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LEEFREGELS KFC HERLEVING SINAAI 
 

Om met 220 personen en 19 ploegen in enige harmonie samen voetbal te beleven, zijn een 

goede organisatie en degelijke afspraken tussen het bestuur, spelers, trainers, afgevaardigden 

en supporters noodzakelijk. Hieronder worden een aantal basisprincipes en leefregels die 

binnen de club gehanteerd worden verder uitgewerkt en beschreven. 

 

1. Spelers 
 

Elke aangesloten speler vertegenwoordigt KFC Herleving Sinaai en wordt dan ook 

beschouwd als een uithangbord van onze vereniging. Om het imago en de goede naam van 

onze club te behouden zal iedere speler het volgende in acht nemen: 

 

1.1.Beleefdheid en gedrag 

 

Respect ten overstaan van trainers, afgevaardigden, bestuursleden, medespelers, ouders en 

supporters van zowel KFC Herleving Sinaai als de eventuele tegenstander is een basisregel 

binnen de vereniging. In geval van onbehoorlijk gedrag of andere tekortkomingen, op het 

gebied van beleefdheid en respect zullen door de trainer of afgevaardigde, in samenspraak 

met het bestuur, sancties opgelegd worden. Deze sancties kunnen variëren van berispingen en 

tijdelijke schorsingen tot het definitief verwijderen van de aangesloten speler uit de club 

 

Respecteer het materiaal en accommodatie. De club heeft enorme inspanningen geleverd om 

een zo goed mogelijk werk-klimaat te creeëren voor trainers, spelers en afgevaardigden. Goed 

materiaal en een goede accomodatie maakt het werken aangenamer voor iedereen. 

 

In geval van problemen, neemt u zo snel mogelijk contact op met trainer, afgevaardigde of 

iemand van het bestuur. 

 

1.2. Kledij 

 

Als speler vertegenwoordig je de club met als gevolg dat alle spelers zich bij elke wedstrijd 

verplicht moeten aandienen in de door de club ter beschikking gestelde kledij. Bij het 

herhaaldelijk niet naleven van deze afspraak zal het bestuur sancties nemen.. 

 

Behandel kledij met het nodige respect, gebruik de in de kleedkamers voorziene kapstokken, 

laat geen kledij op de banken rondslingeren, sluit steeds je sporttas, naammerk de kledij zodat 

ze snel terugbezorgd kan worden en laat geen geld of waardevolle voorwerpen in de 

kleedkamers onbeheerd achter. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

diefstallen. 

 

1.3. Materiaal  

 

Behandel het materiaal met het nodige respect zodat we er nog meerdere jaren gebruik van 

kunnen maken. Zorg ervoor dat alles in goeie staat terugkomt na gebruik.  Iedere trainer is 

verantwoordelijk voor het aan zijn ploeg ter beschikking gestelde materiaal (ballen, hesjes, 

potjes, etc).  Het ter beschikking gestelde materiaal dient steeds op de daarvoor voorziene 

plaats opgeruimd te worden zodat ook de andere trainers er gebruik van kunnen maken. 
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1.4. Kleedkamers 

 

Elke moedwillige aangerichte schade zal door de betrokkenen speler vergoed worden. 

 

De zorg voor nette kleedkamers is ieders verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat alle afval in 

de vuilbak gedeponeerd wordt, voetbalschoenen moeten buiten de kleedkamers afgeklopt 

worden en onthoud dat de doucheruimte geen toilet is. 

 

Het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht. Op die manier blijven de voeten 

proper, vermijden we schimmels en infecties en reduceren we het risico op valpartijen onder 

de douche of in de kleedkamers. De trainers en afgevaardigden zullen toezien op het 

toepassen van deze regel. 

 

Respecteer indien je op verplaatsing bent, ook de accomodaties van de tegenstander 

 

Na elke wedstrijd of training dienen de spelers de gebruikte kleedkamers – en die van de 

tegenpartij bij een thuiswedstrijd – te kuisen. Trainer en afgevaardigde dienen hierop toe te 

zien. Er kunnen sancties getroffen worden bij het herhaaldelijk niet naleven van deze regel. 

 

1.5. Wedstrijden en trainingen 

 

Vermijd tijdens de wedstrijden of trainingen steeds brutale, overbodige fouten, deze kunnen 

en moeten door trainer of afgevaardigde bestraft worden met verwijdering. 

 

De scheidsrechter is steeds baas op het veld, respecteer hem. Aanvaard dat hij ook fouten kan 

maken en ga niet nodeloos discussiëren. Trainers en afgevaardigden hebben hier een 

voorbeeldfunctie. Het respecteren van de scheidsrechter en de tegenstander bepaalt in grote 

mate het imago van onze club en zijn entourage. Schud na de wedstrijd steeds handen met 

tegenstander en scheidsrechter. 

 

Indien een speler niet aanwezig kan zijn op een training, dan zal hij de trainer hiervan 

telefonisch op de hoogte brengen.   Indien door een blessure of ziekte een speler niet 

aanwezig kan zijn op een wedstrijd, dan dient hij de trainer, liefst 24 uur op voorhand, op de 

hoogte te brengen. Op die manier heeft de trainer voldoende tijd om de nodige acties te 

ondernemen.  

 

KFC Herleving Sinaai doet alle mogelijke inspanningen om voor iedere jeugdspeler een 

gepaste omkadering en opleiding te voorzien. Indien spelers bijkomende 

opleidingen/trainingen volgen (bijvoorbeeld Wase Voetbalschool, The Custers 

Keepersopleiding, etc) – waar de club trouwens geen enkel bezwaar tegen heeft – dan mag dit 

echter niet ten koste gaan van de te volgen trainingen van KFCH Sinaai. Hierover moeten 

duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de desbetreffende speler en trainer, eventueel in 

overleg met de jeugdcoördinator of leden van het bestuur. De trainingen van de club primeren 

echter op eventuele bijkomende opleiding.  

 

De spelers tonen het nodige respect voor alle trainers, afgevaardigden en leden van het 

bestuur van KFCH Sinaai. 

 

Bij het niet naleven van voormelde gedragsregels kan het bestuur, in samenspraak met de 

trainers, sancties nemen. 
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2. Trainers 

 

2.1. Algemeen 

 

De trainers zijn het uithangbord van onze club en dragen in zeer belangrijke mate bij tot het 

imago en het beeld van onze vereniging.  Het is daarom de plicht van de trainers om een 

voorbeeldfunctie te hebben naar gedrag, respect, beleefdheid en orde en dit ten overstaan van 

zowel de eigen spelers, ouders, afgevaardigde en bestuursleden als die van de tegenstander. 

Het is ook noodzakelijk dat iedere trainer de club een warm hart toedraagt. De trainers zijn 

ook verplicht om bij iedere wedstrijd het door de club aangeboden trainingspakket te dragen. 

 

Naast de sportieve opleiding heeft de trainer ook – zij het een beperkte – pedagogische 

verantwoordelijkheid tov de aangesloten spelers. De trainer moet het eerste aanspreekpunt 

zijn voor de spelers en ouders bij vragen en/of opmerkingen.  

 

De trainers dienen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de maandelijkse jeugdvergadering.  

 

Om de sportieve uitbouw van de club te verbeteren en optimalizeren is het absoluut 

noodzakelijk dat er een goede samenwerking is tussen de trainers onderling en tussen de 

trainers en de jeugdcoördinator of leden van het bestuur. Bij eventuele conflicten tussen 

trainers zullen de sportief verantwoordelijken van het bestuur optreden als bemiddelaar of, 

indien nodig, kan er contact opgenomen worden met de andere leden van het bestuur. 

 

De trainers worden bij de aanvang van het seizoen voorzien van het nodige materiaal zoals:, 

hoedjes, overgooiers, wedstrijdballen, ballen voor de spelers en een waterzak.  De trainer is 

hiervoor verantwoordelijk en zorgt dat het materiaal op het einde van het seizoen in goede 

staat terugkeert naar de club. De club heeft het recht op de was- en verplaatsingsvergoeding 

aan te passen aan de staat waarin het teruggebrachte materiaal zicht bevindt. 

 

2.2. Trainingen 

 

Op tijd aanwezig zijn op de trainingen, spelers verwittigen indien trainingen niet kunnen 

doorgaan. 

 

Voor orde en netheid zorgen in de kleedkamers en erop toezien dat de kleedkamers proper 

achtergelaten worden. Bij herhaaldelijk niet naleven van deze regel kan de club overgaan tot 

het nemen van sancties. 

 

Tolerant zijn ten opzichte van andere ploegen van KFC Herleving Sinaai, vooral bij 

regenweer, indien we niet op de pleinen van de stad mogen. 

 

De kleedkamers van KFC Herleving Sinaai moeten steeds afgesloten worden zodat eventuele 

diefstal of ontvreemding van kledij, gsm, geld, etc vermeden wordt. 

 

Trainingen voorbereiden, samen naar een doel werken, jongeren laten voetballen en hen 

trachten iets bij te leren.  
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Per leeftijdsgroep heeft KFC Herleving Sinaai volgend trainingsschema opgesteld: 

 

- Duivels -5: 1x per week 

- Duivels -6: 1x per week 

- Preminiemen -7: 1x per week 

- Preminiemen -8: 1x per week 

- Preminiemen -9: 2x per week 

- Preminiemen -10: 2x per week 

- Miniemen: 2x per week 

- Knapen: 2x per week 

- Scholieren: 2x per week 

- Uefa: 2x per week 

 

Het aantal trainingen kan variëren naar gelang de periode van het seizoen (voorbereiding, 

winterstop) of volgens afspraak tussend de jeugdtrainers en de jeugdcoördinator/bestuur. 

 

2.3. Wedstrijden 

 

Zorg dat je bij iedere wedstrijd op het afgesproken uur aanwezig bent. Indien één van onze 

ploegen zich in de sporthal moet omkleden is het aangewezen om op voorhand het drinken  - 

4 flessen water voor tijdens de rust -, scheidsrechtersblad en waterzak mee te nemen. Dit is 

een taak voor de trainers en/of afgevaardigde van KFC Herleving Sinaai. 

 

Zorg, indien nodig, voor het plaatsen van de doelen, hoedjes en dergelijke bij duiveltjes- en 

preminiemen-wedstrijden.  

 

Normaal krijgen alle spelertjes even veel speelgelegenheid. Pas vanaf de knapen kan er 

gewerkt worden met ‘beste elftal’ principe. De trainer zal echter rekening houden met 

verschillende factoren om te bepalen of een spelertje al dan niet speelt, zoals aanwezigheid op 

training, instelling tijdens de training, houding tov van de trainer, andere spelers, 

afgevaardigde en/of ouders, de tegenstander, etc.  

 

De trainers bepalen de opstelling van een elftal. Indien er opmerkingen en/of vragen zijn 

omtrent de toepassing hiervan kan er steeds contact opgenomen worden met de sportief 

verantwoordelijken van het bestuur. In eerste instantie moet er natuurlijk dialoog zijn met de 

trainers. 

 

Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Als trainer en afgevaardigde heb je een 

voorbeeldfunctie. Misprijzend gedrag tov de scheidsrechter straalt af op de spelers en kan het 

imago van onze club beschadigen.. Vergeet niet dat de spelers naar jou opkijken. Regelmatig 

schenden van deze regel kan leiden tot sancties. 
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3. Afgevaardigden 
 

De taken van de afgevaardigden kunnen als volgt omschreven worden. 

 

3.1. Algemeen. 

 

De afgevaardigden vormen, samen met de trainers, het uithangbord van onze club en dragen 

in zeer belangrijke mate bij tot het imago en het beeld van onze vereniging.  Het is daarom de 

plicht van de afgevaardigde om een voorbeeldfunctie te hebben naar gedrag, respect, 

beleefdheid en orde en dit ten overstaan van zowel de eigen spelers, ouders, afgevaardigde en 

bestuursleden als die van de tegenstander. Het is ook noodzakelijk dat iedere trainer de club 

een warm hart toedraagt. 

 

De afgevaardigde kan door de trainer aangesproken worden ivm het sportieve van het elftal, 

maar zal zich uit eigen initatief niet inlaten met de samenstelling van de ploeg, vervangingen 

of tactische richtlijnen. Indien een afgevaardigde vragen en/of opmerkingen heeft moet dit 

bespreekbaar zijn met de trainer. 

 

Indien er problemen of misverstanden ontstaan tussen de trainer en de afgevaardigde of tussen 

de afgevaardigde en de ouders, dan kan de afgevaardigde altijd een gesprek met het bestuur 

aanvragen.  

 

De afgevaardigde kan zich steeds aanmelden op de jeugdvergaderingen die elke 1e maandag 

van de maand plaatsvinden. 

 

De afgevaardigde van het elftal zal zich ook bezig houden met het promoten van activiteiten 

binnen de club zoals de truffelverkoop, kwis, wijndegustatie, mosselsouper, etc. 

 

3.2. Wedstrijden 

 

De afgevaardigde is steeds het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers en de scheidsrechter 

en zal hen de kleedkamers toewijzen. De afgevaardidgde zal tevens de drank bezorgen aan de 

scheidsrechter en het bezoekende elftal. 

 

De afgevaardigde is ook verantwoordelijk voor het invullen van het scheidsrechtersblad en 

bezorgt de wedstrijdbal aan de scheidsrechter.  Na de wedstrijd tekent hij het 

scheidsrechtersblad af en betaalt hij – bij thuiswedstrijden -  de vergoeding van de 

scheidsrechter. Indien nodig zal hij ook instaan voor de veiligheid van de scheidsrechter.  

 

De afgevaardigde heeft ook steeds een ongevalformulier bij en zal dit vervolledigen indien 

nodig. 

 

Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Als trainer en afgevaardigde heb je een 

voorbeeldfunctie. Misprijzend gedrag tov de scheidsrechter straalt af op de spelers en kan het 

imago van onze club beschadigen.. Vergeet niet dat de spelers naar jou opkijken. Regelmatig 

schenden van deze regel kan leiden tot sancties. 

 

3.3 Armbanden. 

 

De afgevaardigde draagt thuis een witte armbad en op verplaatsing een tricolore. 
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4 Supporters. 
 

Samen met de spelers, trainers, afgevaardigden en bestuur van een club, dragen ook de 

supporters bij tot het imago en de uitstraling van onze vereniging. KFC Herleving Sinaai heeft 

een trouwe en ruime aanhang die door zowel de spelers, trainers als bestuur gewaardeerd 

wordt. We zijn dan ook fier dat jullie komen supporteren voor onze ploeg, maar hou het 

sportief, aanvaard beslissingen van de trainers en scheidsrechter en respecteer de spelers, 

trainers, afgevaardigden, supporters en infrastructuur van de tegenstander. Voetbal is en moet 

een feest blijven. 

 

Het aandachtspunt van de supporters moet in de eerste plaats liggen bij het aanmoedigen van 

en supporteren voor de eigen ploeg, en niet in het afbreken van of kritiek geven op de 

tegenstander. Ook het geven van ‘tactische’ richtlijnen naar spelers toe werkt vaker negatief 

dan positief. Het kan zijn dat de trainer bepaalde specifieke taken heeft meegegeven aan een 

speler of dat een trainer wil werken binnen een bepaald concept. Goedbedoelde tactische 

richtlijnen van supporters kan dan voor de spelers verwarrend of negatief werken. Dus de 

ploeg positief aanmoedigen en vooruitschreeuwen, ja, en liefst zo veel mogelijk, maar beperk 

de negatieve uitlatingen over de ploeg, de tegenstander en de scheidsrechter en schreeuw 

zeker geen tactische richtlijnen langs de kant.  


