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GEDRAGSREGELS OUDERS:
“Die schreeuwende meneer langs de zijlijn, is dat jouw vader?”
Wie kent ze niet: de ouders die op zaterdag- of zondagochtend aan de rand van het veld luidruchtig
hun sportieve ambities projecteren op hun kinderen, in de overtuiging hen daarmee aan te zetten tot
topprestaties. Die ouders worden niet alleen door velen als hinderlijk ervaren, ze schrikken er ook
niet voor terug zich agressief op te stellen ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechter, trainer en
andere ouders. Bovendien is het niet denkbeeldig dat ze hun kinderen het plezier in sporten eerder
ontnemen dan dat die zich gestimuleerd voelen.
Via onze ervaringen als jeugdtrainer / jeugdcoördinator en na enkele maanden observatie langsheen
onze velden, merken wij dat deze situatie zich ook bij onze club voordoet.
Ben jij een goede voetbalouder?
We kennen allemaal voorbeelden van ouders die: - teveel de nadruk leggen op winnen i.p.v. op
plezier beleven - hun kind dwingen om op een bepaalde positie te spelen - constant kritiek leveren
op hun kind - constant richtlijnen staan te schreeuwen zowel op training als tijdens de wedstrijd scheidsrechters, trainers of andere spelers uitschelden of naroepen - zich een betere coach voelen
dan de echte trainer - altijd het slechte zien en niet het goede - hun kind droppen op de parking om
hem een uurtje later weer op te halen
Het gedrag van een ouder ‘langs de zijlijn’ is bepalend bij de plezierbeleving van het kind. Daarom
vindt onze club het heel belangrijk om de ouders te ondersteunen in deze opvoedkundige en
belangrijke taak als rolmodel.

Wat verwachten kinderen?
Wat ze zeker willen: - Dat hun ouders hen zien spelen en hun inspanningen waarderen - Steun en
aanmoedigen - Plezier beleven aan voetbal - Weten dat hun ouders trots zijn op hen - Dat de ouders
interesse tonen en proberen om de spelregels te respecteren - Dat de ouders realistische
verwachtingen hebben - Bijleren en verbeteren - Bij vrienden kunnen zijn

Wat de kinderen zeker niet willen: - Roepende en tierende ouders - Vloeken of verwijten Uitschelden van scheidsrechter, trainer of spelers - Onder druk worden gezet om beter te presteren Kritiek op hun spel
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GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN
Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantines
van VK Liedekerke. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal.
Wel wordt verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te
gedragen en dit in al zijn facetten:

 Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon of familielid.
Steun uw zoon of familielid vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 Sportief gedrag en gezonde enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel ten opzichte
van uw zoon, zijn ploegmaats, de jeugdopleider, de afgevaardigden, de tegenstrever en de
scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.
 Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens
de wedstrijden gebeurt door de jeugdopleider en niet door afgevaardigden of ouders of familieleden.
Enkel hiervoor aangeduide spelers mogen spelers coachen. Ouders zijn geen opleiders !!!!
 Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve en negatieve kritieken rechtstreeks aan de
verantwoordelijke personen mee te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een
goede sfeer in alle geledingen van onze club.
 Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij
clubactiviteiten zoals tornooien, eetfestijnen, stages, ...
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 Tracht rekening te houden met de geplande data van de wedstrijden en tornooien zodat uw zoon
steeds aanwezig kan zijn.
 Voor vragen of problemen in verband met het sportieve, kan u steeds terecht bij de jeugdopleider en
de coördinatoren, en wel in deze volgorde. Voor extra sportieve vragen kan u steeds de
afgevaardigden, de ouderraad of het secretariaat contacteren.
 Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen, ten laatste 30
minuten na het einde van de training. Mocht dit niet lukken dient de jeugdopleider of de
jeugdcoördinator/TVJO hiervan tijdig verwittigd te worden.
 Door het aanvaarden van de clubregels (lees: aansluiting club) onderteken je ook het charter van de
ouders. Dit is terug te vinden in de infobrochure en op onze site.
Administratie:
 Adres en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de TVJO of
op het secretariaat.
Schorsingen:

 Bij wangedrag binnen of buiten de club, kan door de jeugdopleider, de coördinator, de afgevaardigde
of het bestuur, na raadpleging van de betrokken personen, een disciplinaire straf worden opgelegd.
Transfers:

 Het bijwonen van trainingen of oefenmatchen op een andere club, zijn enkel toegelaten na een
schriftelijke toelating van een coördinator/TVJO of het bestuur. Zo niet is de speler niet verzekerd.
Wanneer spelers zonder kennisgeving of toelating toch gaan testen worden ze onverwijld uitgesloten
uit de club.
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 De vrije transferperiode vindt plaats gedurende de maand april, buiten die periode moet toelating
gevraagd worden aan het bestuur.
 Wie tijdens het seizoen op eigen vraag de club wil verlaten, kan een transfer aanvragen maar zal
onder geen beding aanspraak kunnen maken op een recuperatie van het lidgeld

