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3.1.1.b Specifieke gedragsregels/richtlijnen voor ouders 
 
De ouders zijn in de eerste plaats supporters. Daarom vragen wij van de ouders respectvol en 
sportief gedrag ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechter, enz. Naar onze spelers toe heeft 
het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en vrienden echter meer effect dan 1000 
woorden op papier.  
 

• Indien jouw kind bij een ploeg speelt die is opgesplitst in A- en B-ploeg, gelieve de indeling 
van de ploegen te respecteren. Je kan steeds (op een beleefde) manier terecht bij de 
jeugdcoördinator, jeugdopleider of TVJO voor een woordje uitleg.  

• De jeugdopleider is de coach, om misverstanden tussen jeugdopleider en speler te 
vermijden vragen wij aan de ouders om enkel aan te moedigen, niet te coachen.  

• Geen opmerkingen of verwijten tijdens de wedstrijden of trainingen.  

• Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties.  

• Toon positieve belangstelling, ook bij verlies.  

• Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag.  

• Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken.  

• Help jouw kind om vertrouwen op te doen.  
• Laat jouw kind sport doen op zijn niveau, benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk.  
• Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om 

teamspirit, vriendschap en samenwerking.  

• Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.  
• Toon respect voor elk kind, voor ieders handicap, huidskleur, religie of ras.  

• Straf jouw kind niet door trainingen of voetbal te verbieden, zo straf je een ganse ploeg.  
• Streef naar een gezond evenwicht tussen studie en sport, vermijd dat jouw kind een 

verscheurende keuze moet maken, maar leer hen een gezonde planning te maken zodat 
ze het kunnen combineren.  

• Zorg ervoor dat jouw kind steeds op tijd is op trainingen en wedstrijden.  
• Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers en de gangen, met uitzondering van de 

duiveltjes (tot en met U9). Ook de neutrale zone is verboden voor de ouders.  

• Indien je niet akkoord gaat met de coach spreek hem dan op een beleefde manier aan.  

• Matig alcoholgebruik in het bijzijn van kinderen.  
• Alle verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer, gelieve op regelmatige basis jouw plicht 

als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen. Roken in de wagen tijdens het vervoer 
van kinderen is niet aangewezen en alcoholverbruik is uit den boze (gezond verstand).  

• Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (vb. premie per doelpunt) is ten 
strengste verboden. Bij het niet naleven van deze regel kan de speler worden uitgesloten 
van wedstrijden, al dan niet tijdelijk.  

• De ouders geven eventuele problemen van hun kind (school, ziekte, familiaal,…) door aan 
de jeugdopleider of jeugdcoördinator of TVJO. Zodat we niet nodeloos in probleemsituatie 
terechtkomen.  

• In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt het 
jeugdbestuur ingeschakeld om een maatregel te nemen. (Desnoods terreinverbod)  
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• De wedstrijdtruitjes worden beurtelings door de ouders gewassen, gelieve deze terug te 
bezorgen ten laatste tegen woensdag. Graag opvouwen met de nummering naar boven.  

• Kom jouw kind ophalen in de kantine of aan de ingang van de kleedkamergebouw. Op de 
parking kan het druk en gevaarlijk zijn. Zeker gedurende de donkere wintermaanden. Laat 
jouw kind niet buiten wachten in de koude en het donker! De club kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden bij voorvallen op de parking.  

• Steun onze clubactiviteiten, steek een handje toe indien nodig, vele handen maken het 
werk lichter en ontlasten voor een stukje de inrichters/bestuurders.  

 


