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GEDRAGSCODE	  OUDERS	  

 
	  
	  
Het	  gedrag	  dat	  U	  als	  ouder	  tentoonspreidt,	  neemt	  Uw	  kind	  van	  U	  over	  en	  heeft	  ook	  invloed	  op	  zijn	  of	  haar	  gedrag.	  

Denk	  er	  daarom	  aan	  dat	  U	  zich	  ten	  alle	  tijden	  correct	  gedraagt	  en	  hier	  ook	  naar	  handelt.	  
• Het	  plezier	  dat	  de	  kinderen	  aan	  het	  ijshockey	  beleven	  moet	  het	  uitgangspunt	  zijn,	  winnen	  is	  mooi	  

meegenomen	  en	  moet	  natuurlijk	  het	  uiteindelijke	  doel	  zijn,	  maar	  zeer	  zeker	  niet	  het	  spelplezier	  van	  al	  
onze	  spe(e)l(st)ertjes	  vergallen.	  

• Dwing	  uw	  kinderen	  niet	  om	  te	  sporten,	  maar	  ondersteun	  hen	  de	  door	  hun	  gekozen	  sport	  te	  laten	  beoefenen.	  
Kinderen	  beoefenen	  georganiseerde	  sport	  voor	  hun	  plezier.	  Dus	  maak	  plezier!!	  

• Moedig	  uw	  kind	  aan	  om	  volgens	  de	  regels	  te	  spelen.	  Onthoud	  dat	  kinderen	  het	  beste	  van	  voorbeelden	  leren;	  
geef	  aan	  wanneer	  er	  goed	  gespeeld	  wordt,	  ook	  als	  het	  bij	  de	  tegenstander	  gebeurd!.	  

• Breng	  uw	  kind	  niet	  in	  verlegenheid	  door	  naar	  spelers,	  coaches	  of	  officials	  te	  schreeuwen.	  Door	  een	  positieve	  
houding	  voor	  het	  spel	  en	  al	  zijn	  deelnemers	  te	  tonen,	  zal	  uw	  kind	  plezier	  en	  respect	  behouden.	  

• Leg	  nadruk	  op	  het	  belang	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  vaardigheden	  en	  het	  uitvoeren	  van	  oefeningen.	  Vertel	  hoe	  
uw	  kind	  hier	  voordeel	  uit	  kan	  halen.	  Leg	  niet	  te	  veel	  nadruk	  op	  het	  winnen	  van	  wedstrijden	  en	  
onderlinge	  competitie	  in	  de	  jongste	  leeftijdsgroep.	  Leren	  is	  belangrijker	  dan	  winnen,	  goede	  oefeningen	  
lijden	  tot	  resultaten.	  

• Zorg	  dat	  u	  de	  spelregels	  kent	  en	  steun	  de	  officials	  op	  en	  naast	  het	  ijs.	  Deze	  benadering	  zal	  helpen	  in	  de	  
ontwikkeling	  en	  populariteit	  van	  het	  ijshockey.	  Iedere	  kritiek	  op	  de	  officials	  zal	  slechts	  het	  ijshockey	  
benadelen.	  

• Complimenteer	  uw	  kind	  voor	  positieve	  inzet	  bij	  winst	  en	  verlies,	  en	  leg	  nadruk	  op	  de	  positieve	  kanten	  van	  de	  
wedstrijd.	  Schreeuwen	  en	  fysiek	  geweld	  naar	  je	  kind	  –of	  enige	  andere	  speler	  of	  official‑	  na	  een	  wedstrijd	  
of	  training	  werkt	  averechts.	  Uw	  kind	  zal	  niet	  meer	  met	  plezier	  gaan	  sporten.	  Werk	  naar	  uitsluiting	  van	  
fysiek	  en	  mentaal	  geweld	  van	  de	  sport.	  Leg	  de	  nadruk	  hierop	  vooral	  in	  de	  jeugdteams.	  

• Erken	  het	  belang	  van	  de	  vrijwilligers	  die	  de	  teams	  coachen	  en	  begeleiden.	  Zij	  zijn	  erg	  belangrijk	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  uw	  kind	  en	  de	  sport.	  Communiceer	  met	  hen	  en	  ondersteun	  hen.	  

• Bedenk	  dat	  de	  kinderen	  het	  beste	  leren	  door	  het	  na	  te	  doen.	  Applaudisseer	  voor	  goed	  spel	  voor	  beide	  teams.	  
• Val	  een	  beslissing	  van	  een	  scheidsrechter	  niet	  in	  het	  openbaar	  af	  en	  trek	  nooit	  zijn	  of	  haar	  integriteit	  in	  twijfel.	  

Bekritiseer	  niet	  in	  het	  bijzijn	  van	  Uw	  eigen	  kind/speler	  een	  ander	  kind/speler	  van	  het	  eigen	  team.	  
	  


