TIEN TIPS VOOR: OUDERS / VERZORGERS
1. RESPECT
Ouders/verzorgers hebben een voorbeeldfunctie. Kinderen kopiëren het gedrag. Besef dat jouw handelen direct
zichtbaar is en gekopieerd of beoordeeld wordt. Handel dus altijd vanuit respect. Respect richting kinderen,
richting andere ouders en richting andere belangstellenden. Dit mag je ook terug verwachten.
2. NIET COACHEN
Laat het coachen van het team en de spelers over aan de leider of trainer. Zij doen dit vanuit de training en de
gewenste speelstijl. Ouders/verzorgers vaak vanuit emotie. Aanmoedigen is wel goed. Verschil?
Coachen: Afspelen, doorlopen, let op, etc.
Aanmoedigen: Goed gedaan, jammer, juichen, etc .
3. TEAMSPORT
Voetbal is een teamsport. Leer je kind dat niet alleen een doelpunt maken of een overwinning, maar ook
samenwerking, 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 zowel van jouw kind als die van de tegenstander. Niet schreeuwen of kleineren.
5. HELP MEE
Help het team. Voor, tijdens en na de wedstrijd zijn er tal van werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.
Doelen klaarzetten, drinken verzorgen in de rust, materiaal weer opruimen etc. Hierbij geldt het motto: “Vele
handen maken licht werk”. Overleg eens met de leider of trainer wat je kunt betekenen. Zij waarderen dit zeer. De
kinderen ook.
6. BENADRUK HET PLEZIER
Zorg dat plezier voorop staat.
7. BEREID DE WEDSTRIJD VOOR
Voetballen vereist een behoorlijke inspanning. Zorg ervoor dat je kind hier op voorbereid is. Laat het kind de
avond voor de wedstrijd tijdig naar bed gaan en zorg dat het voor de wedstrijd voldoende gegeten en gedronken
heeft. (minimaal een uur van tevoren)
8. RESPECTEER DE BELEIDSREGELS
s.v. RWF kent een aantal regels. Je kunt ze lezen als spelregels die gelden als je lid ben van s.v. RWF. Zo wordt
er bijv. verwacht dat de kinderen na het trainen en de wedstrijden gaan douchen in de kleedkamers. Respecteer
ze en zorg ervoor dat de kinderen dit naleven.
9. BETREDEN VAN HET VELD
Het betreden van het speelveld is alleen toegestaan voor spelers, trainers, leiders en scheids/grensrechters. Alle
andere belangstellenden dienen achter de omheiningen te blijven.
10. BETREDEN VAN DE KLEEDKAMERS
De kleedkamers zijn in principe alleen toegankelijk voor de spelers. Probeer als ouder dus ook je kind te
stimuleren om zichzelf om te kleden. De leiders en trainers assisteren de kinderen als ze hulp nodig hebben. In
bijzondere gevallen kun je hierover afspraken maken met de leider/trainer.

