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JEUGD – WEDSTRIJDUITRUSTINGEN KRC PEER 

 
Al onze ploegen kregen in het seizoen 2018-2019 nieuwe wedstrijduitrustingen. 
 

We hanteren vanaf dat seizoen ook een nieuw principe voor wat betreft het beheer en onderhoud 
van de nieuwe wedstrijduitrustingen bij de jeugdploegen. 
We gaan als volgt te werk : 
 

• Elke speler krijgt aan het begin van het seizoen een eigen wedstrijdtruitje ter beschikking 
gesteld door KRC PEER (uit de ploegtas van de trainer). Een wedstrijdbroek en wedstrijd-
sokken heeft hij in principe van het vorige seizoen. 

 

• De speler draagt het ganse seizoen de volle verantwoordelijkheid over zijn eigen 
wedstrijdset. Dit betekent dat hij zelf ook instaat voor het wassen (na iedere wedstrijd) en 
onderhouden van zijn eigen wedstrijduitrusting. Vanzelfsprekend brengt hij deze uitrusting 
mee bij iedere wedstrijd die hij speelt (anders kan hij niet spelen).  

 

• Elke ploegtas bevat in principe minimum 2 extra wedstrijdtruitjes t.o.v. het aantal spelers 
die er in de ploeg zijn.  Deze extra truitjes worden samen met coachjassen, hesjes, hoedjes, 
e.d. in de ploegtas bewaard door de trainer/afgevaardigde. 

 Deze extra truitjes kunnen enkel aangewend worden indien: 

• een speler éénmalig doorschuift naar een andere ploeg en er mogelijkheid bestaat dat 
er twee spelers met een zelfde nummer op het plein zouden staan. 

• er in de loop van het seizoen extra spelers zouden bijkomen 

• een speler uitzonderlijk zijn eigen truitje vergeten is  
 

• Aan het einde van het seizoen worden de truitjes gewassen en in goede staat terug 
ingeleverd bij de trainer / afgevaardigde. Vervolgens worden ze terug in de ploegtas 
gestoken zodat het stel wedstrijdtruitjes weer volledig is voor het volgende seizoen.  

 

• De korte wedstrijdbroek en -sokken blijven aan het einde van het seizoen in het bezit van 
de speler. Hij kan die opnieuw gebruiken voor het volgende seizoen. 

 
ENKELE DUIDELIJKE SPELREGELS 
 

• De wedstrijduitrustingen mogen enkel gebruikt worden voor wedstrijden. Het is niet de 
bedoeling dat deze op trainingen, thuis of bij andere gelegenheden gedragen worden. 

 

• De wedstrijduitrusting dient na elk gebruik (na iedere wedstrijd dus) gewassen te worden 
volgens de wasvoorschriften zoals vermeld op het kledingetiket, aanwezig in het 
kledingstuk. We adviseren ten stelligste de truitjes “binnenstebuiten” te wassen. 

 

• Wedstrijduitrustingen worden door de club ter beschikking gesteld aan de speler en zijn 
bijgevolg ook de eigendom van de club. Dit betekent dat bij verlies of schade (veroorzaakt 
door onoordeelkundig gebruik of foutief onderhoud) de speler verantwoordelijk is. 

 Alle kosten voor een nieuwe uitrusting vallen in dat geval steeds ten laste van de speler 
 (Prijzen wedstrijduitrusting: zie verder).  
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• Wedstrijduitrustingen (truitje, broeken en kousen) kunnen steeds via de club bijbesteld 
worden (contactpersoon: Geert Flipkens). Gelieve tijdig bestellingen door te geven. (Prijzen 
wedstrijduitrusting + contactgegevens Geert Flipkens: zie verder) 

 

• Een trainer kan aan spelers vragen om (in bepaalde wedstrijden) van truitjes te wisselen 
omwille van nummering die beter past bij de posities waarin de spelers op dat moment 
spelen. Een speler neemt dan steeds het truitje mee naar huis waarin hij de wedstrijd 
gespeeld heeft en brengt dit ook steeds gewassen terug mee voor de volgende wedstrijd. 

 

• Wanneer een speler éénmalig doorschuift naar een andere ploeg en hij niet zijn eigen 
truitje kan dragen (bijv. omwille van 2 dezelfde nummers in de ploeg), dan wordt er gebruik 
gemaakt van de extra truitjes die nog in de ploegtas zitten van de ploeg waar hij bij 
meespeelt (dus niet die van zijn eigen ploeg).   

 Het gebruikte truitje wordt in principe door de speler in kwestie gewassen en terug bezorgd 
 aan de trainer/afgevaardigde van de ploeg waartoe het gebruikte truitje behoort.  
 De trainer van de ploeg waartoe het truitje behoort kan ook beslissen om het gebruikte 
 extra) truitje zelf te wassen. Hij is immers verantwoordelijk voor de volledigheid van de 
 ploegtas op het einde van het seizoen. We verwachten alleszins in deze een pragmatische 
 en verantwoordelijke houding van zowel trainer als speler. 
 

• De keepersuitrusting blijft tijdens het seizoen in het bezit van de vaste keeper van de ploeg 
of de speler die doorgaans in het doel staat. In geval een ploeg geen vaste keeper heeft en 
werkt met een rotatiesysteem van diverse spelers, dan wordt de keepersuitrusting telkens 
meegenomen en gewassen door de speler die als keeper gespeeld heeft. In elk geval dient 
de keepersuitrusting bij iedere match beschikbaar te zijn! Dit betekent dat degene die de 
keepersuitrusting beheert ervoor moet zorgen dat deze steeds terug beschikbaar is voor 
de volgende match, ook als hij zelf die volgende match niet kan/moet spelen .  De trainer 
wordt verondersteld hierop toe te zien. Een mogelijke alternatieve regeling kan steeds in 
overleg met de trainer /afgevaardigde afgesproken worden. 

 

• Een speler die in de loop van het seizoen definitief doorschuift of verandert van ploeg (bij 
KRC PEER), levert zijn wedstrijdtruitje in bij de trainer/afgevaardigde van de ploeg die hij 
verlaat en vraagt een nieuw truitje bij de trainer van zijn nieuwe ploeg. Zo blijven alle 
wedstrijdsets volledig. 

 

• Een speler die in de loop van het seizoen stopt met voetballen of onze club verlaat, levert 
steeds zijn volledige wedstrijduitrusting (truitje+broek+sokken) bij zijn 
trainer/afgevaardigde.  

 

• Het niet terug inleveren van wedstrijdtruitjes op het einde van het seizoen wordt door de 
club beschouwd als  diefstal en zal ook als dusdanig bestraft worden.   

 Vanzelfsprekend worden, bij het niet inleveren van wedstrijdtruitjes, de kosten voor nieuwe 
 truitjes steeds doorgerekend aan de betrokken spelers (Prijzen wedstrijduitrusting: zie
 verder). 
 

• Het clubbestuur behoudt zich op elk moment  het recht om een speler te vragen zijn truitje 
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terug in te leveren (mits er volgens het clubbestuur hiervoor een aanvaardbare reden is). 
Wanneer de speler dit weigert zal dit eveneens beschouwd worden als verlies of diefstal 
van het truitje. 

  

• De trainer van iedere ploeg wordt beschouwd als eindverantwoordelijke voor de 
volledigheid en netheid van de ploegtas! Hij dient er voor te zorgen dat alles wat hij in het 
begin van het seizoen heeft ontvangen van de club, ook terug bezorgd aan het einde van 
het seizoen. Alle (coach)jassen, (wedstrijd)truitjes, hesjes en eventuele broeken dienen 
steeds gewassen in de tas terug bezorgd te worden. Dit zal ook gecontroleerd worden aan 
het einde van het seizoen. 

 
 

PRIJZEN WEDSTRIJDUITRUSTING VOOR CLUBLEDEN KRC PEER(*) 

 

− Wedstrijdtruitje “Eiger” lange mouw: ......... € 27,5,- 

− Keepertrui “Simon”: …................................ € 38,5,-  

− Wedstrijdbroek veldspeler “Bonn”: ….......... € 14,5,- 

− Korte wedstrijdbroek keeper “Impact”: ….... € 17,5,- 

− Wedstrijdkousen “Polyestere”: …................. € 7,- 

− Bedrukking rugnummer: …........................... € 5,- 

− Bedrukking sponsorlogo's (3 st) ................... € 10,- 

 
(*)  

− Clublogo is steeds inbegrepen in prijs 

− Vanaf U10 worden truitjes steeds voorzien van een rugnummer 

− Alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
Voor bijbestellingen wedstrijduitrusting: 
 
Geert Flipkens 
GSM: 0499/99.83.53 
Mail: flipkens.hendriks@telenet.be 

mailto:flipkens.hendriks@telenet.be

