
CHARTER KVK NINOVE JEUGDWERKING
        

NAAM SPELER: ……………………………………………………….. 

1/ GEDRAGSLIJN 
 
Als speler van KVK Ninove gedraag je je altijd sportief, zowel op als naast het veld. Je 
vertegenwoordigt je club zo waardig mogelijk. Wat dat precies inhoudt, bespreken we in 
dit charter. Als jij je aan de afspraken houdt, dan kunnen wij als club trots op je zijn. 

En wat voor de jeugd geldt, geldt net zo goed voor de volwassenen. Elke jeugdopleider, 
ploegafgevaardigde, lid van het jeugdbestuur, vrijwilliger en ouder geeft bij KVK Ninove 
het goeie voorbeeld aan de spelers. Hoe je dat doet, lees je hieronder. 

HOUDING VAN DE SPELERS

• Op tijd komen is altijd een mooi begin. Voor de training ben je ten laatste een 
kwartier op voorhand aanwezig. Voor de thuiswedstrijden 1 uur (U6-U9) of 1u15 (U10-
U19). Bij uitmatchen worden de afspraken gemaakt via de ploegafgevaardigde en via 
de trainer in ProSoccerData, het online communicatieplatform met alle informatie.

• Ben je ziek? Geblesseerd? Sta je in de file? Als je een training of match dreigt te 
missen, dan laat je de trainer of ploegafgevaardigde zo snel mogelijk iets weten.

• Kom je naar een training of wedstrijd, zeg dan iedereen netjes goeiedag. Je geeft een 
hand aan de trainer, de ploegafgevaardigde en de ouders van je ploegmakkers.

• Je verzorgt jezelf. Behalve Diego Maradona is nog nooit een voetballer beter 
geworden van drugs, alcohol of sigaretten. Blijf er dus af, want de club zal dit niet 
toestaan. Let ook op je voeding: drink geen liter cola per dag en die zak chips gaat je 
ook niet beter maken. En ja, je hebt meer slaap nodig dan uren op de PlayStation. 
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• Een grapje vinden we leuk, maar met pestgedrag kunnen we echt niet lachen. Als je 
betrapt wordt op pesten, dan staat je een schorsing te wachten. Maak je het heel erg 
bont, dan word je ontslagen en is je verhaal bij KVK Ninove definitief afgelopen. Ook 
elke vorm van discriminerend of agressief gedrag zal streng aangepakt worden.

•  Tijdens een wedstrijd zul je het vast niet altijd eens zijn met de scheidsrechter, maar 
toch toon je altijd respect ten opzichte van de wedstrijdleiding. Je accepteert de 
regels van het spel en je legt je neer bij de beslissingen van de scheidsrechter. 

• De tegenstander zie je niet als de grote boze vijand, maar als een partner in het spel. 
Je gedraagt je dan ook beleefd en correct. Heb je een ruwe overtreding gemaakt, 
dan excuseer je je bij je tegenstander en bij de scheidsrechter. Fair play is belangrijk.

• Je reageert niet op geroep van het publiek en je gaat zelf ook niet in de clinch met 
toeschouwers. Het enige geroep waar je naar luistert, is dat van je trainer :-)

• Als speler van KVK Ninove mag je tijdens wedstrijden altijd op minstens 50 procent 
speeltijd rekenen. Word je vervangen of start je op de bank, dan ga je niet zitten 
kniezen. Je toont een positieve spirit en moedigt je ploegmakkers aan.

HOUDING VAN DE OUDERS 

• Als ouder heb je een voorbeeldfunctie, denk daaraan. Hoe goed het ook bedoeld is, 
laat het coachen van je zoon of dochter over aan de trainer. Niemand heeft er wat 
aan als jij staat te brullen “schieten!”, terwijl de trainer graag een voorzet zag. Doe dit 
niet tijdens wedstrijden, maar ook niet tijdens trainingen.

• Wat je zeker niet doet, is ongenuanceerde kritiek geven op de spelers. Niet op je 
eigen zoon of dochter, en nog veel minder op die van een ander. Stimuleer de spelers 
en benadruk het positieve in plaats van ze hun spelplezier te ontnemen. Geef steun 
bij teleurstellingen, relativeer goeie prestaties in plaats van ze de hemel in te prijzen.

• Je geeft ook geen openlijke kritiek op begeleiders of scheidsrechters. Een gezonde 
discussie achteraf kan altijd, maar hou je emoties onder controle. Besef ook dat je 
zoon of dochter bij KVK Ninove speelt, en niet bij FC Barcelona of Manchester City.
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• Kortom, je bent een goeie supporter die bijdraagt aan een leuke sfeer langs de lijn 
en aan de toog, samen met de trainer en de ploegafgevaardigden. In een positieve 
omgeving zullen spelers zich beter ontplooien en gelukkiger voelen. Besef heel goed 
dat jouw gedrag mee bepalend is voor het spelplezier van je zoon of dochter.

• Sociale media: bezint eer ge begint. Iedereen heeft wel eens een mindere dag of een 
moment van frustratie. Maar gooi je ergernis niet zonder nadenken op Facebook. 
Je krijgt er later alleen maar spijt van en je wint er vast ook geen zieltjes mee. 

• Zit je als ouder met vragen of bezorgdheden, dan kun je altijd voor een gesprek 
terecht bij de TVJO en/of jeugdcoördinatoren. Een goed gesprek kan soms wonderen 
doen. Wil je de club graag helpen, een handje toesteken op een evenement? Laat het 
dan vooral weten aan het jeugdbestuur, want we zien jullie graag komen! 

• Testen bij een andere club kan enkel na toelating van de TVJO. Het is niet alleen 
netjes om je club te verwittigen, als je het niét doet is je zoon of dochter ook niet 
verzekerd. De vrije transferperiode vindt plaats in de maand april. Voor een transfer 
op een ander moment heb je de toelating van de club nodig. Verlaat je KVK Ninove 
tijdens het seizoen, dan kun je het lidgeld niet meer recupereren. 

2/ ALGEMEEN  
 
KLEDIJ - VOORKOMEN  

• Op wedstrijddagen en clubevenementen draag je verplicht je clubuitrusting. Draag 
zorg voor je outfit en draag ze ook met trots. Je ouders hebben ervoor betaald. Zorg 
ervoor dat je naam aangebracht is op al je kledij, en ook op je trainingsbal.

• Bij KVK Ninove stroop je de mouwen op en maak je je truitje nat! Tijdens wedstrijden 
steek je dat truitje wel in je short. Je kousen trek je omhoog tot net onder de knie. 

• Ook op training zorgen we dat onze look goed zit: je draagt daarom enkel groen-
zwarte kledij. Je draagt (verplicht) scheenbeschermers en vergeet je drinkbus niet. Je 
brengt ook je eigen bal mee naar de training en laat die niet rondslingeren.
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• Op het synthetisch veld draag je de daarvoor geschikte voetbalschoenen. Dat is 
belangrijk voor het veld, maar ook om blessures te voorkomen. Eventueel zorg je ook 
voor een ander paar schoenen voor matchen of trainingen op gewone grasvelden.

• Als Ronaldo en Neymar hun oorbellen moeten uitdoen, dan jij zeker. Tijdens 
wedstrijden en trainingen draag je dus geen kettingen, ringen, polsbandjes, 
uurwerken, oorbellen of andere sieraden. We willen je ook niet zien opdagen met 
pakweg je rugnummer in je haar geschoren. Laat de clowns maar in het circus.

• Ben je er toch in geslaagd om na een training je bal kwijt te spelen? Vind je je 
trainingsjas niet meer terug? Ga dan kijken bij de verloren voorwerpen aan de 
kapstokken in de gang van het trainingscomplex of op het bureau van de TVJO.

TRAININGSMATERIAAL 
 
De trainers, ploegafgevaardigden en spelers dragen als goede huisvaders of -
moeders zorg voor het materiaal van de club. Je gaat dus niet aan de doelnetten 
hangen of op kegeltjes staan. Heb respect voor het materiaal waarmee je traint.

Elke ploeg is ook een team wanneer het gaat over materiaal (ver)plaatsen. Trainers en 
spelers doen dat dus samen. Het veld is geen vuilnisbelt. Je laat geen rommel achter. 
 
KLEEDKAMERS 
 
Een nette kleedkamer is nog zo fijn. Je voetbalschoenen maak je buiten proper en 
zeker niet onder de douche. Flesjes, blikjes, verbanden, … horen niet thuis op de 
grond, maar wel in de vuilnisbak. Je bent zelf verantwoordelijk voor de plaats die je 
bezet hebt in de kleedkamer. Je draagt dus je steentje bij en laat je plaats netjes achter. 
De trainer kan vanaf U10 met een beurtrol werken om de kleedkamer op te ruimen. O 
ja, een douche nemen is telkens verplicht. Vergeet je badslippers dus beter niet.  
 
Tijdens wedstrijden en trainingen is de kleedkamer verboden terrein voor iedereen die 
niet tot de club behoort. Enkel ouders van U6 en U7 mogen hun kinderen een handje 
helpen bij het wassen. KVK Ninove is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies. Heb 
je op een of andere manier schade toegebracht, dan draai je zelf op voor de kosten. 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STUDIE EN VOETBAL 
 
Je studies hebben altijd voorrang op het voetbal. Moet je wegens toetsen of examens 
passen voor een training, verwittig dan je trainer. Dit zal geen negatieve gevolgen 
hebben voor de wedstrijdselectie. Tijdens examenperiodes wordt een aangepast 
trainingsschema voorzien voor de oudere leeftijdscategorieën. Laat iets weten als je 
door omstandigheden op de club wil studeren, dan voorzien wij een rustig plekje.

De club heeft zeker begrip voor verplichte schoolactiviteiten zoals bos - of zeeklassen. 
In dat geval kun je nog altijd gewoon geselecteerd worden voor de wedstrijd.

MEDISCHE BEGELEIDING EN VERZORGING 

Als je geblesseerd bent, dan verwittig je tijdig de trainer en de TVJO. Je kunt indien 
nodig een beroep doen op de clubkinesist (Sven Thienpont). Raadgevingen van 
medische aard volg je altijd op. Je luistert naar je lichaam, forceren is niet slim.  
 
Als gezonde voetballer let je ook op je voeding. Te veel suiker en vet eten is nergens 
goed voor, dat spreekt voor zich. Als ouder voorkom je overgewicht bij je zoon of 
dochter. Als de club dat nodig vindt, kan er een gewichtscontrole gedaan worden. 
 
COMMUNICATIE 
 
De club communiceert in eerste instantie via het online platform ProSoccerData. Daar 
vind je onder meer de nieuwsbrieven, wedstrijdselecties, trainingskalender, etc. 
 
De voertaal in de kleedkamers, in de PSD communicatie en op het veld is Nederlands. 
Als Nederlands niet je moedertaal is, dan probeer je zo snel mogelijk de basis onder de 
knie te krijgen. Het kan je integratie binnen de ploeg alleen maar ten goede komen. 

Doe geen uitlatingen die het imago van KVK Ninove schade kunnen toebrengen. Heb je 
vragen voor pers of externe partners, neem dan contact op met het jeugdbestuur. 
 
HANDTEKENING OUDERS                                          HANDTEKENING SPELER
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