
 

 

Richtlijnen voor ouders  

Ouders en supporters hebben vaak meer invloed over de spelers op het veld dan ze zelf denken. Ze 
dienen als voorbeeld, kunnen een positieve impact hebben over de ingesteldheid van hun kind maar 
kunnen ze ook negatief beïnvloeden. Daarom hebben we hieronder enkele afspraken geformuleerd. 
Ook richtlijnen i.v.m. het clubgebeuren staan hieronder vermeld. 
 

▪ Probeer de infobrochure door te nemen en naar de infoavond in het begin van het seizoen te 

komen, dan weet je ineens waar je zoon/dochter en jij je aan kunnen verwachte. 

▪ Spoor je zoon/dochter aan naar de training te komen. Merk je dat hij/zij liever niet meer komt, 

bespreek dit dan met de trainer en probeer samen tot een oplossing te komen. 

▪ Een goede verstandhouding tussen trainer en ouders komt van twee kanten: probeer de 

trainer dus tijdig te verwittigen bij afwezigheid of uitzonderlijke omstandigheden. 

▪ Probeer ervoor te zorgen dat je zoon/dochter steeds doucht en zich verder aan de afspraken 

houdt. 

▪ De sportieve staf is er om je te helpen met eventuele vragen, aarzel dus niet de trainer aan te 

spreken wanneer je met iets zit. 

 

▪ Tijdens het douchen wacht je niet in de gang van de kleedkamers. Die is namelijk 

voorbehouden voor spelers en trainers. Enkel ouders van U6-U7 zijn in de kleedkamers 

toegelaten (max. 2) om de trainer te helpen bij het douchen van de spelers. 

▪ Toon een positieve belangstelling voor je zoon/dochter en kom hem/haar regelmatig 

aanmoedigen. 

▪ Heeft de trainer of afgevaardigde je hulp nodig? Aarzel niet en durft een handje toe te steken. 

▪ Laat de coaching over aan de trainer en probeer telkens het goede voorbeeld te tonen voor 

de spelers. Het is veel leuker supporters te hebben die je aanmoedigen dan supporters te 

hebben die meer met de tegenstander en scheidsrechter bezig zijn. 


