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Beste lid en ouders, 
 
Het nieuwe voetbalseizoen is weer gestart. Voor de start van het vorige seizoen is ervoor gekozen om 
de jeugdwerking en de eerste ploeg beter te integreren.  Het is ook de bedoeling dat op termijn een 
groter deel van de eerste ploeg zal bestaan uit spelers die een gedeelte van hun jeugdopleiding in 
onze eigen club kregen. 
 
Net zoals vorig seizoen, zijn ook dit seizoen Jochen Vandepoel en Steven Wyckaert onze 
jeugdcoördinatoren. Jochen is verantwoordelijk voor de jeugdwerking tot en met U11 en Steven 
begeleidt de U12 tot en met U17. Als jeugdbestuur zijn we zeer tevreden dat Jochen en Steven ook 
dit seizoen weer hun uiterste best zullen doen om de jeugdwerking naar een hoger niveau te leiden.  
We behaalden het label ‘Quality Club’ op gewestelijk niveau en dit geeft toch aan dat onze 
jeugdopleiding van een degelijk niveau is. 
 
Vandaar dat we onze intenties willen verduidelijken voor het nieuwe seizoen 2019-2020. Het 
uitgangspunt van een onze jeugdopleiding is: “ieder kind op zijn niveau laten spelen”. 
 
De algemene doelstelling van onze jeugdafdeling is : 
Het realiseren van voorwaarden waardoor jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen met als 
doel dat : 

• Er plezier wordt beleefd 

• Er een juiste balans tussen sport, sociale ontwikkeling en studies wordt gevonden 

• De jeugdspeler zich kan ontwikkelen zowel competitief als recreatief 

• De verlangde verenigingsnormen en waarden worden nageleefd  

• De jeugdspeler op latere leeftijd verbonden blijft aan de club (als speler, coach, 
scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, ...) 

 
Algemeen doen we het zeer goed bij de jeugd. Ook de vraag om bij K.F.C.M.D Halen kunnen te spelen 
groeit jaarlijks, we zitten nu al aan meer dan 200 jeugdspelers.  
 
Een dankwoord is dan ook op zijn plaats voor de vele trainers, sponsors en sympathisanten die zowel 
uit als thuis de ploegen ondersteunen. Zonder al deze vrijwilligers zou onze club niet bestaan.  We zijn 
dan ook steeds op zoek naar mensen die een handje kunnen helpen.  Dus als je zin hebt om je af en 
toe eens in te zetten voor onze club, spreek dan zeker een van de afgevaardigden, trainers of 
bestuursleden aan.  
 
Als club hebben we daarnaast ook de middelen nodig om goede trainers aan te stellen en de ouders 
en kinderen een goede organisatie aan te bieden en daarom vragen wij het jaarlijks lidgeld op vóór  
1/09/2019. 
 
Wat krijg je direct in ruil voor dit lidgeld?  

• Lidgeld bij de voetbalbond en verzekering  

• Een kwalitatieve trainingsbal ter beschikking gesteld tijdens het ganse voetbalseizoen.   
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Waarvoor wordt dit lidgeld nog gebruikt ?  

• Vrijwilligersvergoeding voor jeugdtrainers, en andere vrijwilligers die de kantine poetsen, de 
uitrustingen wassen en onze terreinen verzorgen  

• Aankopen van poets- en wasproducten, meststof, onkruidverdelger, verf voor de belijning van 
onze terreinen 

• Aankopen van voetbaluitrustingen, wedstrijdballen en trainingsmateriaal 

• Betalen van scheidsrechters, boetes wegens gele en rode kaarten, forfaits 

• Verwarming van de kantine en kleedkamers, verlichting, water voor douchen en besproeiing 
terreinen 

• Milieutaks, kosten voor afvalverwijdering, allerlei herstellingen en klusjesmateriaal 

• Drank na elke wedstrijd voor de thuisploeg en voor de tegenstrevers  

• Administratieve benodigdheden zoals postzegels, briefpapier, omslagen 

• Kosten voor tv, website, telefoon e.d. en nog veel meer... 
 
Als onze jeugdploegen de nieuwe competitie aanvatten moeten er duidelijke afspraken gemaakt 
worden om alles in goede banen te leiden. Belangrijk, en wij kunnen dit niet duidelijk genoeg 
benadrukken, is dat enkel de trainers samen met de jeugdcoördinatoren Jochen Vandepoel en Steven 
Wyckaert het sportieve beleid van de ploeg bepalen. Zij beslissen wie er waar, wanneer en hoe zal 
spelen en geven richtlijnen aan de spelers tijdens de trainingen en de wedstrijden. Deze mensen 
begeleiden tijdens de weekdagen onze spelers en kunnen daardoor ook regelmatig een gerichte 
evaluatie opmaken. Als supporter (komt uit de Engelse taal: to support = ondersteunen) vragen wij u 
enkel en alleen de kinderen aan te moedigen, doch zeker geen richtlijnen te geven. Ouders zijn de 
grootste supporters van hun kind en de ploeg, maar zijn geen trainers. U zowel als wij, weten dat het 
in de praktijk onmogelijk is 2 of meerdere bazen te dienen, laat staan dat kinderen alle richtlijnen van 
supporters gaan volgen tijdens de wedstrijd. Wij vertrouwen erop dat het gezonde en vooral sportieve 
verstand van u allen zal zegevieren. Wij werken met goede trainers, die in het verleden hun kwaliteiten 
al bewezen hebben. Wees ervan overtuigd dat tussen nu en einde seizoen de spelers een enorme 
evolutie zullen maken, mede dankzij onze begeleiders.  
De uitstraling van de club wordt door ouders en spelers samen met de trainers en begeleiders 
bewerkstelligd. Wees een voorbeeld voor uw kinderen !!! 
 
Het slagen van dit initiatief heeft ook behoefte aan jouw medewerking. Indien u zich geroepen voelt 
om samen met het ganse team ook uw medewerking te verlenen als bijv.: afgevaardigde-bestuurslid-
terreinverzorger-kantinepersoneel-organisator of noem maar op ... geef alsjeblieft een seintje.   
 
Uiteindelijk berust de ganse uitbouw van onze voetbalclub op vrijwilligerswerk. Enige vorm van 
respect en vriendelijkheid tegenover deze mensen stellen wij enorm op prijs, want zonder deze 
mensen was K.F.C.M.D Jeugd Halen niet zoals het nu is. 
 
Last but not least : “Wij willen winnen, maar wij kunnen verliezen”. Het resultaat is bijkomend, maar 
niet bijkomstig. 
 
Wij wensen iedereen een amusant, spannend, sportief en leerrijk voetbalseizoen. 
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Lidgeld 
Per seizoen wordt door het jeugdbestuur het lidgeld voor de jeugdafdeling van K.F.C.M.D. Halen 
bepaald. Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het 
lidmaatschap kennis te hebben genomen van het intern clubreglement. 
U6 – U7 – U8 – U9 - U10 & U11  : 200 euro 
U12 – U13 – U15     : 225 euro 
U17     : 250 euro 
Vanaf het 2de kind 25 euro korting 
 
Deze lidgelden moeten ten laatste betaald zijn op 31/08/2019 op het onderstaande rekeningnummer: 
 

Rekeningnummer financiële instelling K.F.C.M.D. Halen 
KBC IBAN BE15 7351 2421 2730 

K.F.C.M.D. Jeugd Halen Jeugdbestuur & medewerkers 
Penningmeester: Wuestenbergs Luc 0473/92.89.73 

Jeugdcoördinatoren : Vandepoel Jochen 0496/61.66.80 

Wyckaert Steven 0496/59.57.46 

Verantw. Terrein: Dumon Freddy 0473/26.76.30 

Tombeur Louis  0478/72.25.92 

Verantw. Website: Mantels Bart 0479/92.92.35 

Wassen Kledij: Dumon Freddy 0473/26.76.30 

Bestuursmedewerkers: Martens Jeroen 0496/13.15.63 

Vanluyten Peter 0495/57.37.98 

Schoofs Wouter 0476/27.53.88 

Kantine medewerkers: Dickmans Luc  

Vanthienen Julien  

Mertens Erwin  

Vandingenen Steven  

 
Openingsuren kantine K.F.C.M.D. Halen 
Zaterdag  : 10u30 tot 18u30 (afhankelijk van de wedstrijden) 
Zondag    : 08u30 tot 14u00 (afhankelijk van de wedstrijden) 
Op trainingsdagen : 18u30 tot 21u00 
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Trainers  
Jonas Vandepoel  U6 

Filip Naten  U6 

Yoni Soetaerts  U6 

Koen De Brone U7 

Jochen Peetermans  U7 

Kim Ver Berne  U8 

Jimmy Boons  U8 

Jeroen Smets  U9 

Niels Renard U9 

Luc Vansina  U10 

Stijn Vandersteen  U11 

Jochen Vandepoel  U12 

Luc Velkeneers U13 

Kim Mouton U13 

Bert Leysen U15 

Steven Wyckaert  U17 

Luc Velkeneers  U17 

Trainingsdagen  
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

U6 Keepertraining U15 U6 U15 
U7  U17 U7 U17 
U8   U8  
U9   U9  
U10   U10  
U11   U11  
U12 
U13 

  U12 
U13 

 

 
Tijdens de winterperiode trainen de U6 en U7 in de sporthal van Halen   
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Wat te doen bij een sportongeval ? 
Bij een voetbalongeval vraagt de speler of ouders aan zijn trainer, afgevaardigde of aan de 
kantinehouder een formulier aangifte van ongeval. De zijde ‘’Aangifte van ongeval’’, NIET invullen, wel 
in de grote rechthoek, ongeveer in het midden van het blad een klever van het ziekenfonds 
aanbrengen. De andere zijde ‘’Medisch getuigschrift’’ laat U invullen door de behandelende 
geneesheer. Speciale behandelingen dienen door de dokter vermeld te worden. Formulieren zonder 
klever van de mutualiteit of zonder informatie over de omstandigheden van het ongeval (welke 
training of wedstrijd) worden niet behandeld.  Het formulier kan ook van onze website worden 
gedownload, maar moet dubbelzijdig afgedrukt worden om geldig te zijn. 
Dit formulier dient U binnen de 7 dagen te bezorgen of per post te verzenden aan het  clubsecretariaat 
(zie hoofding voor het adres). Het document dient uiterlijk 14 dagen na het ongeval ondertekend door 
de secretaris aanwezig te zijn op de voetbalbond ( poststempel is niet geldig). 
 
Wat kosten van het ongeval betreft, dient U als volgt te handelen: 
• Na indienen van het formulier krijg je een gekleurd formulier (genezingsattest) met dossiernummer 

van de voetbalbond (via het secretariaat van K.F.C.M.D. Halen).  Dit formulier dient bij genezing 
door de behandelende geneesheer ingevuld te worden. 

• In dit document staat vermeld hoeveel eventuele sessies kinesitherapie er terugbetaald worden.  
Let op indien de geneesheer beslist dat er later behandelingen nodig zijn moet dit eerst 
aangevraagd worden aan de voetbalbond (via gerechtigde correspondent van K.F.C.M.D. Halen). 
Zonder deze goedkeuring van de K.B.V.B. zal er geen tussenkomst zijn. 

• U betaalt zelf alle kosten bij de geneesheer, de kinesist, het ziekenhuis, de apotheker. 
• Alle rekeningen in verband met dit ongeval dienen aangeboden te worden aan uw ziekenfonds. Je 

vermeldt dat het om een sportongeval gaat en er wordt u een afrekeningsblad overhandigd. Dit 
afrekeningsblad vergezeld van de betaalde originele facturen (geen fotokopies) maakt u zo snel 
mogelijk over aan de gerechtigde correspondent. 

• De voetbalbond zal op basis van de ingediende onkosten een gedeelte terugbetalen.  Er is sowieso 
een forfaitair bedrag dat niet terugbetaald wordt.  De uitbetaling gebeurt steeds op rekening van 
de club die het bedrag dan op de rekening van de speler of ouders stort. 

• De club betaalt enkel aan U het bedrag dat zij ontving van de K.B.V.B.  
• ‘’BELANGRIJK’’ INDIEN JE GEEN ONGEVALAANGIFTE UITVOERT KAN ER GEEN TUSSENKOMST ZIJN, 

OOK NIET VAN DE CLUB UIT. M.A.W. BIJ ELK ONGEVAL STEEDS AANGIFTE DOEN!!!!!!!!!!!! 
• Er wordt geen tussenkomst verleend voor osteopathie en chiropractie. 
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Clubreglement voor jeugdspelers (U6 tot en met U17) 
Om wekelijks voor alle ploegen van onze jeugdafdeling alles in goede banen te leiden, zijn een aantal 
concrete afspraken noodzakelijk. We verwachten dan ook dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. 
Met vragen kan men steeds terecht bij de trainer en/of de jeugdcoördinatoren. 

Gericht aan de spelers: 

Algemeen 

1. De jeugdploegen staan open voor spelers die de voetbalsport wil beoefenen, die de wil tonen om 
bij te leren, en zowel op sportief als menselijk vlak de juiste instelling tonen. 
2. Jeugdspelers houden de eer van de club hoog. Als speler van K.F.C.M.D. Halen is onberispelijk 
gedrag en taalgebruik gewenst. Jeugdspelers en ouders van spelers dienen het nodige respect te 
tonen voor mede- en tegenspelers, clubgenoten, bestuur, medewerkers van de club, trainers, 
scheidsrechters en ouders. Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechters, begeleiders, publiek, ouders en de trainer. Agressief gedrag en 
verbaal geweld tijdens de wedstrijd en training zijn taboe. Afhankelijk van de ernst van het wangedrag, 
krijgt de speler eerst een waarschuwing. Spelers die zich hieraan niet houden, kunnen uit de club 
worden uitgesloten.  
3. De trainer wordt steeds aangesproken als “trainer”. Beleefdheid is vereist tegenover elke 
clubverantwoordelijke. We vinden het belangrijk een hand te geven bij aankomst en vertrek. Als de 
trainer of de afgevaardigde het woord nemen, zwijgen alle spelers tot hen toestemming gegeven 
wordt om te reageren.  
4. Houd de terreinen en de kleedkamers ordelijk, afval wordt enkel gedeponeerd in de daartoe 
voorziene vuilbakken. Denk aan wie na U moet komen. 
5. Houd de kantine en kleedkamers ordelijk, voetbaltassen worden enkel geplaatst in de daartoe 
voorziene rekken achteraan de kantine. Speel niet met de gratis aangeboden drank die er voorzien 
wordt bij elke thuiswedstrijd. 
6. Tijdens alle activiteiten van onze club blijft iedereen op het domein van onze club. Voor iedereen is 
onberispelijk gedrag en taalgebruik ten opzichte van alle buurtbewoners gewenst. Indien men zich 
hier niet aan houdt kunnen er sancties volgen. 
7. Oudere jeugdspelers gebruiken slechts in beperkte mate alcohol. Drugsgebruik - betrokkenheid bij 
aanverwante activiteiten, zelfs bij een vermoeden, hebben de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. 
Jeugdspelers roken niet zolang zij zich binnen de terreinen van K.F.C.M.D. Halen bevinden. 
8. Spelers die materiële schade toebrengen aan het clubmateriaal en/of de accommodatie of oorzaak 
zijn van verlies van clubmateriaal zullen hiervoor een schadevergoeding betalen.  
9. Diefstal en/of geweld zal onmiddellijk de uitsluiting van de betrokken speler uit de club tot gevolg 
hebben. De club zal indien noodzakelijk een verzoek tot politionele actie indienen. Anderzijds is de 
club niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke materialen. Iedereen is zelf 
verantwoordelijk. Laat dus waardevolle zaken bij voorkeur thuis. 
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Lidmaatschap  

10. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het clubbestuur en maakt deel uit van het budget 
jeugdwerking. Betaal uw lidgeld tijdig. Bij niet-betaling op de vooropgestelde datum wordt er 
automatisch vanuit gegaan dat de jeugdspeler niet meer wenst deel uit te maken van K.F.C.M.D. Halen 
en kan de club zo nodig nog andere spelers aansluiten.  
11. Door de betaling van het lidgeld is men lid van de jeugdwerking van K.F.C.M.D. Halen. Door dit 
lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het reglement van de club. 
Als lid van K.F.C.M.D. Halen is de speler aangesloten bij de KBVB en is men alzo ook onderworpen aan 
alle reglementen van de KBVB. 
12. Spelers die uitgesloten worden door de club kunnen geen aanspraak maken op enige terugbetaling 
van het lidgeld 
13. Betaling van het lidgeld geeft de speler recht op het volgen van de trainingen, het gebruik van de 
accommodatie en het gebruik van de uitrusting voor wedstrijden. Deelname aan wedstrijden is geen 
recht voortkomend uit het betalen van lidgeld, maar wel een beloning voor de speler die deze verdient 
door inzet, gedrag en kunde op trainingen. 
14. In de loop van het seizoen kan een speler uitsluitend bij een andere club aangesloten bij de KBVB 
gaan spelen of testen mits schriftelijke toelating van K.F.C.M.D. Halen. Indien de speler wil/moet gaan 
testen bij een andere club wordt dit enkel toegestaan indien de eigen activiteiten van de eigen club 
niet in het gedrang komen. Toelatingen gaan via de jeugdsecretaris of coördinatoren. 
15. Het kledijpakket kan door iedere speler vrijblijvend aangekocht worden en wordt bij aankoop 
gedragen bij thuis- en uitwedstrijden. Iedere speler krijgt een nieuwe trainingsbal en is ook zelf 
verantwoordelijk voor deze bal.  

Ploegindeling 

16. De spelers worden voor het begin van de competitie ingedeeld in ploegen. Dit is uitsluitend een 
beslissing in overleg met trainers en coördinatoren. Het basisprincipe is dat we ieder kind proberen te 
laten voetbal op zijn niveau. De betere spelers van iedere leeftijdsgroep worden ingedeeld in een 
ploeg niveau 2 of 3. De andere spelers worden ingeschreven in een ploeg niveau 1 of 2. Deze indeling 
kan tijdens het seizoen wijzigen op basis van inzet/kunde. 
17. Spelers die door de trainer of jeugdcoördinator (in overleg met de trainers en jeugdcoördinator) 
gevraagd (aangeduid) worden om te gaan spelen bij een hogere of lagere ploeg, mogen dit niet 
weigeren! Dit kan gebeuren in verband met een afgesproken doorstroming van de 'betere' spelers 
MAAR het kan ook om een ploeg 'in nood' te helpen. In dit laatste geval zal het dan ook gebeuren in 
een beurtrol, zodat niet iedere keer dezelfde spelers moeten 'depanneren'. Is er toch discussie (studie, 
vervoer, werk, persoonlijke problemen,...) dan zal alléén de jeugdcoördinator, in overleg met de 
trainers en het jeugdbestuur, dit probleem in eer én geweten beslechten. Volgt de betrokken speler 
daarna niet de beslissing meegedeeld door de trainer of jeugdcoördinator, zal hij NIET meer mogen 
spelen bij zijn eigen team, totdat hij de andere ploeg 'geholpen' heeft. Hierbij wordt géén enkele 
inspraak geduld. 
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Trainingen en wedstrijden 

18. Een speler die, om gelijk welke reden, niet aanwezig kan zijn op trainingen en/of wedstrijden dient 
zijn trainer tijdig te verwittigen. Verwittiging van afwezigheid op wedstrijden dient ten laatste op de 
training voorafgaande aan de wedstrijd te gebeuren. De trainer stelt hiervoor de regels op. Bij 
onverwittigde afwezigheid zal er een sanctie volgen. Spelers die niet of onvoldoende deelnemen aan 
de trainingen, zonder geldige reden, kunnen in principe ook geen wedstrijd spelen. Een kwartier vóór 
het begin van elke training, worden de spelers in de kleedkamer verwacht. Elke speler verlaat ten 
laatste 30 minuten na de training de kleedkamer. Iedere speler is op het afgesproken uur aanwezig 
voor de thuis- en uitwedstrijden. Plaats van vertrek is steeds K.F.C.M.D. Jeugd Halen. Mits medeweten 
van de trainer mag een speler, per uitzondering, de verplaatsing individueel maken. 
19. Het is aan de speler om bij slechte weersomstandigheden of als je niet op de laatste training bent 
de situatie op te volgen. Als je niet op de laatste training bent, moet je zelf informeren waar je speelt 
en hoe laat. Wat betreft de wedstrijden dienen de officiële meldpunten aangewend om de juiste 
informatie te verkrijgen. Een handig hulpmiddel hiervoor is ook de BBF app (Best of Belgian Football) 
voor de smartphone of tablet. Deze app, beheerd door de voetbalbond, staat je toe de laatste 
wijzigingen betreffende wedstrijden & afgelastingen van je favoriete teams op te volgen. Wat betreft 
de trainingen wordt door de club steeds tijdig de trainer verwittigd. Hij kan u precies vertellen of de 
terreinen bespeelbaar zijn en zo niet een alternatief voorstellen. Breng steeds verschillende soorten 
schoeisel mee. 
20. De spelers begeven zich gezamenlijk en onder begeleiding van de trainer naar het oefenveld. Geen 
enkele speler betreedt het trainingsveld zolang er spelers van een ander team actief zijn. Niemand 
verlaat de training zonder toelating van de trainer.  
21. Na de training begeleidt de trainer de spelers naar de kleedkamer.  
22. Er wordt van de spelers verwacht dat ze zich gedragen in de kleedkamers, zowel voor als na de 
training en wedstrijd . Elke speler ruimt zijn eigen spullen op en heeft respect voor het materiaal van 
anderen.  
23. Iedere speler is op training steeds in het bezit van zijn eigen opgepompte bal, voetbalschoenen 
aangepast aan de staat van het terrein, scheenbeschermers en 1 paar loopschoenen.  
24. Zoekgeraakte ballen worden onmiddellijk gezocht. De club verstrekt maar één bal per seizoen en 
is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.  
25. Elke jeugdspeler welke voldoet aan de voorwaarden onder artikel 17 en 18 speelt minstens de 
helft van de officiële wedstrijdminuten berekend op 1 maand in het elftal waarvoor hij door zijn 
trainers wordt geselecteerd, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van de betrokken 
speler. 
26. Jeugdspelers dragen geen juwelen, piercings enz. tijdens trainingen of wedstrijden. Het is verplicht 
om tijdens de wedstrijden beenbeschermers te dragen. Ook de kledij wordt correct en volgens de 
regels gedragen. 
27. In de kleedkamer en douches heerst er rust en orde en wordt dus niet gespeeld Na afloop van elke 
training of wedstrijd neemt elke speler verplicht een douche. Enkel U6 tot U9 zijn niet verplicht te 
douchen na een training. Enkel de trainer kan hierop een uitzondering toestaan. Om hygiënische 
redenen is het dragen van badslippers in de douches verplicht. 
28. Na een wedstrijd wordt onder leiding van de afgevaardigde op een ordentelijke manier de 
gebruikte kledij ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier 
oplegt.  
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29. Jeugdspelers die door opzettelijke fouten, die niet in het spelbeeld van de wedstrijd passen, 
uitgesloten worden zullen hiervoor zelf de verantwoordelijk dragen. Zij zullen dan ook financieel 
opdraaien voor mogelijke kosten die hieraan verbonden zijn. De trainer zal deze uitsluiting evalueren 
en rapporteren aan het bestuur. 
30. De K.B.V.B eist dat elke speler van klein tot groot zich kan identificeren met een officieel document 
voorzien van foto. Elke jeugdspeler die niet beschikt over een identiteitskaart is verplicht een reispas 
af te Halen bij de gemeente (Kids-ID kaart, te verkrijgen op het gemeentehuis). Elke speler welke dit 
identificatiebewijs niet kan tonen aan de scheidsrechter mag niet deelnemen aan de wedstrijd. De 
club dreigt bovenop een boete de wedstrijd te verliezen met forfait cijfers. 
31. U6 tot U12 spelen uitsluitend met multistuds of sportschoenen. Afschroefbare studs zijn pas 
toegelaten vanaf U13. Niet tegenstaande is het, aldus heel wat medici, aan te moedigen om zoveel 
mogelijk te spelen met multistuds, ongeacht de weersomstandigheden. Heel wat knie- en 
heupgewrichten begeven het door het veelvuldige gebruik van  voetbalschoenen met 6 studs. Draag 
NOOIT uw voetbalschoenen van bij U thuis, omkleden gebeurt in de kleedkamer!        

Gezondheid en blessures 

32. Vertel je trainer of je eventueel nog andere sporten beoefent. Hij kan dan helpen overbelasting te 
voorkomen. 
33. Elke kwetsuur, hoe klein ook, dient voor de wedstrijd of training gemeld te worden aan de trainer. 
Deze zal aangeven wat er verder dient te gebeuren, al dan niet in samenspraak met de dokter of kiné. 
Geef duidelijk en ondubbelzinnig de duur van de afwezigheid door. Laat een kwetsuur volledig 
genezen vooraleer je terug begint te trainen.  

Studie en voetbal 

De combinatie studie-voetbal is perfect mogelijk mits een oordeelkundige studieplanning. Ze is 
bovendien aan te bevelen voor een gezonde en evenwichtige opvoeding: “Een gezonde geest in een 
gezond lichaam”. 
K.F.C.M.D. Halen stelt zich op het standpunt dat de studie altijd voorrang heeft op het voetbal. 
Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan op een training als gevolg van 
schoolverplichtingen, dan dient hij dit wel te melden aan de trainer. Deze zal hiervoor alle begrip 
tonen. 

Gericht naar de ouders: 
1. Het is belangrijk dat ouders de spelers als groep komen aanmoedigen en niet enkel en alleen hun 
kind . Voetbal is een ploegsport. Als supporter heeft U een voorbeeldfunctie. Onbetamelijk 
supportersgedrag van ouders zal in overweging genomen worden bij de eindbeoordeling speelkansen 
van de speler.  
2. Per ploeg zijn afgevaardigden uit de oudergroep noodzakelijk. Deze worden voor een volledig 
seizoen in hun functie bekrachtigd door het jeugdbestuur. Ploegafgevaardigden dienen onpartijdig te 
zijn en verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. Specifieke richtlijnen en taken worden hen door het 
bestuur meegedeeld. Volgens de KBVB moet er voor een goede orde minstens 1 afgevaardigde 
aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Indien er voor de aanvang van het seizoen zich geen vrijwilligers 
melden kan dit betekenen dat de desbetreffende ploeg in principe niet kan starten. Medewerking van 
ouders in de totale jeugdwerking is dus een noodzaak. 
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3. Richtlijnen aan de spelers tijdens trainingen en wedstrijden worden enkel door de 
jeugdcoördinatoren, trainer of zijn aangestelde vervanger gegeven en zeker niet door de ouders. 
4. De jeugdwerking staat steeds open voor opbouwende kritiek. Wij gaan echter niet in op kritiek die 
gegeven wordt tijdens of onmiddellijk na wedstrijden, in de kantine of langs het terrein. Indien men 
zich niet kan vinden in beslissingen van bestuur, coördinatoren of trainer maakt men een afspraak bij 
voorkeur met de direct betrokken persoon om het probleem in alle rust te bespreken. 
5. Het vervoer bij de uitwedstrijden wordt verzorgd door bereidwillige ouders. Mogen we er dan ook 
op rekenen dat niet altijd dezelfde ouders hiervoor instaan. Vervoer zeker nooit meer personen dan 
toegelaten in je voertuig. 
6. Voor de ouders en begeleiders bij gebruik van de keuken, gelieve steeds melding te maken hiervan 
a.u.b. bij de kantineverantwoordelijke, zorg ervoor dat nadien ook alles opgeruimd wordt. 

De 10 geboden van Fair Play 
1. Speel sportief 
2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies 
3. Volg de regels van het spel 
4. Respecteer tegenstanders / ploegmaats / scheidsrechters / officiëlen / trainers / afgevaardigden / 
vrijwilligers / supporters 
6. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen. Promoot het voetbal 
7. Verwerp corruptie / drugs / racisme / geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport 
8. Help anderen om aan deze verleidingen te weerstaan 
9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak 
10.Verbeter de wereld dankzij het voetbal.   

Activiteitenkalender KFCMD Halen Jeugd 
  
Wafelverkoop  : 5 oktober 2019 
Ploegenvoorstelling : 12 oktober 2019 
Clubdag  : 7 december 2019 
70, 80 & 90’s fuif : 25 januari 2020 
Restaurantdagen : 14-15 maart 2020 
 
 

mailto:jeugd@kmdhalen.be

