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1.

Visie
▪
▪
▪

2.

Administratie
▪
▪

3.

De jeugdspeler staat achter de doelstellingen van de club en de
uitwerking ervan in de praktijk (zie ‘Visie K. Olsa Brakel’).
Elke jeugdspeler heeft een voorbeeldfunctie en dient dan ook de
opgelegde afspraken na te leven.
De jeugdspeler verklaart zich akkoord met de vastgestelde
gedragsregels aangaande het nastreven van de positieve waarden
in de jeugdsport (zie bijlage achteraan - “Panathlon Verklaring”).

Afwezigheden worden via PSD tijdig aangegeven.
De jeugdspeler (of zijn ouders) controleert (controleren)
regelmatig PSD, graag antwoorden binnen de 3 dagen op gestelde
vragen door de club via PSD.

Uitstraling
▪

De jeugdspeler …
o dient de officiële cluboutfit te dragen bij alle thuis- en
uitwedstrijden.
o streeft er steeds naar tijdig aanwezig te zijn bij activiteiten
(wedstrijden, trainingen, evaluaties, …).
o mag niet drinken / roken, noch drugs gebruiken.
o toont steeds respect t.a.v. iedereen, op en naast het veld;
o luistert naar opleiders
o volgt richtlijnen
o zegt ‘goeiedag’
o moedigt medematen aan
o veroordeelt pestgedrag
o verontschuldigt zich bij tegenstander na fout
o feliciteert tegenstander na overwinning
o deponeert afval in de vuilbak
o ruimt mee het materiaal op na trainingen
o klopt schoenen buiten uit op het natuurgrasveld
o daagt nooit uit
o …
o gebruikt een verzorgd taalgebruik en is ten allen tijde
beleefd.
o verklaart zich akkoord met het ‘Fairplay Charter’ (zie bijlage
achteraan - ‘Fairplay Charter’).
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4.

Materiaal
▪

▪

▪
▪
5.

De jeugdspeler gaat verantwoordelijk om met het materiaal dat hij
van de club in bruikleen krijgt gedurende trainingen/wedstrijden.
o Overgooiers
o Markeerhoedjes
o Ballen
o …
De jeugdspeler houdt rekening met volgende aspecten omtrent
zijn uitrusting:
o Aangepast schoeisel aan wisselende omstandigheden:
▪ pantoffels en / of minivoetbalschoenen voor betonnen
ondergrond of in de zaal
▪ multi-studs of turfschoenen voor kunstgrasveld of hard
terrein
▪ aluminium-studs (vanaf U12) voor een zacht terrein
(NIET op kunstgras!)
o Kledij voor alle weersomstandigheden:
▪ short + t-shirt
▪ training + sweater (lange broek / mouwen bij koud
weer)
▪ kousen
▪ regenvest
▪ handschoenen + muts (vanaf oktober)
o Een propere en voldoende opgeblazen voetbal:
▪ de bal maakt altijd deel uit van de voetbalzak, ook voor
de wedstrijden
o Scheenbeschermers
o Drinkbus, gevuld met water of sportdrank (GEEN frisdrank!)
o Douchegerief
▪ douchegel / zeep / shampoo
▪ Washandje
▪ Handdoek
o De identiteitskaart vanaf U12 (Zonder mag je niet aan de
aftrap komen!)
De jeugdspeler heeft respect voor eenieders materiaal en
bezittingen.
De jeugdspelers onthouden zich van elke beschadiging (of poging
tot) van de accommodatie, zowel op verplaatsing als thuis.

Training
▪
▪
▪

Afwezigheden worden via PSD tijdig aangegeven.
De jeugdspeler is minimum 15 min. vóór de start van de training
op de club.
De spelers hebben respect voor de jeugdopleider en hun
medespelers. Het publiekelijk aanvallen van deze mensen wordt
onder geen enkele omstandigheid getolereerd!
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6.

Wedstrijd
▪

▪

▪
▪
▪

▪

7.

Kleedkamers
▪
▪
▪

8.

De jeugdspeler is steeds tijdig ter plaatse (30 minuten bij U6-U7,
45 minuten bij U8-U9, 60 minuten bij middenbouw en 75 minuten
bij bovenbouw), bij eventueel ‘te laat komen’ wordt de
jeugdopleider telefonisch of per sms verwittigd.
Bij de bespreking van de wedstrijd / tegenstander / eigen ploeg is
er steeds de nodige aandacht en is er medewerking bij gestelde
vragen door de jeugdopleider. Jeugdspelers moeten meedenken in
het verhaal.
Het accent moet liggen op het willen winnen en niet op het moeten
winnen.
De spelers hebben steeds respect voor de begeleiders, spelers en
supporters van de tegenpartij en hun eigen team.
De spelers dienen zich te onthouden van elk commentaar t.o.v. de
scheidsrechter: alleen de kapitein kan eventueel "bemiddelend"
optreden.
Bij thuiswedstrijden worden de terreinen (potjes en doelen)
onmiddellijk na de wedstrijd opgeruimd. Vanaf de U10 kan dit ook
gebeuren door de jeugdspelers.

Voor de trainingen tijdens de weekdagen wordt er een vaste
kleedkamerregeling gevolgd.
De jeugdspeler houdt rekening met het feit dat de douchen niet
langer gebruikt worden dan nodig (max. 20 min.).
Voor de competitiewedstrijden op zaterdag dient er een
kleedkamerregeling
gevolgd
te
worden,
evenals
een
terreinschema. Bij binnenkomst in de ‘catacomben’ is deze
regeling zichtbaar.

Communicatie
▪
▪

Steeds via PSD. Zo zal de wedstrijdselectie via deze weg worden
gepubliceerd en kan de jeugdspeler dit opvolgen.
Afspraken met de spelers / ouders, die op het laatste moment
(zeker de dag zelf) wijzigen, worden telefonisch of via sms
doorgegeven.
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9.

Problemen
▪

▪

▪
▪
10.

Steun
▪

▪
11.

Problemen worden aangepakt volgens de afgesproken procedure.
o Eerst wordt het probleem aangekaart bij de jeugdopleider
zelf.
o Als dat geen oplossing biedt, wordt de betrokken JC
aangesproken, die op zijn beurt de TVJO / jeugdmanager op
de hoogte brengt.
48-uren-regel; er worden geen discussies gevoerd met
jeugdopleiders onmiddellijk na de wedstrijd. Emoties staan op dat
moment een constructief gesprek in de weg.
Een gesprek kan voorzien worden na de eerstvolgende training.
Blijf altijd beleefd en denk goed na alvorens je opmerkingen geeft.

De jeugdspeler werkt mee aan / is aanwezig bij evenementen ten
voordele van de jeugd / club, zoals daar zijn; eetfestijn, tornooien,
voetbalstages, …
De jeugdspeler toont z’n verbondenheid met de club door af en toe
aanwezig te zijn op de wedstrijden van het eerste elftal.

Gevolgen bij het niet naleven van de gemaakte afspraken

Olsa Brakel gelooft volop in een positieve leeromgeving voor zijn
jeugdspelers, een omgeving waarin fouten kunnen en mogen / moeten
gemaakt worden, zowel ‘voetballistisch’ als naar attitude toe. Uit fouten kan
men immers leren, ook op deze manier willen wij als club bijdragen tot de
individuele ontwikkeling van elke speler.
Bij het niet naleven van een gemaakte afspraak worden spelers hierop - op
een positieve manier - aangesproken, in eerste instantie door de
jeugdopleider. Bij een eerste ‘niet-naleving’ volgt nooit een sanctie.
Vertoont het ongewenste gedrag zich een tweede maal, dan wordt de speler
in kwestie aangesproken door de betrokken coördinator en gaat men
hieromtrent in dialoog. Ook nu pogen wij dit op te lossen zonder een sanctie
te geven.
Als er echter zwaar en herhaaldelijk wordt gezondigd tegen de
bovenvermelde afspraken, dan kan / zal de club na overleg met de
betrokken partijen overgaan tot het nemen van gepaste maatregelen.
Hierbij worden de ouders steeds uitgenodigd voor een gesprek.
Als club hopen wij natuurlijk dat dergelijke zaken zich niet hoeven voor te
doen.
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FAIRPLAY CHARTER
De 8 principes van respect = FAIRPLAY
1. Respect voor de spelregels
2. Respect voor de scheidsrechter en de
officials
3. Respect voor je eigen club en al zijn
medewerkers
4. Respect voor de tegenstander
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, niet
roken en geen drugs gebruiken)
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PANATHLON VERKLARING
OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT

Met deze verklaring gaat K. OLSA BRAKEL 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.

o 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.
o We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren,
net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We
zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen
helpen hun emoties te beheersen.
o 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.
o 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. Laatmaturen, 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.
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.

o 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.
o 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.

OLSA … MÉÉR DAN VOETBAL ALLEEN

8

Huishoudelijk Reglement Jeugdspeler

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.

o 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.
o 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 proactief, 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 …

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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.

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven
voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de
kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.
GENT, 24 September 2004
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