
 

Ouder en supporter ineen…. 

Voor veel ouders zijn er, naast grootste supporter, meerdere rollen binnen onze club. Of het nu trainer, leider, 

opstellen van rijschema’s of het wassen van de tenues is… veel ouders doen heel veel voor onze vereniging. 

Graag willen we alleen nu iets meer ingaan op de rol van de ouder met betrekking tot het kind zelf en proberen 

wat handreikingen mee te geven. 

Als ouders speelt u een belangrijke rol in de sportbeleving van uw kind: voor, tijdens en na de wedstrijd of 

training en vanzelfsprekend thuis. Een ouder is een rolmodel voor het kind, is toeschouwer, supporter en 

natuurlijk ook opvoeder.  

 

Voor de training of wedstrijd thuis… 

Thuis, voor een training of wedstrijd, is positief stimuleren en aangeven plezier te hebben belangrijk. Benadruk 

het gezond en sportief bezig zijn, zeker ook in moeilijke en onzekere tijden waarin we nu verkeren. Geef uw 

kinderen tevens, voor het zelfstandig onderweg gaan per fiets bijvoorbeeld, aan voorzichtig te zijn , de 

verkeersregels te respecteren en goed uit te kijken bij gevaarlijke verkeerssituaties. Zorg voor goede verlichting 

op de fiets.  

 

Op het sportpark… 

In ‘normale’ tijden zien wij als vereniging het liefst zoveel mogelijk ouders, supporters bij al onze wedstrijden. 

Ervan uitgaande dat dit snel het komende jaar weer mag plaatsvinden is er ook op die momenten een 

belangrijke rol voor de ouders weggelegd. Veelal begint die rol dus al thuis en bij aankomst op het sportpark.  

• Stimuleer uw kind zelf de voetbaltas te dragen, geen rommel te maken op en rond ons sportpark of 

het sportpark van de bezoekende vereniging.  

• Geef ook mee dat ze trots mogen zijn op hun mooie SEH-presentatiepak en dat mogen uitstralen.  

• Zie er als ouder op toe dat uw kind ook bijdraagt aan een goede sfeer in het team, en zich correct 

gedraagt richting trainer en leider.  

• Op het moment dat het team zich verzamelt gaat de begeleiding, vergelijkbaar met de rol van de 

leraar of lerares op school, de verantwoordelijkheid overnemen en gaat de rol als ouder over in die 

van supporter.  

• Moedig sportief en enthousiast aan. 

• De opstelling, hoe te spelen en specifieke aanwijzingen tijdens de wedstrijd zijn voor de begeleiding en 

niet voor de supporters. Het is erg belangrijk dat de spelers / speelsters tijdens de wedstrijd weten dat 

ze alleen naar de begeleiders van het team moeten luisteren. Voorkom onzekerheid bij uw kind door 

coachende aanwijzingen te geven die af kunnen wijken van die van de begeleiders.  

• Blijf zeker zelf ook rustig en positief, zowel naar uw eigen kind als het hele team en de tegenstander.  

• Bewaar eventuele opmerkingen voor een persoonlijk gesprek met de begeleiders na de wedstrijd of 

op een later moment.  

• Feliciteer uw kind, het team en de begeleiding na een mooi resultaat en schroom ook niet de 

tegenstander te bedanken voor de gespeelde wedstrijd.  



• Steun en spreek bemoedigende woorden uit na een minder resultaat. Leer uw kind om te gaan met de 

mooie en minder mooie momenten tijdens en na een wedstrijd.  

• Winnen en verliezen is onderdeel van voetbal en zal altijd blijven voorkomen. Belangrijk dus hier van 

jongs af aan mee om te leren gaan en te leren van elke wedstrijd. 

 

Na de wedstrijd… 

Zorg ook na de wedstrijd voor een positieve sfeer in het bijzijn van uw kind en het team.  

• Ondersteun de begeleiding waar nodig met het opruimen van materialen. 

• Zorg er gezamenlijk voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. 

• Verlaat correct het eigen of bezoekende sportpark.  

• Bedank de begeleiding, teamgenoten en tegenstander voor de wedstrijd en ondersteuning.  

• Benader het resultaat en de wedstrijd altijd vanuit een positieve insteek richting uw kind en zorg dat 

ze enthousiast zijn of worden en alweer zin krijgen in de volgende training of wedstrijd! 

 

De aanloop naar een nieuw seizoen… 

Tevens is daar ook nog het jaarlijks terugkerende onderdeel van de nieuwe indelingen. Al in een vroeg stadium 

wordt er door het Hoofd Jeugdopleiding (HJO) gekeken naar een volgend seizoen en de daarbij horende 

indelingen. In samenspraak met de begeleiding en andere leden van de Voetbal Technische Commissie (VTC) 

wordt er voor iedere speler / speelster de beste oplossing gezocht. Hier wordt zeer zorgvuldig over nagedacht 

en vergt dan ook veel tijd en overleg. Hier ligt dan ook nog geen rol voor de ouders. In het voorjaar zullen de 

voorlopige indelingen bekend gemaakt worden en is er daarna tijd om evt in gesprek te gaan met de 

begeleiding, VTC-coördinator of Hoofd Jeugdopleiding over de gemaakte keuzes.                                                                                                         

• Realiseer u dat de begeleiders, het HJO en de VTC- coördinator het hele jaar door uw kind bezig zien 

op het voetbalveld en zij daarmee een goed beeld hebben van zijn / haar mogelijkheden. 

• Ook na het bekend maken van de voorlopige indelingen is er altijd tijd en ruimte voor een gesprek. 

Geef dit aan bij de begeleiders of VTC-coördinator en plan dit samen in. 

• Bespreek de indeling ook met uw kind en neem dit mee in een evt gepland gesprek. 

• Benader een gesprek positief en sta open voor de argumentatie zoals het andersom ook zo zal zijn. 

De definitieve indeling ligt uiteindelijk ten allen tijde bij de vereniging. 

 

Tenslotte… 

Ook voor niet-voetbaltechnische zaken zijn er voor u als ouder aanspreekpunten binnen onze vereniging. 

Hiervoor hebben wij bij SEH het Jeugdbestuur. Via de link hieronder vindt u de diverse aanspreekpunten : 

https://www.vvseh.nl/jeugdbestuur 

 

https://www.vvseh.nl/jeugdbestuur

