
 

Charter ouders, familieleden 
en vrienden van spelers van 

FC Oppuurs 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

 

Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn …. !  

 

 

 
1. Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede 
informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de sportieve leiding op de hoogte brengen van belangrijke familiale 
omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in 
probleemsituaties terechtkomen. 

 

2 .Geef blijk van belangstelling, ga zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.  

Voor de wedstrijden op verplaatsing is het o.m. belangrijk dat er voldoende vervoer is. De begeleiders zijn 
gewaarschuwd dat zij i.v.m. verzekering de verkeersregels m.b.t. het max. aantal inzittenden moeten respecteren ! 
Indien nodig, spreek onderling af om te werken met een beurtsysteem, doch laat niet telkens dezelfde ouders voor de 
kosten en moeite opdraaien.  
Bij de thuiswedstrijden zijn de inkomsten van onze kantine een noodzakelijke aanvulling van lidgeld en sponsoring. Het 
bedrag van het lidgeld dekt immers slechts een deel van de totale onkosten !  

 

3. Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 

 

4. Laat niet merken als u zich ergert aan het spel van uw kind of medespelers.  

Laat niet merken dat u ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker als u zelf sport weet u dat het niet altijd zo gaat als 
u zou willen. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is (door bv grapjes als “deze week geen zakgeld” of oooh-
geroep) dan zal dat hun spel eerder negatief beïnvloeden dan positief.  

Gun uw kind het kindzijn, want het moet nog zoveel leren. Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al 
moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij 
voetbal.  

 

5. Leg u direct bij de beslissingen van de scheidsrechter neer.  

Realiseer u hierbij dat verschillende mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het recht te 
beslissen zoals hij het ziet. Protest van publiek heeft dan geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor de 
scheidsrechter, die zo vriendelijk is om in zijn vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden. 

En niet in de laatste plaats is het voor de sporters en begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met de leiding 
van de wedstrijd gaat bemoeien. U denkt daar misschien de club mee te helpen, maar deze ‘soms goed bedoelde hulp’ 
werkt juist vaak tegen de club. Bovendien is dit voor kinderen en jongeren het slechte voorbeeld. 



 

 

  6. Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor toeschouwers. 

 

  7. De ouders van elke FC Oppuurs speler wordt met aandrang gevraagd om op een positieve 
  manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van  
  tegenpartij, …) voor alle jeugdspelers van FC Oppuurs te supporteren. 

  

8. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door FC Oppuurs aangestelde trainer komen. Indien dit 
niet het geval is kunnen hieraan gevolgen komen ten nadele van de speler en uzelf. 

  

9. De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de jeugdkernraad bekend te maken. Zij respecteren de 
integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen. 

  

10. De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot de activiteiten van de 
speler. 

  

11. Alle boetes opgelegd door de KBVB naar aanleiding van wangedrag van supporters zullen verhaald worden op de 
overtreder(s). 

  

12. In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds de jeugdkernraad ingeschakeld 
om een beslissing te nemen. 

  

13. De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer voor of na een training of wedstrijd. Uitzondering voor de ouders 
van onze duiveltjesploegen. 

 

14. Help indien mogelijk mee als een trainer, afgevaardigde of andere medewerker dat vragen.  

Bedenk dat binnen een vereniging alles door vrijwilligers wordt gedaan.  

 

15.Bedank eens de trainer, afgevaardigde en andere vrijwilligers die wedstrijden of andere activiteiten organiseren en 
leiden. 



 

 

Enkele tips voor de ouders, familieleden en vrienden 
  

 

 

 

 Geef u zoon op sportief vlak de steun die hij nodig heeft, maar ook niet meer dan dat . 

 

 Op tijd in bed zal de sportieve prestatie gunstig beïnvloeden. 

  

 Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren voetballen en de gedragingen van u kind op en buiten het veld. 

  

 BELANGRIJK !!! Steun de jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen waard! 

  

 Hou er rekening mee dat de ene jongere sneller tot ontbolstering komt dan de andere. Er zijn genoeg voorbeelden 
van spelers in eerste klasse die in de jeugdrangen gewestelijk gespeeld hebben. 

  

 Moedig alle spelers aan, zonder langs de zijlijn instructies te geven. Dit laatste is het werk van de trainer. 

  

 Blijf positief ten opzichte van de wedstrijdleiding, ook voor de scheidsrechters is jeugdvoetbal een hobby en die 
man/vrouw doet zijn/haar uiterste best om alles vlot en eerlijk te laten verlopen. Ook al maakt hij/zij eens een foutje. 


