
Top 10: tips voor ouders/verzorgers 

1. Respect 

Ouders/verzorgers hebben een voorbeeldfunctie. Besef dat jou 

handelen direct zichtbaar is en gekopieerd of beoordeeld wordt. 

Handel dus altijd vanuit respect. Respect richting kinderen, respect 

richting ouders en respect richting andere belangstellenden. Wie respect geeft, krijgt 

het terug. 

2. Niet coachen 

Laat het coachen van het team en de spelers aan de technische staf. Zij doen dit vanuit 

de training en de gewenste speelstijl. Ouders/verzorgers coachen meer vanuit emotie 

en brengen kinderen mogelijk in een loyaliteitsconflict. Aanmoedigen is uiteraard wel 

zeer gewenst. Het verschil tussen coachen en aanmoedigen? 

Coachen:   -in je rug; afspelen, doorlopen, etc. 

Aanmoedigen:  - goed zo; jammer; juichen 

3. Teamsport 

Voetbal is een teamsport. Leer je kind dat niet alleen een doelpunt maken of een 

overwinning, maar ook samen spelen, groepsinzet en inspanning belangrijk zijn. 

4. Blijf positief 

Zorg voor een positieve ervaring. Voor, tijdens en na de wedstrijd. Ook bij verlies. 

Ondersteun met aanmoediging. Applaudisseer voor goed spel van alle spelers. Niet 

schreeuwen of kleineren. 

5. Help mee 

Help het team. Rondom de wedstrijd zijn er tal van werkzaamheden die uitgevoerd 

moeten worden. Denk aan doelen klaarzetten, thee verzorgen, spullen opruimen etc. 

Hierbij geldt: vele handen maken licht werk. Overleg eens met de technische staf of je 

iets kunt betekenen voor het team. Dat zullen zij zeer waarderen en de kinderen ook. 

6. Benadruk het plezier 

Zorg ervoor dat dat voorop kan blijven staan.  

7. Bereid de wedstrijd voor 

Voetballen vereist een behoorlijke inspanning. Zorg ervoor dat je kind hier goed op 

voorbereid is, door uitgerust en op tijd aanwezig te zijn. Laat ze niet te kort voor de 

wedstrijd of training nog eten of drinken. (1 uur van te voren) 

8. Respecteer de beleidsregels 

ASW kent een aantal beleidsregels. Je kunt ze zien als spelregels die gelden voor 

leden van ASW. Welke regels gelden kunt u vinden in het JeugdVoetbalBeleidsplan. 

Respecteer ze en leer uw kinderen dat het belangrijk is om je aan regels te houden. 

9. Betreden van het veld 

Het betreden van het speelveld en de dug-out is alleen toegestaan aan spelers, trainers, 

leiders, en scheidsrechters. Alle andere belangstellenden dienen buiten de omheining 

te blijven. 

10. Betreden van de kleedkamers 

De kleedkamers zijn in principe alleen toegankelijk voor de spelers en de technische 

staf. Probeer je kind te stimuleren zichzelf te kunnen omkleden. De leiders/trainers 

assisteren de kinderen waar nodig. In bijzondere gevallen kun je hierover afspraken 

maken met de trainer/leider. 


