
de ouder(s) 
 

1. Sturen hun kinderen op tijd naar trainingen en 

wedstrijden. 

2. Verwittigen de coach vooraf als dat per uitzondering 

niet lukt (Robin: 0475 58 47 48) 

3. Komen tijdens matchen regelmatig supporteren. 

Spelers worden graag aangemoedigd ! 

4. Helpen waar mogelijk. Bij thuiswedstrijden met het veld 

klaarmaken. Bij uitwedstrijden met het vervoer. 

5. Geven douchegerief mee. Bij tornooien ook een 

drinkbus  met water en eventueel boterhammen. 

het bestuur 
 

1. Brengt ouders en spelers zo snel mogelijk op de hoogte 

van de (wijziging van) speeldata en trainingsuren. 

2. Houdt de ouders op de hoogte van de sportieve 

vorderingen en het gedrag van hun zoon. 

3. Doet z’n best om het lidgeld betaalbaar te houden. 

4. Vergadert op regelmatige tijdstippen om Willibies 

Antwerpen nog beter te maken. 

Handtekeningen 

 
 

speler           coach           ouder(s)        bestuur 

 

de speler 
 

1. Geeft de coach bij het begin van de training een hand.  

2. Komt altijd in sportkledij naar de training (T-shirt, korte 

sportbroek en sportschoenen).  

3. Heeft vooraf 5 minuten tijd om zich om te kleden en naar 

toilet te gaan. Tijdens de training is er geen drank-of 

plaspauze. 

4. Spreekt de coach aan met ‘coach’.  

5. Moet zich opwarmen bij te laat komen, gebeurt dit een 

2de maal (zonder geldige reden) speelt de speler minder 

als er een match is.  

6. Verwittigt bij elke afwezigheid.  

7. Voetbalt niet met een basketbal. 

8. LEGT ballen in de bak.  

9. Zwijgt tijdens de uitleg van de coach en houdt ballen stil.  

10. Voert opdrachten van de coach zonder commentaar uit.  

11. Gaat na de training gezamenlijk naar buiten. 

de coach 
 

1. Komt steeds op tijd voor de training of de wedstrijd. 

2. Informeert de ouders over het verzameluur van de  

volgende match. 

3. Zorgt voor een positieve sfeer in de ploeg en maakt de 

trainingen  zo leuk mogelijk. 

4. Zegt wat de spelers nog beter moeten doen, maar ook 

wat goed is! 

5. Verwittigt Luc als hij niet aanwezig kan zijn zodat tijdig 

vervanging kan gezocht worden. 

 

sportafspraken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



clubreglement 
 

Een échte Willibie: 
 

 Gedraagt zich sportief, bij winst én verlies. Ook tegenover de 

tegenstanders. 

 Komt op tijd naar trainingen en wedstrijden. 

 Is beleefd. Toont respect voor zijn teamgenoten, z’n coach, 

de ref, het bestuur én de tegenspelers. 

 Blijft steeds bij de coach en gaat niet zonder hem in de zaal.  

 Maakt geen ruzie en gaat niet in discussie tijdens match of 

training. Problemen worden achteraf besproken en opgelost. 

 Gebruikt de sportzaal in gepaste kledij en met gepast 

schoeisel (geen zwarte zolen). 

 Laat sportzaal en kleedkamers proper achter. Ruimt alles op. 

 Drinkt enkel water en eet niet in de sportzaal.  

 Doucht na het sporten. Zeker na een (thuis- of uit)wedstrijd. 

 Bewaart zijn kledij altijd in een sportzak. 

 Draagt zorg voor het materiaal en helpt altijd mee opruimen.  

 Een bankzitter blijft op de bank zitten en supportert mee! 

 Luistert van de eerste keer naar wat gevraagd wordt. 

 Respecteert de beslissing van de ref. 

 Hangt de aap niet uit! 

Een échte Willibie-trainer: 
 

 Is minstens 5 minuten voor training aanwezig, met sleutels. 

 Brengt zijn trainingsvoorbereiding mee.  

 Houdt lijst bij van aanwezigheden en gedrag van de spelers. 

 Maakt op het einde van de training een afspraak met de 

spelers voor volgende training/wedstrijd.  

 Informeert het bestuur over jongens die twee maal na elkaar 

niet op training waren en legt het bestuur uit waarom een 

speler een min kreeg voor zijn gedrag. 

 Komt tijdens de wedstrijdrust niet in de cafetaria maar blijft bij 

z’n spelers. 

 Stuurt als straf geen jongens alleen naar huis. 

SPORTCHARTER 
 

H a n g  d e  a a p  n i e t  u i t  !  
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willibies Antwerpen 
B E N J A M I N S  


