
VSK Charter voor Fairplay 
 

Waarom dit charter?  Om alle spelers, ouders en medewerkers van de club zich 
aan onderstaande regels te herinneren. Zij hebben zich hiertoe verbonden met 
de aansluiting tot de club (zie jeugdopleidingsplan). 

1. Respect voor de spelregels 
Regels zijn bepalingen voor gedrag waarnaar men zich richten moet, met name bepalingen waarin de 
gang van zaken in een sport, een spel of een wedstrijd wordt geregeld. Zonder regels heerst er chaos. 

2. Respect voor de scheidsrechters en de officials 
Scheidsrechters zijn er om deze regels te handhaven en alles in goede banen te leiden. Respecteer 
hen dan ook. 

3. Respect voor je eigen club 
Een club bestaat vooral uit vrijwilligers die klaarstaan om alle leden fun te laten beleven aan het spel. 
Onthoud dit! 

4. Respect voor de tegenstrever 
Zonder tegenstrever is er geen spel en dus geen wedstrijd, heb respect voor elkaar. 

5. Respect voor je medematen 
We zijn er allemaal met hetzelfde doel. Plezier beleven op een sportieve manier, help elkaar hierbij. 

6. Respect voor de supporters van andere ploegen 
Niets leuker dan supporters met positieve commentaren aan de zijlijn, zelfs in moeilijke tijden. 

7. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs. 
Sporten betekent ook een gezond leven leiden. Alcohol, drugs en roken horen hier niet bij. 

 
Wat VSK verwacht van de spelers: 
• Dat zij zich houden aan bovenstaande regels. Iedereen gelijk voor de wet! 

Wat VSK verwacht van de ouders:  

• Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. je 
kind, zijn/haar ploeggenoten, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. Als 
ouder vervul je een voorbeeldfunctie.  

• Gelieve negatieve kritiek te beperken en uw positivisme steeds rechtstreeks aan de 
verantwoordelijke personen mee te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een 
goede sfeer in alle geledingen van de club.  

 

Handtekening trainers en medewerkers 


