
 

 

LIFESTYLE KONINKLIJKE HOVE SPORT 
 
 

Onze vereniging hecht veel belang aan de lifestyle van ouders en 
voetballers. We zijn er van overtuigd dat discipline, teamwork, regels 

en  fair-play een middel is om SAMEN succesbeleving te verkrijgen 

ZONDER prestatiedruk. 
 

Het voetbal heeft een evolutie gekend in al zijn facetten.  Voetballers 

maken daar deel vanuit maar de basis is individueel en collectief beter 
kunnen/willen worden op onze club in een positieve sfeer! Kortom 

voetballers moeten opvallen binnen de lijnen en niet per sé 
erbuiten. 

 

We spreken de volgende regels af met onze jeugdspelers: 
 Bij kwetsuur de medische procedure volgen; 

 Gebruik van GSM verboden in de kleedkamer; 
 Gebruik van muziekspelers, hoofdtelefoons verboden op onze club; 

 Verwittigen bij een te late aanwezigheid (training & 
wedstrijden): 

o Niet verwittigd = waarschuwing 

o Herhaaldelijk laat = niet spelen 
 Voetbal is geen modeshow: wij geven de voorkeur aan zwarte 

shoes; 
 Strikte gedrag en leefregels (zie gedragscode website) 

 
 

We spreken de volgende regels af met onze ouders: 

 Een goede communicatie met de teamleiders en TVJO is een 
noodzaak; we streven naar een open en directe communicatie 

zonder achterklap. 
 Wij rekenen op stiptheid van de ouders: zorg er mee voor dat 

uw kind op tijd op de training en de wedstrijden verschijnt (zie 
sanctie hierboven).  Dat maakt het voor iedereen veel plezieriger! 

We rekenen tevens op de fair-play van de ouders d.w.z positieve 
feedback t.o.v spelers, trainers, club, tegenpartij en 

scheidsrechter; 

 Een ouder = geen coach! Ouders mogen wel altijd positief  
supporteren langs de lijn met respect voor iedereen. 

 
 

ER BESTAAN GEEN BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN ALLEEN 
BELANGRIJKE KINDEREN! 

 
 

TEAMSPIRIT ALS ROUTE NAAR SUCCES!  
(EIGEN BELANG IS ONDERGESCHIKT) 
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 Geen prestatiebeloning voor uw kind omdat hij goed heeft 
gespeeld; 

 Ouders hebben een beurtrol om de truitjes te wassen; 

 Gelieve 3x voor vervoer te zorgen op verplaatsing; 
 Ouders mogen uiteraard steeds mee de handen uit de 

mouwen steken tijdens onze clubactiviteiten: we zullen 
regelmatig een oproep doen om voor de verschillende activiteiten 

helpende handen te ronselen. 
  

We spreken de volgende regels af in verband met selecties en 
speelgelegenheid: 

o we houden rekening met de ploeg/positie waar de 
speler het meeste zal bijleren; 

o de positie van de speler wordt autonoom bepaald 
door de TVJO/coach (niet door de speler of de 

ouders) 
o Speelgelegenheid bij U6 tot U15: zoveel mogelijk 

speelgelegenheid! D.w.z dat iedereen evenveel speelt 

ongeacht zijn kwaliteiten;  
o Bij onze U17 speelt iedereen minstens 1 helft; 

o Bij onze U21 spelen de ‘beste’ in functie van het 
vervullen van de basisvoorwaarden; 

o Bij onze 1ste elftal Heren en Dames:  de ‘beste’ spelen in 
functie van het vervullen van de basisvoorwaarden; 

o Basisvoorwaarden: d.w.z. dat de trainer rekening moet 
houden met discipline, gedrag, aanwezigheid en inzet 

van de betrokken speler. 
o Iedereen draagt zijn trainingspak/windbrekers in het 

weekend voor de wedstijden 
 

 
 
 

K. HOVE SSPPOORRTT                                ((wwwwww..kkhhoovveessppoorrtt..bbee)) 

Een club met visie 


