
 
 

 
 

BIJLAGE 1 

 

 

CODE VAN DE VOETBALLER 

 

•  Ik ben beleefd en respectvol  tegenover de  leden van de klub, de trainers, de 

afgevaardigden,  ouders(familie) en vrienden. 

 • Ik zal  het imago en de integriteit van  KVK Wemmel, haar leden, de trainers, 

en de vrijwilligers niet schaden. 

 • Ik zorg dat mijn uitrusting netjes en compleet is. 

 • Ik zal alles doen om de teamgeest te respecteren.  

 • Ik kom op het afgesproken uur  naar de wedstrijd en de training. 

 • Ik verwittig mijn trainer / afgevaardigde tijdig indien ik niet op de wedstrijd 

of op de training aanwezig kan zijn. 

 •Ik neem een douche na mijn match of mijn training.  

 • Ik beloof om zowel de geschreven regels van mijn sport als de algemeen 

geldende regels van de sportiviteit aan te leren, te respecteren en na te leven. 

 • Ik respecteer het materiaal, de terreinen en de gebouwen die me de 

mogelijkheid geven mijn sport te beoefenen.  

 • Ik beoefen mijn  sport in alle integriteit. Ik denk dat het geweld en de fysieke 

intimidatie de sport schade toebrengen en ik weiger om aan dergelijke 

praktijken deel te nemen.  

 • Ik luister naar de instructies van mijn coach en ik respecteer zijn(haar) 

keuzes. 

 • ik besef dat aanwezigheid op training een must is om  aanspraak te kunnen 

maken op een selectie voor de wedstrijd.  

 • na elke wedstrijd geef ik de arbiter en de spelers van het andere team een 

hand, ongeacht het resultaat en mijn mening over de arbitrage van de 

wedstrijd. 

 • Ik blijf steeds kalm. Ik accepteer de beslissingen van de officials zonder 

morren. Ik speel met intensiteit maar zonder vijandigheid .Zowel in de 

overwinning als in de nederlaag weet ik me te gedragen. Anders word ik 

verondersteld de boete van de kaart die hieruit zou  voortvloeien te accepteren.  



 
 

 
 

 • Ik ben in het bezit van mijn Identiteitskaart voor elke wedstrijd. Deze 

vergeten kan betekenen dat ik niet kan opgesteld worden. 

 •Ik engageer me om geen producten te gebruiken die me helpen om mijn 

fysieke prestaties te verbeteren (Doping). Ik weet dat dit tegen de regels van 

de K.B.V.B (Artikel IV/5) is.  

 • Bij het minste probleem,  spreek ik mijn trainer en/of mijn afgevaardigde 

aan. Kan ik niet bij de trainer terecht dan vraag ik een onderhoud met de 

coördinator. 

• Ik besef dat elke overtreding van  deze code of van de reglementen van de 

K.B.V.B, door een tuchtcommissie van KVK Wemmel  wordt onderzocht en 

mogelijke sancties tot gevolg kan hebben. 

 

 Door mijn handtekening verklaar ik deze code te eerbiedigen.  

 

 

 

De speler       Ouder (indien speler minderjarig) 

 


