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Door de jaren heen is Spinley Dessel in de regio uitgegroeid tot een sterke en 
dynamische club, die veel belang hecht aan het jeugdvolleybal.  
 
Het voortdurend stijgende ledenaantal en aantal ploegen is het resultaat van de inzet 
van een groot aantal vrijwilligers, zowel in het bestuur, als bij de trainers, coaches, 
ploegverantwoordelijken, helpende ouders, steunende leden en sympathisanten. 
 
Volleybal is een teamsport op en naast het terrein. Zonder ieders bijdrage stonden 
we niet waar we nu staan. En toch willen we meer. Stap voor stap willen we verder 
werken aan een degelijke en kwaliteitsvolle opleiding voor alle jeugdspelers.  
 
Spinley Dessel is een warme club met gezonde sportieve ambities mede dankzij haar 
clubcultuur.  Eén van de fundamenten om onze cultuur te ondersteunen is het 
jeugdcharter, waarin een aantal fundamentele waarden van Spinley, afspraken en 
gedragsregels op papier gezet zijn, die tevens in overeenstemming zijn met de 
missie en de visie van de club.   
 
Elk lid van Spinley, trainer, coach, ouder of supporter verklaart zich akkoord met het 

Spinley Jeugdcharter, en verbindt zich ertoe om in overeenstemming te handelen.  

Laten we, allemaal samen, elkaar helpen om deze Jeugdcharter in praktijk te 

brengen, en geen ruimte te laten voor ongepast gedrag . 

 

Spinley Dessel Volleybalteam. 

Maart, 2018 

 



A. ONZE CULTUUR  
  
 
Spinley heeft al sinds haar oprichting in 1970, steeds kunnen rekenen op de actieve 
steun en de vele leden, hun ouders en sympathisanten.  Dit leidde tot een hechte club, 
die erin slaagt haar sportieve doelstellingen te verenigen met een familiaal en open 
karakter, een club waar iedereen welkom is en zich onmiddellijk thuis voelt. 
 
Deze unieke cultuur, zit tevens deels verankerd in een aantal fundamentele waarden, 
die we met z’n allen hoog in het vaandel dragen. 
 
VOLLEYBAL IS FUN 
 
Onze jeugdspelers beleven plezier en vermaken zich door en tijdens het sporten.   
Er moet gestreefd worden naar een gezonde balans tussen haalbare sportieve ambities, en 
aandacht voor individuele ontwikkeling van de spelers zowel op sporttechnisch als op 
mentaal en sociaal ontwikkelingsvlak.   
Successen worden gevierd en de onvermijdelijke teleurstellingen worden gekaderd. 
 
RESPECT  
 
We hebben respect voor elkaar.  Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, maar wie zich 
inzet, verdient respect. 
We hebben respect voor onze ploegmakkers, de trainers, de tegenstanders, de 
scheidsrechters en de zaalwachters. Zo wordt er niet gediscussieerd over de beslissingen 
van de scheidsrechters, ook al zijn we niet akkoord,  en worden de afspraken met de trainer / 
coach nageleefd.  
 
Respect voor je club, haar staf en bestuur.  Diverse mensen in de club zetten zich 
gedurende het hele jaar, keihard in om elk seizoen opnieuw, iedereen in de best mogelijke 
omstandigheden te laten spelen en trainen.  
Evident is dit allerminst, maar onzichtbaar des te meer. 
Als het even niet van een leien dakje loopt, realiseer je dit dan, het zijn juist op die 
momenten dat we met z’n allen op zoek moeten gaan naar oplossingen.  
 
 
We hebben respect voor het materiaal en infrastructuur.  We dragen zorg voor alle materiaal 
en uitrusting van de club. Iedereen helpt met het klaarzetten van de zaal, het opruimen na 
training en/of wedstrijd en alle afval wordt verzameld, gesorteerd in de vuilbakken gedaan. 
 
We hebben respect voor ons eigen lichaam en gezondheid.  Gezonde voeding en voldoende 
rust moeten aandacht krijgen. Blessures moeten in eerste instantie vermeden worden, en 
mochten ze toch optreden, moet er deskundig mee omgegaan worden. 
Alcoholgebruik en/of drugs op of naast het terrein, voor, tijdens en na de wedstrijd zijn 
absoluut verboden. 
 
MENTALITEIT  
 
Wij zijn fier, en dat straalt uit door de houding die we aannemen.  We lopen steeds rechtop 
en met de borst vooruit.  Op het veld spelen we met grinta, we staan altijd klaar, spelen snel, 
bruisend, agressief en met lef. 
We hebben doorzettingsvermogen, buigen met volharding kansloze situaties om in kansrijke 
situaties en werken ze feilloos af. 



We vieren elk punt op een manier dat we elkaar enthousiameren en bevangen met 
blijdschap. 
Fouten worden geaccepteerd, en er wordt snel terug positie genomen.  Er wordt niet 
gedramatiseerd. 
Een wedstrijd duurt totdat de scheidsrechter affluit. We geven niet op maar  gaan door tot het 
laatste punt. 
 
MOTIVATIE  
 
Een groot deel van de sportieve verwachtingen wordt ingelost met motivatie om te spelen 
met inzet en om te trainen om bij te leren. 
We verwachten van onze jeugdleden dat zij zoveel mogelijk deelnemen aan de trainingen en 
wedstrijden.  Daarbij hoort een ernstige houding, de wil om bij te leren en enthousiasme. 
Deelname aan en houding op trainingen, wordt naarmate de leeftijd van de speler stijgt, 
steeds een belangrijker factor om continu bij te leren en succesvol door te groeien. 
 
ENGAGEMENT  
 
Iedereen zet zich in op trainingen en wedstrijden en komt de afspraken na die de trainer met 
zijn team maakt.  
Naast het sportieve, engageren de oudere spelers (vanaf U17) zich ook voor extra-sportieve 
activiteiten zoals actief meewerken op of co-organiseren van evenementen.  Op eerder 
individuele basis, wordt er van elke jeugdspeler een engagement gevraagd om een rol op te 
nemen van jeugdscheidsrechter, markeerder, assistent-trainer of (vanaf U19) om 
jeugdploegen te coachen of te trainen. 
 
TEAM SPIRIT  
 
We vieren elk punt dat we tijdens een wedstrijd scoren, maar we steunen elkaar en 
moedigen elkaar steeds aan als het allemaal wat moeizamer gaat.   
We hebben een cultuur waarin positieve feedback geven aan elkaar geen probleem is.  Dit is 
niet enkel van coach naar spelers, maar ook van spelers naar coach, spelers onderling en bij 
uitbreiding ook ouders en supporters. 
Als we feedback geven, is de insteek altijd opbouwend en als ontvanger van de feedback 
zijn we open en beschouwen we dit als een opportuniteit om iets bij te leren of persoonlijk te 
groeien. 
Problemen praten we uit met wederzijds respect met als doel elkaars standpunten beter te 
begrijpen en tot een oplossing te komen. 
 
FAIR PLAY  
 
Eenieders uitgangspunt zou moeten zijn dat iedereen die zich inzet tijdens een wedstrijd, 
voor de club of voor de volleybalsport in het algemeen, zij het leden en supporters van eigen 
club, van de tegenstanders, het scheidsrechterskorps of de respectievelijke federaties, het 
steeds vanuit goede bedoelingen doet, en naar best vermogen. 
Daarom zijn we zijn steeds sportief en uiten we geen commentaar op de scheidsrechters of 
op de tegenstanders.  
We drukken steeds de tegenstander de hand, alsook de trainers en de scheidsrechter en 
bedanken hen.  Als ploeg, bedanken we onze supporters. 
Mooie prestaties verdienen een applaus.  
Voor overenthousiaste reacties op fouten van de tegenpartij, is geen plaats op of rond het 
veld. 
  



B. SPORTIEVE BELEIDSKEUZES 

 

Spinley Dessel heeft zich als basis voor haar jeugdbeleid het doel gesteld dat elke jeugd-
speler plezier heeft in en tijdens zijn sport.  Enkel dan kan een jeugdspeler tot een optimale 
ontplooiing van zijn/haar talenten komen. 
Tevens heeft Spinley als club ook de ambitie om goede resultaten te behalen, en te zorgen 
dat elke jeugdspeler na z’n jeugdcarrière, ook in een seniorenploeg van zijn/haar niveau 
terecht kan komen. 
 

Dit leidt tot de volgende beleidskeuzes : 

 

I. OP HET JUISTE NIVEAU SPELEN EN TRAINEN 

 
Iedere speler moet in staat gesteld worden om z'n talent te ontplooien in lijn met zijn ambitie 
en motivatie en binnen de mogelijkheden van de club.  Hierbij is het van belang om continu 
te zorgen voor voldoende uitdaging maar tegelijkertijd te zorgen voor de nodige successen. 
Spelen en trainen op een verkeerd niveau leidt tot teleurstelling en frustratie.  
 
 
Samenstelling van de jeugdploegen :  

 

• Rekening houdende met het aantal spelers in verschillende 
leeftijdscategorieën, worden ploegen samengesteld.   
Hierbij zal steeds rekening gehouden worden met het aantal beschikbare 
middelen (trainers, terreinen, etc.). 

• Ploegen worden steeds in eer en geweten samengesteld, rekening 
houdend met zowel huidig niveau van de spelers als de mogelijke of 
verwachtte progressie die ze kunnen maken.  Ondergeschikt kan er ook, 
voor de jongere spelers, rekening gehouden worden met familiale, en in 
mindere mate met sociale aspecten. 

• Een ploeg zal in een competitie ingeschreven worden die haar in staat 
stelt succesvol te zijn en uitgedaagd te worden om steeds beter te 
presteren. 

 
 
Concept Niveautrainingen : 

 
Niveautrainingen hebben als doel om, over de ploegen heen, jeugdspelers trainingen 
aan te bieden die nog beter aansluiten op hun huidige niveau en op die manier de 
progressie nog meer te stimuleren.   
In overleg, maken de hoofdtrainers van de verschillende ploegen de indeling per niveau. 
 
Concept 3de training : 

 
Afhankelijk van de doelstellingen voor bepaalde teams en/of voor individuele spelers in 
hun groeipad naar de hogere seniorenteams, wordt er vanaf de categorie PU15 een 
technische/tactische 3de training ingericht.  Het volgen van een derde training, wordt 
jaarlijks herbekeken en is op expliciete uitnodiging van de coaches.  Deelname is 
vrijwillig en er wordt een verbintenis van de speler naar aanwezigheid en inzet toe, 
verwacht.  Het volgen van een 3de training leidt ook tot een verhoging van het lidgeld. 
 
 
 



II. SPEELKANSEN 
 
 
Uiteraard vindt de club de prestaties van onze jeugdploegen tijdens wedstrijden belangrijk.  
 
Echter, het is een duidelijke keuze binnen het Spinley jeugdbeleid, dat bij normale 
competitiewedstrijden, de uitslag van een wedstrijd ondergeschikt is aan persoonlijke 
groei, ontwikkeling en dus ook speelkansen van een speler.   
Daarom zal elke trainer/coach ervoor zorgen dat iedere jeugdspeler die voldoende 
aanwezig is op de trainingen en/of wedstrijden en uiteraard de juiste inzet en motivatie toont, 
sportief en extrasportief, voldoende speelkansen zal krijgen. 

 
Voor de jongere jeugdploegen stelt men bovendien dat : 
 

1. Er voor cadetten (U15) gestreefd wordt naar ruim voldoende speelkansen. 
2. Er tot en met miniemen (2x2, U11 en U13) gestreefd wordt naar gelijke 

speelkansen.  Dit is haalbaar omdat er tem U13 steeds een 4de set gespeeld 
wordt en omdat de spelers zich nog niet in bepaalde posities specialiseren. 

 
Dit neemt niet weg dat, naarmate de leeftijd van de speler stijgt en/of de categorie  
waarin gespeeld wordt (provinciaal of regionaal), de coach om diverse redenen, 
occasionele beslissingen kan nemen die niet geheel in lijn zijn met bovenstaande 
principes.  Speelkansen moeten op langere termijn (gehele seizoen) bekeken worden en 
het mag nooit de bedoeling zijn om speelminuten met een telraam bij te houden.  
 
 
Bij beker- en championsleague wedstrijden kiest de club voor het beste resultaat :  
 

➢ Dit betekent dat de coach de spelers op een weloverwogen en doelbewuste manier 
selecteert   op basis van individuele technische, fysieke en mentale kwaliteiten, 
spelinzicht, inzet en/of teamgeest van de speler.  Het is tevens mogelijk dat spelers 
die tijdens de gewone competitie in een hogere (leeftijds)categorie spelen, voor 
bekerwedstrijden deelnemen in hun originele leeftijdsgroep. 
 

➢ Tijdens de bekerwedstrijden gelden de principes omtrent speelkansen niet. 
 

  



C. CHARTER VOOR SPELERS 
 
 

I. TRAININGEN  
 
 

➢ Iedereen neemt maximaal deel aan de trainingen, en zet zich steeds voor 100% in.  
 

Bij afwezigheid wordt de trainer steeds verwittigd en wordt de reden van afwezigheid 
vermeld (ziekte, examens, familiale omstandigheden, ...).  Afmelding gebeurt altijd via 
telefoon (nooit via sms, app, ...) om ruimte te geven aan overleg. 
➢ Wie gekwetst is en niet voluit kan gaan op de training, brengt meteen de trainer op de 

hoogte.  Indien mogelijk, wordt in overleg met de trainer voor een aangepast 
trainingsschema gezorgd  
 

➢ Als we elkaar op de training en/of wedstrijddag treffen begroeten we elkaar en de 
trainer(s)/coaches met een high-five en als we na afloop naar huis gaan zeggen we 
ieder teamlid gedag. 

 
➢ Trainingen starten stipt.  Iedereen is minstens 10 min voor de aanvang van de 

training in sportoutfit, aanwezig op het terrein.  Het intapen, eventuele verzorging en 
toiletbezoek gebeuren vooraf. Indien iemand door omstandigheden consequent 
slechts later aanwezig kan zijn op trainingen, wordt dit steeds gemeld aan de trainer 
en worden hierover de nodige afspraken gemaakt 
 

Trainingen stoppen stipt en ouders pikken hun (jongere) kinderen tijdig terug op. 
 

➢ Tijdens trainingen is er geen uniforme kleding verplicht. Iedereen draagt aangepaste 
sportieve kledij en zorgt in de winter voor een trainingspak om zich altijd warm te 
kunnen houden.  Voor de veiligheid zijn juwelen, horloges, piercings, etc. niet 
toegestaan. 

 
➢ Tijdens de trainingen wordt er voldoende gedronken, zeker bij hoge intensiteit of op 

warme dagen. 
 

➢ Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.  
 

➢ Tijdens de trainingen worden GSM’s uitgezet en ook tijdens de pauzes om te drinken 
blijven de GSM’s opgeborgen. Wie dan toch een dringende telefoon verwacht geeft 
zijn GSM aan de trainer zodat die u kan verwittigen als het nodig mocht zijn.  

 
➢ Iedereen helpt bij het opstellen van het terrein van zodra het vrij is en helpt bij het 

afbreken en opbergen van het materiaal na de training.  In het materiaalhok heeft 
alles een plaats. 

 
➢ Elke speler neemt rustig, goed geluimd en met inzet deel aan de trainingen.  

 
➢ Als de trainer iets uitlegt of voordoet zijn we stil en aandachtig zodat we de oefening 

begrepen hebben.  
 

➢ Tijdens de training toont iedereen respect voor de capaciteiten of beperkingen van 
zijn medespeler(ster)s.  

 



➢ We moedigen elkaar aan en zijn er voor elkaar zodat iedereen in staat is het onderste 
uit de kan te halen.  Voor negatieve emotionele reacties  is er geen plaats. 

 
➢ Op training willen we vooral leren en (durven we te) oefenen wat we nog niet kunnen.  

 

➢ Hygiëne is belangrijk voor jezelf en voor alle ploeggenoten, daarom wordt er na elke 
wedstrijd of training gedoucht.  Dit mag niet langer dan een 10-tal duren, en we laten 
de kleedkamer netjes achter. 
 

 

II. WEDSTRIJDEN 
 
 

➢ Iedereen neemt maximaal deel aan zowel de competitiewedstrijden als de 
bekerwedstrijden.  Gezien het team op elkaar rekent, wordt er slechts bij 
uitzonderlijke omstandigheden afgezegd.  Schooltoetsen en/of examens vergen 
prioritaire aandacht, maar mits een goede studieplanning, is dit te beheersen. 

 
➢ Bij thuiswedstrijden is iedereen aangekleed op het terrein ten laatste 45 minuten voor 

de aanvang van de wedstrijd.  
 

➢ Bij uitwedstrijden worden de afspraken met de coach of ploegverantwoordelijke 
nauwkeurig gerespecteerd, met de bedoeling dat iedereen ten laatste 45 minuten 
voor de aanvang van de wedstrijd op het terrein klaarstaat. 

 
➢ Voor de wedstrijd wordt er altijd aan een grondige opwarming gedaan. 

 
➢ Bij thuiswedstrijden worden de supporters steeds gegroet. 

 

➢ Spelers die bij een wedstrijd niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein 
te vervangen.  Ze houden zich warm en moedigen hun team aan.  Reservespelers 
houden soms het scorebord bij.  Zij doen dit met de nodige aandacht en 
nauwkeurigheid.  
 

➢ Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsjassen, sporttassen 
staan naast elkaar 

 
➢ Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: we zetten ons 

maximaal in, opdrachten van de trainer worden correct uitgevoerd en zijn/haar 
beslissingen worden gerespecteerd, we gedragen ons sportief tegenover onze 
medespelers, de tegenstrever en de scheidsrechter. 

 
➢ Volleybal is een emotionele sport.  Het uiten van emoties op het veld, maakt integraal 

deel uit van het spel.  Elk gewonnen punt moet worden gevierd.  Bij een verloren punt 
is het oké om je emoties te tonen. 
Echter, emotionele reacties die negatief geladen zijn zoals kwaad worden, 
ongenoegen laten blijken jegens coach, medespelers, scheidsrechter of 
tegenstander, horen niet. 
Onsportief gedrag zoals aan het net trekken, de bal weg gooien, een arrogante 
houding aannemen of beledigende taal gebruiken, worden niet getolereerd. 
Coaches zullen op dat moment corrigerend desgevallend repressief ingrijpen. 

 
➢ Bij een time-out verzamelt het ganse team rond de coach en luistert aandachtig naar 

de instructies.  



 
➢ Bij competitiewedstrijden U11 en U13 wordt altijd een 4de set gespeeld. 

 

➢ Na afloop van de wedstrijd, schudden we de tegenstrever én de scheidsrechter de 
hand, ongeacht de uitslag of het verloop van de wedstrijd.  Vergeet ook de 
markeerder en scorebord bedieners niet. 

 
➢ Na de thuiswedstrijd helpt iedereen met het afbreken van het terrein, het afval rond 

het terrein op te ruimen (ook dat van de tegenstander). 

 
➢ Wedstrijden van de club hebben altijd voorrang op selectietrainingen. 

 
 

D. CHARTER VOOR TRAINERS EN COACHES 
 
 

➢ De trainer/coach handelt steeds volgens de fundamentele waarden en 
beleidskeuzes van Spinley, zoals beschreven in deze Jeugdcharter.  Verder kijkt 
hij/zij erop toe dat de spelers en/of ouders dit Jeugdcharter naleven en zal hen 
aanspreken als dit niet het geval blijkt te zijn. 

 
➢ Trainers en coaches hebben een voorbeeldfunctie.  Voor, tijdens en na een 

training of wedstrijd verzorgen de trainers hun houding en toont leiderschap mbt 
het handelen volgens de waarden en gedragsregels van Spinley. 

 
➢ De trainer/coach draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. Dit 

betekent ook dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat en men 
rekening houdt met persoonlijke opmerkingen van een speler, enz ... 

 
➢ De trainer/coach is het eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders en zal 

steeds in alle openheid feedback geven als ernaar gevraagd wordt.  Zelf staat de 
trainer/coach ook open om opbouwende kritiek te ontvangen. 

 
➢ De trainer volgt de technische leerlijn zoals die door de jeugdcoördinator 

neergelegd is, en door de voltallige trainersvergadering goedgekeurd is. 
 

➢ De trainer zorgt ervoor dat elke training voldoende voorbereid wordt en dat er 
voldoende variatie in de oefeningen zit. 

 
➢ De trainer is ruim op tijd  en in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat hij/zij de 

spelers kan ontvangen. Coaches zijn voor een wedstrijd minstens op hetzelfde 
tijdstip aanwezig als de spelers. 

 
➢ Indien uitzonderlijk een training niet kan doorgaan, of niet op tijd kan beginnen, 

zorgt de trainer voor een gepaste vervanging, of verwittigt hij/zij de ouders tijdig.  
Hij brengt ook de sportieve leiding op de hoogte zodat de huur van de zaal 
opgezegd kan worden of de zaal door andere ploegen gebruikt kan worden. 

 
➢ Indien een coach uitzonderlijk een wedstrijd niet kan coachen, zorgt hij tijdig voor 

vervanging. 
 

➢ De trainer leert de jeugd hoe ze met trainingsmateriaal moeten omgaan, bij 
uitbreiding hoe een net opgehangen wordt en een terrein klaargezet wordt.  Na de 



training wordt het materiaal terug netjes opgeborgen in het materiaalhok, waar 
alles z’n plek heeft. 

 
➢ De trainer/coach motiveert de spelers en de spelersgroep op het sportieve vlak.  

Trainers/coaches van de oudere jeugd motiveren de spelers ook om op het extra-
sportieve vlak hun verantwoordelijkheden op te nemen, individueel als bv. 
Jeugdscheidsrechter, coach of assistent-trainer, maar ook om als spelersgroep 
actief te helpen op evenementen. 

 
➢ De trainer en/of coach waakt over de goede groepssfeer. 

 
➢ De trainer registreert de aan- en afwezigheden van de spelers en bezorgt 

maandelijks een overzicht aan de jeugdcoördinator. 
 

➢ Voor gekwetste spelers voorziet de trainer een aangepast programma zodat deze 
spelers nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven. 

 
➢ De trainer schoolt zich continu bij, bij voorkeur door extern georganiseerde clinics 

te volgen of door intern georganiseerde sessies bij te wonen. 
 

➢ De trainer is aanwezig op de algemene trainersvergadering. 
 

➢ De coach motiveert ouders om de rol van ploegverantwoordelijke en/of 
terreinafgevaardigde op te nemen. 
 

 

E. CHARTER VOOR OUDERS EN SUPPORTERS 

 
Binnen de sportieve jeugdopleiding spelen ouders een cruciale rol voor de opleiding van 
hun kinderen. Dit betekent niet enkel fungeren als ‘taxi’, er wordt ook op vele andere 
vlakken gerekend op de betrokkenheid en participatie van de ouders. 
 

I. Een voorbeeld naast het veld 
 

➢ Kinderen willen graag dat hun ouders komen kijken, interesse tonen voor hun 
spel, hun inspanningen waarderen en hen aanmoedigen. 

 
➢ Kinderen houden niet van roepende ouders langs het veld, discussies met de 

scheidsrechter of de trainer, ze zullen zich schamen.  Kinderen willen niet onder 
druk gezet worden om beter te presteren of willen geen negatieve kritiek 
ontvangen. 

 
➢ Voor de wedstrijd, elementen benadrukken als “ga ervoor”, “doe wat je geleerd 

hebt” en vooral “amuseer je”.  Vermijd associaties met “winnen”. 
 

➢ Als supporter/ouder moedig je de hele ploeg aan, niet alleen je eigen kind. 
 

➢ Sporttechnische instructies worden door de coach gegeven. 
 

➢ Ongeacht de uitslag van de wedstrijd, toon dat je trots bent op de inspanningen 
die je kind en bij uitbreiding de ploeg geleverd heeft. 



 
➢ Geef een bedankje aan de scheidsrechter en de trainer/coach om ook hen aan te 

moedigen. 
 

II. Een steun thuis 
 

➢ Benadruk dat volleybal fun is  
 

➢ Leg uit dat ontwikkeling van talent op lange termijn belangrijker is dan de 
prestaties van het heden.  Daarenboven dat volleyballen veel meer is dan enkel 
technisch goed met een bal overweg kunnen. Het gaat ook om motivatie, 
engagement, teamspirit en fairplay. 

 
➢ Moedig je kind aan om zoveel mogelijk te gaan trainen en wedstrijden te spelen 

en stimuleer je kind zich aan afspraken met de trainer/coach of de regels van de 
club te houden. 

 
➢ Creëer de nodige ruimte en tijd om met je kind (na) te praten over een wedstrijd. 

Vraag naar wat ze bijgeleerd hebben. 
Bespreek de onvermijdelijke tegenvallers, plaats ze in een ruimer kader en help je 
kind te focussen op de positieve elementen van zijn/haar spel of van het team. 
 

➢ Praat met je kind over zijn/haar verwachtingen en ambities. 
 

➢ Vermijd negatieve uitlatingen over o.a. de trainer/coach of medespelers in het 
bijzijn van de kinderen  Zij nemen dit onvermijdelijk over/mee. 

 
➢ Onderhoud een goed contact met de trainer/coach en bestuursleden.  Ga tijdig 

het rechtstreekse gesprek aan omtrent elke vorm van onduidelijkheid of 
onenigheid.  In open, constructieve en eerbiedvolle dialoog komen steeds goede 
afspraken en juiste oplossingen tot stand. 

 
➢ Motiveer je kind om, naarmate je kind ouder wordt, zich ruimer binnen de club in 

te zetten.  In ploegverband zich in te zetten voor extra sportieve activiteiten, of 
zich individueel te engageren als jeugdscheidsrechter, assistent-trainer, coach, 
etc.   
Naast betrokkenheid bij de club, zal dit sterk bijdragen tot hun persoonlijke 
ontwikkeling : leiderschap opnemen, zin voor verantwoordelijkheid ontwikkelen, 
omgaan met kritiek, empathisch denken.  Stuk voor stuk belangrijke vaardigheden  
naar completere volwassenen toe. 

 
III. Persoonlijk betrokken 

 
Je kind heeft ervoor gekozen om te volleyballen in clubverband, en dit beïnvloedt 
onvermijdelijk ook jou als ouder. 
 
Zoals vele andere sportclubs, doet Spinley vaak en graag beroep op de ouders om ‘de 
boel draaiende te houden’.  Dit persoonlijke engagement werkt niet alleen verrijkend voor 
jezelf, voor je kind is dat een signaal dat je helemaal mee bent, en daarenboven draag je 
actief bij tot de unieke cultuur die bij Spinley heerst. 
 



Als ouder maak je deel uit van “de ouders van een team”.  Elke ploeg wordt geacht een 
ploegverantwoordelijke en (minstens) 1 terreinafgevaardigde te leveren. 
 
Er dienen afspraken gemaakt te worden voor een aantal onvermijdelijke taken op 
teamniveau zoals : 

▪ Voor vervoer zorgen naar uitwedstrijden, toernooitjes, S2V trainingen, etc. 
▪ De ploeg een tapbeurt heeft in de sporthal. 
▪ De wedstrijdtruitjes gewassen moeten worden. 
▪ Etc. 

 
Een goed volleybalteam kenmerkt zich ook door een trouwe maar vooral hechte groep 
van ouders en supporters. 
Tracht de taken zoveel mogelijk onderling te verdelen.  Wees niet diegene die langs de 
kant blijft staan. 
 
Ben je geïnteresseerd om een actieve(re) rol te spelen binnen het Spinley clubgebeuren, 
dan is er vast wel iets dat aansluit bij interesse en/of agenda. 
Er is continu nood aan : 

▪ Jeugdscheidsrechters 
▪ Markeerders 
▪ (Assistent) Trainer/Coach 
▪ Losse of vaste medewerkers bij evenementen 
▪ Bestuursleden 

Ben je niet zeker wat de functie of rol exact inhoudt, of welke mogelijkheden er zijn, 
aarzel niet om verdere uitleg te vragen aan de coach of het bestuur. 
 
 

F. PANATHLON 

 
 

 
In april 2017 heeft Spinley Dessel de panathlon verklaring “Ethiek in 
de Jeugdsport” ondertekend.  Een internationale organisatie die 
federaties en clubs verbindt over alle sporttakken. 

 
 
Spinley Dessel onderschrijft zowel de doelstellingen van de organisatie als de 
bepalingen van de Panathlon verklaring en weerspiegelt zich voor een groot deel in onze 
Jeugdcharter. 
 
Wij nodigen elk lid uit om een kijkje te nemen op http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/ en 
verwachten dat elk lid de geest van Panathlon naleeft. 
 

http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/

