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De 10 geboden voor de speler versie 6/2019
1. RESPECT draag ik hoog in het vaandel: trainers, begeleiders, medespelers, scheidsrechters,
tegenstanders … waardeer ik ten zeerste. Als speler ben ik trouwens een voorbeeld van fairplay.
2. Ik draag zorg voor mijn eigen materiaal en dat van mijn medespelers maar ook voor de
infrastructuur en het materiaal van KSVO. Ik ken en volg de richtlijnen voor het gebruik van onze
kunstgrasvelden.
3. Bij aankomst en vertrek worden trainers, begeleiders en aanwezige personen steeds met een
handdruk begroet. Ik ga met iedereen op een beleefde manier om en verzorg mijn taalgebruik. Op
wedstrijddagen draag ik steevast de KSVO-training (broek en vest) voor en na de wedstrijd.
4. Via PSD, de blog en de website van KSVO hou ik mij van alles op de hoogte.
5. Stiptheid is belangrijk: voor elke training of wedstrijd ben ik ruim op tijd aanwezig. Indien ik een
zeldzame keer niet kan komen dan wordt de trainer ruim op voorhand verwittigd.
6. Voetbal is een ploegsport en ik ben één van de schakels in de ploeg. We streven naar een sterk
geheel, op en naast het veld, want samen zijn we sterker.
7. Ik ben leergierig en wil bijleren. Op training en tijdens de wedstrijden doe ik mijn uiterste best. Ik
toon veel inzet en ben gedreven. Samen met mijn teamgenoten willen we plezier hebben in het
voetbalspelletje. Er is bij ons absoluut geen plaats voor pestgedrag en daar zal ik ook over waken.
8. Voor mijn eigen veiligheid en gezondheid draag ik steeds aangepaste kledij. Ik train en speel altijd
met scheenbeschermers. Ik let op mijn voeding en zorg dat ik goed uitgerust en superfit aan de
aftrap verschijn. Na de wedstrijd of training neem ik altijd een verfrissende douche. Bovendien zorg
ik ervoor dat de kleedkamers steeds netjes blijven.
9. Ik aanvaard dat de trainer de leiding heeft en ik volg zijn instructies tijdens trainingen en
wedstrijden. Een wedstrijdselectie moet ik verdienen en daarvoor is talent alleen niet voldoende. Bij
de selecties wordt er ook rekening gehouden met aanwezigheden op trainingen, inzet, toewijding
en gedrag, want je speelt zoals je traint. Ik zorg dat ik steeds mijn originele identiteitskaart mee heb
want zonder kan ik niet spelen.
10. Ik weet dat ik geëvalueerd word en deze evaluatie zal mijn toekomst bij KSVO verder bepalen, dus
kan ik maar beter mijn best doen.
De 10 geboden voor de (voetbal)ouders versie 6/2019
1. Een (voetbal)ouder gedraagt zich langs de zijlijn en heeft RESPECT voor trainers, begeleiders,
medespelers, scheidsrechters, tegenstanders … Zonder hen is er geen sprake van voetbal.
2. Voetbal is een teamsport. Moedig iedereen aan en blijf positief tegenover alle spelers. KSVO kiest
ook bewust om spelers die laat matuur zijn, gelijke kansen te geven.
3. Hou rekening met het algemeen belang en relativeer. Winnen is leuk, maar verliezen hoort bij het
spel en kan je als speler sterker maken.
4. Zorg ervoor dat jullie kinderen respect hebben voor de infrastructuur en het materiaal van KSVO
alsook voor hun eigen materiaal en dat van hun medespelers. Best alles zoveel mogelijk
naamtekenen.
5. Jullie kinderen hebben aangepaste kledij nodig om te trainen en te spelen. Douchen is verplicht. Op
wedstrijddagen hebben de kinderen steeds hun KSVO training (broek en vest) aan en hun originele
identiteitskaart bij.
6. Probeer uw kind te motiveren om gezond en gevarieerd te eten, om voldoende nachtrust te
hebben, om zo weinig mogelijk trainingen te missen en om stipt te zijn. Steun uw kind als het wat
minder loopt, karakter vormt de topper.
7. KSVO zal streng optreden tegen pestgedrag. Wij hopen hierin voldoende steun te vinden bij de
ouders.
8. De trainer heeft de leiding en hij coacht de speler en de ploeg, niet de ouders! KSVO wil spelers
opleiden met het oog op doorstroming naar een eerste ploeg. Resultaatgericht spelen strookt niet
met onze visie.
9. Met vragen of problemen kunnen ouders steeds terecht bij de trainers of één van de sportief
verantwoordelijken.
10. Ouders weten dat hun kind geëvalueerd wordt. Deze evaluaties zijn de basis voor de verdere
evolutie bij KSVO of bij een andere ploeg.

