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 DOELSTELLING

 WIE DOET WAT

 ROL EN MISSIE

 VERLOOP VAN EEN WEDSTRIJD

 MATERIAAL

AGENDA



Instellen van een zorgzame en wederzijds respectvolle sfeer 
tijdens de jeugdmatchen

PRIMAIRE DOELSTELLING



• Agressief gedrag van toeschouwers/ouders op het veld 

tegengaan.

• Ouders verantwoordelijk stellen voor hun gedrag tegenover de 

scheidsrechters en coaches.

• Ontmoetingen tussen ouders aanmoedigen.

• Ouders stimuleren om tijd en energie in hun club te investeren.

• Creëren van een aangename omgeving voor alle betrokkenen 

op het veld: kinderen, scheidsrechters, coaches, vrijwilligers, 

ouders, enz.

Secundaire doelstelling



Verbaal geweld rond de hockeyvelden neemt toe. Het gedrag van 

sommige ouders is een echt probleem geworden.

Dezelfde observatie werd een paar jaar geleden in het voetbal 

gemaakt. De ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) 

heeft een project ontwikkeld om ouders bewust te maken van hun 

gedrag op het veld: https://www.acff.be/clubs/projets-

sociaux/parents-fair-play-pitch

In 2020 besloten wij ons bij het project aan te sluiten en het lichtjes 

aan te passen voor hockey.

Waarom dit project? 

https://www.acff.be/clubs/projets-sociaux/parents-fair-play-pitch


WIE DOET WAT?

De federatie steunt elke club die aan het project begint en zorgt 
voor de nodige hulpmiddelen (armbanden, spandoeken, enz.). De 
federatie organiseert regelmatig opleidingssessies om Fair Play 
Verantwoordelijken/ouders voldoende informatie te geven om het 
project in hun club te lanceren.

VHL

De Fair Play Verantwoordelijke (FPV) begeleidt de Fair Play Ouders 
van de club. Hij/zij geeft ze de nodige informatie en tools om hun 
rol op te nemen en beantwoordt hun vragen.

Fair Play Verantwoordelijke

Om het project succesvol te lanceren, moeten de Fair Play 
Verantwoordelijke en de Fair Play Ouders zich gesteund voelen door de 
club. 

Clubs

De Fair Play Ouders (FPO) zijn aanwezig en actief aan de rand van 
het veld, ze verwelkomen de aanwezige ouders en zorgen voor een 
gemoedelijke sfeer vóór, tijdens en na de wedstrijd. 

Fair-Play Ouders



CONCEPT 1 Fair Play Verantwoordelijke per club

Ten minste één Fair Play Ouder per jeugdteam (er mogen er meer zijn) 
→ Bemiddelaar(s)

SAMEN creëren zij een gastvrije omgeving.

SAMEN wensen zij:
Agressief gedrag langs de zijlijn te voorkomen.

Waarden als Fair Play en respect in ere te houden.
Scheidsrechters te steunen.

Samenwerking tussen ouders te bevorderen.

Ze worden gesteund door de club.
Zij worden gesteund door de federatie.



Rol en Missie

• Verantwoordelijk voor het organiseren van het project in 
hun club.

• Vindt en rekruteert FPO in de jeugdteams.
• Leidt de FPO op en beantwoordt hun vragen
• Contactpersoon voor de federatie.
• Zorgt voor een gastvrije omgeving, met de hulp van de 

FPO.
• Komt niet rechtstreeks tussenbeide tijdens de 

wedstrijden, in tegenstelling tot de FPO.
• Is in de mate van het mogelijke op de club aanwezig

tijdens de jeugdcompetitiedagen.

Fair  Play Verantwoordeli jke (FPV)
• Bemiddelaar en moderator aan de rand van het veld.
• 60% van zijn rol wordt uitgevoerd vóór het begin van de wedstrijd.
• Is geen afgevaardigde, scheidsrechter of steward.
• Heeft een preventieve rol, geen disciplinaire rol.
• Verwelkomt de tegenpartij.
• Schept een kader van wederzijds respect tussen ouders.
• Hoeft een incident niet te beheersen, maar kan de embryonale 

conflicten onschadelijk maken.
• Ontlast de scheidsrechter en de coaches van de druk van de 

toeschouwers. 
• Deze rol kan worden gedeeld door meerdere ouders van hetzelfde 

team

Fair  Play Ouder (FPO)

De ro l len  van  Fa i r  P lay  Verantwoordel i jke  en  Fa i r  P lay  Ouder  z i jn  complementa i r.



Het verloop van een wedstrijd
Enkele tips voor acties en initiatieven van een FPO

• Begroet de tegenpartij en toon hen het speelveld.
• Leg het project uit aan de ouders van de tegenpartij, en 

vraag een ouder van de tegenpartij om tijdens de 
wedstrijd je in deze rol te ondersteunen.

• Geef de ouder van de tegenpartij een FPO armband en 
neem samen de FPO brochure door.

• Plaats samen de ouders rond het veld, zo ver mogelijk 
van de coaches vandaan.

• Creëer met z'n tweeën een positieve en zorgzame sfeer. 

VOOR DE MATCH
• Wees enthousiast en positieve tijdens de wedstrijd.
• Wees de moderator en de bemiddelaar.  
• Wees de link tussen de scheidsrechters en de ouders.

TIJDENS DE MATCH

• Nodig de FPO’s van de tegenpartij uit om zich in te 
schrijven voor het project met behulp van de QR-code 
op de brochure/spandoek.

• Vraag hun armband terug, je zal hem nodig hebben voor 
de volgende matchen.

NA DE MATCH



Communicatiemiddelen

Elke FPO krijgt twee armbanden: 
één voor hemzelf en één voor 
een FPO die hij bij de ouders van 
de bezoekende ploeg heeft weten 
te overtuigen om de rol op zich te 
nemen tijdens de wedstrijd.

Dankzij de armbanden zijn de 
FPO’s herkenbaar aan de rand van 
het veld.

A r m b a n d

Het spandoek is een communicatie- en 
bewustmakingsmiddel, maar ook een tool 
om FPO’s aan te werven dankzij de QR-
code waarmee ouders zich voor het project 
kunnen inschrijven. 

S p a n d o e k

Een video om het project te 
promoten in samenwerking met 
Florent Van Aubel.

V i d e o



Ondersteunende hulpmiddelen
B ro c h u re

Elke FPO kan ongepast agressief gedrag van de toeschouwers/spelers 
melden via het FPO formulier op de website.

Deze rapporten zijn geen wedstrijdformulieren.
Indien er agressief gedrag werd vastgesteld waarbij nood is aan extra 

opvolging zal deze verder intern en met
de betrokken clubs besproken worden.

Deze informatie zal verder door de federatie verzameld en 
geanalyseerd worden met het oog op de invoering van concrete 

strategieën rond fair play, en het ontwikkelen van aangepaste tools. 

I n s c h r i j v i n g s fo r m u l i e r /

F P O  fo r m u l i e r

Webpagina over het Fair 
Play Ouder project met 
interessante informatie

https://hockey.be/wp-
content/uploads/2021/09

/FairPlayOuder_NL-
8.09.pdf

. 

We b s i te

Legt het project uit en geeft
enkele tips en trics.

https://hockey.be/wp-content/uploads/2021/09/FairPlayOuder_NL-8.09.pdf
https://hockey.be/wp-content/uploads/2021/09/FairPlayOuder_NL-8.09.pdf


Een wedstrijd is een combinatie van verschillende emoties.

Er kunnen spanningen ontstaan en die zijn normaal. Die zullen er altijd zijn in elke 

sportcompetitie.

Dit project is er niet op gericht de spanningen aan de rand van het veld te beheren 

en weg te nemen, maar ze te voorkomen en te beheersen, zodat ze de algemene 

sfeer niet bederven.

Het is belangrijk dat de kinderen spelen in een aangename, gastvrije 

wedstrijdomgeving, zodat zij van hun spel kunnen genieten en in een respectvolle 

omgeving vooruitgang kunnen boeken.



• Inspringen kan op elk moment

• Als uw club interesse heeft om het project te lanceren, neem 

dan contact op met de Liga 

• Contact: joelle.dick@hockey.be 

• Wij zullen u individueel helpen om met dit project op te 

starten

• Nationaal project in nauwe samenwerking met het LFH

SUCCES!

Timing en deelname



DANK U VOOR UW AANDACHT
De waarden van hockey zijn ons dierbaar. Laten we ze samen beschermen!

Laten we ervoor zorgen dat onze kinderen een zorgzame en aangename omgeving hebben 

tijdens hun wedstrijden. 
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