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1. Inleiding 
 
Hoewel wij, in de geest van de traditie van onze club, absolute voorrang geven aan 

een sfeer van wederzijds vertrouwen, waarin door middel van persoonlijke contacten 

de problemen kunnen besproken worden en opgelost worden, is het noodzakelijk dat 

de club aan de ouders en de spelers meedeelt wat er wordt aangeboden en welke de 

verwachtingen zijn. 

 

Een efficiënte organisatie en goede afspraken werken immers een vlotte 

samenwerking in de hand. Daartoe wil deze brochure bijdragen. 

 

Het is niet de bedoeling om de gang van zaken in de club tot in alle details te 

reglementeren. 

 

Wel willen we U, ouders en spelers, informeren over de doelstellingen van Wolfsdonk 

Sport, over de organisatie en over de verwachtingen ten opzichte van de spelers. 

 

Bij het nastreven van zijn doelstellingen en bij de naleving van de leefregels verwacht 

Wolfsdonk Sport hulp van de ouders, die de eerste verantwoordelijkheid blijven dragen 

voor de opvoeding en hun kind ook het best kennen. 

 

Tenslotte verbindt de club er zich toe de rechten van de spelers te eerbiedigen en hun 

belangen te behartigen door een degelijke opleiding te eerbiedigen in een passend 

eigentijds kader. 
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2. Missie en visie club 
 

 

Wij, Wolfsdonk Sport, zijn dé voetbalclub in Groot-Aarschot, die op een actieve en 

moderne wijze zowel jeugd als volwassenen voetbal aanbiedt en dit op diverse 

competitieve niveaus. 

 

Voetbal brengt mensen samen en verbindt diverse culturen, diverse sociale niveaus en 

zorgt voor een boeiend sociaal, maatschappelijk verenigingsleven. 

 

Samenwerking en vriendschap, respect voor éénieders waarden en normen, fair play 

en vooral ontspanningsbeleving die “fun” is, zijn voor onze club belangrijke waarden. 

 

Zowel met onze interne betrokkenen (ouders, spelers, vrijwilligers, bestuur) als met de 

vele externe partners (sponsors, leveranciers, stadsbestuur, enz...) is het onze ambitie 

om een stabiele club uit te bouwen die sportief acteert op (inter)provinciaal niveau.  

 

Daarbij zijn een efficiënte organisatiestructuur en een gezonde financiële basis 

belangrijke fundamenten voor de toekomst.  

 

Samen met de steun van al deze actoren zijn wij ervan overtuigd dat een zeer goede 

basis aanwezig is om onze doelstellingen te realiseren, zowel op korte als op 

midden/lange termijn. Onze medewerkers en vrijwilligers willen wij in hoge mate 

betrekken bij zowel het sportieve gebeuren als tijdens onze diverse nevenactiviteiten, 

waarbij hun eigen inbreng en creativiteit aangemoedigd worden. 

 

Momenteel spelen onze jeugdteams zowel op provinciaal als regionaal niveau en 

hadden wij heel wat kampioenen te vieren het voorbije seizoen, maar veel belangrijker 

nog : dit met aanvallend attractief voetbal met de opleiding die primeert boven het 

resultaat.  Sinds begin 2017 is Wolfsdonk Sport ook voor haar jeugdopleiding beloond 

met een 3-sterren label zodat Wolfsdonk Sport de mogelijkheid heeft om op korte 

termijn interprovinciaal voetbal aan te beiden aan haar jeugdspelers. 

 

Onze damesploeg komt uit in 1ste provinciale.  Het herenelftal speelt nu voor het 

tweede jaar op rij in 2de provinciale Vlaams-Brabant met een gemiddelde leeftijd van 

22 à 23 jaar. 

 

Ons streefdoel is om een goede middenmotor te worden/zijn in 2de provinciale met ons 

A-elftal.  Voor het seizoen 2017-2018 zullen wij eveneens een B-elftal heren (beloften) in 

competitie brengen met als doel om onze eigen jeugdspelers verder te ontwikkelen 

richting A-elftal. 
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Voor het seizoen 2017-2018 hebben wij gepland om 20 jeugdteams, 1 reserventeam, 2 

eerste elftallen heren (heren A in 2de provinciale en beloften in 4de provinciale) en 1 

eerste elftal dames in competitie te brengen. Bij de jeugdteams is het onze betrachting 

om van alle leeftijden 2 of 3 ploegen in competitie te brengen, waardoor zowel de 

meer talentvolle als de minder talentvolle spelers allemaal aan bod komen.  

 

Bij onze sportieve doelstellingen staan een continue en kwalitatieve doorstroming van 

onze jeugdtalenten naar de eerste elftallen centraal.  Onze jeugdopleiding geldt als 

referentie in de regio Groot-Aarschot en resulteert in een gestage toename van ons 

ledenaantal.  Onze jeugdteams vormen immers de bouwstenen van de club op 

lange(re) termijn. 

 

Verzorgd voetbal brengen volgens ieders talent, waarbij een aanvallende spelstijl en 

hoge mate van creativiteit gestimuleerd worden. 

 

Het damesvoetbal biedt onze meisjes, die in onze jeugdteams spelen, ook een garantie 

op verdere doorstroming. 
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3. Missie jeugdopleiding 
 
 

Wolfsdonk Sport wil via een duidelijke visie : 

 

- een gedegen opleidingscentrum zijn, waarin talentvolle jeugdspelers kunnen 

uitgroeien tot volwaardige A-kern spelers en dit op basis van een sportieve, 

kwalitatieve, sociale en pedagogische opleiding en begeleiding. 

 

- een professionele jeugdopleiding waarborgen, middels gediplomeerde 

opleiders/trainers, met het oogpunt op een maximale talentontwikkeling en een 

realistische doorstroming van de eigen jeugdspelers naar het eerste elftal. 

 

- de minder getalenteerde spelers evenzeer de kans bieden om hun favoriete 

sport te beoefenen via het regionaal niveau. 

 

- het positief imago van onze jeugdwerking zowel intern als buiten de club 

blijvend waarborgen (fair play, gedrag op en naast het terrein, tijdens 

uitwedstrijden, via sociale media, enz...). 

 

- ieder meisje of iedere jongen de kans bieden om te voetballen. De grootste 

talenten uit de regio aanwerven en opleiden volgens onze missie en visie. 

 

- bij al onze clubleden burgerzin stimuleren en onze sociaal-maatschappelijke visie 

laten respecteren. 

 

- als sportieve doelstelling een continue en kwalitatieve doorstroming van onze 

jeugdtalenten naar de eerste elftallenl. Onze jeugdopleiding geldt als referentie 

in de regio Groot-Aarschot en resulteert in een gestage toename van ons 

ledenaantal. Onze jeugdteams vormen immers de bouwstenen van de club op 

lange(re) termijn. 

 

- verzorgd voetbal brengen volgens ieders talent, waarbij een aanvallende 

spelstijl en hoge mate van creativiteit gestimuleerd worden. 

 

- onze meisjes, die in onze jeugdteams spelen, een garantie op verdere 

doorstroming aanbieden via onze dames teams. 
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De sportieve structuur – Sporttechnische Commissie - leent zich ertoe om via de diverse 

sportieve actoren aankomende talenten te scouten (intern), individueel verder te 

begeleiden en op te leiden richting A-elftal.  Daarbij wordt ook steeds meer aandacht 

besteedt aan de mentale aspecten (mental coaching) als voetballer. 

 

Cruciaal daarbinnen is een haarfijne afstemming onderling tussen de betrokken sportief 

verantwoordelijken (teamtrainers, specialisatiecoach, coördinator, TVJO en Sportief 

Technisch Verantwoordelijke) en het gefaseerd introduceren naar de A-kern, waarbij 

het traject duidelijk omschreven wordt aan speler (ouders). 

 

De hoofdcoach zijn rol daarbij is van essentieel belang zowel op sportief, technisch, 

team-tactisch en mentaal vlak. Hij kan daarbij zorgen of alleszins de basis leggen voor 

een vlotte integratie binnen de bestaande A-kern.  

 

Daartoe zal eerst intern door de diverse sportief verantwoordelijken de speler in kwestie 

gescout worden en geëvalueerd worden waarbij sterke, dan wel werkpunten in kaart 

worden gebracht. 

 

Voor een vlotte integratie binnen de bestaande kern, lijkt ons het ‘mentorschap’ door 

één van de gevestigde waarden over de speler in kwestie van zeer groot belang en 

die als vertrouwenspersoon kan fungeren tussen speler/ouders, hoofdcoach en 

teamtrainer. 

 

Afhankelijk van de wijze van doorstroming kan tevens een aanzienlijke rol zijn 

weggelegd voor de teamcoach van de B-kern (beloften), die zorgt voor eventuele 

opvang bij terugval in prestaties van de speler in kwestie, waarbij mental coaching een 

doorslaggevend topic kan worden voor het verdere welbevinden van de speler en zijn 

omgeving. 
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4. Missie jeugdopleiding 
 

Onze jeugdopleiding neemt een grote, centrale en prominente rol in binnen onze 

clubwerking en dit zowel sportief als sociaal-maatschappelijk.   

Jeugdspelers zijn immers de toekomst op korte en lange termijn van onze club in al 

haar facetten. Ze dient als opleidingscentrum waarin talentvolle spelers gevormd 

worden tot volwaarde A-kernspelers. 

 

Jaarlijks is het onze ambitie om 1 à 2 jeugdspelers tijdelijk dan wel permanent te 

integreren in de A-kern. 

 

Het aangeboden niveau varieert van regionaal tot provinciaal.  De doelstelling die wij 

nastreven is om,  na 6 seizoenen provinciaal voetbal, om interprovinciaal en daarnaast 

regionaal voetbal aan te bieden. 

 

Binnen dit groeikader zien wij ook opportuniteiten op vlak van accommodatie en 

faciliteiten door een jeugdsamenwerking aan te gaan met 3 andere clubs in de regio, 

t.t.z. SC Aarschot, VC Langdorp en Rillaar Sport. Ondertussen zijn er eveneens 

gesprekken en stappen ondernomen met het huidige stadsbestuur om de zgn. Laaksite 

nu te concretiseren.  Hierbij genieten wij als Wolfsdonk Sport zeer groot aanzien en 

worden wij daarbij ondersteund door de schepen van Sport, Dhr. Geert Schellens.  De 

ons omringende clubs beamen onze uitstekende jeugdwerking tijdens de afgelopen 

jaren. 

 

Ook meisjes verwelkomen wij graag in onze club, die afhankelijk van hun leeftijd en 

niveau in onze jeugdploegen, dan wel in één van onze damesteams zullen terecht 

kunnen. 

 

We brengen weliswaar momenteel geen specifieke meisjesteams in competitie, maar is 

zeker een interessante piste om toekomstgericht te onderzoeken m.b.t. interesse, 

haalbaarheid, enz. 

 

De specifieke doelgroepen waarop wij ons richten zijn U6 t/m U17, waarbij vnl. het 

versterken van onze provinciale teams primordiaal is.  De hierboven samenwerking met 

de ons omliggende clubs is vooral gebaseerd op het meer specifiek invullen top-down 

van de regionale ploegen. Voor regionaal voetbal is nagenoeg iedereen welkom 

binnen de club. Voor het provinciale voetbal verzorgen wij zelf de nodige scouting.  

 

Spelers die zich aanbieden m.b.t. provinciaal niveau dienen eerst de nodige 

testtrainingen te volgen alvorens zij zich effectief kunnen aansluiten. 

 

Het familiale karakter is typerend voor onze club en haar jeugdwerking.  Daarbij zijn 

kernwaarden zoals wederzijds respect en begrip voor de ander, ongeacht de rol 

binnen de club, van zeer grote waarde. 

 

Vriendschap en hulpvaardigheid vormen daarbij belangrijke hoekstenen die bijdragen 

tot inzet en engagement naar de club en haar leden toe 
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5. Dagelijks bestuur 
 

De samenstelling van ons dagelijks bestuur ziet er als volgt uit :  

 

 

Algemeen manager / commercieel verantwoordelijke 

 

Joachim Geysen 

Mail : joachim.geysen@radcommeurope.com 

GSM : 0493/53.82.25 

 

 

Gerechtigd correspondent / financieel verantwoordelijke 

 

Anne Fastré 

Mail : gc@wolfsdonksport.be 

GSM : 0475/65.30.47 

 

 

Communicatie verantwoordelijke 

 

Mario Spinnoy 

Mail : mario.spinnoy@telenet.be  

GSM : 0477/60.85.22 

 

 

Verantwoordelijke activiteiten 

 

Ine Meekers 

Mail : meekersine@gmail.com 

GSM : 0491/59.50.89 

 

 

Afgevaardigde sportieve cel 

 

Chris Rely 

Mail : chris.rely@telenet.be 

GSM : 0496/59.20.22 

 

 

mailto:joachim.geysen@radcommeurope.com
mailto:gc@wolfsdonksport.be
mailto:mario.spinnoy@telenet.be
mailto:meekersine@gmail.com
mailto:chris.rely@telenet.be
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6. Sportieve cel 
 

6.1. Sportief technisch verantwoordelijke 
 

Chris Rely 

Mail : chris.rely@telenet.be 

GSM : 0496/59.20.22 

 

 

 

6.2. Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding 
 

Chris Hermans 

Mail : skilordaustria@hotmail.com 

GSM : 0478/33.68.52 

 

 

 

6.3. Coördinatoren jeugdopleiding 
 

Coördinator onderbouw 

 

Chris Rely 

Mail : chris.rely@telenet.be 

GSM : 0496/59.20.22 

 

Coördinator bovenbouw 

 

Gert Bauwens 

Mail : gertbauwens78@gmail.com 

GSM : 0474/89.13.83 

 

 

mailto:chris.rely@telenet.be
mailto:chris.rely@telenet.be
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6.4. Jeugdtrainers 
 

U6     Andy Vanderwaeren 
vanderwaeren_dewindt@hotmail.com  

     Kelly Meynaerts 
     kelly_meynaerts@haotmail.com 

 

U7     Andy Vanderwaeren 
vanderwaeren_dewindt@hotmail.com  

     Kelly Meynaerts 
     kelly_meynaerts@haotmail.com 

 

U8 A provinciaal    Johan De Herdt 
     jodeherdt@hotmail.com 
     Roel Lachi 
     roel@wiezebier.be 

     Andy Audenaert 
     andyaudenaert@gmail.com  
 

U8 B provinciaal    Lars Clemens  
     sar_ki@hotmail.com 
     Gerry Lachi 
     gerrylachi@live.be 
 

U9 A provinciaal   Jasper Verbraeken 
     jasper.verbraeken@hotmail.com 

     Benjamin Decat 
     benjamin.decat@skynet.be 
 

U9 B provinciaal    Glenn Figueras 
figueras.glenn@hotmail.com 

     Dieter Dewel 
     dieterdewel@hotmail.com  
 

U9 C regionaal   Ellen Janssens 
     ellenjanssens19@hotmail.com 

 

U10 A provinciaal    Philip Baelus 
philip_baelus@hotmail.com 

 

U10 B regionaal    Robin Leeuws 
     robin.leeuws@skynet.be 

Aron Coomans 
aron.coomaens@gmail.com 

 

U11 A provinciaal   Raf Schuermans 
     raf-els@hotmail.com  

     Frederik Laeremans 
     frederiklaeremans@hotmail.com  
   

U11 B regionaal   Dieter Van Kerckhoven 
     dietervk@gmail.com 
 

mailto:vanderwaeren_dewindt@hotmail.com
mailto:kelly_meynaerts@haotmail.com
mailto:vanderwaeren_dewindt@hotmail.com
mailto:kelly_meynaerts@haotmail.com
mailto:benjamin.decat@skynet.be
mailto:robin.leeuws@skynet.be
mailto:aron.coomaens@gmail.com
mailto:raf-els@hotmail.com
mailto:frederiklaeremans@hotmail.com
mailto:dietervk@gmail.com
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U12 A provinciaal   Eddy Wouters 
     wouters.ed@live.be 
 

U12 B regionaal   Tim Verstrepen 
     timstreep80@gmail.com 
 

U13 A provinciaal   Davy Garello  
     davy.garello@telenet.be 

 

U13 B regionaal   Willy Kempeneers 
willy.trainer@hotmail.com 

 

U15 A provinciaal   Chris Rely 
     chris.rely@cipalschaubroeck.be 
 

U15 B regionaal   Eddy Wouters 
     wouters.ed@live.be 
 

U17 A provinciaal   Gert Bauwens 
     gertbauwens78@gmail.com 

 

U17 B regionaal   Hans Frederickx 
     hans.frederickx@telenet.be 

 

U21 provinciaal   Michel Dewin 

     dewin1994@outlook.com 

 

 

6.5. Specialisatietrainers 
 

Keepertrainer   William Vanstiphout 
williamvanstiphout@gmail.com 

 

     Frederik Laeremans 
     frederiklaeremans@hotmail.com 
 

Techniek    Benjamin Decat 
     benjamin.decat@skynet.be 

 

 

6.6. Verantwoordelijke medische cel 
 

Nele  Boschmans 

Mail : neleboschmans@hotmail.com  

GSM : 0473/464773 

 

mailto:gerrylachi@live.be
mailto:davy.garello@telenet.be
mailto:chris.rely@cipalschaubroeck.be
mailto:gertbauwens78@gmail.com
mailto:hans.frederickx@telenet.be
mailto:dewin1994@outlook.com
mailto:williamvanstiphout@gmail.com
mailto:frederiklaeremans@hotmail.com
mailto:benjamin.decat@skynet.be
mailto:neleboschmans@hotmail.com
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7. Terreinen 
 

7.1. Locatie Wolfsdonk 
 

“De Hel” 

Volkensvoortstraat 58 

3201 Wolfsdonk 

013/77.72.22 

 

7.2. Locatie Averbode 
 

“Everbeur” 

Bredestraat, 

3271 Averbode 

 

7.3. Locatie Herselt 
 

“De Mixx” kunstgrasveld 

Asbroek 1, 

2230 Herselt 

014/53.90.90 
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8. Functieomschrijvingen 
 

8.1. Sportief technisch verantwoordelijke 
 

 Eindverantwoordelijke Sportief beleid 

 Samenstelling staf eerste ploeg 

 Hoofdverantwoordelijke sporttechnisch beleid jeugdwerking 

 Verantwoordelijk voor de doorstroming van jeugd naar het eerste elftal. 

 Stelt i.s.m. TVJO jeugdleerplan op en zorgt voor naleving en opvolging 

 Samenstelling trainersstaf jeugd i.s.m. TVJO 

 Eindverantwoordelijke en samenstelling jeugdtornooi 

 Stimuleert trainers tot het volgen van cursussen en opleidingen. 

 Woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij. 

 Verantwoordelijk voor de aankoop van het didactisch materiaal 

 Zetelt in de technische commissie van de club. 

 Belegt vergaderingen technische commissie en zorgt voor de communicatie 

onderling. 

 Zetelt in dagelijks bestuur van de club 

 

8.2. Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) 
 

 Stelt jeugdleerplan op en zorgt voor naleving en opvolging, inclusief 

specialisatietrainingen (techniektrainingen – keeperstrainingen i.s.m. de 

betrokken trainers) 

 Aanpassen en bijsturen jeugdbeleidsplan 

 Wordt bijgestaan door coördinatoren voor boven-, midden- en onderbouw. 

 Mede verantwoordelijke voor samenstelling trainersstaf jeugd 

 Zorgt voor evaluaties van iedere jeugdspeler in samenwerking met de 

coördinatoren en trainers 

 Zorgt voor jaarlijkse evaluatie jeugdtrainers 

 Stimuleert trainers tot het opvolgen van cursussen en opleidingen. 

 Woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij. 

 Belegt trainersvergaderingen en zorgt voor de communicatie onderling. 

 Waakt over de recruteringsdoelstellingen in samenwerking met de scoutingcel 

 Heeft een doorslaggevende stem in de recrutering van nieuwe spelers o.b.v. 

scoutingsverslagen 

 Zetelt in de technische commissie van de club. 
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8.3. Coördinatoren 
 

 Zijn belast met de coördinatie van de dagelijkse gang van het sportief beleid. 

 Volgen de trainingen en wedstrijden van hun teams op 

 Bespreken, samen met TVJO het jeugdbeleidsplan van de club met de trainers 

 Organiseren overleg met de trainers 

 Geven voetbaltechnische ondersteuning aan trainers 

 Stellen trainersstaf mee samen in samenspraak met TVJO 

 Opvolgen evolutie spelers en opstellen evaluatiemethode. 

 O organiseren vriendschappelijke wedstrijden 

 Zijn eerste aanspreekpunt voor ouders. 

 Verdedigen de belangen van de trainers, en het uitgestippelde jeugdbeleid 

binnen de club. 

 

8.4. Jeugdtrainers 
 

 Verzorgen de trainingen volgens jeugdopleidingsplan 

 Coachen op een positieve manier de wedstrijden  

 Afspraken maken i.v.m. het vervoer naar en van de wedstrijd op verplaatsing 

 Zien toe op een correcte uitvoering van de doelstellingen van de jeugdwerking 

 Fungeren als eerste aanspreekpunt tussen spelers/ouders en club 

 Liefst houder trainersdiploma 

 Wil om bijscholing te volgen is aanwezig, club betaalt onkosten volledig terug 

over een periode van 3 jaar. 

 Samenwerking met medewerkers/collega trainers moet optimaal verlopen 

 Respect voor hiërarchie (jeugddirectie/wedstrijdbegeleiding) positief 

medewerken 

 Bijhouden aanwezigheidslijst trainingen in soccer online 

 Wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdverslag opmaken in soccer online 

 Aanvullen spelersdossiers 

 Spelers evalueren volgens eindtermen in december en april 

 Evaluatiegesprek met speler en/of ouder op eigen initiatief van speler en/of 

ouder i.s.m. coördinator en/of TVJO. 
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8.5. Afgevaardigden 
 

 Scheidsrechter en bezoekende ploeg ontvangen 

 Kleedkamer toewijzen aan de bezoekers en aan de scheidsrechter 

 Uitdelen van de uitrusting aan eigen ploeg 

 Verzamelen identiteitskaarten en waardevolle voorwerpen 

 Invullen van online wedstrijdblad 

 Wedstrijdbal bezorgen aan scheidsrechter 

 Voor, tijdens de rust en na de wedstrijd drankje aanbieden aan scheidsrechter 

 Eventueel invullen van ongevalaangifte 

 Na de wedstrijd controle kleedkamer en opkuisen kleedkamer bezoekers en 

kleedkamer eigen ploeg 

 

 

8.6. Verantwoordelijke medische cel 
 

 Beschikt over een EHBO diploma 

 De verantwoordelijke probeert elk jaar een EHBO-cursus te geven aan alle 

afgevaardigden en trainers. 

 Hij/zij controleert de inhoud van de EHBO kist op de compleetheid en 

houdbaarheidsdatum. 

 Aanschaffen, aanvullen en/of vervangen van de EHBO kist 

 Vult het medisch dossier van de spelers aan in soccer online 

 Volgt de blessures op van de spelers 

 

 

8.7. Communicatie verantwoordelijke 
 

 Houd de club website up-to-date 

 Communiceert via diverse kanalen over de activiteiten binnen de club 

 Is algemeen aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor allerhande vragen, 

problemen, klachten en is eveneens het aanspreekpunt voor pestgedrag. 
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9. Selecties en speelgelegenheid 
 

9.1. Uitvoering 
 

Wolfsdonk Sport speelt in het seizoen 2017/2018 zowel op provinciaal als op regionaal 

niveau. 

 

De selectie van de spelers gebeurt door de trainers, eventueel in samenspraak met de 

coördinator / TVJO indien gewenst. 

 

De kernen worden op regelmatige basis geëvalueerd en eventueel aangepast.  De 

spelers worden ook 1 of 2 keer per jaar individueel geëvalueerd door de trainer en 

deze evaluaties worden besproken met de coördinator. 

 

De spelers en/of ouders kunnen deze evaluatie bespreken met trainer en/of 

coördinator op eigen aanvraag. 

 
 

9.2. Speelgelegenheid 
 
De minimale speelgelegenheid per wedstrijd : 

 

- U6 t/m U9 : iedereen speelt ongeveer evenveel en minimaal 50% 

- U10 t/m U17 : iedereen speelt minimaal 50% 

 

Dit geldt zowel voor de veldspelers als voor de keepers. 
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10. Gedragscodes 
 

10.1. Gedragscodes spelers 
 

Om onze jeugdopleiding goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en 

naast het veld onontbeerlijk. Wolfsdonk Sport heeft een goede naam en faam en 

draagt opvoeding hoog in het vaandel. 
 

Daarom verwachten wij van onze spelers, behalve goed voetbal, een sportief en 

correct gedrag binnen en buiten de club, zoals we dit ook wensen van ouders, 

supporters, trainers en afgevaardigden.  Deze laatste dienen immers een voorbeeld te 

zijn voor onze kinderen. 
 

Stiptheid 
 

 Bij de laatste weektraining wordt mondeling meegedeeld (schriftelijk voor de 

kleinsten) waar en wanneer je het volgende weekend wordt verwacht voor de 

te spelen wedstrijd. 

 Tijdig aanwezig op de trainingen zodat deze tijdig kunnen starten. 

 Bij thuiswedstrijden aanwezig op afgesproken uur met de trainer. 

 Bij uitwedstrijden wordt het tijdstip van vertrek mondeling of schriftelijk gemeld. 

 Indien de speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig 

te zijn voor de training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig de trainer. 

 Schoolactiviteiten gelden als een gewettigde afwezigheid op training en sluiten 

de speelgelegenheid in het weekend niet uit. 

 

Hygiëne 
 

 Na iedere training (uitgezonderd U6) of wedstrijd is men verplicht te douchen.  

 Bij kwetsuren steeds de kinesist of clubarts raadplegen. 

 De kleedkamers moet je altijd netjes achterlaten. 

 Persoonlijke kledij duidelijk merken om misverstanden te vermijden. 

 Wedstrijdkledij moet steeds op de voorgeschreven wijze gedragen worden. 

 De voetbalschoenen zijn steeds gepoetst. 

 Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband,…) gedragen tijdens 

training of wedstrijd. 

 Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief. 

 Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, enz.) 

 Besteed aandacht aan het milieu. Draag bij tot de reinheid van de 

sportinfrastructuur en haar omgeving. 

 Enkel en alleen de ouders van de allerkleinste categorie, dus U5 en U6 en van 

eventuele testspelertjes mogen zich begeven voor of in de kleedkamers. 
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Materiaalbeheer 

 

 Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij werkt.  Elke speler 

zal zelf ook nauwlettend toekijken op zijn eigen sportzak, waarin hij zijn eigen 

materiaal opbergt. Zorg er voor dat je elke wedstrijd je identiteitskaart of je Kids 

ID-kaart met foto (tot 12 jaar) bij je hebt. Spelers zonder identiteitskaart nemen 

NIET deel aan de wedstrijd. 

 Beenbeschermers dienen zowel op training als tijdens de wedstrijd gedragen te 

worden. 

 Zorg dat er geen kostbare voorwerpen (portefeuille, gsm, …) achtergelaten 

worden op onbewaakte plaatsen (kleedkamers, …).  Vermijd de mogelijkheid 

tot diefstal. Anderzijds zullen diefstal en andere gerechtelijke vergrijpen leiden tot 

wegzending uit de club. 

 

Verzorging en voeding 

 

 Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een slechte invloed op 

lichamelijke conditie en sportprestaties. Zie reglementering ter zake in bijlage. 

Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk! 

Een uitgerust lichaam met een heldere geest leidt tot de beste prestaties. 

Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training een lichte maaltijd te 

gebruiken, dus geen vette voeding zoals frieten, chips en andere snacks.  

 

Een gezonde en gevarieerde voeding, gebaseerd op melkproducten, verse 

groenten en fruit is aan te bevelen. 

 Drugs en doping zijn natuurlijk uit den boze. Zie reglementering ter zake in bijlage. 

 

Vervoer 

 
 Bij uitwedstrijden wordt er eigen vervoer gebruikt tenzij anders wordt 

medegedeeld. 

 Voor de veiligheid is het verboden stil te staan voor de kantine om spelers laten 

uit te stappen.  Je zoon/dochter is sportief, hij of zij kan iets verder gaan zonder 

zich moe te maken. 

 

Straffen en beloningen 

 

 Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de clubleiding een disciplinaire 

straf worden opgelegd na raadpleging van trainer en of afgevaardigde. 

 De uitgesproken straffen reiken van uitsluiting van training tot uitsluiting van 

wedstrijd(en) of zelfs wegzending uit de club. De beslissing tot straffen en de 

 strafmaat worden bepaald in overleg tussen bestuur en coördinator. 

 Goed gedrag en Fair Play kan ook leiden tot beloning. De beslissing tot belonen 

en de beloning zelf worden bepaald in overleg tussen bestuur en coördinatoren. 
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Fair Play 

 

Het gedrag van een speler van Wolfsdonk Sport dient voorbeeldig te zijn zowel in de 

club als buiten de club. Hij respecteert de wedstrijdleiding, zijn begeleiding en de 

tegenstander met zijn begeleiding. Hij heeft respect voor iedereen. 

 

1. Respect voor de spelregels 

2. Respect voor de scheidsrechters en officials 

3. Respect voor je eigen club 

4. Respect voor de tegenstrever 

5. Respect voor je medemaats 

6. Respect voor ALLE collega voetballers 

7. Respect voor de supporters van andere ploegen 

8. Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken) 

 

 

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.’ 

 

Wolfsdonk Sport is van 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. 

 

 

 

 

 



INFOBROCHURE 

WOLFSDONK SPORT 

  

Infobrochure Wolfsdonk Sport  Pagina 22 van 37 

  

Rechten van het kind 

 

Wolfsdonk Sport onderschrijft formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het 

Kind in de Sport’. 

 

Bij Wolfsdonk Sport staat de speler centraal.  Daardoor is Wolfsdonk Sport een club die 

de Panathlonverklaring naleeft : 

      
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere 

gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de 

jeugdsport. 

 

We verklaren dat : 

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en 

met goede planning zullen nastreven.  

 

 Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier 

hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en 

tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief 

zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door 

de noden van het kind.  

 We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net 

als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de 

competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en 

het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het 

spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.  

 We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van 

kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes 

in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde 

schatten.  

 We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het 

besluitvormingsproces in hun sport.  

 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de 

jeugdsport te bannen.  

 

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale 

rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, 

gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om 

aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter 

beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder 

onderscheid van geslacht, ras of cultuur. 
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3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan 

veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te 

beschermen. 
 

 We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal 

bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting 

tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te 

overwinnen. 

 We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het 

motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een 

gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde 

verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de 

jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, 

sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, 

topatleten, de kinderen zelf…  

o We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te 

creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.  

o We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en 

coaches..  
 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die 

steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

 

 We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit 

niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de 

hoofddoelstellingen van de jeugdsport.  

 We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit 

betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar 

ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.  
 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het 

Kind in de Sport’.  

 

Alle kinderen hebben het recht : 

 

• Sport te beoefenen  

• Zich te vermaken en te spelen  

• In een gezonde omgeving te leven  

• Waardig behandeld te worden  

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen  

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 

mogelijkheden  

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie  

• In veilige omstandigheden aan sport te doen  

• Te rusten  

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden  
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10.2. Gedragscodes trainers, afgevaardigden en ouders 
 

Trainers, afgevaardigden en ouders hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van 

de sportbeoefening van de speler en/of zoon/dochter.   

 

Voor afgevaardigden en ouders hebben we de volgende afspraken : 

 

 Enkel aanmoedigen, het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer 

 Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter, dit geldt ook voor 

de trainers 

 Stimuleren is de boodschap 

 Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestatie kritisch te analyseren 

 Ook de keepers dienen zelfstandig te leren voetballen.  Aan de ouders van de 

keepers vragen we om niet achter het doel plaats te nemen. 

 De filosofie van onze opleiding is : de wedstrijd is voor de spelers, de training is 

voor de trainers 

 Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd 

 Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers.  Indien nodig 

zal de clubleiding tussenbeide komen. 

 Problemen van de ouders met de trainer moeten in eerste instantie via de trainer 

opgelost worden en nadien pas met de trainer samen met de coördinator.  De 

besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de 

wedstrijden/trainingen.  De trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren 

op kritiek op niet afgesproken momenten.  Hij zal steeds bereid zijn jullie op 

afspraak te woord te staan.  Het is de spelers zelf natuurlijk steeds toegestaan om 

aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier. 

 Gedrag bij wedstrijden : wees sportief en respecteer leiding en tegenstrevers.  

Wangedrag kan leiden tot boetes die je zelf dient te betalen en hierdoor kan je 

ook je zoon/dochter in de problemen brengen inzake speelgelegenheid. 
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11. Medische begeleiding 
 

11.1. Medische post (EHBO-lokaal) 
 

  
 

 

Locatie : 

 

De medische post is gevestigd aan de ingang van de kleedkamers onder de grote 

kantine (eerste deur aan rechterkant). 

 

 

Permanentie : 

 

- Op afspraak 

- Donderdagavond vanaf 19u30 

- Tijdens wedstrijddagen op zaterdag (bijna wekelijks) 

 

Onze club tracht zoveel mogelijk medische permanentie te voorzien zodat iedereen de 

correcte verzorging kan krijgen. 

 

 

EHBO-koffer : 

 

Mocht er toch een verzorging noodzakelijk zijn buiten de permanentie momenten, dan 

is er een EHBO koffer beschikbaar in het EHBO-lokaal en in de kleine kantine waarvan 

iedereen steeds gebruik kan maken. 

 

Deze EHBO-koffert bevat de basis aan materiaal voor verzorging.  Na gebruik wordt de 

medisch verantwoordelijke ingelicht en deze zal zorgen voor het aanvullen van de 

koffer. 
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AED-toestel : 

 

Onze club heeft ook een AED (Automatische Externe Defibrillator) toestel aangeschaft.  

Dit is een meerwaarde voor onze medische staf en natuurlijk voor alle spelers en 

bezoekers op onze club. 

 

 
 

Het AED-toestel bevindt zich in de kleine kantine ter hoogte van de ingang naar het 

secretariaat.  De AED kast is voorzien van duidelijke zichtbare pictogrammen. 

 

De inhoud van de AED kast is als volgt : 

 

 AED toestel Defibtech view (voorzien van volwassen en pediatrische electrode) 

 Reanimatie richtlijnen 

 Safety set (handdoek / schaar / pocket mask / scheermesje) 

 

 

Contactgegevens verantwoordelijke medische cel : 

 

Nele  Boschmans 

0473/464773 

neleboschmans@hotmail.com 

 

mailto:neleboschmans@hotmail.com
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11.2. Medische info 
 

Iedere speler moet bij de start van het nieuwe seizoen een spelersfiche invullen (of de 

ouders).  Op deze fiche is er ook plaats voorzien voor opmerkingen voor eventuele 

medische problemen, familiale problemen of voorstellen. 
 

De medische info wordt gebundeld in een map bij de medisch verantwoordelijke en 

wordt ook zoveel als mogelijk geregistreerd via socceronline (medische fiche). 

Deze info is vertrouwelijk en enkel bereikbaar voor de medische staf. Via persoonlijke 

login kan deze steeds de info bekijken. 

De trainer krijgt enkel informatie van de spelers die deel uitmaken van zijn of haar 

ploeg.  Op deze manier weten zij wat ze al dan niet mogen doen bij een noodgeval. 

Onze club hecht heel veel belang aan privacy, en het medisch beroepsgeheim wordt 

uiteraard een belangrijk element in de werking van het medisch luik. 

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en mag niet doorgegeven worden aan derden 

uitgezonderd de medische diensten die er nuttige info kunnen door verkrijgen. 
 

Naast het bundelen van medische info van spelers, willen wij als club ook nuttige 

informatie doorgeven aan onze trainers, afgevaardigden, ouders, spelers, … 
 

De medische staf voorziet hiervoor jaarlijks een infomoment betreffende : 

 EHBO (16 juni 2015 plaats gevonden) 

 Reanimatie en AED gebruik (16 juni 2015 plaats gevonden) 

 

Ook is het de bedoeling om samen te gaan werken met externe partners voor 

infoavonden betreffende : 

 Blessurepreventie 

 Medische screening 

 Alcohol en drugs 

 Sportvoeding (23 oktober 2014 plaats gevonden) 

 

 

11.3. Preventie van blessures 
 

Onthoud de RICE-methode : de meeste blessures moeten in eerste instantie verholpen 

worden door afkoeling. 
 

R = Rest  rusten 

I = Ice  behandelen met ijs 

C = Compression  drukverband aanleggen 

E = Elevation  hoog leggen van de voet. 
 

 

11.4. Opvolging van blessures 
 

Alle blessures waarvoor onze medische staf is gecontacteerd, worden geregistreerd in 

soccer online.  Een opvolging van deze blessures zal ook gebeuren door onze 

medische staf waardoor de trainer steeds op de hoogte kan worden gesteld van het 

verloop van de blessure van hun speler. 
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11.5. Voeding en drank 
 

Een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn noodzakelijk om tot goede 

sportprestaties te komen : 
 

 De laatste maaltijd voor de wedstrijd zou hoofdzakelijk uit koolhydraten moeten 

bestaan en ongeveer 3 uur voor aanvang van de wedstrijd loeten genuttigd 

worden.  Dus geen grote porties filet pur of vis.  Liever aardappelen, rijst, 

deegwaren of brood aangevuld met gekookte groenten. Als dessert best 

vruchten of vruchtensalades, magere vla of pudding. 
 

 Als drank vruchtensappen of water, geen gas houdende dranken (cola,  

limonade,.....). 
 

 Nuttig iedere dag aardappelen (geen frieten), vlees of vis (veel afwisseling) met 

veel verse groenten, eventueel soep en voldoende bruin brood of 

volkorenbrood. 
 

 De dag van de wedstrijd  : 

o Voor de wedstrijd : 

 Licht verteerbare voeding, zonder sausjes, bereid met weinig vet 

 Geen koolsoorten, wel wortelen en spinazie 

 Veel drinken (niet-bruisend water aangelengd met fruitsap), geen 

gas houdende dranken. 

o Tijdens de rust : dorstlesser of niet-bruisend water. 

o Na de wedstrijd : koolhydratenrijke voeding en veel drinken. 

 

 Koolhydraten zijn suikers en bevinden zich in : 

o Melkproducten,  groenten , fruit. (rijpe bananen, dadels, vijgen, rozijnen). 

o Peulvruchten, pastaproducten, graanproducten, aardappelen. 

o Rijst,  rijsttaartjes. 

o Volkorenbrood, bruin brood, roggebrood. 

 

 Hoe drinken ? 

o Veel drinken is de boodschap, liefst regelmatig kleine hoeveelheden. 

o Drink alvorens het dorstgevoel optreedt. 

o Het beste tijdstip om te drinken is enkele minuten voor de wedstrijd, na de 

opwarming. 

o Drink opnieuw kleine hoeveelheden tijdens de rust. 

o Na de inspanning zo snel mogelijk de verbruikte energie en vocht 

aanvullen. 

o Leer drinken tijdens de training.  Korte drankpauze houden is aan te 

raden, zeker in de zomerperiode. 

o Als drank gebruik je best 1 liter water, 60 gram gewone suiker en enkele 

schijfjes citroen als dorstlesser. 
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11.6. Wat te doen bij ongeval / kwetsuur 
 

LEES ZEER AANDACHTIG HET ONDERSTAANDE, HET KAN U GELD KOSTEN INDIEN U DEZE 

STAPPEN NIET CORRECT VOLGT 

 

1. Neem een ongevalsaangifte en het communicatieformulier mee naar de 

huisarts of het ziekenhuis. De geneesheer die u voor het eerst onderzoekt zal het 

medisch getuigschrift invullen. 

2. Gelieve op de voorzijde (aangifte van ongeval) NIETS zelf in te vullen!!  Aan de 

hand van het ingevulde formulier “bijlage aangifte van ongeval” zullen wij 

zorgen voor een verdere invulling van de ongevalsaangifte. 

3. Breng de ingevulde documenten binnen de 7 kalenderdagen binnen op het 

secretariaat (in bakje van Anne Fastré leggen) samen met: 

a) een kleefbriefje van de mutualiteit 

b) de volledig ingevulde “bijlage aangifte van ongeval” 

Stuur een mailtje naar gc@wolfsdonksport.be  zodat uw dossier zo vlug mogelijk 

behandeld kan worden. 

4. Indien kiné-behandelingen noodzakelijk zijn, moet het voorschrift eerst voor 

goedkeuring overgemaakt worden aan de KBVB via onze secretaris (Anne 

Fastré), zonder goedkeuring is er geen tussenkomst in de kosten. 

5. Na genezing moet men het attest van genezing laten invullen door de 

behandelende geneesheer. Bij niet-indiening van dit attest kan de KBVB elke 

tussenkomst weigeren bij een volgend ongeval. 

6. Om te genieten van tussenkomst in de behandelingskosten, dienen de volgende 

ORIGINELE documenten aan Anne Fastré (bakje secretariaat) bezorgd te 

worden : 

 afrekening van de mutualiteit (+ kopie factuur ziekenvervoer) 

 facturen van ziekenhuis en/of radiologie 

 kwijtingen van apotheekkosten 

7. Alle briefwisseling van een ongeval dient te gebeuren door de secretaris van de 

club, stuur dus zelf niets op naar de KBVB want dan wordt het niet aanvaard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gc@wolfsdonksport.be
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11.7. Dokters / kinesisten 
 

11.7.1. Clubartsen 

 

Geert Salaets 

Dries 1 

2230 Herselt 

014/54.07.89 

 

Arie Van Dyck 

Hulst 22 

3272 Testelt 

013/44.48.75 

 

11.7.2. Sportarts 

 

Geert Massant 

Capittelstraat 12 

3201 Langdorp 

016/57.07.21 

 

 

11.7.3. Kinesisten 

 

Nele Boschmans 

Sint-Annastraat 55 

3390 Tielt-Winge 

0473 46 47 73 

neleboschmans@hotmail.com  

 

Tom Huybs 

Wolfsdonksesteenweg 160 

2230 Herselt 

0475/55.22.90 

tom.huybs@pandora.be 

 

mailto:neleboschmans@hotmail.com
mailto:tom.huybs@pandora.be
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11.8. Aanrijroute ziekenwagen 
 

11.8.1. Stratenplan rondom voetbalcomplex 

 

 

 

 

11.8.2. Aankomst ziekenwagen op voetbalcomplex 

 

De hulpdiensten (ziekenwagen en/of MUG) zullen opgevangen worden ter hoogte van 

het  begin complex / parking. 
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Van hieruit zullen de hulpdiensten verder begeleid worden naar de gewonde speler 

en/of patiënt. 

 

Indien nodig zal de speler opgevangen worden in de medische post (onder 

begeleiding) totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn. 

 

 
 

Foto :  Aankomst vanuit Volkensvoortstraat met rechts zicht op de grote parking 

en links de jeugdterreinen. 

De medische post ligt achteraan rechts ter hoogte van de grote kantine. 

Onderaan bevinden zich de kleedkamers, eerste lokaal rechts is het 

medisch lokaal. 
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12. Sociale begeleiding 
 

12.1. Structuur 
 

De sociale begeleiding binnen onze club gebeurt door de trainer, coördinator en 

ploegafgevaardigde en zal , indien nodig, opgevolgd en gecoördineerd worden door 

onze communicatie verantwoordelijke.  

 

De communicatie verantwoordelijke binnen Wolfsdonk Sport is een algemeen 

aanspreekpunt voor allerhande vragen, problemen, klachten en is eveneens het 

aanspreekpunt voor pestgedrag. De communicatie verantwoordelijke treedt als 

vertrouwenspersoon binnen de club op voor onze leden. 

 

De communicatie verantwoordelijke is bereikbaar via mail of gsm waarvan u de 

coördinaten terug vindt in deze infobrochure.  

 

Voor nieuwe spelers 

 

De spelers die nieuw zijn binnen onze club worden tijdens de eerste trainingen 

aangesproken door de trainer.   Deze zal ook bekijken of er extra begeleiding nodig is. 

Indien er extra sportieve begeleiding nodig is zal de trainer dit melden aan de 

coördinator en zal deze in samenspraak met de trainer en speler een oplossing zoeken.  

Dit wordt steeds persoonlijk besproken.   Indien de speler niet meerderjarig is zullen de 

ouders ook steeds betrokken worden bij deze gesprekken. 

 

Is er een andere niet sportieve begeleiding nodig is, zal de trainer dit melden aan de 

coördinator en zal deze op zijn beurt de communicatie verantwoordelijke inschakelen.  

Deze laatste zal dan een gesprek hebben met de speler en de eventuele ouders om in 

samenspraak te zorgen voor de nodige begeleiding. 

 

Voor bestaande spelers 

 

Indien de spelers niet nieuw zijn kunnen zij steeds op eenvoudige vraag extra 

begeleiding vragen. 

 

Voor het sportieve kunnen de spelers steeds terecht bij de trainer en de coördinator en 

zullen deze zorgen voor de extra begeleiding in samenspraak met de spelers en de 

eventuele ouders. 

 

Voor andere begeleiding kunnen zij zich steeds richten tot de communicatie 

verantwoordelijke. 
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12.2. Werkwijze communicatie verantwoordelijke  
 

Van zodra de communicatie verantwoordelijke wordt gecontacteerd zal deze per 

direct in actie komen. 
 

Dit kan op 3 manieren : 
 

1. De communicatie verantwoordelijke geeft de nodige uitleg of lost het probleem 

zelf op. Dit wordt niet verder naar het bestuur gecommuniceerd. 

2. De communicatie verantwoordelijke kan het probleem niet zelf oplossen en zal 

de contactgegevens bezorgen van de persoon die dit wel kan.  De 

communicatie verantwoordelijke volgt dit ook mee op en zal na 7 dagen zelf 

met beide partijen communiceren om te kijken of het probleem, de vraag of de 

klacht ondertussen is opgelost. Dit wordt niet verder naar het bestuur 

gecommuniceerd. 

3. Zijn de vragen, opmerkingen of klachten niet op te lossen door de 

communicatie verantwoordelijke zelf, dan zal deze laatste het bestuur 

aanspreken om met hen samen tot een goede oplossing te komen. In 90% van 

de gevallen zal de persoon binnen de 3 dagen een antwoord krijgen.  Indien het 

langer duurt en moet besproken worden op een bestuursvergadering, dan zal 

dit ook zo gecommuniceerd worden. 

 

De communicatie verantwoordelijke zal steeds zorgen voor een correcte afhandeling 

van elk dossier en zal op zeer regelmatige tijdstippen contact houden tot het volledige 

dossier kan afgesloten worden. 
 

Preventie tegen pesten, racisme 
 

Indien er meldingen binnenkomen over pestgedrag, intimidatie, racisme en andere 

problematiek,  zal de communicatie verantwoordelijke eerst vragen om met de 

betreffende speler of de ouders een persoonlijk gesprek te hebben om een correcte 

analyse te maken. 

Hierna zal de communicatie verantwoordelijke in samenspraak met het slachtoffer een 

gesprek hebben met de trainer en met onze coördinator om deze problematiek te 

bespreken. 

Hierna gaan we samen met de trainer en de pester een gesprek hebben om tot een 

correcte oplossing te komen. 

Indien het pestgedag aanhoudt, zullen er in samenspraak met de trainer sancties 

worden opgelegd aan de pester.  Dit kan gaan van een berisping, uitsluiting van 

enkele trainingen en/of matchen tot uitsluiting uit de club. Uitsluiting uit de club zal 

enkel in samenspraak met de bestuur gedaan worden. 
 

Kansarme gezinnen 
 

Voor spelers uit kansarme gezinnen kan de communicatie verantwoordelijke vb. in 

samenspraak met de financieel verantwoordelijke een aanvaardbaar afbetalingsplan 

voor het lidgeld opstellen voor de personen die dit vragen. 

Wij kunnen als club niet aanvaarden dat bepaalde personen niet kunnen voetballen 

door financiële problemen. 
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13. Slotwoord 
 
 
Beste ouders, spelers, 

 

 

Persoonlijke contacten tussen ouders, trainers, bestuur en spelers scheppen een sfeer 

van vertrouwen die de opleiding ten goede komt en waarin conflicten grotendeels 

vermeden worden.  

 

Onderwerpen die in deze brochure niet behandeld zijn, kunnen altijd besproken 

worden met de desbetreffende verantwoordelijken. 

 

Alle nuttige informatie zal weergegeven worden op de site van Wolfsdonk Sport 

(www.wolfsdonksport.be) en/of op het infobord in de kantine van Wolfsdonk Sport 

 

 

 

Namens Wolfsdonk Sport wensen wij jullie een prettig en leerrijk voetbalseizoen toe. 

 

 

 

Het bestuur     Sportief technisch verantwoordelijke 

Wolfsdonk Sport Wolfsdonk Sport 
 

 

 
 

 

 

http://www.wolfsdonksport.be/
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14. Bijlagen 
 

 

Bijlage 1 : Het gezin als vangnet 

 

De ouders zou men als de eerste trainers en begeleiders van de jonge, talentrijke 

voetballer kunnen beschouwen. 

Heel wat ”voetbalouders” menen echter hun niet verwezenlijkte droom via hun zoon te 

kunnen realiseren en staan de ontwikkeling van de reëel aanwezige mogelijkheden 

soms in de weg, of smoren ze in de kiem nog voor ze de kans kregen te ontluiken. 

Vaders die onbarmhartig hun zoontje naar voetbaltrainingen meesleuren, ruzie maken 

met de trainers, aan de lijn staan te roepen en te tieren… deze vaders bestaan jammer 

genoeg. 

Familiale drama’s in dit wereldje komen zeer frequent voor. 

 

Voor Wolfsdonk Sport is het dan ook zeer belangrijk dat een gezin in de eerste plaats 

een gunstig klimaat schept voor de sportieve talentontplooiing van het kind. 

De eisen die gesteld worden, moeten in overeenstemming zijn met de, op dat moment, 

aanwezige mogelijkheden. Het opgaan in de opdracht, het aankunnen van de 

taakspanning en de voldoening bij het volbrengen ervan, de succeservaring, zijn 

belangrijke voorwaarden voor een gunstige talentontwikkeling. 

Een goed aan elkaar hangend, sportief georiënteerd gezin blijkt van fundamenteel 

belang te zijn voor de talentontwikkeling. 

Het kind is geen volwassene in zakformaat. Trainingstechnieken en strategieën uit de 

volwassen wereld zullen dan ook niet worden toegepast bij de jongste. Naarmate de 

jonge voetballer heel wat bewegingservaring opdoet, wordt de behoefte naar meer 

beweging groter, omdat er een natuurlijke neiging is tot verbetering en perfectie. De 

tot nog toe geleverde prestatie wordt verder gecontroleerd en eindeloos herhaald 

waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd. 

Vanuit de behoefte aan respect groeit dan ook geleidelijk aan het verlangen om zich 

te meten met anderen. 

 

Bij het leren omgaan met winst en verlies is begeleiding van groot belang. Vooral het 

verwerken van winst wordt bij heel wat ouders verkeerd aangepakt. Het fokken van 

“vedetten” op jonge leeftijd is immers nefast voor de verdere ontplooiing. 

Ouders zouden wel respect en verwondering moeten opbrengen bij de prestaties van 

hun kind, in plaats van zich op te dringen als betweters. Men moet vooral veel geduld 

opbrengen en het kind zo weinig mogelijk onder druk zetten. 

 

Een kind tijdig met rust laten is ook iets wat volwassenen moeten leren. Het kind verliest 

nooit tijd, misschien nog het minst wanneer het speelt. Bewegingskansen creëren voor 

de getalenteerde jongeren is dan ook een belangrijke opdracht voor onze 

gediplomeerde trainers. Bewegingskansen uitgaande van het respect en de eigenheid 

van iedere leeftijdscategorie, bewegingskansen die geen schade kunnen berokkenen 

noch op psychisch vlak noch op fysiek vlak en die succeservaring en vreugdebeleving 

waarborgen. Ten slotte is ‘kindvriendelijkheid’ een begrip dat uiteindelijk ons 

‘volwassen’ gedrag ten aanzien van jongeren zou moeten sturen. 
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Bijlage 2 : Onze reglementering inzake drugsbeleid 

 
Drugsbeleid (jeugdspelers tot en met 21 jaar) 

 

Bij het aansluiten bij onze club, verbindt de speler zich ertoe als een sportmens te leven.  

Daarom dienen volgende regels, op elk moment, gerespecteerd te worden.  Dit zowel 

op de terreinen van de club als daarbuiten: 

 

1. Het bezit, gebruik, delen1 en dealen2 van alcohol is ten strengste verboden. 

Indien de speler meent hierop een occasionele vrijstelling te kunnen verkrijgen 

(bv traktatie aan vrienden) dient de speler hiervoor eerst toestemming te vragen 

aan de trainer. 

2. Het bezit, gebruik, delen en dealen van tabak is ten strengste verboden.  

3. Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten 

strengste verboden.  Indien er een doktersvoorschrift of attest van de ouders kan 

voorgelegd worden kan er een uitzondering gemaakt worden op het verbod op 

medicatiebezit en –gebruik.  Dit moet echter steeds gemeld worden aan trainer 

en medische cel.   

4. Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.  

5. Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste 

verboden. 

 

Bij overtreding van dit reglement zal er gepast gesanctioneerd worden! 

 

Drugsbeleid (trainers, afgevaardigden en medewerkers) 

 

Bij het aansluiten bij onze club, verbindt men zich ertoe een voorbeeldfunctie te 

vervullen.  Daarom dienen volgende regels, zonder uitzondering, gerespecteerd te 

worden: 

 

1. Het gebruik, delen1 en dealen23van alcohol is ten strengste verboden wanneer 

men verantwoordelijk is voor de jeugdspelers.    

2. Het gebruik van tabak in het bijzijn van de jeugdspelers is ten strengste 

verboden.    

3. Het delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.   

4. Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.   

5. Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste 

verboden. 

6. Het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of eender welke andere drug is 

verboden in het bijzijn van de jeugdspelers. 

 

 

                                                      
1 Delen = het samen nuttigen zonder winstbejag 
2 Dealen = het verdelen met winstbejag 

 


