

Inschrijving in onze club impliceert dat  

• u akkoord gaat met voorgaande afspraken 

• wij op u rekenen, d.w.z. aanwezigheid van spelers op trainingen, wedstrijden en 
clubactiviteiten 

Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer of de 
verantwoordelijke jeugdopleiding en dit in deze volgorde. Voor extrasportieve vragen kan je steeds de 
afgevaardigde(n) contacteren. 


