
 

 

 

 

 

FAIRPLAY, RESPECT & VOETBALPLEZIER 

 

Algemene afspraken wedstrijden 

1. Spreek minimum 45' tot maximum 1u voor de wedstrijd af op locatie 
2. U6 en U7 => 1 ouder per speler toegelaten in de kleedkamer voor hulp bij aan- en 

uitkleden/douchen 
a. Speler klaar => ouder verlaat kleedkamer 
b. Speler wacht tot volledige groep klaar is om naar terrein of kantine te gaan 

3. Vanaf U8 => geen ouder meer toelaten 
4. Verlaat telkens samen de kleedkamer 
5. Motiveer de kinderen/ouders om de clubtraining + polo te dragen op wedstrijden 

a. Geef hierin zelf het voorbeeld door je clubkledij te dragen 
6. Verwacht inzet van de spelers 
7. Moedig positief en op een kindvriendelijke manier aan en stuur bij waar nodig 
8. Verdeel de taken:    

a. trainer = sportieve "baas" 
b. Afgevaardigde steunt trainer waar nodig (PSD, kledij, water, blessures, 

communicatie naar ouders enz. maar is geen trainer!) 
c. Ouders moedigen de hele ploeg POSITIEF aan maar zijn geen trainer  

(wijs hen hierop) 
9. Na thuiswedstrijd alles opruimen (doelen & materiaal) tenzij er nog een wedstrijd volgt 
10.  Duur wedstrijd 4x15 min 
11.  Voorzie opwarming tussen 20 en 30 minuten 
12.  Geen lange theoriesessies maar korte en duidelijke boodschap overbrengen 
13.  Doorlopend wisselen toegestaan 
14.  Elk spelertje speelt minstens een halve wedstrijd 
15.  Opstelling ruit/benoem posities 
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Doelman = 1/ staart verdediger = 3/ re-vleugel =7/ li-vleugel = 11/ piloot spits = 9 

16.  Inworp bestaat niet bij onderbouw 
a. In dribbelen/inpassen mag wel => door pos 7 of 11 
b. Rechtstreeks scoren na in dribbelen mag niet 



17.  Doelman trapt nooit uit vanuit handen. 
a. We bouwen van achteraan op al voetballend over grond 
b. Moedig aan om hierin te variëren  

18.  Strafschop bestaat niet, na elke fout volgt een onrechtstreekse vrije trap 
19.  Aftrappen mag door 1 speler gebeuren 
20.  Stimuleer de dribbel, bejubel passing 
21.  Stimuleer de opbouw van bij de doelman 
22.  "vaste" doelman kan maar voorzie ook voetbaltijd per wedstrijd (15 min) 
23.  Leer spelers omgaan met verlies 
24.  Draag fairplay hoog in het vaandel 

a. Na elke wedstrijd ga je tegenstander begroeten 
b. Ook scheidsrechter wordt door team en trainer bedankt voor zijn aandeel. 

 


