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  Codes van gedrag 

 
 
Code van gedrag voor Coaches 
 
• Winnen is een optie, maar niet de enige, en zeker niet de belangrijkste. Geef meer om het kind dan om het 

winnen van wedstrijden. Onthoudt kinderen zijn betrokken bij ijshockey voor plezier en vreugde. 
• Wees een positieve voorbeeld en rol model voor je spelers, toon emotionele volwassenheid en wees alert op 

de fysieke veiligheid van hen 
• Wees gul met je lof wanneer het is verdiend. Wees consistent en eerlijk; oprecht en rechtvaardig. Bekritiseer 

je spelers nooit in het openbaar. Leer om een effectieve communicator te zijn en een goed coach. Schreeuw 
nooit tegen je spelers 

• Pas je aan op de persoonlijke behoeftes en problemen van elke speler. Wees een goede luisteraar en neem 
nooit misbruik van een speler verbaal en fysiek. Geef alle spelers de kans om hun technische vaardigheden, 
zelfvertrouwen en zelf achting te ontwikkelen. 

• Organiseer en leidt trainingen die interessant, uitdagend en plezierig zijn. Zorg dat je jezelf de technieken, 
regels en strategieën van het ijshockey bijbrengt. Spoor je spelers aan om teamspelers te zijn. 

• Behoud een open communicatie met spelers en ouders. Verklaar je doelstellingen voor het seizoen van je 
team en van de vereniging 

• Wees betrokken bij de totale ontwikkeling van je spelers. Accentueer goed gezondheidsgewoontes 
• Onthoudt: Het spel spelen is leuk, maar om van het spel te houden is fantastisch. 
 
Code van gedrag voor Ouders 
 
• Forceer je kinderen niet om in sport te participeren, maar ondersteun hun bij een wens om een bepaalde 

sport te beoefenen. Kinderen zijn betrokken bij georganiseerde sport voor hun entertainment. Zorg dat ze er 
plezier van hebben. 

• Moedig je kinderen aan om te spelen volgens de regels. Onthoudt, kinderen leren door goed voorbeeld. 
• Breng je kind niet in verlegenheid door naar coaches, scheidsrechters of tegenstanders te schreeuwen. Door 

een positieve attitude naar het spel te tentoonspreiden en al haar participanten, zal je kind profiteren en 
genieten van zijn jeugd sport ervaringen. 

• Leg de nadruk op technische spel ontwikkeling en training. Leg niet te veel de nadruk op wedstrijden en 
competities, vooral bij jongere leeftijden. 

• Ken en bestudeer de regels van het spel; ondersteun de scheidsrechter op en van het ijs. Kritiek op 
scheidsrechters brengt meer schade dan goeds. 

• Applaudisseer goede inzet, in zowel overwinning als verlies. Versterk de positieve punten. Schreeuw of 
fysiek misbruik je kind nooit naar aanleiding van een training of een wedstrijd.  

• Herken het belang van vrijwillige coaches en begeleiders. Zij zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van 
jouw kind en de sport. Communiceer met hen en ondersteun ze. 

• Als u kunt genieten van het spel, probeer dan alles te weten te komen van het spel. Wellicht is het iets voor u 
om als vrijwilliger mee bezig te zijn. 

 
Code van gedrag voor spelers 
 
• Speel voor het plezier en het vermaak! 
• Werk hard om je vaardigheden te ontwikkelen 
• Wees een team speler. 
• Leer om te gaan met teamwork, sportiviteit en discipline. 
• Wees op tijd voor trainingen, wedstrijden en afspraken. 
• Leer de regels van het spel en speel door het volgen van deze regels. Wees een sportman. 
• Respecteer je coaches, begeleiders, je teammaatjes, je ouders, tegenstanders en scheidsrechters. 
• Ga nooit in discussie met scheidsrechters 
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  Codes van gedrag 

 
PRACTICE HARD – PLAYFAIR 
RESPECTEER JE TEGENSTANDER 
HOU VAN HET SPEL!!! 
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