Gedragsregels voor ouders

Ja, Ik ben een K. Eendracht Louwel Sportouder !
Voor de match
•
•
•
•
•
•

Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga zo vaak mogelijk kijken en
supporteren ( NIET coachen, dat is de taak van de trainer )
Ik help mijn kind enthousiast te zijn door zelf in alle omstandigheden positief te zijn
over mijn kind, zijn teamgenoten, de trainer, de club, …
Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar ook om MET
plezier te voetballen
Ik fok mijn kind niet op, leg géén overdreven druk op zijn schouders MAAR stimuleer
hem wel al zijn talenten te ontwikkelen
Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en fairplay te houden
Er zijn géén belangrijke matchen, WEL belangrijke kinderen

Tijdens de match
•
•
•
•
•

Ik gebruik géén agressieve of schunnige taal langs de zijlijn
Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de
tegenstander
Ik moedig mijn kind (maar ook het ganse team) aan en maak niemand af voor zijn
fouten
Ik respecteer de beslissingen van de trainer en de scheidsrechter
Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de richtlijnen geeft de trainer

Na de match
•
•
•
•

•

Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstander
Na een overwinning blijf ik bescheiden maar gelukkig, na een nederlaag vergaat voor
mij de wereld zeker niet
Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand
Na de match bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we
eruit kunnen leren. Ik vermijd het gebruik van het woord ‘maar’ en eindig altijd
positief
IK ONTHOUD: uit een “verloren” match waarin werd gevoetbald wordt er meer
geleerd DAN uit een gewonnen match waarbij niet gevoetbald werd…

Algemeen
•

Ik betreed noit het kunstgrasveld

•
•
•
•

Ik rook niet in de nabijheid van kinderen noch in de buurt van het kunstgrasveld
Ik help kinderen afval in de daartoe voorziene afvalbakken te gooien
Ik breng glazen, tassen en flesjes die ik of mijn kind mee naar buiten nam
onmiddellijk terug mee naar binnen.
Ik zorg er voor dat mijn kind nooit met snoep of drank het kunstgrasveld op gaat.

Mvg,
Het jeugdbestuur

