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Beste lid, 
 
Hartelijk welkom bij de Ostend Pirates American football club. Wij hopen te mogen 
rekenen op een jarenlange en vruchtvolle samenwerking! 
Bij toetreding tot de club verklaart het lid zich dan ook akkoord met ons intern 
teamreglement. 

Intern reglement: 

1. Wat wij verwachten van de speler:  
 

- Volledige inzet op training en wedstrijden.  
- Leergierigheid en luisterbereidheid t.o.v coaches en bestuur.  
- Coaches dienen steeds verwittigd te worden bij afwezigheid of bij laattijdige aankomst. 

(Head Coach First!) 
 Dit getuigt van een respectvolle omgang t.o.v. het werk dat deze mensen voor de club 
aan de dag leggen.   

- De bereidwilligheid om materiaal naar en van het veld te brengen, teammanager bij te 
staan indien nodig. 

- Respectvolle omgang met clubmateriaal en infrastructuur.  
- Na elke training moet ons materiaalhok volledig in orde achtergelaten worden, 

teammanager bijstaan indien nodig. 
- Hulp bij het kuisen van de kleedkamers, zowel na training als na thuiswedstrijden.  
- Hulp bij thuiswedstrijden (opzet van veld, chain crew,...), telkens onder leiding van de 

verantwoordelijke. 
- De bereidwilligheid om zich in te zetten bij door het bestuur georganiseerde 

teamevenementen zoals homegames, Treasure Cup, etc...  

2. Lidgeld:  
 

- Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald volgens speelcategorie (Elite, U19, U16, flag-
football).  

- Het lidgeld dient steeds uiterlijk 1 maand na aansluitingsdatum betaald te worden.  
- Het lidgeld wordt eenmalig per jaar betaald en is niet terugvorderbaar.  
- Speciale regelingen hieromtrent kunnen enkel met het clubbestuur en na evaluatie van 

de redenen getroffen worden.  
- Laattijdige betaling geeft aanleiding tot de ontbinding van het lidmaatschap.  

 
 
 



3. Op en naast het sportcomplex:  
 

- Fietsen en bromfietsen worden op de daartoe aangewezen plekken geplaatst.  
- Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerterreinen, niet voorbij de 

slagboom terrein 21, Sportpark De Schorre. Op de parking voor de kantine 
Zandvoorde. 

- Matig je snelheid in de nabijheid van de sportvelden.  
- Afval dient in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.  
- Roken in de gebouwen van het sportcomplex is NIET toegestaan. Dit gebeurt enkel 

buiten. Bij voorkeur wordt er helemaal NIET GEROOKT.  
- Leeggoed & afval die mee naar buiten werd genomen, wordt steeds terug binnen 

gebracht en in de vuilnisbakken gedeponeerd. 
- Elk lid zorgt dat zelf meegebrachte drankflessen e.d. na iedere training of wedstrijd 

van het terrein worden verwijderd.  
- Het gebruikte clubmaterieel wordt steeds ordelijk teruggeplaatst in het materiaalhok, 

onder leiding van de teammanager. 
- Je toont steeds respect t.o.v. bestuursleden, coaches, spelers, referees, CREW- leden en 

supporters; kortom IEDEREEN!   
- Gebruik van de naam en het logo van de club is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke 

aanvraag en goedkeuring door het bestuur.   
- Het bestuur dient steeds op de hoogte worden gebracht bij communicatie met elke 

vorm van media, officiële mededelingen verlopen via het bestuur of 
persverantwoordelijke. 

- Aankondiging van door de club ingerichte evenementen of wedstrijden op sociale 
netwerksites zoals Facebook gebeuren slechts mits toestemming van bestuur of 
coaches. M.b.t. de uitoefening van de sport zelf. 

- “There’s no I in TEAM”. American football is een teamsport. Het belang van het team 
zal dus steeds primeren op het eigenbelang.  

- Elk lid gedraagt zich sportief, ook als de anderen minder sportief zijn.  
- De referees worden steeds met respect benaderd, zelfs als dezen eens een fout maken.  
- De door de coaches verspreide playbooks worden als heilig beschouwd. Playbooks zijn 

afschriften van dikwijls maanden- of zelfs jarenlange voorbereidingen en studies van 
allerhande tactieken en spelsituaties. Besprekingen of verspreidingen van playbooks 
met niet aan de club gerelateerde personen zijn aldus uit den boze.  

 
 
 
 
 
 



4. Verplichte uitrusting:  

a. Benodigdheden:  
 

- Shoulderpads (kunnen van de club gehuurd worden zolang de voorraad strekt)  
- Zwarte (niet mat) helm + gele facemask (kan van de club gehuurd worden zolang de 

voorraad strekt) 
- Mondstuk 
- Zwarte bovenbroek (game pants) + reglementaire riem  
- Pads ter bescherming van:  
-   Staartbeen - Heupen - Dijen - Knieën  
- Gele sportsokken 
- Voetbalschoenen in zwart of grijs (GEEN ijzeren studs!) 
- Gele (Offense) of zwarte (Defense) jersey om over de shoulderpads te dragen  

 
De Ostend Pirates eisen volledige uniformiteit op wedstrijden en 
trainingen, onze kleuren zijn zwart en geel!  

 

 
 
 



b. Ter beschikking gesteld materiaal:  
 

- Worden enkel aangepast in aanwezigheid van de materiaalmeester. 
- Mogen enkel na betaling van het lidgeld en de huurprijs van het materieel  
- mee naar huis worden genomen. 
- Leden, die de volledige uitrusting zelf wensen aan te kopen, worden aangeraden om 

dit te doen in het bijzijn van een coach of meer ervaren speler (shoulderpads en 
facemasks verschillen van positie tot positie). 

- Andere dan voornoemde bescherming of kledij wordt best pas aangekocht na overleg 
met de coach. Er zijn immers strikte reglementen verbonden aan je uitrusting.  

- Basispakket is te koop via de Ostend Pirates, dit pakket wordt aangeboden aan een 
goedkopere prijs dan de retailprijs. 

-  dit pakket bevat:  Gele kousen, zwarte gamepants, heup- knie, dijbeen pads, jockstrap, 
riem, mondstuk,  2x Ostend Pirates T-shirt, zwarte of gele trainingsjersey. 

5. Verzekering:  
 

- Gedurende de eerste maand na inschrijving geniet het lid van een door de club 
gewaarborgde sportverzekering (Arena).  

- Na deze periode kan het lid enkel aanspraak maken op de verzekering indien hij/zij 
zich in orde heeft gesteld met het lidgeld.  

- De verzekeringspapieren zijn beschikbaar op de website: 
https://www.ostendpirates.be/documenten/   

- Nadat het lid de papieren heeft ingevuld (deels door zichzelf, deels door de arts) 
dienen deze overgemaakt te worden aan de clubverantwoordelijke voor 
ondertekening (coördinator Sven Buysse / Lesley Vanhercke of Glenn Michiels). 
Verdere afhandeling van het dossier gebeurt daarna rechtstreeks tussen de verzekerde 
en de verzekeraar.  

6. Ostend Pirates Lidkaart:  
- Elk lid ontvangt een Ostend Pirates lidkaart na betaling lidgeld én voorzien van een 

recente pasfoto 
- Lidkaart is geldig voor 1 club werking jaar (september tot september). 
- Diverse acties Ostend Pirates sponsors en partners bij vertoon lidkaart 

https://www.ostendpirates.be/sponsors/ 
- Bij verlies kost een nieuwe lidkaart 5euro. 

 

 

 



7. Selectie Nationaal Team Barbarians 
 

Geselecteerd worden voor de Belgian Barbarians is een grote eer, een 
beloning van het vele (football) werk dat een speler gepresteerd heeft. 
 

- Ostend Pirates- Barbarians dienen de Ostend Pirates vereniging en activiteiten 
prioriteit te geven boven de werking van de Barbarians Nationaal team, dit om een 
gezonde teamwerking te garanderen. 

- Barbarians spelers worden vrijgesteld van Ostend Pirates trainingen en wedstrijden 
bij een nakende wedstrijd, dit in samenspraak met de coaches. 
 

8. Niet naleven van het interne reglement kan tot gevolg hebben dat het 
lid:  

 
- Toegang wordt ontzegd tot bepaalde clubactiviteiten.  
- Toegang wordt ontzegd tot gebruik van kleedkamers en terreinen.  
- Bij toegebrachte schade of ontvreemding van clubmateriaal: geldboete en/of 

gerechtelijke vervolging.  
- Opzegging van het lidmaatschap en van verdere toekomstige samenwerking.  

 

9. Structuur/contact 
 
Alle contactinfo is telkens te vinden op onze website: www.ostendpirates.be 
 
 

 


