Enkele praktische afspraken voor de trainers / afgevaardigden / begeleiders

De trainer en afgevaardigden zijn als eerste aanwezig, zeker tegen dat de eerste spelertjes
aankomen !

Bij thuiswedstrijden :
Als de receptiezaal nog niet open is, kan de sleutel afgehaald worden bij Gerdy in de kantine.
Er wordt koffie gezet. De spelerstruitjes staan in de manden in het washok, indien nodig gekleurde
truitjes op de plank in het matriaalkot.
De tegenploeg ontvangen, kleedkamer aanwijzen, het scheidsrechterblad zelf invullen en laten
invullen door de afgevaardigde van de tegenploeg. De medewerkers van de tegenploeg wordt een
drankje aangeboden. Idem voor de scheidsrechter !
Voor de bovenbouw kan er geld voor de scheids worden afgehaald in de kantine.
Het kleedkamerblok is enkel toegankelijk voor de medewerkers, de spelers en 1 ouder per kind voor
de duiveltjes ! Voor het publiek is de kantine open. In de receptiezaal komen enkel medewerkers,
geen kinderen, tenzij de kapitein om het scheidsrechtersblad te tekenen.
Vooral voor de duiveltjeswedstrijden : geen publiek toelaten op het veld. De tribune is groot genoeg.
Na de wedstrijd een drankje uitdelen aan eigen spelers en aan de andere afgevaardigde voor zijn
spelers.
Voor de onderbouw is dat een brikje limonade, voor U13 en U15 een colablik en voor U17 enkel voor
de eigen KSK-spelers een bonnetje, af te halen op voorhand in de kantine.
De begeleiders van de tegenploeg kunnen nadien nog iets drinken in de receptiezaal en nazien of
het scheidsrechtersblad volledig ingevuld en ondertekend is. Ook hier de scheidsrechter niet
vergeten !
De was verzamelen in de mand, truitjes rechts gedraaid en op de grond in het washok zetten.
We verlaten de kleedkamers opgeruimd, er komen nog ploegen na jullie.

Voor de uitwedstrijden :
we verzamelen op tijd op het plein, aan de “groene poort”, dat is langs het plein achter het doel; voor
de veiligheid van de spelers niet aan de straat !!!!!
De wasmanden, truitjes rechts gedraaid, uiterlijk maandagmorgen 08u00 op de grond in het washok.
De wasman doet enkel onze was voor de competitiewedstrijden, geen vriendschappelijke en geen
tornooien. Wie toch zijn mand vuil achterlaat zal ze vuil terug vinden.

