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1. Rol van de ouder 

Voetbal is een spel, maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe 

wereldster moet worden. Het enige wat kinderen willen, is plezier maken!! 

1. Algemeen 

In een jeugdopleiding zijn de ouders erg belangrijk. Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen 

er steeds kunnen geraken, moedigen hun kinderen aan en steken hier en daar vaak een 

handje toe. Dat alles vinden wij uiteraard bijzonder knap . Toch denken wij dat het goed is 

voor de spelers dat ouders zich ook aan bepaalde spelregels houden. Wanneer je je kind laat 

voetballen bij Avanti Stekene, wil dat zeggen dat je vertrouwen stelt in de club en haar 

medewerkers, in de eerste plaats in de sportieve staf. Wij doen er alles aan om trainingen zo 

aangenaam en leerrijk mogelijk te organiseren. Lid zijn van Avanti Stekene betekent dan ook 

dat je vertrouwen hebt in onze methodiek en onze regels elk seizoen opnieuw aanvaardt. 

Avanti Stekene verwacht dan ook van de ouders van onze jeugdspelers : 
1. Dat ze hun kind stimuleren op een positieve wijze, zonder overdreven aandacht voor de 

prestaties van hun kinderen 

2. Dat ze zich niet mengen in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer 

noch in welke selectie de speler terechtkomt. Indien er problemen zijn, kunnen ouders 

contact opnemen met de jeugdcoördinatoren of dit ter sprake brengen bij een 

evaluatiegesprek. De club zal 1 maal per jaar, in december en april,  een evaluatie 

organiseren. 

3. Dat ze hun eigen kind(eren) enkel positief commentariëren en dat ze zeker geen 

aanmerkingen maken op of over andere spelers. 

4. Dat ze de coaching van de wedstrijd overlaten aan de trainer . 
5. Dat ze zich sportief opstellen tegenover de tegenstrever en de scheidsrechter.  
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2. Charter voor de ouders 

Ouders langs de zijlijn, fijn dat ze er zijn! Zeker als we volgende afspraken respecteren : 
1. Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalwedstrijden van 

uw zoon/dochter.  

2. Wees enthousiast, stimuleer uw zoon/dochter en de medespelers  

3. Geen enkele vorm van racisme hoort thuis in onze club. 

4. Gebruik geen tactische kreten, want uw zoon/dochter heeft het al moeilijk genoeg met 

de bal, met zichzelf en met de tegenstander.  

5. Laat het coachen over aan de trainer.  

6. Blijf altijd positief, juist bij balverlies of een tegendoelpunt. Wordt niet boos, de volgende 

keer weer beter.  

7. De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei U niet met zijn beslissingen. Is 

scheidsrechter worden iets voor U, meldt U dan aan bij de sportieve cel. 

8. Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.  

9. De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook het verliezen hoort nu eenmaal bij 

het voetbal. Streven naar ‘SUCCES’ is veel belangrijker dan streven naar ‘WINNEN’.  

10. Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.  
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11. Wilt U echt bezig zijn met voetbal, neem dan gerust contact op met sportieve cel en sluit 

U aan als trainer/medewerker bij de club. 

12. Respect is de basisvoorwaarde : zowel voor de spelers, trainers, afgevaardigden en 

supporters van de eigen ploeg als de tegenstander, evenals voor de scheidsrechter ! 
13. Spreek altijd eerst de trainer aan wanneer je volgens jou een gefundeerde klacht hebt. 

Doe dit nooit tijdens, of vlak na de wedstrijd, het is beter een paar dagen te wachten en 

eerst na te denken. 

Een spelertje zei ooit:  

“Wat mij het meeste ergert, is dat mijn ouders alles zo serieus nemen.  

Ze doen net alsof het om school gaat. ” 

 

  GEEN COACHING - WEL AANMOEDIGEN - BLIJF POSITIEF 

 

 

3. Enkele praktische afspraken 

 

1. Verwittig steeds de trainer als je niet kan komen trainen!!! De trainer apprecieert dit 

enorm! 

2. Blijf tijdens wedstrijden en/of trainingen achter de omheining/reclameborden. 

3. Kom niet in de kleedkamers tenzij op verzoek van de trainer/afgevaardigde.(enkel 

toegestaan U6/U7 en U8 tot 31 december) 

4. Op de terreinen is het verboden te roken. 

5. Help uw zoon/dochter bij het vervoer naar uitwedstrijden. 

6. Voldoe tijdig het lidgeld. 

7. De infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, wordt gerespecteerd. 

8. Help de trainers en afgevaardigde eventueel een handje bij het klaarzetten van het 

terrein 

9. Vraag zeker en vast een kids ID aan voor je zoon/dochter. 
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