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Ouders langs de lijn 

Bij KSV ST Denderleeuw zijn we op het Walleken bezig met het opleiden van jonge 

voetballers. Deze opleiding is gericht naar het individu. Onder ons moto: Jeugdvoetbal 

is een individuele sport met een collectief karakter”, proberen wij onze spelers te 

vormen. Om goed te leren voetballen, is durf nodig. We vragen voldoende ‘speelruimte’ 

om onze spelers te leren “durven”. In deze optiek dienen onze trainers onze spelers 

voldoende ruimte te geven om te durven voetballen. Dat houdt in dat we onze trainers 

soms ook vragen expliciet NIET te coachen langs de zijlijn. Gelieve als ouders deze 

filosofie te respecteren. 

 

Algemeen: 

 

- Enkel aanmoedigen: het (voetbaltechnisch) coachen is enkel voorbehouden voor 

de trainer 

- Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter 

- Stimuleren is de boodschap 

- Leer je zoon om zijn prestaties kritisch te analyseren 

- Ouders van keepers vragen we om niet achter het doel plaats te nemen 

- Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd 

- Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. Indien nodig 

zal de clubleiding hier tussenbeide komen. 

 

 

 

Specifiek voor onderbouw en middenbouw (2vs2 tem 8vs8) 

 

- De impact bij 2 <> 2 t.e.m. 8 <> 8 is - gezien de kleinere velden – veel groter 

dan bij voetbal 11 <> 11. We vragen u dan ook vriendelijk achter de omheining 

plaats te nemen en de neutrale zones niet te betreden. 

- Wij streven naar 2/3 % speeltijd voor iedereen. Het heeft geen zin om deze regel 

met de stopwatch te controleren. Soms kan een speler om een bepaalde reden 

iets minder spelen. Gelieve hiervoor begrip op te brengen.  

 

 

Specifiek voor bovenbouw  

 

- Wij streven naar 2/3 % speeltijd voor iedereen (in het systeem van doorlopende 

vervangingen). Soms kan het minder wisselen een reden hebben maar dan nog is 

het streefdoel 1/2 % speeltijd voor iedereen. Het heeft geen zin om deze regel 

met de stopwatch te controleren. Soms kan een speler om een bepaalde reden 

inderdaad dus iets minder spelen. Gelieve hiervoor begrip op te brengen.  

 

 

 

 


