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Vijf jaar geleden telde onze club in totaal 175 spelers. Nu tellen we maar liefst 460 leden, waarvan 400 jeugdspelers. 
Deze jeugdspelers nemen een centrale plaats in in onze jeugdopleiding. We doen er alles aan om onze club voor de 
jeugd zo kwaliteitsvol en aantrekkelijk mogelijk te maken. In onze mooie club kunnen ouders en vrijwilligers het heel 
goed met elkaar vinden. Onze club is veel meer dan louter voetbal. We hebben een duidelijke visie en zetten respect 
voorop. Vijf jaar geleden begonnen we te schrijven aan een compleet nieuw en positief verhaal waar jullie nu ook deel 
van uitmaken. Jeugd staat gelijk aan toekomst en we doen er alles aan om elk jaar enkele jeugdspelers te laten 
doorstromen naar het eerste elftal, ons Fanion team. Onze meisjes proberen we op hun beurt te lanceren bij onze 
bevriende damesploegen van FWDM (de Famkes uit Merkem). 

De sportieve doelstellingen worden opgesteld door de coördinatoren en de sportieve jeugdcel. Deze doelstellingen 
vormen een logische opbouw in de ontwikkeling van de jonge voetballer. We streven ernaar elke speler op het juiste 
moment op de juiste manier te prikkelen en hem/haar naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen zonder daarbij 
afbreuk te doen aan het voetbalplezier of de groepssfeer. Een goed contact met de ouders is hierbij ook belangrijk. 
Jullie zijn een heel belangrijke schakel in het stimuleren en aanmoedigen van de favoriete sport van jullie zoon/dochter. 
Daarom is een positieve 12e MAN aan de zijlijn van primordiaal belang. 

We hopen met onze Jeugdopleiding bij te dragen tot het uitbouwen van een recreatieve of professionele voetbalcarrière 
van onze jeugdspelers. 

Soms loopt het in een goede structuur helaas nog wel eens fout. Om dit tot een minimum te herleiden hebben we 
interne reglementen opgesteld voor spelers, ouders, trainers, coördinatoren en bestuursleden. Goede afspraken zijn 
dus zeker nodig voor een goede dagdagelijkse werking. Ondanks de afspraken die we in ons Huishoudelijk Reglement 
hebben uitgeschreven is het mogelijk dat er meningsverschillen opduiken tussen verschillende partijen. Op zich is dit 
geen probleem, zolang dit gebeurt met respect voor de tegenpartij. 

Ouders worden geacht dit reglement te respecteren, het vormt een leidraad in de loopbaan van uw kind bij KSV 
Diksmuide. 
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BIJ WIE KAN JE MET JE VRAGEN TERECHT? 
Vragen van sportieve aard -> de trainer en de coördinator van uw zoon/dochter 

Coödinatie onderbouw (Messi t.e.m. U9): 

− Nico Vanden Berghe - 0474/560 568 – vandenberghenico@hotmail.com 

− Nick Vanden Berghe – 0474/628475- Nick.vandenberghe94@gmail.com 

Coördinatie middenbouw (U10 t.e.m. U13): 

− Dries Watthy – 0496/155149 – dries.watthy@outlook.com 

− Matthias Morent – 0496/760968 - matthias.morent@hotmail.be 

Coördinatie bovenbouw (U14 t.e.m. U19): 

− Kurt Clauw – 0486/573856– kutclauw@hotmail.com 

− Brian De Bock – 0485/182767 - briandebock@gmail.com 

Indien je geen gehoor krijgt bij je trainer of coördinator, dan kan je terecht bij het jeugdbestuur. Hiervoor zullen 
onderstaande jeugdbestuursleden als aanspreekpunt/vertrouwenspersoon fungeren: 

− Jürgen Casier - 0474/321682 – jrgen.casier@gmail.com 

− Wim Devos – 0475 475695 - wim.devos@agent.beobank.be 

− Koen De Hantsetters – 0475 694430 – kdh@almax-easyLab.com 

Vragen van sociale aard -> Frank Desmet – 0476/242786 - frank.de.smet@scarlet.be 

Ook met persoonlijke problemen die (on)rechtstreeks een gevolg kunnen hebben op het functioneren binnen 
KSV Diksmuide kan men (indien jullie dit wensen) bij iemand van ons jeugdbestuur terecht. Hier wordt uiteraard 
de nodige discretie verzekerd. 

Het jeugdbestuur en haar vrijwilligers zullen over alle geledingen van de club (spelers, ouders, trainers,…) waken over 
de te volgen afspraken. We hopen hierbij op iedereen zijn of haar positieve inbreng. Indien er (herhaaldelijk) 
inbreuken vastgesteld worden, zullen de betrokken personen uitgenodigd worden voor een gesprek. Enkele typische 
voorbeelden zijn: negatief gedrag langs de zijlijn of druk zetten op trainers (ouders), het verstoren van de training 
(spelers), het te laat beginnen van de training (trainers). Indien het jeugdbestuur tussenbeide moet komen zullen zij 
steeds op een serene manier en met respect voor beide partijen bemiddelen. Samen zoeken we dan naar een 
aanvaardbare oplossing voor alle betrokken partijen. Indien dit echter toch niet lukt, zullen beslissingen genomen 
worden die het goed functioneren van de club niet in het gedrang brengen. Bij deze garanderen we ook een 
discrete omgang met de aangereikte informatie of gevoerde gesprekken. 

Vragen over kledij -> Sabine Annys – 0476/800201 – sabineannys@live.be 

Alle info rond bestellingen kledij, leveringen,… kan je bij haar opvragen. Je neemt best contact met haar op via 
mail PSD. 

Vragen ivm verzekering bij sportongeval -> Noel Vanacker – 0495/431906 – vanackernoel@skynet.be 
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Indien je zoon/dochter een blessure oploopt tijdens de training of match moeten jullie contact nemen met Noel 
Vanacker om alles correct af te handelen. Een te volgen stappenplan alsook het in te vullen attest kunnen jullie 
terugvinden op de onze website: https://www.ksvdiksmuidejeugdacademie.be/sportongeval/  

Vragen ivm nieuwe inschrijvingen in onze club verlopen via onze scout -> Herman Verstraete - 0497/ 74 33 81 - 
herman.verstraete@telenet.be 

Ken je iemand die bij onze club wil aansluiten, mag je onze scout Herman Verstraete contacteren. Hij zal dit 
dan verder opvolgen. 

Vragen indien je je als vrijwilliger wil engageren in onze club of info over lidgeld-> Koen De Hantsetters -0475/694430 
– kdh@almax-easyLab.com 

Misschien nog de belangrijkste contactpersoon: Koen De Hantsetters. Bij hem kan je terecht als je je wil 
engageren als vrijwilliger op onze club. Denk niet: een ander zal het wel doen. Denk wel: vele handen maken 
licht werk. Zo breiden we ons team van vrijwilligers steeds verder uit. 
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AFSPRAKEN SPELERS – algemeen 

- Elke speler begroet bij aankomst op de club de trainers/coördinatoren en medespelers. 
 

- Je spreekt je opleider aan met ‘trainer’. 
 

- Wanneer de trainers/coördinatoren het woord nemen, letten alle spelers goed op. 
 

- Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing,... ) gedragen tijdens de training of 
wedstrijd.  
 

- We willen een positieve club zijn: obscene en beledigende taal kunnen dus niet, racisme of 
onverdraagzaamheid zal zowel op het veld als naast het veld niet getolereerd worden. 
 

- Jullie moeten proberen om steeds jullie eigen grenzen te verleggen, zonder de ploeg uit het oog te verliezen. 
We sluiten niemand uit. 
 

- Spelers beleven hun sport op een gezonde, agressieve manier met respect voor hun medespelers en 
tegenstanders. 
 

- Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is schriftelijke toestemming van de club vereist. Je 
verwittigt hiervoor je trainer en coördinator.  

 
- Spelers hebben respect voor het materiaal van de club, het materiaal van medespelers en hun eigen materiaal. 

 
- Indien ik tot de interprovinciale selecties behoor weet ik dat dit extra inspanningen zal vragen. Ik ben bereid 

hier ten volle voor te gaan. Wanneer trainers vragen om een hersteltraining of stabiliteitsoefeningen te doen, 
extra bij te trainen, op mijn voeding te letten, genoeg rust te nemen,... zal ik mij daarvoor inzetten. Ik wil mijn 
plaats in de interprovinciale selectie verdienen. 

 
 
AFSPRAKEN SPELERS – kledij 

- Trainen doen we altijd in onze KSVD outfit. 
 

- Op match komen we aan op de club in onze KSVD training, we verlaten ook zo de club. 
 

- Voorzie alle KSVD kledij van je naam. 
 

- Verloren voorwerpen worden verzameld in het washok naast de kantine. 
 

- Scheenbeschermers zijn verplicht op training tot en met U13. 
 

- Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens alle matchen. 
 

- Tot en met U15 speelt iedereen met vaste studs. Op onze kunstgrasvelden is het verboden om met ijzeren 
studs te spelen. Voorzie dus telkens de nodige reserveschoenen indien er eens onverwachts van veld wordt 
gewisseld. 

 
- Vanaf U17 voorziet elke speler ook voetbalschoenen met ijzeren studs (bij veel regen op natuurgras is dit zeker 

geen overbodige luxe). 
 

- Zorg dat jullie voetbalschoenen steeds gepoetst zijn. 
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- Pas je trainingskledij aan het weer aan. Wanneer het veel regent en je hebt geen regenjas bij, dan zal je de 
training ontzegd worden. 

 
- Als de gevoelstemperatuur minder is dan 10°C (begin november  - eind februari) dan is het verplicht te trainen 

in lange broek (of legging) en trui met lange mouwen. Ook hier zal de je de training ontzegd worden indien je 
niet voorzien bent 

 
- Spelers/ouders zorgen zelf dat kledij wordt bijbesteld wanneer deze stuk of verloren gegaan is, zodat iedereen 

verder uniform de club vertegenwoordigt. 
 

AFSPRAKEN SPELERS – kleedkamer 

- De kleedkamer is geen speelplaats en is enkel toegankelijk voor spelers, trainers en teambegeleiders. Enkel 
bij U6 en U7 mag één ouder per speler helpen in de kleedkamer. 
 

- De materiaalruimte mag enkel betreden worden door de spelers in het bijzijn van de trainer. 
 

- Door trainingen en matchen worden zoveel als mogelijk vaste kleedkamers toegewezen. 
 

- Spelers hebben respect voor het materiaal in de kleedkamers en gebruiken, indien ze afval hebben, de juiste 
PMD of restafval vuilnisbakken. 

 
- Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche! 

 
- In de kleedkamer mogen geen GSM’s gebruikt worden, uitgezonderd als de trainer toestemming geeft. Je GSM 

meebrengen, doe je op eigen verantwoordelijkheid. 
 

- Waardevolle voorwerpen breng je niet mee naar de training of wedstrijd. 
 

- De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen 
de deuren getrapt. Indien dit toch gebeurt en schade wordt vastgesteld, zal de club naargelang de 
omstandigheden optreden en het individu of de ploeg verantwoordelijk stellen. 

 
- Wanneer je actief was op natuurgras, worden de voetbalschoenen buiten afgedaan, voordat je de kleedkamers 

betreedt. 
 

- De schoenen worden buiten gereinigd. Dit gebeurt niet in de gangen, kleedkamers of onder de douche. 
 

- De kleedkamers en terreinen worden na elke training en wedstrijd steeds in propere staat achtergelaten. 
Spelers, trainers en afgevaardigden zijn hiervoor verantwoordelijk. Kleedkamers worden vanaf U10 door de 
spelers gereinigd volgens een beurtrolsysteem. 
 

- Na de training wordt  het trainingsmateriaal verzameld door de spelers en wordt deze  naar het materiaalhok 
gebracht. 

 
- Verplaatsbare doelen worden tijdens de trainingen vastgezet en na de training terug op de daarvoor 

voorziene plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen. 
 

- Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.  
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AFSPRAKEN SPELERS – training 

- Je bent 15 minuten voor de start van de training aanwezig in de kleedkamer. 
 

- Voorziene afwezigheden moeten vooraf via de PSD applicatie doorgegeven worden (liefst tegen de dag 
ervoor). Geef hier ook de juiste reden op! 

 
- Onvoorziene afwezigheden moeten vooraf via de PSD applicatie doorgegeven worden (liefst tegen 16u). Geef 

hier ook de juiste reden op! 
 

- Afwezigheden voor de trainingen worden NIET via andere sociale media doorgegeven. 
 

- Aan- of afwezigheden op training kunnen doorslaggevend zijn voor een eventuele selectie of niet-selectie 
voor de wedstrijd. 

 
- Ook voor de techniektraining en keepertraining moet je tijdig melden indien je afwezig zal zijn. 

 
- Spelers tot en met U13 wachten na de training niet op de parking, of aan de straat! Wanneer er nog niemand 

aanwezig is om je op te halen, wachten jullie in de kantine. 
 

- Zorg voor aangepaste kledij bij elke weersomstandigheid. 
 

- Tot en met u13 is het dragen van scheenbeschermers verplicht op de training. 
 

- Spelers wachten op toestemming van de trainer om het trainingsveld te betreden bij het begin van de training 
of te verlaten bij het einde van de training, dit gebeurt in groep! 

 
- Spelers zorgen dat ze met inzet, motivatie en concentratie op het veld staan. Wanneer dit niet het geval is, 

zal gevraagd worden de training te verlaten. Spelers blijven als dit voorvalt wel aanwezig op de club! Zij mogen 
de club niet verlaten voor het einde van de training! 

 
- Wanneer door omstandigheden een alternatieve training gegeven wordt, dient iedere speler hier op aanwezig 

te zijn. 
 

- Wanneer ik met de fiets naar de training kom zorg ik dat deze in orde is zodat ik mij met goed werkende lichten 
op een veilige manier kan verplaatsen. 

 

 

AFSPRAKEN SPELERS – wedstrijd 

- Bij wedstrijden ben je uiterlijk 1u15 (U14-U15-U16-U17-U19), 1u (U10-U11-U12-U13), 45’ (U7-U8-U9) voor 
aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig. 
 

- Iedereen die geselecteerd wordt voor de match moet minstens 50% van de wedstrijd gespeeld hebben. Zie 
panathlon verklaring. 

 
- Bij grote spelersgroepen kan af en toe op wedstrijddagen gewerkt worden met een systeem van 

thuisblijfbeurten. Wij proberen dit op te vangen door spelers te laten aantreden met clubs met wie we een 
samenwerkingsverband hebben. Wij rekenen erop dat onze spelers die aantreden bij een andere club 
waarmee wij een samenwerkingsverband hebben,  dezelfde inzet en enthousiasme aan de dag leggen en het 
beste van zichzelf geven met een positieve attitude. 
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- Als speler of ouder mag je wel eens uitleg vragen over het hoe en waarom van de ploegsamenstelling, maar we 
verwachten dat je dat doet op een rustige manier, zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de trainer 
past. Het is echter niet de bedoeling dat elke stap of elk initiatief steeds door de trainer of de 
jeugdcoördinator dient uitgelegd en/of verantwoord te worden. Door aan te sluiten bij KSV Diksmuide heb 
je vertrouwen in de trainersstaf en de medewerkers in de keuzes die zij maken. 

 
- Winnen is leuk maar zeker niet het belangrijkste en al zeker niet ten koste van de opleiding. Wij focussen ons 

op het leerproces en vinden de manier van voetballen veel belangrijker dan het resultaat.  
 

- We vragen dat er op sociale media geen uitslagen van wedstrijden verschijnen. 
 

- Het kan zijn dat een speler minder dan 50% speelt als de speler met een verkeerde wedstrijdmentaliteit of 
zonder fair-play op het veld staat. Een speler wordt niet vervangen omdat hij een foute beslissing maakt. 
Spelers moeten uit hun foute keuzes leren en nieuwe kansen krijgen. Het is dan wel aan hen om die te 
grijpen. 

 
- Spelers tonen tijdens het wedstrijdpraatje, opwarming en match volledige inzet, motivatie en concentratie 

 
- Trainers zullen proberen om alle spelers het volle vertrouwen te geven op het veld en hen trachten door middel 

van positieve coaching stappen te laten zetten. 
 

- Selecties gebeuren naast de individuele kwaliteit op basis van aanwezigheden, inzet en mentaliteit op 
training. Een selectie moet je verdienen, talent is hierbij niet voldoende, want je  speelt zoals je traint. 

 
- Met KSV Diksmuide spelen we dit jaar terug in de interprovinciale reeksen. Mogen wij vragen hiermee 

rekening te houden bij het plannen van uitstappen en nevenactiviteiten. Ongewettigd te laat komen voor een 
wedstrijd betekent dat je automatisch op de bank start of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. Deze 
beslissing hangt af van de trainer. Bij het te laat komen wordt er zeker verwacht dat je de trainer opbelt. 

 
- Na elke wedstrijd groeten we ongeacht het resultaat de scheids, de tegenstanders en hun trainers, onze 

supporters en de supporters van onze tegenstanders. 
 

- Na de wedstrijd verlaten we de kleedkamer in groep, en gaan we SAMEN naar de kantine. De 
afgevaardigde ziet erop toe dat de tafel na het nuttigen van drank en fruit opgeruimd wordt. 

 
- Hou ten allen tijde het motto “goede voetballers, mooie mensen” in ere. 

 
 

AFSPRAKEN SPELERS – evaluaties 

- Spelers worden 3 maal per seizoen geëvalueerd: 
− september: trainer-speler 
− december: trainer-speler-ouder 
− april: trainer-speler (-eventueel met ouders). 

 
- Bij een evolutiegesprek hebben we oog voor de vooruitgang die een speler gemaakt heeft en het niveau dat 

de speler op dat moment haalt. Er wordt gepeild naar de wederzijdse verwachtingen. Ook sterke punten en 
werkpunten worden aangehaald. Het gesprek gebeurt op een kindvriendelijke manier en is aangepast aan de 
leeftijd en het mentale niveau van de speler. Het gesprek wordt opgestart met enkele eenvoudige vragen. Op 
het einde van het gesprek worden er doelstellingen geformuleerd voor de rest van het seizoen.  
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- Vanaf een bepaalde leeftijd laten we de spelers ook een zelfevaluatie invullen. Spelers moeten zichzelf leren 
evalueren. Door te reflecteren, leren ze zichzelf beter kennen en denken ze na over hun positieve punten en 
aandachts- of werkpunten. Hoe beoordeelt de speler zijn eigen attitude? Is hij of zij (te) kritisch voor zichzelf? 
Een zelf evaluatiefiche kan de informatiebron zijn voor een constructief gesprek. 

 

 

AFSPRAKEN SPELERS – communicatie 

- Alle communicatie verloopt via PSD. 
 
- Onze besloten FB groepen werken ondersteunend, deze FB groepen zijn wel ideaal om onderling af te 

spreken ivm het vervoer naar wedstrijden. 
 

- Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Wij verwachten bij deze een 
onvoorwaardelijke loyaliteit tegenover onze club. 

 
- Onze club, trainers, spelers en ouders mogen op geen enkele manier via de sociale media in diskrediet 

gebracht worden. 
 

 

AFSPRAKEN SPELERS – studie en voetbal 

- Indien je verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden. Hiervoor zal steeds 
begrip getoond worden. 
 

- Tijdens de examens kan het trainingsritme aangepast worden voor de oudere leeftijdscategorieën. 
 

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

  
 
AFSPRAKEN SPELERS – blessures 

- Bij een kwetsuur kan je bij je afgevaardigde een ongevalsaangifte bekomen.  Deze kan je ook downloaden via 
de website. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld bij de verantwoordelijke (Noël Vanacker, 
Woumenweg 78, 8600 Diksmuide) ingeleverd te worden. De volledige procedure kan je ook raadplegen via 
het intranet van PSD of op onze website (lifestyle rubriek). 
 

- Communiceer de diagnose ook naar je trainer. 
 

- Bij kwetsuren of revalidatie kan er beroep worden gedaan op volgende personen: 
 

Clubdokter: Frank De Gendt – 058/597405 – www.dokter-degendt.be (online reservatie mogelijk) 
Kinesiste: Sahin Vanysacker – 0476/343909 - sahinvanysacker@hotmail.com 
Blessurepreventie coach: Ariane Ghekiere - 0497/029504 - airaneghekiere@hotmail.com 
Mental coach: Anouk Maertens – 0473/856768 - anouk-martens@hotmail.com 

 
- Na een blessure zal de speler moeten langsgaan bij onze blessure preventiecoach om toestemming te krijgen 

om de trainingen te hervatten. Het genezingsattest wordt vooraf binnengebracht bij Noel Vanacker. Geen 
genezingsattest is niet voetballen! 
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- Wanneer spelers overbelast zijn of in hun groeispurt zitten, kan door de trainers en revalidatietrainer beslist 

worden hun programma individueel aan te passen. Het is mogelijk dat zij kiezen om het aantal 
trainingsprikkels te verminderen of zelfs om een match of enkele matchen te rusten.  

 
- Documenten voor de blessureverzekering en genezingsattesten mogen enkel afgegeven worden aan Noel 

Van Acker (niet aan trainers, coördinatoren, kantinemedewerkers, …). 
 

- Tijdens langdurige blessures zien we je graag regelmatig de thuiswedstrijden van je ploeg bijwonen.  
 

 

AFSPRAKEN SPELERS – verzorging, voeding, lifestyle 

- Zie voedingsbrochure: http://www.ksvdiksmuidejeugdacademie.be/voedingsbrochure/ . 
 

- Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Zeker voor een wedstrijd! 
 

- Voeding is “de onzichtbare training”. 
 

- Snelle suikers doen de suikerspiegel heel snel stijgen in het bloed en kunnen bij overmatige consumptie leiden 
tot overgewicht.  
Voorbeelden: snoep, koeken, gebak, taart, frisdranken, druivensuiker, chocolade, ...  

- Trage suikers worden daarentegen trager afgebroken door het lichaam waardoor ze langer kunnen gebruikt 
worden als brandstof.  
Voorbeelden: graanproducten, aardappelen, deegwaren, rijst, peulvruchten, fruit, groenten, ...  

- Vooral deze laatste groep van (trage) suikers dienen het grootste aandeel te vormen binnen onze dagelijkse 
voeding. Het zijn waardevolle energiebronnen die langdurig brandstof zullen leveren tijdens het sporten. 
De snelle suikers kunnen nodig zijn om ons op een snelle manier van energie te voorzien (bv. na het sporten), 
maar mogen niet het hoofdaandeel zijn.  

- Voor een training of wedstrijd raden we aan een lichte, vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van 
koolzuurhoudende (Cola, Sprite, Fanta,… ) dranken wordt afgeraden.  

 
- Zorg dat je voor elke training een flesje water of dorstlesser bij de hand hebt. Gebruik hiervoor een 

hervulbare drinkbus. 
 

- Ook het opnemen van gezonde voedingsstoffen na training of wedstrijd wordt ten zeerste aangeraden. 
Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.  

 
- De maaltijd na de wedstrijd: zo vlug mogelijk herstellen van de energiereserves en vochtbalans. 

DUS GEEN: chips, cola, … niet meer bij onze jeugd na de wedstrijd! 
WEL: appel, fruitsap, … chocomelk, rijsttaartje! 

 
- Spelers en speelsters van de KSV Diksmuide jeugdacademie drinken in de kantine GEEN ALCOHOL! 
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AFSPRAKEN SPELERS – events 

- Bij clubevenementen ( vb eigen tornooien,..) wordt op de medewerking en verantwoordelijkheid van 
jeugdspelers gerekend.  

- Aan de hand van een schema en vaste afspraken bepaalt de jeugdopleiding welke leeftijdscategorieën hiervoor 
in aanmerking komen.  

- Wekelijks zullen eigen jeugdspelers via een beurtrol worden ingezet om jeugdwedstrijden (8vs8) in goede 
banen te leiden. Dit vanaf de categorie U16. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de vorming van onze 
jeugdspelers. 

- Trainers zien erop toe dat het wedstrijdschema voor scheidsrechters bij het begin van iedere maand ingevuld 
terugbezorgd wordt aan de verantwoordelijke. Wanneer je om één of andere reden moet afzeggen, zorgt de 
speler ZELF voor vervanging en geeft hij/zij die naam door aan zijn trainer.  

- Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer spelers de rol van scheidsrechter op zich nemen, dit bijdraagt tot hun 
ontwikkeling als voetballer. 

 

 

AFSPRAKEN ALS OUDER LANGS DE ZIJLIJN 

- Zie ook onze flyer 12e MAN. 
 

- Moedig het team steeds positief aan langs de zijlijn, ongeacht de stand van de wedstrijd. 
 

- Gebruik geen schunnige of oproerende taal. 
 

- Verwar supporteren niet met coachen en blijf steeds achter de omheining van het voetbalveld. 
 

- Laat het scheidsrechteren over aan de scheids. 
 

- Gesprekken over uw zoon/dochter met trainers hebben normaal enkel plaats tijdens de evolutiegesprekken (3x 
per seizoen). Indien er toch een dringend probleem is, maak je vooraf een afspraak met de betreffende 
persoon. Na een wedstrijd geldt de 48 uur regel. Tijdens deze sperperiode wordt er door de trainer of club 
geen verantwoording afgelegd. Een goeie analyse wordt zelden gemaakt onmiddellijk na de wedstrijd. Dit 
zowel bij winst als verlies. 

 
- Coördinatoren zullen op een vast spreekuur tijdens de week ter beschikking staan voor vragen, je maakt 

hiervoor vooraf een afspraak via een mail in PSD. In deze mail moet duidelijk de motivatie voor het gesprek 
vermeld staan! 

 
- Het clubbelang gaat boven het ploegbelang bij het doorschuiven van spelers.  Sportieve Jeugdcel en trainer 

beslissen in overleg wie doorgeschoven wordt. 

- Onderscheid jullie in positieve zin tegenover andere clubs zowel in gedrag, houding als positivisme 
 

- Het moet voor spelers, ouders, toeschouwers, afgevaardigden en trainers altijd mogelijk zijn om van voetbal te 
genieten in een veilige en positieve omgeving.  
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- Afbraakmentaliteit van ouders, naar gelijk welke opleider, scheidsrechter of speler op trainings- en/of 
wedstrijdmomenten, kan leiden tot het niet oproepen van de jeugdspeler bij een volgende wedstrijd of 
training. Laat jeugdspelers daarom niet de dupe zijn van het ongewenste, negatieve gedrag van ouders. 

 
- Winnen is niet het hoofddoel, focus op het proces, niet op het resultaat. 

 
- Vermijd negatieve emotionele reacties tegenover trainers, spelers, scheidsrechters 

 
- Wees massaal aanwezig om jullie zoon/dochter aan te moedigen 

 
- De dug-out is enkel toegankelijk voor sportieve leiding en spelers. Zowel op wedstrijden als tijdens de 

trainingen. 
 

- Van bij aanvang van de training/wedstrijd (betreden kleedkamer) tot aan het einde van de 
training/wedstrijd (verlaten kleedkamer) laten de ouders zich niet in met de sportieve opleiding van hun 
kinderen.  Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer. 
Gedurende deze momenten dienen zij de trainer en de afgevaardigde te beschouwen als hun (sportieve) 
opvoeders. 
 

- Langs onze velden geldt een algemeen rookverbod. 
 

- Normaal gezien wordt er voor elke 11 v 11 wedstrijd een officiële scheidsrechter voorzien.  Voor de 8 v 8 
schakelen we dan weer jeugdspelers in van de oudere ploegen. We doen graag beroep op ouders als 
scheidsrechter voor de 5 v 5 wedstrijdjes.  Wie zich geroepen voelt, graag een seintje aan één van de 
trainers of clubmedewerkers. Naast onze blijk van waardering ontvang je eveneens 2 consumptiebonnen 
en een vergoeding van 5€. 

 
 

AFSPRAKEN ALS OUDER THUIS 

- Let er op dat uw zoon/dochter voldoende rust, en dit zeker de avond voor de wedstrijd. 
 

- Zorg voor een gevarieerde en gezonde voeding (hierdoor presteren spelers fysiek beter). 
 

- Spelers nemen bij elke training en match een herbruikbare drinkfles mee. 
 

- De sportieve ontwikkeling is belangrijk, maar het gezinsleven, schoolwerk en algemeen welbevinden is even 
belangrijk. 

 
- Stimuleer uw zoon/dochter om elke training en match stipt aanwezig te zijn. 

 
- Toon belangstelling voor de sport van uw zoon/dochter door hen te steunen tijdens de matchen. 

 
- Stimuleer uw zoon/dochter dat ze ook jullie positieve vibe meenemen naar het voetbal door een positieve 

houding tegenover alle medewerkers en tegenstrevers. 
 

- Leg geen druk op je kind, soms is na een match luisteren veel waardevoller dan zelf te spreken. 
 

- Luister naar wat jullie kampioen jullie te vertellen heeft en help zo eventuele problemen snel te detecteren en 
te melden. 
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- Leer uw kind stap voor stap de eigen sportzak klaar te maken. Kanjers dragen hun sportzak ook zelf, leer hen 
beetje bij beetje meer zelfstandigheid. 

 
- We vragen jullie loyaliteit tegenover onze club KSV Diksmuide. 

 
- Wanneer jullie zoon/dochter door een andere club benaderd wordt, verwachten wij dat dit gemeld wordt aan 

de betrokken coördinator. 
 

- Bij onze jongste spelers verwachten we dat de ouders de afwezigheden op training correct en op tijd 
doorgeven via de PSD app, de oudere spelers doen dit zelf. 

 
- Wanneer een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd dan verwachten we dat dit ten laatste op 

woensdag gemeld wordt (bij geplande afwezigheid wel zo snel mogelijk), zo kunnen de selecties onmiddellijk 
correct opgemaakt worden door onze trainers. 
 

- Facebookgroepen van onze ploegen dienen als ondersteuning. Wie wil meewerken aan het positieve klimaat 
in onze club mag hier gerust foto’s en opmerkingen posten. Uitslagen van wedstrijden worden nooit 
vermeld! Deze zijn in onze opleiding van ondergeschikt belang. Bij onze club ligt de focus op het proces! 

 
- Het indiscridiet brengen van de club is uit den boze. 
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Charter voor het positief supporteren 

 

- bij jeugdwedstrijden staan kinderen op het veld, ook bij de tegenstander 
 

- al onze medewerkers, trainers, ploegverantwoordelijken zijn in de eerste plaats vrijwilligers 
 

- we hebben respect voor spelers, trainers, ploegafgevaardigden, scheidsrechters en de tegenpartij 
 

- laat het coachen aan de trainers over 
 

- voetbal is een hobby, maak het leuk voor iedereen 
 

- zonder scheidsrechters geen voetbal 
 

- supporter steeds positief, zeker als de ploeg het moeilijk heeft 
 

- sta als 12e man achter jullie team 
 

- gun alle spelers tijd, ze moeten nog zoveel leren 
 

- we verliezen of winnen als ploeg 
 

- er is een groot verschil tussen verliezen en niet winnen 
 

- we focussen op het proces, niet op het resultaat 
 

- hou steeds “goeie voetballers, mooie mensen” in gedachte 
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