
 

Het ABC van KSV Bredene 

Afgelastingen 
Wedstrijden: provinciaal en gewestelijk: provincie West-Vlaanderen 

 www.belgianfootball.be 

 tel: 0900/00081 

 BBF app (android en IOS) 

Trainingen 
• Kunnen bij slechte weersomstandigheden afgelast worden 

• Kunnen door de sportdienst van Bredene afgelast worden 

• Bij twijfel, neem contact op via de voorziene communicatie 

→ website, Facebook, PSD, TVJO of met uw trainer 

Afmelden 
Afmelden voor een training of wedstrijd doe je steeds bij de trainer en dit zo vroeg mogelijk 

en ten laatste een uur voor de aanvang. Hou er rekening mee dat de trainer zijn training en 

wedstrijd moet kunnen voorbereiden. 

Blessures 
Gezien de tijdsdruk bij de afhandeling van de verzekeringsadministratie bij een sportongeval 

beschrijven we hierna de werkwijze die altijd toegepast moet worden. 

Heb je een ernstige blessure opgelopen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. 

Er zijn 2 mogelijkheden wat betreft financiële tussenkomst bij een blessure: 

1. De speler heeft een behandeling nodig en wenst een tussenkomst van de KBVB. In dit 

geval is er een ongevalsaangifte bij de KBVB nodig. Dit betekent ook dat de speler in 

kwestie NIET mag voetballen, want hij is een “verzekerde speler”. Je speler dient dan 

de volledige procedure strikt op te volgen. De procedure wordt op de website 

beschreven (www.ksvbredene.be). 

2. De speler wil behandeld worden en staat zelf in voor het gedeelte dat de ziekenbond 

niet terug betaald. Geen ongevalsaangifte/dossier bij de KBVB nodig. In dit geval is er 

enkel een voorschrift nodig voor de te volgen revalidatie. 

Contactpersoon:  Werner Demaerel 

Adres:   Aimé Liebaertstraat 74, 8400 Oostende 

Telefoon:  0495 / 70 67 77 

Mail:   werner_demaerel@hotmail.com 

 

http://www.belgianfootball.be/
http://www.ksvbredene.be/


Belangrijk 

Belangrijk hierbij is dat je op voorhand informeert over de werkelijke kostprijs zodat je niet 

onverwacht voor hoge kosten komt te staan. 

Na herstel van een blessure dien je steeds bij de dokter langs te gaan voor een laatste 

controle. Die beslist of er opnieuw kan worden deelgenomen aan trainingen of wedstrijden. 

Communicatie 
Wie wordt weggestuurd van training of disciplinair wordt vervangen dient zijn 

verontschuldigingen aan te bieden bij de trainer en/of afgevaardigde. Indien de speler/ouder 

van oordeel is dat de sanctie onterecht is dan kun je een afspraak maken met de trainer om 

dit te bespreken. 

Problemen of andere meningen zijn steeds bespreekbaar. Conflictsituaties dienen steeds 

binnenkamers besproken te worden en niet op of naast het veld tijdens de trainingen en 

wedstrijden. 

Drinken 
Het is belangrijk om zowel op training als bij een wedstrijd voldoende te drinken. De spelers 

zorgen dat ze altijd drank bij hebben, met voorkeur water. 

Energie 
Heel wat jeugdspelers ontbijten niet of niet tijdig. Hierdoor hebben ze te weinig energie voor 

de wedstrijd. Men weet soms niet waarom hij/zij die dag niet “goed” speelt. 

We vragen dus om aandacht te besteden aan het nemen van een evenwichtig ontbijt voor 

de wedstrijd. 

Fair-play 
We dragen fair-play hoog in ons vaandel. We spelen om beter te worden en we moeten ook 

kunnen verliezen. Na de wedstrijd, ongeacht het resultaat, geven we aan onze 

tegenstanders en aan de scheidsrechter een hand. 

Keeper 
We verplichten niemand om in het doel te staan, maar we willen iedereen die kans geven. 

Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er doorheen het seizoen met een beurtrol gewerkt 

worden (Bv. Maandkeeper). De keeper van dat moment kan ook deelnemen aan de 

keeperstraining van Glenn Plovie of Mario Vanborm. Er kan op dat moment in overleg met 

de trainer gekozen worden om 1 teamtraining te laten wegvallen. 

Materiaal 
KSV Bredene doet veel moeite om het nodige materiaal te voorzien en te onderhouden. 

Daarom vragen we ook om hiermee respectvol om te gaan. Na de trainingen helpen de 

spelers om het materiaal te verzamelen en op te bergen. 



Netheid en orde 
Kleedkamer: de deur van de kleedkamer blijft dicht. Kledij aan de kapstokken, schoenen 

tegen de muur, tassen boven op het tassenrek of onder de bank. Niet op de grond of tegen 

de muren werpen. Nat kan, vuil nooit! 

Na de training/wedstrijd worden de schoenen buiten afgeborsteld en uitgeklopt. 

Gelieve geen waardevolle voorwerpen mee te brengen naar de training/wedstrijd. De club is 

niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal tijdens de trainingen en wedstrijden. 

Na de wedstrijd kan per ploeg de trainer, de afgevaardigde en 1 ouder (beurtrolsysteem) in 

de kleedkamer om het douchemoment mee te begeleiden (enkel U6 en U7). We verwachten 

stilaan een vorm van zelfstandigheid van onze spelers en dit komt de organisatie in de 

kleedkamer ten goede. 

Pesten 
Ik heb de pest aan pesten! Pesten wordt in geen enkel geval getolereerd! 

Mee-pesten? Zeg nee en durf uitkomen voor je mening. Een groep die pest, daarvan is 

iedereen de pester. Spelers die niet durven weigeren of hun afkeur niet durven laten blijken, 

maken het pesten mogelijk. En dat is even erg als pesten! Toon duidelijk dat je het niet eens 

bent dat er gepest wordt en ontferm je over de gepeste speler. 

Word je gepest? Vecht of scheld nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen. 

Probeer zelf een oplossing te vinden voor het probleem en praat met anderen (medespeler, 

trainer, ouders, TVJO, JC). 

Ben je zelf pester? Hou hier mee op, je gaat in de fout! Maak het goed met de speler die je 

gepest hebt. Geen mooie praatjes, maar daden. Je moet het menen zodat je met pesten 

stopt! 

Respect 
Er is respect tegenover anderen (trainers, afgevaardigden, materiaalmeesters, bestuur, 

ouders…). De spelers groeten de trainer zodat deze op de hoogte is van hun aanwezigheid. 

Toon ten allen tijde respect voor de u ter beschikking gestelde infrastructuur en materiaal.  

Heb ten allen tijden respect voor jullie medespelers! 

Samenwerkingsakkoord 
KSV Bredene heeft een officiële samenwerking met KV Oostende voor de volledige jeugd en 

dit om onze jeugdwerking nog te verbeteren. 

  



 

Sereniteit 
We vragen om als ouder je kind aan te moedigen, maar zeker niet te dwingen. Het coachen 

laat je over aan de trainers. Supporter steeds positief. Druk je waardering uit voor de 

inspanningen die je kind levert. Wees trots op je zoon of dochter. 

We verwachten een sportieve houding ten opzichte van de tegenstander. Hou in gedachte 

dat de scheidsrechter dit steeds op vrijwillige basis doet. 

Sociale media 
Sociale media is hot en enorm populair. Het wordt bovendien door nagenoeg iedereen 

gebruikt. We kunnen het gebruik ervan onmogelijk tegenhouden. De gebruikers staan voor 

het grootste deel zelf in voor het delen en waarderen van de informatie. 

Hierbij stellen wij enkele tips en richtlijnen op om het gebruik ervan op een correcte wijze 

toe te passen: 

• Net zoals wat in onze richtlijnen en reglementen beschreven staat, gaan we voor 

sportiviteit en constructief gedrag. Iedereen mag zijn mening op een beleefde manier 

delen. We vallen geen personen aan en gaan altijd voor fair-play 

• Wees bewust dat informatie via sociale media permanent, maar vooral publiek is 

• Respecteer niet alleen de informatie van anderen, maar ook hun privacy. Indien je 

informatie van anderen verspreidt, vraag altijd hun toestemming 

• Wees altijd eerlijk en respectvol. Indien je een irritatie of probleem hebt met iets of 

iemand, bespreek it dan als volwassen mensen onder elkaar en niet op sociale media 

Studie 
School heeft altijd voorrang op voetbal. Het trainingsregime kan worden aangepast of 

ouders hebben het recht om hun kind van training te houden in functie van proefwerken. 

Succes op school en succes in voetbal gaan meestal hand in hand. 

Trainingen 
De spelers zijn volledig klaar bij het starten van de training. De trainingen starten stipt op het 

voorziene uur op het veld. We vertrekken dus enkele minuten ervoor aan de kleedkamers. 

TVJO 
TVJO is de afkorting voor Technisch Verantwoordelijke Jeugd en Opleiding. Voor KSV 

Bredene is dit Werner Demaerel. 

E-mailadres:  werner_demaerel@hotmail.com 

Telefoonnummer: 0495/70.67.77 

  



Uitrusting 
Voorzie op alle kledij de naam van de speler. Op wedstrijddagen draag je steeds je KSVB-

training. Verzorg je kledij, je bent mee bepalend voor de uitstraling van de club. 

Douchen is verplicht. Zorg voor een handdoek en douchegel. Badslippers zijn ten zeerste 

aangeraden in de douches. 

Beenbeschermers zijn verplicht op training en wedstrijden. 

Je schoenen zijn steeds goed onderhouden. Voor wedstrijden en trainingen zijn ze mooi 

gepoetst. 

Website 
www.ksvbredene.be 

Wedstrijd 
De spelers zijn op het afgesproken uur aanwezig (dit wordt telkens medegedeeld op de 

laatste training of via PSD). 

Bij thuiswedstrijden spreken we af in de kleedkamer. Voor uitwedstrijden verzamelen we op 

de parking van KSV Bredene of op de parking van de tegenpartij waar de wedstrijd zal 

doorgaan. 

Supporters/ouders nemen steeds plaats achter de omheining. Enkel de trainer en 

afgevaardigde nemen plaats langs de zijlijn. 

Winnaarsmentaliteit 
Het ontwikkelen van het individu staat altijd voorop. Resultaat is niet belangrijk. De 

individuele mentaliteit van de spelers wel. We kiezen bewust voor opbouwen van achteruit. 

De wedstrijd is voor de spelers! 

• We willen geen schreeuwerige ouders langs de lijn 

• De spelers moeten zelf beslissingen leren nemen op het veld 

• De coach motiveert 

• FUN primeert 

 

We wensen jullie en vooral de spelers een heel aangenaam, sportief en 

leerrijk seizoen toe! 

 

 

 

 

http://www.ksvbredene.be/

