
Gedragscode voor spelers en ouders  

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om 

uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en 

wedstrijden. Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goede en 

waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee 

aan deze kar trekken. 

 Breng een merkteken of naam aan in uw persoonlijke kledij van uw kind. 

 Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. 

 Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie (ouders) verwachten. Heb respect 

voor ieder op en rond het plein. 

 Moedig uw ploeg op een sportieve, positieve en gezonde manier aan. Help kinderen 

vertrouwen te krijgen. Laat ze fouten maken en zelf oplossingen zoeken. 

 Heb geen te hoog verwachtingspatroon, dit zorgt voor prestatiedruk.  

 Prestatiedruk ( het MOETEN presteren ) kan de ontwikkeling van het kind belemmeren. 

 Gedraag je en heb respect tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer 

je vindt dat zijn beslissing fout is). 

 Toegang tot de neutrale zone (op het veld)  is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor 

de allerkleinsten. 

 De kleedkamer is enkel toegankelijk voor trainers, afgevaardigden en 

verantwoordelijken. 

 Als speler / ouder respecteer ik de keuze die de verantwoordelijken genomen hebben 

mbt. de ploegverdelingen. 

 Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het 

is de trainer of de jeugdcoördinator die beslist welke positie de spelers bekleden. 

 Hou steeds voor ogen: sportieve mislukkingen zijn NOOIT persoonlijke mislukkingen. 

 Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier. 

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen 

onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of bestuur. 

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.  

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, en dat ik de beste van de klas moet zijn.” 

Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers en de steun van de ouders. 

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan… 
 

Wij ouders van ……………………………………………………………………, gaan akkoord met deze gedragscode en 

de visie van de gekozen club KFC Zwarte Leeuw. 

 Handtekening ouder(s) 


