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Spelregels voor ouders jeugd  

 

 

Op de website staan de trainingsdagen en trainingstijden vermeld. Dit zijn de tijden dat de training 

begint. Als een training om 18:30 uur moet beginnen moeten de kinderen 10 minuten van tevoren 

aanwezig zijn. Sommige kinderen moeten zich nog omkleden en er moet ook nog materiaal klaar 

gezet worden. Dit is de taak van het hele team. Het is dus niet de bedoeling dat de trainers met al 

het materiaal gaan lopen sjouwen, dat doen we met elkaar. 

Voor trainers en team is het heel vervelend als een kind (steeds) te laat op de training komt of zelfs 

helemaal niet komt zonder dat te laten weten. Trainers maken van tevoren een training en rekenen 

daarbij op een bepaald aantal kinderen. Wanneer dat aantal onverwachts anders is, kunnen bepaalde 

oefeningen daardoor problemen opleveren. 

Afbellen voor de training (bijv. als een kind ziek is) dient altijd bij de trainer van dat team te 

gebeuren. In geval van twijfel of de training doorgaat (bij heel slecht weer) geldt het volgende: 

Informatie hierover ALTIJD bij de EIGEN TRAINER(S). Houdt er rekening mee dat trainen op 

kunstgras eerder door zal gaan dan op natuurgras. Het natuurgras zal bij hevige regenval flink drassig 

zijn en dan zijn glij-partijen met kans op blessures eerder aan de orde dan op kunstgras, waar het 

water veel sneller wegzakt. 

Dan de wedstrijden: 

Onder wedstrijdprogramma jeugd vindt u alle informatie van de wedstrijden. Er staat hoe laat de 

wedstrijd begint en hoe laat de vertrektijd is. Als vuistregel geldt dat bij uitwedstrijden 5 kwartier 

wordt aangehouden tussen verzamelen en aanvangstijd en bij thuiswedstrijden een half uur. Bij 

sommige teams zijn die tijden wat ruimer, dat heeft veelal te maken met langere afstanden (A1, B1, 

C1). 

op www.knkv.nl staan alle wedstrijden tot eind aan het eind van het seizoen vermeld. Het is 

raadzaam om NU al te kijken of uw zoon/dochter één van die wedstrijden niet aanwezig is. Bel dan 

nú al vast af bij de WEDSTRIJD-secretaresse. Dit telefoonnummer staat bovenaan het 

wedstrijdprogramma jeugd vermeld. Het melden bij de trainer(s) mag, maar het is de taak van de 

ouders om bij het wedstrijd-secretariaat af te bellen. Afbellen bij de trainers is dus NIET 

voldoende!Verder kán het voorkomen dat één van de wedstrijden wijzigt van aanvangstijd of zelfs van 

dag. Dat kan te maken hebben met een verzoek van de tegenstander, die op het oorspronkelijke 

tijdstip geen ploeg op de been kan brengen. Soms doen wij zo’n verzoek zélf (om dezelfde reden). 

Vandaar dat het belangrijk is om tijdig af te bellen. Het wedstrijdsecretariaat kan dan beoordelen of 

er problemen te verwachten zijn met het "rond" krijgen van de teams.  

Het kán voorkomen dat uw kind bij een ander team vermeld staat om reserve te staan of in te vallen. 

U wordt hier niet apart nog over gebeld. Het is dus zaak om ook goed bij andere teams te kijken of 
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uw kind daar staat opgesteld. Vooral bij de jongste kinderen (E, F, FV) is het zaak dat de ouders dit in 

de gaten houden, maar het kan geen kwaad dat ook bij de "oudere" kinderen de ouders een oogje in 

het zeil houden….. 

Wanneer uw kind reserve staat bij een team wil dat niet automatisch zeggen dat hij/zij ook speeltijd 

krijgt. Reserve staan is vooral bedoeld om in geval van een blessure van één van de spelers in te 

kunnen vallen zodat het team niet incompleet de wedstrijd moet vervolgen. Juist bij een sport als 

korfbal zou spelen met een jongen of meisje minder een enorm nadeel zijn Ieder kind wil graag in het 

eigen team spelen (gaan we tenminste wel vanuit) en reserve staan is een soort ere-baantje zonder 

de garantie dat daar speeltijd aan verbonden is. Het is wel mogelijk dat een coach besluit om een 

tactische wissel toe te passen, maar dit zal (zeker bij jongere kinderen) eerder uitzondering dan regel 

zijn, omdat de TC-Jeugd zich op het standpunt stelt dat de prestatie zoveel mogelijk met het eigen 

team behaald moet worden. 

Tot slot: AANMOEDIGEN 

Het is voor de kinderen fijn (ook voor de trainers en coaches trouwens) als zoveel mogelijk ouders 

zo vaak als mogelijk naar hun kind komen kijken en het team komen aanmoedigen. Met nadruk op 

HET TEAM! De ervaring leert dat er altijd wel ouders zijn die in hun enthousiasme hun eigen kind 

extra aanmoedigen. Logisch! Houdt u er echter wél rekening mee dat de trainers en coaches bezig 

zijn met een bepaalde opbouw van het team. Het geven van (persoonlijke) aanwijzingen aan uw kind 

kan enorm verwarrend werken. Wanneer het team van de coach de opdracht krijgt om wat langer 

de bal in het vak te houden en eerst eens goed samen te gaan spelen en om de haverklap roept één 

van de ouders naar het eigen kind dat hij/zij nu eens moet schieten, dan is dat voor de coach heel 

vervelen, maar voor uw kind zeer verwarrend. Het is net zoiets als dat uw kind op school te horen 

krijgt dat 2+2 vier is (afgerond) en dat u thuis gaat vertellen dat het toch echt drie of vijf is. Net zo 

verwarrend, net zo misleidend. 

En als u vindt dat uw kind op bepaalde punten zou kunnen verbeteren, praat er gewoon met de 

trainers over. 

Dit geldt uiteraard ook voor de trainingen. Hierbij zijn ouders eveneens van harte welkom om 

aanwezig te zijn, maar wel: op gepaste afstand. Trainers moeten in alle rust met het team kunnen 

werken en de kinderen kunnen ook veel vrijer functioneren wanneer niet alle ouders boven op de 

training staan te kijken. Op een afstandje is de training prima te volgen en het geeft trainers en 

spelers de rust en vrijheid die ze nodig hebben. 

Het is allemaal heel wat, maar juist met uw medewerking op deze punten gaat ook dit seizoen weer 

heel veel plezier voor uw kind opleveren en dát is toch waar het ons om te doen is. 

De TC-Jeugd. 
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Elke ploeg traint 1 of 2x per week. Of een ploeg 2x of 1x traint heeft veelal met beschikbaarheid van 

trainers te maken. De TC-Jeugd bepaalt welke teams in elk geval 2x (moeten) trainen. Dat heeft dan 

weer te maken met het technisch beleidsplan zoals dat door de vereniging is goedgekeurd en wat de 

TC-Jeugd ten uitvoer moet brengen. In eerste instantie willen we dat zoveel mogelijk kinderen met 

plezier korfballen, maar daarnaast willen we als VEO ook op een steeds hoger niveau gaan korfballen. 

De keuze van het trainen op kunstgras of op natuurgras heeft daar ook mee te maken. Een A1 zal 

bijv. alle wedstrijden in de competitie op kunstgras spelen en een C4 of een E3 niet. Het is logisch 

dat daar met de trainingsfaciliteiten rekening wordt gehouden. 

 


