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De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want zonder 

jeugdspelers heeft de club geen bestaansrecht. Er wordt dan ook alles aan gedaan om onze 

voetbalvereniging voor de jeugd zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Zij moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en 

voldoening hun hobby kunnen beoefenen. Het is vanzelfsprekend dat het opstellen en 

bekendmaken van duidelijke gedragsregels noodzakelijk is. Het is de taak van het bestuur om 

deze gedragsregels op te stellen en het is de taak van de ouders (en andere begeleiders) om 

deze gedragsregels uit te dragen en te bewaken. 

De gedragscode geldt voor alle leden en er zijn per doelgroep (spelers, ouders, trainers, ... ) 

specifieke gedragsregels opgesteld. Deze brochure behandelt de gedragscode voor ouders. 

Voetbal moet in de eerste plaats staan voor spel en plezier! Onze club is en blijft een 

familiale club waar de ambiance van ouders, familieleden en supporters belangrijk is. Ouders 

langs de zijlijn, fijn dat ze er zijn! Om de sfeer op en rond de jeugdvelden positief te houden, 

is het belangrijk dat ouders en familieleden enkele afspraken respecteren : 

 Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport. Voetbal is een teamsport en 

elke schakel is belangrijk. Dus straffen door ze niet naar de voetbal te laten gaan, is 

een punt waarover u even dient na te denken. 

 Geef het goede voorbeeld. Toon respect voor de tegenpartij, de scheidsrechter, enz. 

Let dus op uw taalgebruik, beheersen van emoties, enz. Wees positief, ook bij verlies. 

Eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot 

scheldpartijen, die mensen kunnen ook fouten maken.  

 Dwing uw kind nooit om uw ambities waar te maken. Het betalen van een jeugdspeler 

per gescoord doelpunt raden wij zeker af, meer nog, de jeugdcoördinator zal u 

hierover ZEKER aanspreken. 

 Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun ze met aanmoedigingen. Voetbal is een 

ploegsport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk. 

 Help de kinderen vertrouwen te krijgen. 

 Laat ze voetballen op hun niveau. Help ze realistische doelen te stellen. Als uw kind 

talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 

 Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is 

dan winnen of verliezen. Er is ook gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, 

samenwerking. 

 Leer ze dat de groepsinzet en -inspanning even belangrijk is als een overwinning. 

 Applaudisseer voor goed spel zowel voor uw kind als die van de tegenstrever. 

 Wees vriendelijk tegenover alle spelers, ouders, begeleiders, trainers en 

scheidsrechters ook die van de tegenstrever en dit zonder enige beperking i.v.m. taal, 

geslacht, seksuele oriëntatie, religieuze, politieke of filosofische aanhorigheid. 
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 Blijf positief, ook na verlies, kleineer of schreeuw nooit. Word niet boos, de volgende 

keer beter. 

 

 

 Trek de scheidsrechter nooit in het openbaar in twijfel, ook niet via de sociale media. 

Meld u aan om zelf eens scheidsrechter te zijn, u zult hierdoor ook eens de andere kant 

van de lijn zien. 

 Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen. Winnen, maar ook verliezen 

hoort nu eenmaal bij het voetbal. 

 Laat uw waardering voor de trainer blijken. Laat het coachen over aan de trainer. Hij 

kan ook nooit beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een 

speler. 

 Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school. 

 Help kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. 

 Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld. Geen enkele vorm van racisme hoort thuis 

in onze club. 

 Sportieve mislukkingen zijn nooit een persoonlijke mislukking. 

 Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het 

spel. 

 Aarzel niet om bij problemen of vragen contact op te nemen met de jeugdcoördinator. 

Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten, kan veel misverstanden oplossen. 
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 Ongeacht het klassement van onze ploegen, streef ik samen met de ouders, 

familieleden of supporters altijd naar “het kampioenschap van de beste supporters in 

de gezelligste club”. Dat betekent dat ik op alle vlakken de principes van fair play 

hanteer en bovenstaande principes respecteer. 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalwedstrijden 

van uw zoon/dochter. 

 Verwittig op tijd de trainer indien uw zoon/dochter niet op de training of wedstrijd 

aanwezig kan zijn. Denk er aan om op tijd de trainer te verwittigen indien u op 

vakantie gaat. 

 Vergewis u ervan dat de training of wedstrijd doorgaat, zet dus niet zomaar uw kind 

af. Afgelastingen staan steeds vermeld op onze website, behalve er net voor een 

training of wedstrijd de weergoden of KBVB er anders over beslissen. 

 Zorg ook zelf eens voor vervoer van en naar een wedstrijd. Houd wel rekening met de 

wettelijke bepalingen inzake vervoer van kinderen. 

 Let ook op de kledij van uw zoon/dochter, zodat deze aangepast zijn aan de 

weersomstandigheden. Een regenjasje is een verplicht item in de sporttas.               

Van 15 oktober tot 15 maart is een trainingsbroek en -trui verplicht. 

 Zorg dat uw zoon/dochter tijdens de trainingen en wedstrijden scheenbeschermers 

draagt. Gelieve loop- en sportschoenen te voorzien voor indoortrainingen. 

 Douchen na de training en match is verplicht. Zorg voor slippers om voetschimmel te 

voorkomen. De spelers mogen maximum 20 minuten in de kleedkamers blijven. 

Ouders worden niet toegestaan in de kleedkamers, behalve één of twee om de 

allerkleinste spelertjes te helpen. Zie planning aan de ingang van de kleedkamers. 

 Elke speler en zijn ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via het 

aanspreekpunt, de trainer, de jeugdcoördinator of bestuurslid 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. Ook niet in de sociale media. 

 De trainers en spelers worden verschillende malen per jaar geëvalueerd. In een 

categorie met een provinciale en regionale reeks kan elke speler klimmen of dalen. De 

ouders zullen hierover worden aangesproken door de trainer en/of jeugdcoördinator, 

zodat eventuele dalers zich kunnen herpakken. 

 SMS Lubbeek dankt ouders en supporters die meewerken of deelnemen aan zoveel 

mogelijk activiteiten en evenementen georganiseerd door de club, dit is voor ons ook 

een bron van inkomsten. 

 Wilt u echt bezig zijn met voetbal, neem dan gerust contact op met de 

jeugdcoördinator of bestuur en sluit u aan als trainer of medewerker bij de club. 
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 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 

 Er wordt geen glas mee naar buiten genomen. Gaat u op het terras zitten, dan is dat 

geen probleem, maar breng het glas dan terug. 

 Geef ook de spelertjes de ruimte indien ze op de D- of E-veldjes moeten spelen. 

 Laat uw kinderen na een training en wedstrijd steeds binnen de accommodatie op u 

wachten. We staan niet toe dat kinderen op de parking op hun ouders wachten. Kom 

ze ophalen binnen onze accommodatie. 

 

In het “Charter voor ouders en supporters” kunnen in de loop van het voetbalseizoen 

wijzigingen of aanpassingen gebeuren.  

Voor het “Charter voor ouders en supporters” worden de ouders van de wijzigingen in kennis 

gesteld via de website SMS Lubbeek.  

Iedere interpretatie van het “Charter voor ouders en supporters” valt onder de uitsluitende 

bevoegdheid van het bestuur en jeugdcoördinator. Huidige tekst vervangt alle voorgaande, 

Lubbeek, maart 2015 

 

Veel plezier bij SMS Lubbeek ! 

Succes met het nieuwe seizoen ! 


