Charter voor de Ouders
 Toon een positief-kritische belangstelling voor de prestaties van uw kind.
Steun hem bij tegenslagen enerzijds, relativeer goede prestaties
anderzijds.
 Respect, sportiviteit en enthousiasme tonen tijdens en na de wedstrijd, en
dit zowel ten aanzien van uw zoon, zijn ploegmaats, de trainers en
afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. Laat u tevens niet
uitdagen door supporters van de tegenpartij. Samen met de trainer
vervult u een voorbeeldfunctie.
 Er is GEEN inmenging in opstelling, tactiek, selecties, … Coaching gebeurt
ALLEEN door de trainer.
 Motiveer uw kind op een POSITIEVE manier, belonen met geld
(bijvoorbeeld per gemaakte goal) is totaal verkeerd !!! Gebruik het
voetbalgebeuren ook niet als straf of stok achter de deur, er zijn betere
manieren om negatief gedrag aan te pakken (met andere woorden verbied
uw kind niet te gaan trainen als straf voor negatief gedrag)
 Indien uw vragen of klachten heeft, spreek onmiddellijk de
verantwoordelijken binnen de club aan. Betrek geen andere ouders, maak
van een mug geen olifant. Spreek in de eerste plaats de trainer aan,
vervolgens de jeugdcoördinator onderbouw (Kenny Pattyn 0496/294084),
Middenbouw (Edwige Van Craenenbroeck 0476/422301), bovenbouw
(Steve Vereecke 0476/314312) en tenslotte de technisch coördinator
KSV Bredene (Werner Demaerel 0495/706777). SAMEN praten
resulteert bijna altijd in een oplossing.
 Resultaat speelt geen enkele rol en de doelpunten worden dan ook niet
geteld.
 Voor de veiligheid van de spelers vragen wij de kinderen op te halen ten
laatste 30 minuten na de training.
 Probeer rekening te houden met de planning die tijdig door de trainer
wordt doorgegeven (wekelijkse mail), tracht zo weinig mogelijk trainingen
en wedstrijden te missen.
 Ouders, grootouders, broers en/of zussen betreden het voetbalterrein
NIET en blijven achter de omheining tijdens de training/wedstrijd (dit
om de aandacht van de spelertjes niet te laten verslappen)
BESLUIT
Het is aan de volwassenen om een voorbeeldfunctie uit te oefenen, kinderen
kopiëren gedrag en vormen een persoonlijkheid op basis van wat ze horen, zien …
ervaren.
Laten we proberen de juiste “LIFESTYLE”-ingrediënten mee te geven.
Wees inzake prestaties zeker niet te streng naar uw kind toe, uit “fouten

maken” leren ze uiteindelijk het meest bij. Vergelijk hen niet met volwassenen,
leg de lat niet te hoog, we hebben nog ongeveer 10 jaar vooraleer de
jeugdopleiding eindigt en er (voorzichtige) conclusies mogen worden getrokken.
CHARTER VOOR OUDERS EN SUPPORTERS
• Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport
• Geef het goede voorbeeld
• Dwing ze nooit om UW ambities waar te maken
• Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun ze met aanmoedigingen
• Help de kinderen vertrouwen te krijgen
• Laat ze voetballen op hun niveau. Help ze realistische doelen te stellen
• Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat
voetbal meer is dan winnen of verliezen. Er is ook nog gezondheid,
vriendschap, uithouding, durf, samenwerking,…
• Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk is als een
overwinning
• Applaudisseer voor goed spel zowel voor de spelers van uw ploeg als die
van de tegenstrever
• Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders, trainers en
scheidsrechters
• Blijf positief, ook na verlies, kleineer of schreeuw nooit
• Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel
• Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen
• Laat uw waardering voor de trainer blijken
• Breng evenwicht tussen de sporteisen en behoeften van het gezin en de
school
• Help de kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze ontwikkelen
• Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
• Sportieve mislukkingen zijn nooit een persoonlijke mislukking
• Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich
niet met het spel

•

Probeer op wedstrijddagen van de kinderen aanwezig te zijn om ze aan te
moedigen.

De FAIR-PLAY spiegel voor ouders !!!!!
1) U vindt uw kind het beste van het team. Dit wordt alleen door de rest niet
begrepen. U zegt dat ook aan iedereen.
2) U zorgt ervoor, dat uw kind zichzelf de grote uitblinker vindt (kwestie van
opvoeding)
3) U zegt de trainer in duidelijke termen dat hij een stommerik is, als hij uw
zoon een keer als reserve aanduidt.
4) U gaat regelmatig in discussie met de scheidsrechter. U heeft het
allemaal veel beter gezien.
5) U belooft uw kind 2,5 euro voor elk doelpunt, dat stimuleert de
scoringsdrang
6) U stelt zich zo dicht mogelijk bij de coach op. De beste plaats om hem in
de gaten te houden en luidkeels op zijn fouten te wijzen.
7) U vertelt uw oogappel dat uw instructies beter zijn dan die van de trainer.
Uiteindelijk is het uw kind en moet het naar U luisteren
8) U vindt dat het jeugdbestuur bestaat uit aardige personen die er echter
weinig verstand van hebben. U maakt hen ook duidelijk dat uw kind in het
A-team moet zitten.
9) U beweegt u vooral tijdig op de transfermarkt. Uiteindelijk zijn er altijd
clubs die uw getalenteerde spruit wel willen inschrijven voor een paar
sportschoenen, trainingspak of een pak geld. En dat is toch mooi
meegenomen.
Ontdekt u één of meerdere punten bij uzelf ? Ja ? Dan kan U van uw kind niet
verwachten dat hij op een sportieve manier aan sport doet. Vroeg of laat zal uw
kind een afker krijgen van sporten,… mede door uw gedrag.

Dat is toch het laatst wat U wil ?

Word zelf eens een jaartje jeugdtrainer, U zal zien ………………. Dat helpt
!!!!!!!!

Indien een speler of ouder van KSV Bredene zich niet houdt aan gewenst
gedrag dan kunnen er passende al dan niet sportieve sancties genomen
worden door de coaches of het management. Het is de bedoeling om in een
constructieve sfeer met iedereen samen te werken met als doel het creëren
van een positieve leeromgeving waarbinnen uw kind zich op alle vlakken kan
ontplooien.

