
 
 

Gedragscode  Ouders en verzorgers 

 Kinderen sporten voor hun plezier 

 Leer uw kind dat eerlijk en met plezier spelen belangrijker is dan winnen. 
Zonder verliezer is er geen winnaar! 

 Help uw kind door te bespreken wat goed ging en wat beter kan. Door te 
oefenen gaat het beter. 

 Geef geen uitbrander als uw kind een fout heeft gemaakt of een wedstrijd 
heeft verloren. 

 U heeft een voorbeeldfunctie:  Applaudisseer voor goed spel van beide teams. 

 Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Bij de jongste jeugd 
stemt de spelleider de regels af op de spelers. 

 Val beslissingen van scheidsrechters niet in het openbaar af.  

 Steun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik te voorkomen. 

 Zonder vrijwilligers geen sport. Erken en waardeer de inzet van alle mensen 
die het sporten van uw kind mogelijk maakt. 
 

Gedragscode Scheidsrechters 

 Hoe je fluit, bepaal je op basis van 
- het niveau van de spelers 
- de omstandigheden 
- het belang van de wedstrijd 

 Weet wie je fluit. Kinderen van 6 jaar zitten in een heel andere fase van 
ontwikkeling dan jonge mensen van 16. 

 Begeleid als het kan, leid als het moet. 

 Spelplezier en (te) veel onderbrekingen gaan niet samen. 
 Je hebt een voorbeeldfunctie. Gedraag je sportief, in en buiten het veld. 

Geef waar mogelijk een compliment voor goed spel. 
 Wees objectief en beleefd bij het constateren van fouten maar wel beslist. 
 Bestraf of negeer onsportief gedrag zodat het niet loont. 
 Voor de Jongste Jeugd geldt dat meedoen en leren hockeyen belangrijker is 

dan winnen. Regels voor D. E en F, verschillen. 

 Stem je manier van fluiten bij de Jongste Jeugd vooraf af met beide teams. 

 Let op.. Spelregels wijzigen regelmatig!  

opgesteld door Commissie Veilig Vertrouwd Voordaan 
t.b.v. Veiligheidsplan 



 
 

 


