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Met dit briefje geven we een kort overzicht van wat wij van jullie als speelster 
verwachten, onze visie en wat praktische info. 
 
Visie : 

Alles staat in de eerste plaats in het teken van de A ploeg, de doelstellingen van de 
andere ploegen kunnen hier aan worden aangepast.  

Naast de opvoeding, kameraadschap, samenwerking, inzet, plichtsbesef, beleefdheid, 
respect en eerlijkheid, is “fair play” een topprioriteit in onze club. Na de wedstrijd geven 
we de tegenspeelsters en scheidsrechter steeds een hand. 

We houden ons onvoorwaardelijk aan de regels van de klasse verlaging, we spelen 
liever met 10 dan de regels te overtreden! De bankzitters kunnen steeds opgeroepen 
worden om in een lagere reeks te spelen en daar speelminuten verzamelen. Wij spelen 
elke wedstrijd op een faire manier, gemotiveerd en met volledige inzet.  
 
Een doelpunt wordt in groep gevierd, iedereen komt de doelpuntenmaker feliciteren 

(vergeet de reservebank niet!) 

Bij de extra sportieve activiteiten proberen we in de mate van het mogelijke  aanwezig te 

zijn, de groepssfeer is belangrijk. 

 
 
Info : 
Tijdens de voorbereiding worden de kernen samengesteld, speelsters trainen tijdens het 

seizoen met hun respectievelijke ploegen. Voor een training meld je steeds tijdig af 

zodat de training eventueel kan worden aangepast. Trainen met een andere ploeg kan 

na overleg met je trainer. 

Afbellen voor elke training en wedstrijd is verplicht, afmelden gebeurd bij de juiste 

mensen om extra telefoontjes te vermijden. Interne communicatie gebeurd via sociale 

media en sms, jullie worden gevraagd regelmatig facebook, de website en de GSM te 



checken op info. Bij twijfel gelieve zelf contact op te nemen met je trainer of 

ploegafgevaardigde.  

Iedereen staat omgekleed op het aanvangsuur op het terrein, de trainingen starten stipt 

op het aangegeven uur. Afwijkingen worden steeds gemeld bij de trainer. 

Bij thuiswedstrijden zijn we minimum een uur voor het begin van de wedstrijd aanwezig 

in de kleedkamer en dragen de verplichte kledij. 

Bij uitwedstrijden mikken we erop om ook minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd 

aanwezig te zijn voor de provinciale ploegen. De nationalers doen hun verplaatsing in 

groep, de trainer deelt steeds het vertrekuur mede. De adressen en website van onze 

tegenstrevers vind je steeds op onze webpagina. Te laat komen kan je de selectie 

kosten… 

Alle speelsters dragen tijdens de opwarming (ook de reserven) hun MTH trainingspak of 

regenvest. Zonder sponsors geen voetbal, het dragen van hun reclame is dus het 

minste wat we kunnen doen. 

Er wordt steeds opgewarmd met een vaste wedstrijdopwarming onder leiding van de 
kapiteins, deze zal door ALLE ploegen worden ingeoefend. De keeper gaat met de 
reservespelers opwarmen, de opwarming start ongeveer 40 minuten voor de aanvang 
van de wedstrijd en duurt ± 25 minuten. Daarna kan er afgewerkt worden op doel, de 
spelers maken zich tijdig klaar voor de naamafroeping en controle van de 
scheidsrechter.  
Vragen ivm selecties kunnen steeds NA de wedstrijd besproken worden met de trainer, 
nooit VOOR de wedstrijd. 
 

In een tenue of trainingspak van de club wordt er NOOIT gerookt, onder invloed van 

drank of drugs wordt voetballen niet toegelaten en blijft niet ongestraft! 

 

 

 

 

 

 

 



Leefregels dames MTH
 

1. fair play 

• Vijandelijke reacties tegenover eigen spelers, de tegenstrever, de 

scheidsrechter, het publiek, … worden in geen geval geduld! 

• Na een fout op de tegenstrever moet een speler zich 

verontschuldigingen en een hand geven. 

• Onderlinge pesterijen worden hard aangepakt!! 

• Scheidsrechters verdienen het grootste respect en vertrouwen. 

• Na een wedstrijd wordt er ALTIJD een hand gegeven aan de 

tegenstander en aan de scheidsrechter. 

2. Respect voor de trainers, afgevaardigden, bestuur en medespelers 

• De afgesproken tijdstippen worden steeds nagekomen. 

• Andere afspraken zijn steeds mogelijk met je trainer. 

• Elke afwezigheid moet op voorhand worden gemeld aan de trainer. 

• Voor en na een wedstrijd of training worden de trainers en 

afgevaardigden een handje geholpen met het dragen van koffers, 

sportzakken en het opruimen van kleedkamers en terreinen. 

• Kritiek op spelers is uit den boze, enkel zelfkritiek kan tot betere 

resultaten leiden, het is wel toegelaten om een medespeler richtlijnen te 

geven (te coachen) of aan te moedigen. 

 

3. Plichtsbesef 

• Bij eventuele afgelastingen is de speler verantwoordelijk om de nodige media 

te raadplegen, zie ook onze website. 

• Geen identiteitskaart bij betekent niet spelen… 

• Clubliefde is belangrijk en wordt gestimuleerd, aanwezigheid op extra 

sportieve evenementen wordt zeer gewaardeerd. 

• Spelers kunnen uitgenodigd worden als scheidsrechter om een wedstrijd van 

onze allerkleinsten te leiden. 



• Een voetbalvrij weekend betekend niet dat er NIET getraind wordt! Trainen is 

alleen leuk als gans de ploeg aanwezig is, zowel voor de spelers als de 

trainers. 

4. Respect voor de accommodatie en het materiaal 

• Niet de trainers maken de kleedkamers vuil, wel de spelers. 

• Een beurtrol voor het reinigen van de kleedkamers kan worden ingevoerd, 

de kleedkamers worden PROPER achtergelaten 

• Het afvegen, afkloppen van de schoenen gebeurt buiten op de voorziene 

plaatsen, zeker NIET tegen de muren! 

• We laten geen bekers, flessen, blikjes, tapes, veters, verbanden,… 

slingeren, ook niet bij uitwedstrijden. 

• Het budget dat jaarlijks wordt geïnvesteerd voor de aankoop van materiaal is 

niet gering, na een training of wedstrijd worden de velden gezamenlijk 

opgeruimd. 

• Een verloren bal is een zaak van iedereen en kost veel geld…! 

• Vandalisme door om het even wie wordt altijd gemeld aan de trainers. 

5. Hygiëne, levensstijl en kwetsuren tijdens wedstrijden en trainingen 

• Douchen na een training of wedstrijd is verplicht, hierbij zijn badslippers 

aangeraden. 

• Wij zijn een “SPORT”club, dus roken, alcohol en drugs zijn uit den boze! 

• Voldoende nachtrust is onontbeerlijk als er op zaterdag wordt gevoetbald, 

een vermoeide speler beïnvloed gans de ploeg op negatieve wijze. 

• Een gezonde, gevarieerde voeding met voldoende vers fruit en verse 

groenten is aan te bevelen. 

• Kwetsuren worden direct gemeld aan trainer of afgevaardigde: elk ongeval 

moet zo snel mogelijk aangegeven worden. 

• Bij koud weer is een lange trainingsbroek verplicht (vanaf 10°C) 

• Oorringen, piercings, juwelen, uurwerken, … zijn verboden tijdens 

wedstrijden maar ook op training doe je dit alles beter uit. 

 

 

 

         Het damesbestuur. 


