Betrokkenheid van ouders bij handballende kinderen is erg belangrijk!
Ouders zijn dan ook bijzonder welkom bij wedstrijden, maar hun rol zal bij
het bezoek aan wedstrijden duidelijk moeten zijn. Voorafgaand aan het
handbalseizoen afspraken maken en taken bespreken zorgt voor veel
duidelijkheid voor alle betrokkenen. Hoe duidelijker je bent over je beleid en
de afspraken die je wilt maken, hoe soepeler een seizoen verloopt.
Onderstaand de afspraken op een rij, selecteer de afspraken die je wilt gebruiken.
Waak ervoor dat je alleen maar eisen aan de ouders stelt; vertel altijd eerst wat de vereniging
allemaal voor hen en hun kinderen op het veld kan betekenen. Daarna pas vertel je wat jij van hen
verwacht. Het maken van goede afspraken over wat er van ouders wordt verwacht zal dan ook een
prettige samenwerking bevorderen en onwenselijk gedrag beperken.

Afspraken met ouders.
Wat kun je als vereniging met ouders afspreken?













Moedig alle spelers aan. Voor kinderen is het fantastisch om aangemoedigd te worden. Het
zou sneu zijn als alleen de kinderen aangemoedigd worden van wie de ouders aanwezig zijn.
Laat het niet merken als je je ergert aan het spel van de kinderen of dat je ontevreden bent
over bepaalde acties. Zeker als je zelf sport weet je dat het niet altijd gaat zoals je zou willen.
Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is zal dat hun spel en spelplezier negatief
kunnen beïnvloeden.
Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. Iedere situatie is voor meer interpretaties
vatbaar. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij/zij het ziet. Protest van
publiek heeft dan ook geen zin. En niet in de laatste plaats is het voor de kinderen en
begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met de leiding bemoeit. Het is bovendien
een slecht voorbeeld.
Blijf tijdens de zaalwedstrijden op de tribune en bij wedstrijden buiten in de ruimte die
bestemd is voor toeschouwers.
Geef de trainer/coach/begeleider geen adviezen met betrekking tot zijn taak, ook al zijn ze
goed bedoeld.
Geef kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. Behalve dat kinderen dit
vaak niet waarderen, is het erg verwarrend om van twee verschillende personen
aanwijzingen te krijgen. Bovendien is het voor een coach niet leuk als ouders zijn taak
ongevraagd overnemen. Ouders die interesse hebben om de kinderen aanwijzingen te
geven, kunnen de trainer/coach vragen of ze mee kunnen helpen met training geven,
coachen of andere zaken.
Maak geen opmerkingen die vervelend opgevat kunnen worden, ook al zijn ze goed bedoeld.
Zijn er dingen die volgens u niet kunnen? Praat hier dan over na de wedstrijd met de
betrokkenen. Zet u vraagtekens bij of hebt u of opmerkingen over het coachen, maak dan
met de coach een afspraak om hierover te praten. Tijdens de wedstrijd is dit niet gepast of
gewenst en direct na de wedstrijd is de coach vaak met andere zaken bezig, zoals
bijvoorbeeld een nabespreking met het team. Vraag daarom wanneer het een goed tijdstip is
om te praten.









Help, indien mogelijk, mee als een trainer/coach of andere begeleider dat vraagt. Bedenk dat
binnen een vereniging vrijwel alles door vrijwilligers wordt gedaan. U kunt dus ook best een
steentje bijdragen voor de club.
Bedank de trainer/coach en andere vrijwilligers eens die wedstrijden of andere activiteiten
organiseren en leiden.
Straf of beloon als ouder kinderen niet voor een niet-geleverde of geleverde prestatie bij het
sporten. Wanneer u toch graag wilt belonen, beloon dan het hele team voor inzet, niet voor
resultaat.
Kom zoveel mogelijk kijken bij de wedstrijden.
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