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VOORWOORD 
 
Beste spelers, 

Beste ouders en sympathisanten, 

 

We heten jullie in naam van het bestuur, de trainers en alle medewerkers van harte welkom 

bij VKSO Zerkegem.  

 

Bij VKSO Zerkegem zijn alle kinderen en jeugdspelers welkom die willen leren voetballen. 

Onze visie als voetbalclub is dat wij alle spelers willen helpen om hun voetbaltalent verder te 

ontwikkelen en hen daarin ten volle willen ondersteunen.  

 

De laatste jaren zijn wij trots op de evolutie van het aantal jeugdspelers en de kwaliteit dat 

we kunnen aanbieden dankzij de kwalitatieve trainingen met gediplomeerde en/of ervaren 

trainers. Nieuwe trainers die enthousiast zijn worden opgeleid en bijgestaan om een 

maximale ontwikkeling van de spelers te garanderen.  

Ons doel is dan ook om zoveel als mogelijk jeugdspelers kansen te bieden om door te 

stromen naar het eerste elftal. We werken daarbij op het niveau en tempo van iedere speler.  

 

We streven ernaar om elke speler tijdens het voetbalseizoen voldoende speelgelegenheid te 

geven. Hiervoor wordt dan ook indien nodig samengewerkt met andere ploegen in de 

gemeente en worden er spelers onderling uitgewisseld. 

 

Naast de spelers stimuleren wij alle trainers om zich regelmatig bij te scholen om op deze 

manier de jeugdopleiding nog beter te maken. 

 

Graag willen wij jullie via deze infobrochure informeren over de werking van onze 

voetbalclub. Hebben jullie nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen ! 

 

We danken jullie voor het vertrouwen in VKSO Zerkegem en wensen iedereen alvast een 

mooi voetbalseizoen toe! 
 
Veel voetbalplezier! 

Marc Flederick 

Jeugdcoördinator  
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MISSIE EN VISIE 
 

 

MISSIE 
 

VKSO Zerkegem is een voetbalvereniging die spelers, trainers, ouders en vrijwilligers 

samenbrengt. Als club bieden we iedere speler een kwalitatieve opleiding, waarbij kinderen 

en jongeren centraal staan. Elke speler moet zijn capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen, 

ongeacht talent, afkomst of geslacht. We zijn sportief ambitieus, maar competitie is niet onze 

enige doelstelling. Wij willen een gezonde club zijn waar iedereen zich thuis voelt en respect 

heeft voor elkaar, waar fair-play en gezelligheid voorop staan. 

 

VISIE 
 

VKSO Zerkegem heeft een visie ontwikkeld die voor ons een belangrijke leidraad vormt bij 

onze jeugdopleiding.  

Spelvreugde en enthousiasme zullen bij ons op de eerste plaats komen om elke speler 

individueel aan de top van zijn/haar kunnen te brengen. Hiervoor willen wij samen met onze 

vrijwilligers en medewerkers een kwalitatieve- en complete jeugdopleiding- en begeleiding 

aanbieden die vervolgens moet leiden tot een eerste elftal dat zoveel mogelijk bestaat uit 

talentvolle jeugdspelers uit onze eigen jeugdopleiding.  

Onder kwalitatieve- en complete jeugdopleiding- en begeleiding verstaan wij:  

• Sport- en spelvreugde in een familiale clubsfeer  

• Een jeugdopleiding op een voor iedereen zo hoog mogelijk niveau, rekening houdend 

met de beperkingen en kwaliteiten van elke speler  

• De vervulling van een sociale- en maatschappelijke rol door ieder kind gelijke kansen te 

bieden via het voetbal  

• Een zo groot mogelijke doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal  

• Een jeugdwerking met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en ervaren begeleiders  

• Een respectvolle houding tegenover elkaar en tegenover anderen om de totale 

plezierbeleving in een familiale clubsfeer te garanderen 
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JEUGDBESTUUR 
 

 

NAAM FUNCTIE E-MAIL TELNR 

Marc Flederick Jeugdcoördinator  marc.flederick.vkso@outlook.com 0476 578 628 

Stijn Deblauwe TJVO – 

Tornooiverantwoordelijke 

stijn_deblauwe@telenet.be 0473 91 22 38 

Tom Vereecken Bestuurslid – secretaris tomvereecken@gmail.com 0486 12 02 07 

Patrick Cardon Bestuurslid patrickcardon@telenet.be 050 81 15 08 

Patrick Bomberna Bestuurslid patrick.bomberna@telenet.be 0491 39 49 27 

Marina Lievens Bestuurslid 

Gerechtelijk correspondent 

marina.lievens@proximus.be 0478 43 15 27 

 
 

SPORTIEVE CEL 
 

 

De aanwezigheid van een sportieve cel is voor een voetbalclub zeer belangrijk en richt zich 

op volgende taken:  

• De missie en de doelstellingen van de voetbalopleiding concretiseren 

• Bespreking van de doorstroming van de jeugd (effectiviteit van de opleiding) 

• Bespreking van de gerichte individuele opvolging, evaluatie en begeleiding 

• Bespreking en goedkeuring van het opleidingscurriculum voor de jeugd (spelconcept, 

spelsysteem, opleidingsplan, trainingsaanpak, wedstrijdaanpak…) 

• Formulering van spelers behoefte (profielen) naar de A-kern toe 

 

Leden sportieve cel: 

• Wim Feys, trainer U7 – U17 – U21 

• Timothy Scheyving, trainer U11 – U17 – U21 

• Manu Vandommele, trainer U10 

 

  

mailto:marc.flederick.vkso@outlook.com
mailto:stijn_deblauwe@telenet.be
mailto:tomvereecken@gmail.com
mailto:patrickcardon@telenet.be
mailto:patrick.bomberna@telenet.be
mailto:marina.lievens@proximus.be
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LIDGELD 
 

U6 70 EUR 

U7 tot en met U15 170 EUR 

U17 190 EUR 

U21 220 EUR 

 
In het lidgeld van U6 tot en met U21 is inbegrepen: 
• Aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalband 
• Verzekering tegen lichamelijke ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden 
• Wedstrijdkledij 
• Een drankbonnetje bij thuiswedstrijden  
• Deelname aan trainingen, wedstrijden en tornooien 
• Trainingspak van VKSO Zerkegem  
• Drinkfles  

 
 
 
 
 
 

Gelieve het lidgeld voor 15 augustus over te schrijven op rekeningnummer:  
BE84 1030 4473 5559 van VKSO Zerkegem met vermelding: 
 ‘LIDGELD 2020-2021 – NAAM SPELER – PLOEG 
 
 
 

TERUGBETALING MUTUALITEIT 
 
De Vlaamse ziekenfondsen/mutualiteiten voorzien een tussenkomst voor het 
inschrijvingsgeld bij een sportclub. Het bedrag dat wordt terugbetaald varieert van 
ziekenfonds/mutualiteit tot ziekenfonds/mutualiteit. 
De formulieren kan je terugvinden op onze website (algemene info) en op de website van je 
ziekenfonds/mutualiteit. Deze formulieren moeten door de club worden ingevuld en kan je 
afgeven in de kantine aan Marina Lievens. 
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GDPR - INFOFICHE 
 
Conform de nieuwe Europese privacywetgeving moeten we voortaan ook toestemming 
vragen voor het maken en publiceren van foto’s van onze spelers. Je kan deze toestemming 
geven bij het invullen van de infofiche. Deze toestemming kan overigens op elk moment 
opnieuw worden ingetrokken. 
 
Iedere speler, trainer en medewerker bij VKSO Zerkegem dient een infofiche in te vullen.  
De infofiche vind je terug op de website van VKSO Zerkegem.  
 
Alle ingezamelde informatie is conform de wetgeving rond de privacy enkel voor intern 
gebruik binnen de club onder andere om vlot te communiceren met spelers en ouders). Er 
zullen nooit gegevens worden gedeeld met derden. Onze volledige privacyverklaring kan je 
lezen op onze website. Wie inzage wil in de gegevens die onze club over hem of haar heeft 
opgeslagen, kan dat door te mailen naar info@vksozerkegem.be. 
 
 
 

VERZEKERING EN FORMALITEITEN BIJ KWETSUREN 
 
Alle spelers zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen, zowel op training als tijdens 
de wedstrijden.   
Ben je als speler het slachtoffer van een voetbalongeval tijdens een wedstrijd of training zal 
men naargelang de ernst een dokter of een ziekenhuis raadplegen. Dit kan uiteraard ook 
door de ouders achteraf gedaan worden, indien de klachten pas daags nadien optreden.  
 
Aangifte van het ongeval: 
• Laat het ongevallenformulier zo snel mogelijk invullen door de arts.  

Dit formulier kan je bekomen in de kantine bij Marina Lievens (= gerechtelijk 
correspondent), je trainer/afgevaardigde of je kan dit formulier downloaden op de 
website van VKSO Zerkegem. 

 
Zorg er vooral voor dat alle persoonlijke gegevens zijn ingevuld en dat de dokter het 
formulier heeft ondertekend. Laat bij de minste twijfel ook kinesitherapie voorschrijven 
(zo moet je achteraf niet meer teruggaan).  
 
Vul zelf op de andere zijde van het formulier ‘Aangifte van ongeval’ de volgende items 
in: 

- Naam en voornaam slachtoffer 
- Geboortedatum 
- Adres slachtoffer 
- Functie slachtoffer 
- Tijdens welke wedstrijd of training het ongeval heeft plaatsgevonden:  
 Datum, uur en locatie van het ongeval 
 Omstandigheden van het ongeval 

mailto:info@vksozerkegem.be
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Dit formulier moet samen met een zelfklever van je zoon/dochter van het 
ziekenfonds/mutualiteit na het ongeval afgeleverd worden bij de gerechtelijk 
correspondent van VKSO Zerkegem: 
Marina Lievens 
Bekegemstraat 2 
8490 Zerkegem of in de kantine van VKSO Zerkegem.  
 
Het formulier moet ten laatste 10 dagen na het ongeval binnen zijn! 

 
De club zorgt er dan voor dat dit formulier bij de verzekering terecht komt.  
Daarna moet je bij je ziekenfonds/mutualiteit laten weten dat je een sportongeval hebt  
opgelopen.  
 
Tijdens het genezingsproces:  
• Een 10-tal dagen na het indienen van het ongeval ontvangt VKSO Zerkegem een 

ontvangstbewijs van de voetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te hebben 
ontvangen. De gerechtelijk correspondent bezorgt je het formulier (= ook 
genezingsattest) dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.  

• Betaal alle rekeningen van ziekenhuis, dokter, apotheker, kine, ... Zijn er meer kine-
beurten nodig dan opgegeven bij de aangifte, bezorg de gerechtelijk correspondent dan 
hiervan een doktersattest VOORALEER de nieuwe reeks aanvangt.  

 
U bent hersteld van het ongeval: 
• Laat de dokter het genezingsattest invullen. 
• Bezorg de gerechtelijk correspondent dit genezingsattest.  

Het genezingsattest wordt opgestuurd naar de KBVB. Indien deze regeling niet 
gerespecteerd wordt, loop je het risico dat bij een tweede ongeval alle 
tegemoetkomingen geweigerd worden. De datum vermeld op het ‘Attest van genezing’ is 
geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten. 

• Verzamel alle (betaalde) rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging en vraag aan je 
mutualiteit een 'attest van tussenkomst' voor de gedane onkosten. Indien kine werd 
verstrekt, vraag dan een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.  

• Maak onderstaande documenten over aan de gerechtelijk correspondent van de club. 
Van zodra de KBVB het verschuldigde bedrag (minus een vrijstelling van € 10.40) aan 
de club overmaakt, word je via e-mail verwittigd hoe je dit bedrag kan recupereren. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
 
Waardevolle voorwerpen (uurwerken, kettingen, GSM, MP3, …) worden meegebracht op 
eigen risico!  
VKSO Zerkegem is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.  
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KLEDIJ 
 
Bij iedere wedstrijd wordt de clubkledij van VKSO Zerkegem gedragen.  
Uniformiteit is voor onze club heel belangrijk. Eenzelfde training, polo,.. versterkt ook het 
groepsgevoel en band met de club. We willen dat elke speler fier is op zijn club. 
 
In het lidgeld is een training van VKSO Zerkegem voorzien. Om deze training aan te kopen 
wordt een voucher voorzien ter waarde van 50 EUR die je kan gebruiken om je bestelling te 
plaatsen via de webshop. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om vrijblijvend 
bijkomende kledij en/of een sporttas aan te kopen.  
 
De club stelt een wedstrijdshirt ter beschikking. Het shirt zal na iedere wedstrijd ingezameld 
en gewassen worden, en door de afgevaardigde of trainer van de ploeg terug meegebracht 
worden voor de volgende wedstrijd.  
 
De spelers voorzien verder zelf in voldoende trainingskledij. Er worden in dit verband door de 
club geen specifieke verplichtingen opgelegd.  
Zorg ook zelf voor scheenbeschermers voor trainingen en wedstrijden.  
 
 

AANKOOP SPORTKLEDIJ EN SPORTTAS VIA DE WEBSHOP 

 
 
Na de inschrijving voor het nieuwe voetbalseizoen kan je via de webshop een training 
bestellen. Bij inschrijving als speler ontvang je een voucher ter waarde van 50 euro. Dit is 
een bedrag dat goed is voor de aankoop van een training van VKSO Zerkegem (jas en 
broek). Indien de training nog bruikbaar is voor een seizoen, kan uit het ander aanbod op de 
webshop gekozen worden.  

Uiteraard mag je ook meer bestellen in de shop. De meerprijs is zelf onmiddellijk te betalen, 
de levering van het materiaal gebeurt op de club en kan niet zelf afgehaald worden.  

De website om te bestellen is https://www.webshop-jes-sports-bredene.be/263-vkso-
zerkegem met eenmalige kortingscode ZERKEGEM2122 (vanaf 10 juli 2021) * 

De bestelling kan je zelf rechtstreeks plaatsen via de webshop of via de 
webshopverantwoordelijke Tom Vereecken op volgend e-mailadres: 
tomvereecken@gmail.com. 
 
Bij de bestelling dien je rekening te houden met een levertermijn van vier weken.   

https://www.webshop-jes-sports-bredene.be/263-vkso-zerkegem
https://www.webshop-jes-sports-bredene.be/263-vkso-zerkegem
mailto:tomvereecken@gmail.com
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Hierbij kan je kiezen uit onderstaande items: 
 
 Regenjas: 

 
 
Prijs: 20 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trainingsjas: 
 
 
PRIJS: 28 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Trainingsbroek: 

 
 
Prijs: 28 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Training: 
 
 
Prijs: 50 EUR 
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T-shirt/polo: 
 
 
Prijs: 30 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wedstrijdbroek: 
 
 
Prijs: 10 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wedstrijdkousen: 
 
 
Prijs: 5 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Handschoenen:: 
 
 
Prijs: 20 EUR 
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Bomberjack: 
(U17-U21) 
 
Prijs: 60 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trainingsshort 3/4 
 
Prijs: 22,50 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wire sweater full zip 
 
Prijs: 50 EUR 
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Voetbalzak klein (34 cm): 
 
 
Prijs: 30 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voetbalzak medium (48 cm): 
 
 
Prijs: 35 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voetbalzak basis (52 cm): 
 
 
Prijs: 40 EUR 
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TRAININGEN  
 

De trainingen gaan door op de terreinen van VKSO Zerkegem, Vedastusstraat 49 8490 
Zerkegem.  
 
Iedere nieuwe speler kan enkele trainingen meevolgen zonder enige verplichting tot 
aansluiting.  
 
Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan men als speler starten met voetballen bij VKSO Zerkegem. 
Je start als jonge speler bij de groep U6 en er is één training voorzien per week.  
Vanaf U7 wordt er tweemaal per week getraind.  
 
De trainingen in de winter gaan voor de U6-U9 door in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke. De 
trainer brengt de spelers op de hoogte van de dag en het tijdstip van de trainingen. 
 
Richtlijnen: 

• Indien door omstandigheden niet wordt getraind, worden de spelers hiervan verwittigd. 
Trainingen kunnen tot een uur voor aanvang afgelast worden. Dit wordt 
gecommuniceerd door de trainers en indien mogelijk op de facebookpagina vermeld. 
 

• De spelers worden verondersteld de trainingen zoveel mogelijk bij te wonen. Wanneer je 
niet kan komen trainen, verwittig je op voorhand rechtstreeks de trainer.  
 

• Aanwezigheden op training worden opgevolgd en kunnen een bepalende factor zijn bij 
het toekennen van speelgelegenheid tijdens wedstrijden 
 

• Zorg ervoor dat de trainingen kunnen beginnen op het afgesproken aanvangsuur. Dit 
betekent dat je tegen dan bent aangekleed.  
 

• Enkel de jeugdtrainers hebben toegang tot het ballen- en materiaalhok. De jeugdspelers 
worden op aangeven van de trainers betrokken bij het ‘transport’ van het materiaal. De 
jeugdspelers dragen ook zorg voor het materiaal en de infrastructuur van de club. 
 

• De spelers tonen inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Hou de aandacht 
erbij wanneer door de trainer een oefening wordt uitgelegd.  
 

• Kies tijdens de trainingen voor aangepaste kledij in functie van de 
weersomstandigheden.  
 

• Tijdens de trainingen zijn beenbeschermers verplicht.  
 

• Vooraleer de kleedkamer binnen te gaan worden de voetbalschoenen afgeborsteld aan 
de daarvoor voorziene ‘shoe-cleaners’. 
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TRAINERS 

 

Ploeg Trainers E-mail Tel 

U5 Matthias Vanhessche matthias_vanhessche@hotmail.com 0472 58 57 97 

U6 Wim Feys wim.feys4@telenet.be 0474 82 01 13 

U7 Bram Carrette carrette888@hotmail.com 0496 97 05 44 

 Didier Ghesquiere didier.ghesquiere@telenet.be 0477 88 94 86 

 Stijn Deblauwe stijn_deblauwe@telenet.be 0473 91 22 38 

U8 Patrick Bomberna patrick.bomberna@telenet.be 0491 39 49 27 

 Michael Van De Walle michael.vandewalle@boretti.com 0471 07 76 53 

U9 Bram Schepens schepensbram@hotmail.com 0471 45 16 97 

 Jurrie Debruyne jurrie.debruyne@telenet.be 0478 64 00 63 

U10 Manu Vandommele vandommele.manu@ibiswerk.be 0473 48 10 15 

 Marc Flederick  marc.flederick.vkso@outlook.com 0476 57 86 28 

U11 Timothy Scheyving * timothyscheyving@gmail.com 0477 08 00 21 

 Marc Flederick * marc.flederick.vkso@outlook.com 0476 57 86 28 

U12 Tim Severs timsevers86@gmail.com 0474 30 96 44 

 Bram Schepens schepens.bram@hotmail.com 0471 45 16 97 

U13 Christoph Rocher rocher.c@icloud.com 0485 07 33 77 

 Yentl Ketelers yentlk@live.be 0479 53 70 76 

U17 Wim Feys wim.feys4@telenet.be 0474 82 01 13 

 Timothy Scheyving timothyscheyving@gmail.com 0477 08 00 21 

U21 Timothy Scheyving timothyscheyving@gmail.com 0477 08 00 21 

 Wim Feys wim.feys4@telenet.be 0474 82 01 13 

 
* onder voorbehoud 
 

OVERZICHT TRAININGEN 

 

U5 – U8 
 

Ploeg DAG UREN 

U5 Zaterdag 10u00-11u00 

U6 Woensdag 17u00-18u00 
U7 Maandag 18u00-19u00 

 Donderdag 18u00-19u00 

U8 Dinsdag 18u00-19u00 
 Donderdag 18u00-19u00 

mailto:matthias_vanhessche@hotmail.com
mailto:wim.feys4@telenet.be
mailto:carrette888@hotmail.com
mailto:didier.ghesquiere@telenet.be
mailto:stijn_deblauwe@telenet.be
mailto:patrick.bomberna@telenet.be
mailto:michael.vandewalle@boretti.com
mailto:schepensbram@hotmail.com
mailto:jurrie.debruyne@telenet.be
mailto:vandommele.manu@ibiswerk.be
mailto:marc.flederick.vkso@outlook.com
mailto:timothyscheyving@gmail.com
mailto:marc.flederick.vkso@outlook.com
mailto:timsevers86@gmail.com
mailto:schepens.bram@hotmail.com
mailto:rocher.c@icloud.com
mailto:yentlk@live.be
mailto:wim.feys4@telenet.be
mailto:timothyscheyving@gmail.com
mailto:timothyscheyving@gmail.com
mailto:wim.feys4@telenet.be
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U9 – U21 
 

Ploeg DAG UREN 

U9 Dinsdag 18u00-19u00 
 Donderdag 18u00-19u00 

U10 Maandag 18u00-19u00 
 Woensdag 18u00-19u00 

U11 Dinsdag 18u00-19u00 

 Donderdag 18u00-19u00 
U12 Maandag 17u30-18u30 

 Woensdag 17u30-18u30 
U13 Maandag 18u30-19u30 

 Woensdag 14u00-15u30 

U17 Maandag 19u30-20u45 
 Woensdag 19u30-20u45 

U21 Maandag 19u30-20u45 
 Woensdag 19u30-20u45 

 

 

KEEPERTRAININGEN 

 

Vanaf de spelersgroep U10 worden er keeperstrainingen voorzien door Nicolas Vanhaecke 

(U10-U13) en Stefaan Vinck (U17-U21). 

De keeperstrainingen gaan door op de terreinen van VKSO Zerkegem. 

 

Ploeg DAG UREN 

U10-U13 Dinsdag 18u00-19u30 
U17-U21 Vrijdag 18u00-19u30 
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WEDSTRIJDEN 
 

De data van de wedstrijden en de trainingen zijn terug te vinden op de website van VKSO 

Zerkegem. Je kan deze ook terugvinden via de website www.belgianfootball.be, via de app 

van Soccer Online, of via de app KBVB Best of Belgian Footbal (terug te vinden onder BBF).  

 

De spelers worden geselecteerd door de trainer. De trainer communiceert dit rechtstreeks 

aan de spelers. Spelers kunnen doorschuiven naar een andere hogere reeks, indien nodig, 

om ondersteuning te bieden. 

 

Richtlijnen: 

• Het dragen van de clubkledij van VKSO Zerkegem is verplicht voor trainers en 

spelers voor en na de wedstrijd.  

• Vergeet je paspoort (vanaf U15) niet.  

• Tijdens en vóór de wedstrijden wordt naar de richtlijnen van de trainer geluisterd en 

worden ze opgevolgd. De spelers hebben ook zeker het recht om de trainers in dit 

verband vragen te stellen of op een beleefde manier hun mening te uiten.  

• Luister niet naar de tactische richtlijnen van de toeschouwers. Laat je wel positief 

beïnvloeden door goed bedoelde aanmoedigingen van de toeschouwers. 

• Tijdens de wedstrijden wordt sportief gedrag en fair-play vooropgesteld. Daarbij 

tonen we het nodige respect ten opzichte van de scheidsrechters, de tegenstanders, 

de medespelers, de toeschouwers en de begeleiders van de ploegen. Tijdens de 

wedstrijden vertegenwoordigen de spelers VKSO Zerkegem daarbij willen we als 

club op een positieve manier naar buiten treden.  

• We komen met een positieve ingesteldheid op het veld met de intentie om een goed 

resultaat te behalen, maar we laten ons gedrag niet bepalen door het resultaat. 

• Spelers die geselecteerd worden voor een (competitie)wedstrijd spelen minstens 

50% van de beschikbare speeltijd. In geval van blessures, ongepast gedrag of 

onvoldoende aanwezigheid op trainingen in de voorafgaande periode, kan daarvan 

afgeweken worden. Afwijkingen moeten de uitzondering zijn. Speelduur tijdens 

wedstrijden wordt door de trainers geregistreerd. 

• Na de wedstrijd begroeten we op een beleefde en aangepaste manier de 

scheidsrechter en de spelers van de andere ploeg. 

• Na de wedstrijd is douchen verplicht.  

• Vanaf de U10 worden geen ouders meer toegelaten in de kleedkamer.   

http://www.belgianfootball.be/
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GEDRAGCODES 
 

SPELERS 

 

Voetbal is niet alleen maar winnen en verliezen: vriendschap, respect, teamspirit zijn 

eveneens belangrijk. 

 

• Wees op tijd aanwezig, zowel op trainingen als op de wedstrijden. De trainer bepaalt 

wanneer je aanwezig moet zijn. 

• Verwittig tijdig de trainer of afgevaardigde indien je niet kan komen (ook voor de 

trainingen). 

• Heb respect voor het materiaal en infrastructuur van VKSO Zerkegem en gelijk welke 

andere club waar je met de ploeg speelt. 

• Bij aankomst en vertrek begroeten de spelers de trainers en begeleiders. Een hand 

geven aan andere ouders en supporters worden tevens op prijs gesteld. 

• Geef na elke wedstrijd een hand aan tegenstander en scheidsrechter, ook al werd de 

wedstrijd verloren 

• Heb respect voor scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers, trainers en alle 

medewerkers van VKSO Zerkegem. 

• In de kleedkamers verloopt alles steeds rustig en ordevol. Roepen, spelen, vuilnis op de 

grond,… zijn uit den boze. 

• Het taalgebruik van de spelers is verzorgd. Tegenspreken en/of obscene gebaren horen 

niet thuis bij onze club. 

• Wanneer de trainer spreekt, luisteren de spelers. 

• Fair-play staat boven oneerlijk of onbeschoft gedrag. Beslissingen van scheidsrechters 

worden opgevolgd zonder discussie. 

• Er wordt niet gepest! 

• Racisme wordt afgekeurd en niet getolereerd. 

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan. 
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OUDERS EN SUPPORTERS 

 
Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds welkom. De supporters zorgen 

immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal.  

 

Ook voor de ouders en supporters willen we vragen om enkele puntjes in het achterhoofd te 

houden:  

• Schenk vertrouwen aan de speler bij het beleven van zijn of haar sport. Een positieve 

belangstelling wordt door elke speler enorm gewaardeerd. Besteed echter geen 

overdreven aandacht aan zijn/haar prestaties en leg zeker geen prestatiedruk bij jouw 

kind. Het plezier moet de bovenhand houden. 

• Spelers vinden het fantastisch wanneer ze aangemoedigd worden maar aanwijzingen 

worden enkel gegeven door de trainer. Een speler leert het snelst wanneer het de 

vrijheid heeft om het spel zelf te ontdekken, hierbij geholpen door één persoon, de 

trainer. Indien iedereen aanwijzingen geeft, wordt dit door de speler als zeer 

verwarrend ervaren en weet men niet meer waar zich aan te houden. 

• Blijf sportief: voor, tijdens en na de wedstrijden t.o.v. ALLE spelers, scheidsrechters 

en ALLE supporters. De spelers weerspiegelen zich aan dit positieve voorbeeld. 

• De opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten zijn een 

verantwoordelijkheid van de trainer. Ben je het niet met hem eens, uit je ongenoegen 

niet naar iedereen maar spreek er met de trainer over. 

• Voetbal is een ploegsport en wij rekenen op elke speler. Laat daarom jouw kind, in de 

mate van het mogelijke, alle matchen en trainingen bijwonen. 

• Wij vragen om spelers niet te belonen omwille van geleverde prestaties (doelpunten-

assists). Deze stimuli passen niet in onze visie van “FUN and FORMATION”. Het 

resultaat van de wedstrijd beschouwen we van ondergeschikt belang t.o.v. de 

individuele ontwikkeling van elke speler. 

 

 

TRAINERS EN AFGEVAARDIGEN  

 

Probeer steeds rekening te houden met bovenstaande tips en bemiddel indien er geen 

rekening mee wordt gehouden.  

• We winnen graag maar het is geen doel op zich. Vooruitgang maken is belangrijker.  

• Hou jezelf als trainer en/of afgevaardigde onder controle; ook al gaat dat soms moeilijk.  
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BESLUIT  
 

Beste spelers, ouders en supporters, 

 

We zijn een kleine club met een groot hart voor alle spelers. Samen met het jeugdbestuur, 
de trainers en alle vrijwilligers willen wij een vereniging zijn waarin iedereen zich thuis voelt.  
 
Wij hebben één doel: alle spelers laten genieten van voetbal en elke speler ondersteunen 
om zijn talent verder te kunnen laten ontwikkelen.  
 
Wij hopen dat jij als speler, maar ook jij als ouder of als supporter met deze 
informatiebrochure een goed beeld krijgt van onze vereniging en van de werking van onze 
club en de komende jaren met heel veel plezier voetbal zal beleven bij VKSO Zerkegem.  
 
Aarzel niet om als speler of als ouder/supporter om je trainer of de jeugdcoördinator raad te 
vragen of aan te spreken,… Jullie kunnen ook altijd terecht bij alle leden van het 
jeugdbestuur.  
 
Wij staan open voor feedback en voor nieuwe ideeën die iedereen ten goede komt. Een 
gemotiveerd team staat voor jullie klaar! 

 

ONE TEAM, ONE DREAM 

Leve VKSO Zerkegem 

 

 


