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De jeugd van R Cappellen FC: één grote
Familie
Het merendeel van onze spelers zijn jongeren, voor hen is plezier belangrijk. Maar
daarnaast is het ons doel om ze een degelijke voetbalopleiding met oog op een brede
sportieve en sociale ontplooiing te geven. Voetbalplezier en ploeggeest gekoppeld aan
een gezonde winnaarsmentaliteit waarbij fair-play centraal staat, zijn dan ook de
pijlers van onze jeugdopleiding. Onze jeugd zal ook ondervinden dat discipline en soms
vervelende regels hierbij noodzakelijk zijn.
Moedig spelers aan met een positieve instelling en confronteer ze niet altijd met hun
fouten. RCFC wil in de eerste plaats een positieve en sportieve club zijn, zowel thuis
als op verplaatsing. Er is dus zowel voor de begeleiders als voor de ouders een
belangrijke taak weggelegd, want uw houding bepaalt mee de uitstraling van onze club.
De jeugdwerking heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de uitstraling, de uitbouw
van de accommodatie en een betere begeleiding van onze jongeren. Samen met trainers,
afgevaardigden, medewerkers, spelers en ouders willen we verder gaan op de
ingeslagen weg. RCFC is een club waar iedereen welkom is en we rekenen op u om onze
vereniging de dynamiek te geven die het verdient!
We wensen iedereen een sportief en tof seizoen toe!
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STADION JOS VAN WELLEN, RENE DE PAUWSTRAAT 69
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De opbouw van de sportieve begeleiding
DE TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE
De technisch verantwoordelijken stippelen het sportief beleid uit samen met de
TVJO en trachten alle elftallen op eenzelfde lijn te krijgen. Door
trainersvergaderingen en andere opleidingen voor onze trainers wordt over alle
categorieën heen dezelfde visie gebracht. Alle trainingen worden gegeven volgens ons
Leerplan van RCFC samengesteld door de TVJO en TV’s.

TRAINERS
De trainers staan het dichtst bij de jongeren en hebben een belangrijke taak, zij staan
open voor positieve kritiek. Zij proberen van onze spelers completere voetballers te
maken.
R Cappellen FC kiest voor kwaliteit en wil iedere trainer met ambitie steunen. Hij die een
opleiding wenst te volgen kan rekenen op de steun van de club.

AFGEVAARDIGDEN
De afgevaardigde zorgt voor de administratieve taken bij de wedstrijden en vormt
samen met trainer en spelers “het team”.
Communicatie met de ouders gebeurt meestal via deze medewerkers. Alle
communicatie gebeurt met ProSoccerData

SCHEIDSRECHTERS
De wedstrijdleiding heeft vaak recht op een betere behandeling, de scheidsrechters bij
de jongste categorieën zijn zelfs leden van onze eigen club. Steun hen want zonder hen
kan geen enkele wedstrijd plaatsvinden.
Supporter POSITIEF !!!!!!!!!!
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Trainingen
✓ Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn en mogen enkel onder toezicht van de
trainer de kleedkamers betreden. Spelers moeten niet vroeger dan 20 min
voor aanvang van de training aanwezig zijn.
✓ Iedereen moet 5 minuten voor aanvang van de training klaar zijn. Trainers
komen hun spelers halen in de kleedkamer en gaan gezamenlijk naar het
trainingsveld Betreed pas het veld als de vorige ploeg het verlaten heeft..
✓ Jonge spelers die per fiets naar de training komen raden we aan om samen af
te spreken en in kleine groepjes te rijden. Zij nemen de kortste weg naar huis
en hun fietsen zijn uiteraard technisch in orde.
✓ De afgelastingen van de trainingen kan je via de App van Prosoccerdata op je
smartphone zien, deze zullen tijdig gemeld worden. Indien er toch op het
laatste moment een afgelasting is zal de trainer jullie inlichten.
✓ Als je niet kan komen trainen dien je dit vooraf te melden aan je trainer, liefst
de dag voordien of ten laatste 2 uur voor de training.

Wedstrijden
✓ Trainers en spelers dienen op het afgesproken uur aanwezig te zijn. Mogen wij
u vragen deze tijdschema’s stipt na te leven..
✓ Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt afgesproken op een
gemeenschappelijke plaats om van daaruit gezamenlijk te vertrekken. Wil je
toch rechtstreeks rijden door bijzondere omstandigheden, spreek dan
duidelijk af met de trainer.
✓ Meld tenminste 1 dag voor de wedstrijd af. Enkel bij ziekte of uitzonderlijke
gevallen kan dit later. Verwittig dan wel zo snel mogelijk de trainer.
✓ Tijdens de rust en na de wedstrijd is er plat water voorzien, gebruik om
hygiënische redenen steeds bekers.
✓ Onsportief gedrag, racistische uitlatingen en obscene gebaren horen niet
thuis, naast schorsingen van de KBVB kan de club de speler extra
sanctioneren.
✓ Tot en met U13 wordt er geen klassement opgemaakt en kunnen er ook geen
kampioenen gehuldigd worden.
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Kleding en uniformiteit:
De Jeugdwerking wenst een uniforme uitstraling van de medewerkers en spelers.
✓ Het officiële RCFC-uitgangspak en het polo worden door iedereen gedragen voor
en na de wedstrijden en bij een georganiseerde uitstap.
✓ Tijdens de wedstrijd dragen we de rode kousen en het broekje dat de club ter
beschikking stelt.
✓ Het uitgangs- of opwarmingspak mag in geen geval gedragen worden tijdens de
trainingen.
✓ Alle kledingstukken dienen van een naam voorzien te worden, zodat de eigenaar
vlug kan teruggevonden worden bij eventueel verlies. Dit tekenen gebeurt aan
de binnenzijde van het kledingstuk. Aan de buitenzijde mag geen enkele andere
aanduiding aangebracht worden.
✓ Er mogen geen eigen initiatieven genomen worden m.b.t. kleding, reclame op
kleding, sponsoring, e.d. Alle ideeën en vragen hierover zijn echter welkom bij
de jeugdwerking.
✓ Voetbalschoenen dienen tot en met de U13 van het type multistuds te zijn
(kunststof), koop hiervoor dus geen schoenen met “ijzeren toppen”.
✓ Achtergelaten kledingstukken worden verzameld, je kan steeds navraag doen bij
de infrastructuur verantwoordelijken.
✓ De voorziene kledij en ook sporttassen kunnen gekocht worden via de club, je
kan hiervoor terecht op de webshop van de club..
✓ Via de club zijn er training kledij pakketten te verkrijgen, vraag er achter bij de
trainer of afgevaardigde

Sponsoring
Alle initiatieven voor sponsoring zijn uiteraard heel welkom. Om onze shirtsponsors
en uniformiteit te beschermen, moeten we echter bepaalde voorwaarden respecteren.
Men kan hiervoor altijd terecht bij de jeugd verantwoordelijken.
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Blessures
Over ongevallen tijdens het sporten…

Onze sportverzorger is op de club aanwezig op maandag van 18u00 tot 19u30, op
donderdag van 19u00 tot 20u30 en op zaterdag van 12u00 tot 16u00. Moest de blessure
heel acuut zijn kan je ook bij de sportverzorger terecht op de dagen dat de A-kern traint.

WAT DOEN NA EEN SPORTONGEVAL? (ZIE 10 STAPPENPLAN RCFC WEBSITE)
1. Een aangifteformulier vragen op het jeugdsecretariaat of bij de afgevaardigde
2. Indien mogelijk, bij eerste bezoek aan dokter of ziekenhuis het aangifteformulier
laten invullen.
3. Binnen de 8 dagen op het jeugdsecretariaat van de club terugbezorgen, samen met
een klevertje van het Ziekenfonds.
4. Indien er zijn: binnenbrengen van originele documenten (facturen,
afrekeningen ziekenfonds, enz.)
5. Document van herstel binnenbrengen
0pgelet! Je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur oploopt in een wedstrijd
alvorens dit document van herstel werd binnengebracht!

WAT IS BELANGRIJK OM WETEN?
Ziekenhuiskosten: kies een gemeenschappelijke kamer, vermits de opleg voor een
éénpersoonskamer en hieruit vloeiende erelonen niet worden terugbetaald.
Kinesitherapie: (het persoonlijk deel hiervan) wordt enkel terugbetaald wanneer zij
op voorhand worden aangevraagd aanduiding op aangifteformulier is voldoende
voor het vermelde aantal beurten indien je minstens 15 dagen inactief blijft.
Terugbetaling van je opleg door het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F) volgens de
geldende officiële barema’s (R.I.Z.I.V.) gebeurt enkel wanneer originele documenten
(facturen, afrekeningen ziekenfonds, enz.) worden binnengebracht (géén fotokopieën).

WAT VERDER?
Alle rekeningen eerst zelf betalen. Na afrekening met je ziekenfonds de documenten
(enkel originelen) binnenbrengen bij de secretaris van de club voor verzending naar het
F.S.F. Apothekersonkosten: bewijs voor verzekering (kasticket is onvoldoende!).
Dokters- en ziekenhuisrekeningen : facturen en afrekeningen ziekenfonds. Per
ongevallendossier is er een franchise van 10.90 €, de K.B.V.B. houdt dit bedrag
in. Bij kwetsuren met een lange herstelperiode mag je tussentijdse afrekeningen
binnenbrengen.
F.S.G.
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Kleedkamers
In de kleedkamers mogen enkel spelers, trainer en afgevaardigde aanwezig zijn. Ouders
horen er niet thuis. (U6/U7 is een uitzondering)
✓ Het is verboden om met voetballen te spelen of ze te laten botsen in de gang
of in de kleedkamers. (Lamellen plafond en spiegels zijn kwetsbaar)
✓ De accommodatie wordt intens gebruikt ; daarom moet iedere
gebruiker meewerken aan een respectvol gebruik ervan.
✓ De trainer controleert als laatste de kleedkamer, vanaf de U12 wordt er een
beurtrol opgesteld en is iedere training een andere speler(s) aangeduid voor het
netjes achterlaten..
✓ Ieder lid moet deze sorteerwijze toepassen.
✓ Roken en alcohol zijn verboden in de kleedkamers en gang.
✓ Het gebruik van een GSM/smartphone in de kleedkamer is verboden, bij het
binnengaan van de kleedkamer dient hij uitgezet te worden. Het gebruik hiervan
is nefast voor het sociaal contact binnen de spelersgroep, kan storend zijn en kan
(on)rechtstreeks lijden tot ruzies, pestgedrag en het overtreden van de privacy.
Diegene die om dringende redenen wenst te bellen kan dit in de gang of buiten
het kleedkamer gebouw doen.
✓ Douchen is verplicht na de wedstrijd en training. Om hygiënische redenen raden
we iedereen aan om badslippers te gebruiken tijdens het omkleden en douchen.

Parking
✓ Het bestuur is niet verantwoordelijk voor schade en gebeurlijke
ongevallen. Parkeren is steeds op eigen risico.

Afgelastingen wedstrijden
De enige officiële informatie kan u bekomen bij de voetbalbond en de
club zelf: De club kan er zelf voor kiezen om wedstrijden niet te laten
doorgaan wegens de slechte staat van onze velden, een algemene
afgelasting gaat enkel langs de KBVB en kan via hun website of de link
op onze site geraadpleegd worden. (De App BBF is ook officieel)

Kalender
De bij aanvang van een seizoen opgestelde kalender is onderhevig aan wijzigingen.
Medewerkers en ook ouders kunnen dit op ProSoccerData volgen.
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Huisreglement supporters jeugdploegen.
ONZE OUDERS EN SUPPORTERS LANGS DE LIJN, WE HEBBEN ZE NODIG.
Op de eerste plaats danken wij alle ouders en supporters die weer en wind trotseren,
activiteiten uitstellen of verplaatsen, om in de eerste plaats het „team‟ van zoon of dochter
aan te moedigen. Wat zou voetbal trouwens zijn zonder de animo van supporters?
Moedig uw ploeg aan met een juist taalgebruik, beheersing van emoties en zonder
confrontaties met de ouders van de eigen ploeg of tegenpartij. Dit is meer dan gewenst
in de opvoeding van onze jongeren en als uitstraling voor een sportieve club zoals
RCFC, zowel thuis als op verplaatsing.

ONSPORTIEF GEDRAG, IN WOORD OF DAAD, IS VOLLEDIG UIT DEN BOZE!
RACISTISCHE OPMERKINGEN ZIJN ONGEPAST EN WORDEN NIET GETOLEREERD!
Niet alleen in het belang van uw kind, niet enkel voor de club, maar de voetbalbond
legt hiervoor ook boetes op. In het heetst van de strijd vergeten we dit misschien, toch
willen we als bestuur met de steun van de ouderraad hier extra aandacht voor vragen.

COACHING EN BEGELEIDING IS DE TAAK VAN DE TRAINER EN AFGEVAARDIGDE
Ze trachten een opleidingsplan en visie op lange termijn te volgen. Deze komt niet
altijd overeen met die van de ouders, welke dikwijls een korte en resultaatgerichte
visie hebben, gebaseerd op de prestaties van hun eigen kind. De club voorziet in
voldoende aanspreekpunten om eventuele vragen of opmerkingen te ventileren, een
wedstrijdmoment is hiervoor niet geschikt.
Tracht zoveel mogelijk opbouwende kritiek te brengen, hier worden we allemaal beter
van. Wij vragen ook alle negatieve kritiek en opmerkingen t.a.v. onze medewerkers en
scheidsrechters achterwege te laten. Hou het netjes en plezant. Zorg dat fouten niet
worden uitvergroot en het spel hieronder lijdt.

HET VELD EN DE NEUTRALE ZONE ZIJN NIET VOOR DE SUPPORTERS
Het veld en de neutrale zone, afgebakend door de terreinomheining, zijn in alle
omstandigheden verboden terrein voor ouders en supporters. Enkel spelers en
begeleiders mogen zich binnen deze zone begeven. Bij niet-gerechtigd betreden van
deze zone wordt de club onvermijdelijk een zware boete opgelegd door de
voetbalbond. Aan de opvolging van deze rechtspleging door de voetbalbond zijn ook
zware kosten verbonden.
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WAT INDIEN DE SUPPORTER EEN OVERTREDING MAAKT?
✓ Bij onsportief gedrag langs de lijn kan het bestuur, na verwittiging, een
periode schorsing opleggen.
✓ Als supporters zich op het terrein begeven dwingen zij er ons toe hen uit de
club te zetten. De club zal eveneens de door de bond opgelegde boeten op
de overtreders verhalen.
✓ Dezelfde sancties (d.w.z. schrapping uit club en betalen boeten plus
kosten) gelden ook voor alle door de voetbalbond opgelegde straffen,
racistische uitspraken, of wangedrag.
✓ Bij niet naleven van de sancties dwingen de ouders er ons toe hun
kind(eren) ook uit de club te zetten.
Wij rekenen op jullie sportieve medewerking en kijken er alvast naar uit jullie als
supporters te mogen verwelkomen bij de volgende RCFC- jeugdwedstrijden van uw zoon
of dochter.
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Nuttige telefoonnummers en e-mail
Accommodatie
Carlo Lambrechts

03/434 17 71
Jeugd manager

0474/43 43 43
carlo@salamca.be

Fred Ehlen

TVJO

0475/25 46 25 / fred.ehlen@telenet.be

Ronny Beck

TV U6 – U12

0486/50 54 64 / ronnybeck@telenet.be

Kevin Van Dyck

TV U13 – U19

0477/78 99 55 / kevin.van.dyck@telenet.be

Erik Heirman

TV scout / keepers 0475/69 85 24 / heirman.erik@gmail.com

Fons Van der Auwera

Terreinverzorger

0472/99 04 35 / fons.vanderauwera@skynet.be

Lutgarde Van Esbeen

Infra / kledij

0496/03 89 61 / lutgarde.vanesbeen@gmail.com

Openingsuren secretariaat:
Eén maal per week zal jeugdsecretariaat geopend zijn voor jullie : mogelijkheid tot allerlei
administratieve vragen, invullen attesten ziekenkas, verzekeringspapieren, vragen allerlei:
open van 18.30 uur tot 20.00 uur op maandag in de jeugdkantine vanaf de start van de
trainingen : verantwoordelijke Ronny Beck. (Voor sportieve vragen kan je terecht bij de
TVJO en/of de technisch verantwoordelijke van uw categorie)
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