KFC VRASENE – GEDRAG VAN DE OUDERS

Beste voetbalvrienden, Beste ouders
Als ouder proberen wij allemaal aan onze kinderen een aantal waarden mee te geven. Respect is één
van die waarden die steeds terugkomen: respect voor mama en papa, voor de juffrouw of de
meester, voor je materiaal, voor de (oudere) medemens, … Bij respect begint alles, maar bij een
gebrek eraan eindigt helaas ook heel veel. Respect is een kort woord, maar heeft een enorme
reikwijdte.
Als ouder heb je een voorbeeldfunctie naar je kind(eren) toe. Dat weten jullie zelf beter dan wie ook.
Waarom zouden we dan aan de zijlijn ander gedrag vertonen dan in het dagelijkse leven? Je kan de
lijn dus maar beter doortrekken naar het voetbalveld. Voetbal, de mooiste sport van de wereld, is er
in de eerste plaats voor de kinderen zelf en niet voor ons, de ouders. We laten hen dus best ten volle
genieten van het spelletje.
Deze respectometer wil de voetbalouder op een eenvoudige manier in staat stellen om zijn/haar
eigen gedrag te evalueren en bij te sturen. We hopen dat je er iets aan hebt!

Met sportieve groet,

Jeugdwerking KFC Vrasene
(i.s.m. Voetbalfederatie Vlaanderen)

Vragen :
N°
1
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Vraag

Ik verwacht van mijn kind dat hij/zij op een sportieve manier voetbalt.
Ik vind dat ik mijn kind beter kan coachen dan de trainer en doe dit ook op
de wedstrijden of trainingen.
Ik trek de beslissingen van de scheidsrechter openlijk in twijfel.
Ik leg geen enkele druk op mijn kind om te presteren.
Ik begrijp dat resultaat in het jeugdvoetbal niet van belang is, wel de
ontwikkeling van de spelers.
Ik moedig de ploeg en mijn eigen kind op een positieve manier aan.
Ik gebruik soms woorden die mensen van allochtone origine kunnen
kwetsen.
Ik neem niet deel aan verbaal of fysiek geweld van andere ouders of
supporters.
Ik zie in dat fun tijdens de wedstrijden voor het kind het allerbelangrijkste
is.
Ik vind de voetbalprestaties van mijn kind het allerbelangrijkste in ons
leven.
Ik gebruik de rit naar huis om mijn kind te vertellen wat hij/zij niet goed
gedaan heeft tijdens de wedstrijd.

Ja

Neen
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Antwoorden :

N°
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Vraag

Ja

Ik verwacht van mijn kind dat hij/zij op een sportieve manier voetbalt.
Ik vind dat ik mijn kind beter kan coachen dan de trainer en doe dit ook op de
wedstrijden of trainingen.
Ik trek de beslissingen van de scheidsrechter openlijk in twijfel.
Ik leg geen enkele druk op mijn kind om te presteren.
Ik begrijp dat resultaat in het jeugdvoetbal niet van belang is, wel de
ontwikkeling van de spelers.
Ik moedig de ploeg en mijn eigen kind op een positieve manier aan.
Ik gebruik soms woorden die mensen van allochtone origine kunnen
kwetsen.
Ik neem niet deel aan verbaal of fysiek geweld van andere ouders of
supporters.
Ik zie in dat fun tijdens de wedstrijden voor het kind het allerbelangrijkste is.
Ik vind de voetbalprestaties van mijn kind het allerbelangrijkste in ons leven.
Ik gebruik de rit naar huis om mijn kind te vertellen wat hij/zij niet goed
gedaan heeft tijdens de wedstrijd.

Neen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SCORES :

Aantal juiste antwoorden Toelichting

10-11
7-9
5-6
0-4

Proficiat! Je bent echt de ideale voetbalmama/voetbalpapa.
Doe zo verder!
Redelijk resultaat, maar er is nog ruimte voor verbetering. Bekijk
de vragen waar je nee op hebt geantwoord en probeer hier aan
te werken.
Net geslaagd, of net gezakt… ? In ieder geval vertoon je zeker
niet het gedrag van een ideale voetbalouder.
Hopelijk doe je er snel iets aan!
Als je zo weinig punten scoort, vinden wij dat er maar 2 opties
zijn: óf je tracht je gedrag grondig te veranderen, óf je blijft
gewoon thuis.

x

