
 

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 –ofenige 
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. 



 
 

CODE OF CONDUCT FOR PARENTS 
 

The behavior you exhibit as a parent, not only affects your child but can be adopted by him/her.  
Therefore, please remember to always behave accordingly: 
 

 The fun of ice hockey should be the starting point for the children, although winning 
is a bonus and one of the ultimate goals of the sport, the drive to win should never 
spoil the fun for all our players. 

 Do not force your children to play sports, but support them in practicing their 
chosen sport. Children play organized sports for fun. So ensure they have fun!!! 

 Encourage your child to play by the rules. Remember, children learn best from 
examples therefore point out when good play is happening, even if it is happening at 
the opposition! 

 Do not embarrass your child by yelling at players, coaches or officials. Showing a 
positive attitude for the game and all its participants will help your child maintain 
enjoyment and respect. 

 Emphasize the importance of developing skills and performing drills. Talk about how 
your child can benefit from this. Don't put too much emphasis on winning games 
and mutual competition in the youngest age groups. Learning is more important 
than winning and good drills lead to results. 

 Make sure you know the rules of the game and support the officials on and off the 
ice. This approach will help in the development and popularity of ice hockey. Any 
criticism of the officials will only harm the sport. 

 Compliment your child for positive efforts in both wins and losses, and emphasize 
the positive aspects of the game. Yelling and physical violence at your child -or any 
other player or official- after a game or practice is counterproductive. Your child will 
no longer enjoy playing sports. Work towards excluding physical and mental violence 
from sport. Emphasize this especially in youth teams. 

 Recognize the importance of the volunteers who coach and mentor the teams. They 
are very important in the development of your child and the sport. Communicate 
with them and support them. 

 Remember that children learn best by imitating. Applaud good play for both teams. 
 Do not publicly attack a referee's decision or question his or her integrity. 
 Do not criticize another child/player on your own team in front of your own 

child/player. 
 
 


