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Wij, ouders en supporters van clubleden van KEWS Schoonbeek-Beverst:  

 

 Moedigen de kinderen aan en geven voorrang aan hun sport. 

 Dwingen hen nooit om onze ambities waar te maken. ( het zijn niet allemaal Ronaldos) 

 Helpen de kinderen vertrouwen te krijgen. 

 Laten ze voetballen op hun eigen niveau en helpen hen om realistische doelen te stellen.  

 Benadrukken het plezier en vermijden prestatiedruk door hen duidelijk te maken dat voetbal meer is dan 

‘winnen of verliezen'. ,er is namelijk ook nog gezondheid, vriendschap,  uithouding, durf, samenwerking, etc. 

 Leren hen dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning. 

 Zorgen voor positieve ervaringen. Ondersteunen hen met aanmoedigingen.(positieve punten naar voor 

brengen), en bemoeien ons niet met het spel. 

 Applaudisseren voor goed spel zowel van onze kinderen als die van de tegenstrever. 

 Zijn vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters.(zo dwing men respect af) 

 Blijven positief, ook na verlies. Wij kleineren of schreeuwen nooit. 

 Trekken de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel. 

 Laten onze waardering voor de trainer blijken. 

 Laten de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen. 

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

 Helpen onze kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen.(vb voeding), waarbij wij ook 

zelf het goede voorbeeld geven. 

 Maken duidelijk dat sportieve mislukkingen nooit persoonlijke mislukkingen zijn. 

 Verwittigen de trainer indien ons kind niet kan komen(een telefoontje is vlug gedaan). 

 Maken, indien mogelijk, afspraken voor het vervoer van de kinderen naar de club, zodat iedereen een 

inspanning doet of zorgen dat de kinderen met een veilig uitgeruste fiets naar de club kunnen fietsen, indien 

mogelijk. 


