
                                                                                                             

Spelregels voor ouders 
Jeugdopleiding KSV ST Denderleeuw 

 

 
 

Wij eisen een sportief en gedisciplineerd gedrag van onze spelers, trainers, 

afgevaardigden, begeleiders en medewerkers. Zij zijn lid van onze club. Dit gedrag 

verwachten wij echter ook van ouders, familie en vrienden van onze jeugdspelers. 

Iedereen is steeds van harte welkom op het Walleken, laat dit duidelijk zijn. 

Toeschouwers op het Walleken maken deel uit van onze familiale uitstraling. Naar onze 

jeugdspelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en 

vrienden meer effect dan 1000 woorden op papier.  

RESPECT wordt binnen de jeugdopleiding van KSV Standaard Denderleeuw dan ook met 

hoofdletters geschreven. Hierna volgen de spelregels voor ouders wiens kind bij de 

“Standaard”  speelt .  

SPELREGELS voor OUDERS 

 

1. Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties 

2. Toon positieve belangstelling 

3. Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag 

4. Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken 

5. Help je kind om vertrouwen op te bouwen 

6. Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau  

7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk 

8. Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om 

teamspirit, vriendschap en samenwerking  

9. Applaudisseer voor goed spel, zowel voor dat van jouw kind als van de andere 

kinderen 

10. Blijf positief, ook na verlies 

11. Laat je waardering voor de trainer blijken door je niet te mengen in de opstelling, 

speelwijze en coaching 

12. Breng een gezond evenwicht aan tussen de sporteisen en de behoeften van je 

kind en zijn studies 

13. Er wordt niet gerookt in het clubhouse en ook: overdrijf niet met alcohol 

14. Toon RESPECT voor ieders handicap, huidkleur, ras of religie! 

15. Straf je kind niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden 

16. Engageer jezelf bij clubactiviteiten zoals de eetfestijnen, tornooien en wedstrijden 

van de eerste ploeg 

17. Zorg ervoor dat je kind op tijd komt op het Walleken 

18. Haal je kind tijdig af op het Walleken 

19. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen 

20. Geef het goede voorbeeld! 


