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Intern Reglement 

Lommel SK – Jeugdopleiding 
 

Dit intern reglement bevat een aantal bepalingen van praktische aard voor spelers en ouders binnen onze 

jeugdopleiding. Ons uitgangspunt is dat een degelijke voetbalopleiding hand in hand gaat met opvoeding en 

onderwijs. De jeugdopleiders en ploegbegeleiders zijn er verantwoordelijk voor dat deze afspraken geduid 

(naar spelers en ouders toe) en gerespecteerd worden.   Bij overtreding van deze afspraken kan er, 

naargelang de ernst, een disciplinaire sanctie volgen. 

Fair-play 

▪ De speler is in alle omstandigheden een voorbeeld van fair-play. 

▪ De scheidsrechter is de baas op het veld. Iedere speler leert hier respect voor opbrengen. 

▪ De jeugdspelers zijn hét visitekaartje en uithangbord van Lommel SK, zowel op als naast het veld. 

Ook deze jonge spelers vertonen dus steeds een gedisciplineerd gedrag.   

▪ Na iedere wedstrijd geeft de speler een hand/elleboog1 aan de scheidsrechter en tegenstander (ook 

na een verlieswedstrijd) 

Beleefdheid en respect 

▪ Wees altijd en overal beleefd. 

▪ Bij aankomst geef je de opleider, ploegbegeleider en sportief verantwoordelijke een hand/elleboog1. 

▪ De opleider wordt aangesproken met “trainer”. 

▪ De jeugdspeler vertoont respect voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding (jeugdbestuur, 

technisch coördinatoren, kantinemedewerkers, materiaal - verantwoordelijke…) 

▪ Iedere speler is medeverantwoordelijk voor het proper houden van de speelvelden, kleedkamer, 

douches en de omgeving van het jeugdcomplex. 

▪ De speler is ook medeverantwoordelijk voor de kledij en materiaal dat gebruikt wordt bij trainingen 

en wedstrijden. 

▪ In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd. Conflicten 

kunnen echter steeds met de betrokkenen worden uitgepraat. 

▪ Tegen obsceen en beledigend taalgebruik wordt streng opgetreden. Beleefdheid wordt hoog in het 

vaandel gedragen. 

▪ Nederlands is de voertaal op het jeugdcomplex. 

▪ Mobiele telefoons worden afgezet bij het betreden van de kleedkamers maar er wordt aangeraden 

deze thuis te laten.  

 
1 Zolang Corona maatregelen van kracht zijn, geven we elleboogjes. 
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Sportuitrusting en materiaal 

▪ Iedere jeugdspeler traint steeds in de uitrusting van de club die hiervoor bestemd is. Zie document 

kledij-afspraken. 

▪ Het dragen van een lange broek is verplicht van november tot februari, even als de regenjas bij 

regenachtig weer. 

▪ De uitgangstraining wordt gedragen bij elke activiteit van de club. Er wordt niet mee getraind. 

▪ De wedstrijdopwarming gebeurt steeds in de uitrusting van de club die hiervoor bestemd is. Zie 

document kledij-afspraken. 

▪ De speler zorgt ervoor dat zijn kledij steeds correct gedragen wordt. Uitstraling vinden we belangrijk: 

truitjes in de broek, koordjes in de broek, veters gebonden, sokken netjes, … 

▪ Boven de sokken worden geen anderskleurige sokken of tape gedragen. Scheenbeschermers zijn 

verplicht. 

▪ Voetbalschoenen en sportschoenen zijn zelf aan te kopen (meerdere paren in functie van 

weersomstandigheden). Schoenen in zwarte kleur! Vanaf U18 eigen keuze van kleur. 

▪ Schoenen zijn steeds gepoetst bij aankomst. Stimuleer de nodige zelfstandigheid! 

▪ Het merken van de kledij op een onopvallende plaats is verplicht. Niet getekend = niet terug te 

bezorgen. 

▪ Iedere speler krijgt een persoonlijke bal die hij ook mee naar huis neemt en elke training meebrengt 

om te trainen. Hij draagt hier voldoende zorg voor (niet buiten laten liggen a.u.b.).  

▪ Het oppompen van ballen gebeurt in groep onder supervisie van opleider of ploegbegeleider. De 

voorschriften met betrekking tot opblazen dienen strikt nageleefd te worden. 

▪ Indien de bal stuk is, wordt deze binnengebracht bij de logistiek verantwoordelijke (Bergmans Tom) 

van de jeugdopleiding en indien mogelijk hersteld of vervangen. 

▪ Bij verlies van de bal dient de jeugdspeler een nieuwe bal aan te kopen bij logistiek 

verantwoordelijke van de jeugdopleiding.  

▪ De sportuitrusting bevindt zich steeds in de sporttas. De speler doet zijn best om deze ordelijk te 

houden. Dit kan gecontroleerd worden. 

▪ De verloren voorwerpen bevinden zich in de kantine (inkomhal) of op het jeugdsecretariaat. 

▪ Vanaf U15 Elite verwachten wij dat elke speler een Polar horloge met hartslagmeter heeft om 

optimaal te kunnen trainen. 
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Infrastructuur 

▪ De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld 

noch tegen de deuren getrapt. 

▪ De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding in de gangen, 

kleedkamers of onder de douche. 

▪ De kleedkamers worden na elke training en wedstrijd steeds in ordelijke staat achtergelaten. Spelers, 

opleiders en ploegbegeleiders zijn hiervoor verantwoordelijk. Het effectieve opkuisen wordt 

uitgevoerd door de bevoegde diensten. 

▪ Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over het terrein gelopen. 

▪ Opwarmen voor de wedstrijd gebeurt in de daarvoor voorziene opwarmingszones. 

▪ Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training 

weer verzameld worden (en op ordelijke manier in de materiaalruimte geplaatst). 

▪ Verplaatsbare doelen worden tijdens de trainingen steeds vastgezet en na de training terug op de 

daarvoor voorziene plaatsen gezet, volgens het doelenplan Er wordt niet aan de doelen of 

doelnetten gehangen. 

Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld. 

Trainingen 

▪ De speler houdt zich strikt aan de afgesproken trainingsdagen en uren. Bij onduidelijkheid wordt er 

contact opgenomen met de jeugdopleider. 

▪ In principe worden trainingen tijdens de vakantieperiode gehouden zoals geldt tijdens de competitie. 

Er kan geopteerd worden (in overleg) om een training door de dag te houden. 

▪ Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de training of 

wedstrijd, verwittigt hij (tijdig) de opleider. Gebeurt dit niet, kan er beslist worden om de speler de 

volgende wedstrijd niet te laten spelen. 

▪ De speler is 15' minuten op voorhand aanwezig in de kleedkamer. 

▪ De spelers wacht in de kleedkamer tot de opleider hen komt ophalen. Wachten gebeurt rustig, 

ballen blijven in de tas. Tenzij anders afgesproken. 

▪ De speler houdt de bal steeds in de handen tot ze het trainingsveld betreden. 

▪ De speler zorgt ervoor dat hij de juiste uitrusting bij heeft en dat deze correct wordt gedragen. 

▪ Er wordt steeds met beenbeschermers en aangepast schoeisel (naargelang de 

weersomstandigheden) getraind. 

▪ Bij indoor – trainingen dragen de spelers schoenen met kleurvaste zolen. 

▪ De doelmannen worden bij aanvang van het seizoen tijdig verwittigd van hun eerste 

specialisatietraining. Hij waarschuwt steeds zelf de keeperstrainer indien er problemen zijn (ziekte, 

vriendschappelijke wedstrijd,) 

▪ De jeugdspeler volgt steeds de aanwijzingen van de trainer. 
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▪ De speler vertoont steeds volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingsactiviteit. 

▪ Hier kan steeds rekening mee gehouden worden door de jeugdopleider. 

▪ Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen, worden hiervoor gesanctioneerd. 

▪ Na de training verlaten de spelers steeds het trainingsveld onder begeleiding van de jeugdopleider.   

▪ Niemand verlaat het trainingsveld zonder toestemming. 

▪ Niemand verlaat na het douchen onverzorgd de kleedkamer. 

Wedstrijden 

▪ Bij twijfel over afgelastingen wordt zelf de opleider gecontacteerd of de jeugdwebsite geraadpleegd. 

▪ De bovenstaande gedrags-en leefregels gelden uiteraard ook voor de wedstrijden. 

▪ De speler draagt steeds de uitgangskledij van Lommel SK wanneer hij naar de wedstrijd gaat. 

▪ De speler vertoont steeds volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijd en de 

voorbereiding hierop. Dit start reeds in de kleedkamer. 

▪ De speler is 75 minuten (90 minuten vanaf U15 elite) op voorhand aanwezig in de kleedkamer, tenzij 

anders aangegeven door de jeugdopleider. 

▪ Een speler die, om gelijk welke reden (uitgezonderd ziekte), niet bij de selectie hoort, dient zich 

eveneens op het afgesproken uur aan te melden. Voor verplaatsingen naar Kortrijk, Oostende, 

Deinze en Moeskroen zijn niet geselecteerde spelers vrijgesteld. 

▪ De spelers worden erop gewezen dat ze enkel rekening mogen houden met het coachwerk van de 

jeugdopleiders. 

▪ Bij onophoudelijke coaching van één van de ouders, kan deze speler door de jeugdopleider gewisseld 

worden.   

▪ De speler gaat tijdens de wedstrijd niet in discussie met tegenstanders, scheidsrechter, supporters. 

▪ Het coachen van elkaar tijdens de wedstrijd en training is echter verplicht. Hierdoor verhoogt de 

concentratie. 

▪ Na de wedstrijd wordt de wedstrijdkledij, onder leiding van de ploegbegeleider, op een ordelijke 

manier weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de ploegbegeleider oplegt. 

Het wassen gebeurt door de club. 

▪ Na het douchen (met badslippers) wacht de speler in de kleedkamer om hierna in groep naar de 

kantine of receptieruimte te trekken. Niet in slippers naar receptieruimte. De uitgangskledij wordt 

met zorg gedragen. 

▪ Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen. Indien je deze vergeten bent, 

kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB). 

▪ Er worden geen voetbaltassen in de kantine of receptieruimte geplaatst. Plaats deze op de voorziene 

plaatsen. 

▪ De jeugdspelers en alle medewerkers hebben gratis toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal. 
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▪ Bij uitnodiging tot schoolvoetbalwedstrijden dient dit doorgesproken te worden met de opleider.  

▪ Men mag deelnemen onder voorwaarde dat dit de clubactiviteiten niet in gedrang brengt. 

▪ Spelers die vanuit een bepaalde geloofsovertuiging tijdens een vastenperiode geen voedsel tot zich 

nemen, kunnen geadviseerd worden om niet deel te nemen aan wedstrijden en eventueel 

trainingen.  

Vervoersafspraken 
De regels van de Belgische wetgeving zijn van toepassing wanneer verplaatsingen per auto gemaakt worden 
(je kan deze terugvinden op: www.bivv.be/nl/faq/detail/vervoer-van-kinderen-in-de-wagen). 

▪ Er worden bussen ingelegd voor elite competitiewedstrijden (met uitzondering van enkele korte 

verplaatsingen). 

▪ De bussen vertrekken stipt op het afgesproken tijdstip. 

▪ In de regel rijdt iedere jeugdspeler mee met de bus (zowel heen als terug). Wie per uitzondering 

toch rechtstreeks naar de jeugdvelden van de tegenstrever rijdt, verwittigt tijdig de jeugdopleider. 

▪ De lege plaatsen kunnen ingenomen worden door ouders (bijdrage van +/- €7/persoon). Bij 

wedstrijden van Beloften geen ouders toegelaten. 

▪ Roken en alcoholverbruik in de bus is ten strengste verboden.  

▪ Iedere speler zorgt ervoor dat hij steeds drinken bij heeft op de bus. Aangeraden wordt water of een 

niet-koolzuurhoudende sportdrank (geen Cola, Sprite… + geen sinaasappelsap) 

▪ Bij langere verplaatsingen is het aan te raden sandwiches, boterhammen, … te voorzien. Ook een 

stuk fruit is altijd goed (géén sinaasappel) 

▪ Snoep op de bus is ten strengste verboden. 

▪ De bus is geen speeltuin. Er wordt niet gelopen. We blijven zoveel mogelijk op onze plaats zitten. 

Zorg voor voldoende spelletjes, lectuur, … voor onderweg. 

▪ Er worden verschillende opstapplaatsen voorzien. LET OP: enkel als de bus die richting uit moet. 

Indien de opleider hiervoor toestemming heeft gegeven kan gebruik gemaakt worden van deze 

opstapplaatsen:                     

▪ Prijzenklopper Hechtel 

▪ Carpool Houthalen 

▪ Carpool Geel/Westerlo 

▪ Bij alle verplaatsingen vertrekken we/zijn we aanwezig STIPT op het afgesproken tijdstip. 

▪ Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen. 

Selecties 

▪ Er wordt rekening gehouden met inzet tijdens trainingen, wedstrijd en positionele keuzes. Dit wordt 

gemotiveerd naar de spelers toe, niet naar de ouders. 
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▪ Door het terugzakken van A-Kernspelers bestaat er de optie om een speler SLA (Superior Lommel 

Academie) niet of in zijn respectievelijk elftal te laten spelen. 

▪ Bij het instappen in de jeugdopleiding van Lommel SK aanvaardt de speler (en zijn ouders) de 

selectiekeuzes die er gemaakt worden. Zij beseffen dat deze in alle ernst en eerlijkheid door de 

jeugdopleider in overleg met de TC en HJO gemaakt worden. 

▪ De jeugdspeler kan op ieder ogenblik van het seizoen doorgeschoven of teruggeschoven worden 

naar een hogere of een lagere leeftijdscategorie of niveau voor trainingen en/of wedstrijden. Dit 

doorschuiven kan zowel gedeeltelijk als volledig zijn en voorlopig of definitief. 

Speelminuten  

▪ Alle spelers krijgen tot januari evenveel speelminuten. 

▪ Vanaf januari kunnen de opleiders naar kwaliteit kijken. Dan kan het zijn dat spelers die in een 

mindere periode zitten minder speelminuten krijgen. Dit is omkeerbaar maar hangt natuurlijk van de 

speler zelf af. Deze afspraken gelden tot en met de U18.  

▪ Elke donderdag zitten de opleiders samen om de kernen samen te stellen voor het komende 

weekend. Als een speler doorgeschoven wordt naar een hoger niveau dan start deze speler altijd aan 

de wedstrijd.  

▪ De afspraken voor de keepers: U13 en U14 spelen evenveel per wedstrijd. U15 en U16 is thuis een 

ganse match en op verplaatsing elk 1 helft.  

Functioneringsgesprekken en evaluatie 

▪ Na elke wedstrijd wordt iedere jeugdspeler geëvalueerd door de betrokken jeugdopleider, TC (indien 

aanwezig) en de andere mensen van de sportieve staf (indien aanwezig). 

▪ Iedere jeugdspeler wordt 3 maal per jaar intern beoordeeld op volgende vlakken: technisch 

vermogen, spelbekwaamheid/teamtactics, fysieke aspecten, mentale vaardigheden. 

▪ Op basis van deze beoordelingen wordt er voor de speler een “analyse positieve 

punten/werkpunten” gemaakt. 

- Op basis van deze analyse krijgt de speler bepaalde doelstellingen. Hij neemt deze ernstig en 

probeert zich steeds te verbeteren aan de hand van deze doelstellingen. 

▪ Er vinden 2 evaluaties plaats binnen het seizoen, exacte tijdstippen worden in de loop van het 

seizoen kenbaar gemaakt. 

▪ Eind juni vindt er een infodag plaats waarin de algemene opleidingsvisie besproken wordt en alwaar 

mogelijkheid is om per ploeg afspraken te maken. 

Testen externe clubs 

▪ Bij een uitnodiging voor een testtraining bij een andere club is de speler/ouder verplicht goedkeuring 

te vragen aan de verantwoordelijke coördinator. Deze bespreekt samen met de HJO het eventuele 

toestaan van testen. 

▪ Testen bij clubs op hetzelfde niveau is niet toegestaan. 
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▪ Voor Januari zal geen enkele vorm van testen (uitzondering samenwerkingsclubs) worden 

toegestaan. 

▪ De club kan verregaande sancties treffen bij overtreding van bovenstaande regels. 

Medische begeleiding 

▪ Bij een sportongeval betaald de verzekering (FSF) federaal solidariteitsfonds een groot deel van de 

rekeningen terug. 

▪ Bij een kwetsuur kan je bij je ploegbegeleider of het jeugdsecretariaat een ongevalsaangifte 

bekomen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld bij de verantwoordelijke (Albert 

Bergmans) op het jeugdsecretariaat ingeleverd te worden. De volledige procedure kan je verkrijgen 

via je ploegbegeleider of via de website. 

▪ Gelieve bij kwetsuren de clubdokter of clubkinesist te contacteren.  Communiceer de diagnose ook 

naar je trainer via een attest. 

▪ Gekwetste spelers dienen steeds het advies op te volgen van de medische staf en van eventueel de 

jeugdopleiders.  

▪ Tijdens kwetsuren wordt er van je verwacht om zeker de thuiswedstrijden van je ploeg bij te wonen. 

▪ De jeugdspeler mag zijn gezondheid en zijn voetbaltoekomst niet verpesten door te blijven spelen 

met een kwetsuur.  

▪ Er wordt aangeraden om (vanaf U15) 2x/jaar een bloedcontrole te laten uitvoeren door een 

sportarts.  

Verzorging en voeding (Zie bundel: “gezonde sportvoeding”) 

▪ Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Tot en met 12 jaar moeten ouders er rekening mee 

houden dat hun kinderen om 21.00u naar bed gaan. 

▪ Er wordt steeds een douche genomen na iedere training en wedstrijd. De spelers dragen om 

hygiënische redenen steeds badslippers. De jongste spelers worden hierin begeleid. 

▪ Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de 

training of wedstrijd. 

▪ Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie 

en sportprestaties.  

▪ Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen. Hou 

op deze manier je gewicht onder controle. 

▪ Het is aangeraden om een grondige medische check-up te laten uitvoeren alvorens voetbal in 

competitieverband te beoefenen. Een cardio-onderzoek kan hiervan deel uitmaken.  

▪ Teamleden doen geen negatieve uitlatingen naar derden die de belangen van de ploeg, 

medespelers, technische staf en club kunnen schaden. 

▪ Een speler die zich schuldig maakt aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag zal streng 

aangepakt worden. De ouders worden op de hoogte gebracht. 
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▪ Om de jeugdopleiders zoveel mogelijk bezig te laten met de opleiding van de jeugdspelers werd er 

besloten om de contacten tussen ouders en jeugdopleiders zoveel mogelijk te beperken. Zo komt 

niets de objectiviteit van de beoordeling van de speler in de weg te staan. 

▪ De spelers dienen steeds de richtlijnen of aanmerkingen van de jeugdopleiders en ploegbegeleiders 

op te volgen. 

▪ Vanaf U15 Elite verwachten we dat elke speler zijn RPE-score elke ochtend correct invult, dit kan via 

de Soccerlab player app. 

Lidgeld 

▪ Het lidgeld en de betalingswijze wordt jaarlijks ruim op tijd voor aanvang van het nieuwe seizoen 

medegedeeld/bekend gemaakt. 

▪ Het lidgeld dient tijdig betaald te worden.  

▪ Indien dit niet het geval is kan de jeugdopleiding de tijdige aansluiting van uw zoon alsook de 

voorziene kledijpakketten niet garanderen. 

Ouders 

▪ Wij (ouders, familie en vrienden van jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een 

onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, 

ouders, toeschouwers, begeleiders en opleiders mogelijk zijn om van voetbal te genieten in een 

veilige en positieve omgeving. We moeten altijd goed in ons achterhoofd houden dat jeugdvoetbal 

een tijd is om de spelers hun technische, fysische, mentale en tactische vaardigheden te 

ontwikkelen.  

▪ Winnen is niet alles. Bij aansluiting van de jeugdspeler gaan de ouders akkoord met wat wij van hen 

verwachten en hieronder beschreven hebben:  

- Moedig de spelers aan en geef voorrang aan hun sport + geef het goede voorbeeld. 

- Dwing ze nooit uw ambities waar te maken. 

- Zorg voor positieve ervaringen en steun uw kind met positieve aanmoedigingen. 

- Leer ze dat inzet voor het team even belangrijk is dan een overwinning. 

- Toon respect voor tegenstander en scheidsrechter, ook na een verliesmatch. 

- Besef dat een sportieve tegenslag geen persoonlijke mislukking is. 

- De ouders staan mede borg voor een goede nachtrust en evenwichtige voeding. 

- We dwingen er sterk op aan dat ouders waken over de combinatie studies en 

voetbalopleiding. De studies hebben een absolute voorrang. Een goede planning lost vaak al 

veel op. 

- Wees indien mogelijk vaak aanwezig op de wedstrijden. Dit is een enorme blijk van steun. 

- De ouders steunen de spelers bij mindere prestaties en leren hen uitstekende prestaties te 

relativeren. 

- Ouders onthouden zich 100% van coaching naast het veld. 

- Let op met alcoholgebruik. Geef steeds het goede voorbeeld. 
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- Wij vragen ook om uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden 

te verbieden.  

Trainingen en wedstrijden zijn er voor de spelers en de opleiders. Gelieve rekening te houden met 

onderstaande punten: 

Ouders betreden in geen geval de voetbalvelden. Iedereen blijft achter de omheining. Dit geldt zowel op de 

trainingsdagen als op de wedstrijddagen. Op maandag zijn de voetbalvelden uitsluitend toegankelijk voor de 

spelers, opleiders en leden van de technische staf. 

Ook bij wedstrijden op verplaatsing vragen we om de ruimtes voor spelers, opleiders en ploegbegeleiders te 

respecteren. 

Houd je uit de buurt van de dug-out om de coaching en begeleiding in zo optimaal mogelijke 

omstandigheden te laten verlopen. 

Om de spelers niet af te leiden is er tijdens de training naast het veld geen luidruchtig gedrag gewenst. 

Disciplinaire maatregelen 

▪ Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de opleider en/of de TC een disciplinaire straf 

worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen. 

▪ Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel doorgerekend worden. 

▪ Fysiek geweld wordt op geen enkele wijze getolereerd.  

▪ Indien een bij Lommel SK officieel aangesloten persoon zich schuldig maakt aan fysiek geweld zal hij 

of zij per direct worden geschorst en zal zijn of haar lidmaatschap met Lommel SK worden beëindigd.  

▪ LET OP: Ook indien een wettelijk vertegenwoordiger van een van de spelers zich schuldig maakt aan 

fysiek geweld kan dit leiden tot schorsing en beëindiging van het lidmaatschap van de jeugdspeler. 

Administratie 

▪ Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de 

jeugdsecretaris GCjeugdzaken@lommelSK.be 

Vakantie 

▪ Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens de training- en wedstrijdperiodes. Zeker van 

spelers van elite-kernen wordt verwacht dat ze geen activiteiten missen. De voorbereiding start zoals 

aangegeven en hierop worden alle spelers verwacht. Gelieve 3 weken op voorhand je opleider te 

verwittigen indien je toch niet aanwezig zou kunnen zijn.  

Sociale Media 

▪ In geen geval verstuur je negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen omtrent 

medespelers, opleiders, medewerkers van de club…of de werking van de club. 

▪ Niet alle informatie via sociale media is correct of goed onderbouwd. Beperk het gebruik van 

Facebook, Twitter, e.d. 

  

mailto:GCjeugdzaken@lommelSK.be


Intern Reglement 2020-2021 Lommel SK Jeugdopleiding 

Informatie 

▪ De weekplanning wordt ook steeds opgehangen in de kleedkamergang. 

▪ Alle aankondigingen, nieuwsberichten en bijkomende informatie vindt u terug op www.lommelsk-

jeugd.be. 

▪ Via het digitaal platform Soccerlab kan u steeds de kalender en planning van uw zoon/dochter 

opvolgen, elk lid ontvangt hiervoor een inlogcode bij de start van het seizoen. 

Club-events 

▪ Bij clubevenementen wordt op de medewerking en verantwoordelijkheid van jeugdspelers gerekend. 

▪ Aan de hand van een schema en vaste afspraken bepaalt de jeugdopleiding welke 

leeftijdscategorieën hiervoor in aanmerking komen. 

Studie en voetbal 

▪ Studies hebben altijd voorrang op voetbal. 

▪ Indien je verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar 

steeds begrip voor getoond worden. Let wel: een goede planning is aangewezen. 

▪ Tijdens de examens zal het trainingsritme aangepast worden voor de oudere leeftijdscategorieën. 

▪ Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan! 

▪ Spelers met vragen of problemen kunnen steeds terecht bij onze dienst studiebegeleiding. 

▪ Voor de trainingen op woensdagnamiddag is er mogelijkheid om je huiswerk op de club te maken in 

een speciaal ingerichte ruimte (cel studiebegeleiding Lommel SK – vraag hiernaar). 

Sponsoring en partnership 

▪ Lommel SK biedt hiervoor verschillende interessante pakketten.  

▪ Alle mogelijkheden omtrent partnership of sponsoring kan je bekomen via 

jeugdsponsoring@lommelSK.be . 

Diefstal 

▪ Lommel SK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal.  

▪ Wij raden aan waardevolle spullen niet mee te brengen naar het jeugdcomplex. 

http://www.lommelsk-jeugd.be/
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