Richtlijnen voor ouders van jeugdleden
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De thuiswedstrijden:
Bij de thuiswedstrijden is het belangrijk dat de kinderen minimaal een halfuur voor de wedstrijd
aanwezig zijn, zodat er voldoende tijd is om te verkleden en warm te lopen. De ouders die de
kleding hebben gewassen dienen ervoor te zorgen dat de tas met de kleding er drie kwartier van
tevoren is. Ouders worden geacht niet op de wisselbank plaats te nemen: die is bestemd voor de
spelers en de coach.
De uitwedstrijden:
Voor het vervoer zie het wedstrijdschema. Wanneer we op het veld handballen vertrekken we
vanaf de kantine, tijdens de zaalcompetitie vertrekken we vanaf de Korf.
Indien u op de vermelde datum niet kunt rijden, is het de bedoeling dat u zelf voor vervanging
zorgt, b.v. door met een andere ouder te ruilen.
Door het vervoer middels een schema te regelen, zijn we in ieder geval verzekerd van genoeg
auto's. Uiteraard is het nog leuker als zoveel mogelijk ouders mee gaan kijken.
Veld en Zaaldiensten:
Ouders worden per toerbeurt ingedeeld als veld- of zaaldienst bij de wedstrijd van hun kinderen.
In het wedstrijdschema wordt de indeling vermeld. Wat de diensten inhouden vindt u op de
website www.lhvleusden.nl onder Clubinfo.
Bardiensten:
Ouders worden per toerbeurt ingedeeld als bardienst voor, tijdens of na de wedstrijd van hun
kinderen. De indeling wordt op de website www.lhvleusden.nl onder Kantine vermeld. Daar vindt u
ook een handleiding. Er is altijd een ervaren barvrijwilliger bij.
Afmelden:
Als uw kind niet kan trainen, meldt dit zo snel mogelijk aan de trainer. Wanneer uw kind een
wedstrijd niet kan meespelen, geef dit door aan de coach, het liefst zodra het wedstrijdschema
bekend is, doch uiterlijk bij de laatste training, zodat de coach nog iemand anders kan regelen om
in te vallen. Naast de competitie doen we ook nog mee aan het bekertoernooi, het
pinkstertoernooi en enkele activiteiten die door de bond worden georganiseerd. De bedoeling is
dat ieder jeugdlid zoveel mogelijk aan deze activiteiten deelneemt. Indien uw kind aan een van
deze activiteiten niet meedoet, dient ook voor deze activiteiten voor de laatste training te worden
afgemeld bij de coach.
Douchen:
Wij willen dat alle kinderen na afloop van hun wedstrijd douchen. Er wordt door de kinderen nogal
eens aangegeven dat ze snel weg moeten en daarom thuis douchen. Het douchen vinden wij een
onderdeel van de wedstrijd, behalve dat het hygiënisch is, bevordert het de teamgeest.
Kleding, schoeisel, sieraden:
Bij ons tenue behoren witte sokken met boord (geen enkelkousjes). Goede sportschoenen zijn
belangrijk, deze hoeven niet duur te zijn, maar wel stevig en voorzien van een goed profiel in de
zool en het liefst schoenen met veters. Laat de kinderen hun sieraden thuis afdoen voor een
wedstrijd. Ze mogen immers niet met sieraden om een wedstrijd spelen. Ook mogen de nagels
niet te lang zijn en moeten oorbellen en piercings worden afgeplakt.
Wassen van de kleding:
Ieder team heeft een wedstrijdtas gevuld met o.a. kleding. De bedoeling is dat de ouders per
toerbeurt de kleding wassen.

Tenslotte volgen hier uit de gedragscode van LHV de specifieke punten voor ouders en verzorgers:
• Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en stimuleer het in zijn/haar spelplezier.
• Geef tijdens de wedstrijd geen aanwijzingen. Dat is de rol van de coach / begeleider.
• Ouders dragen in hun activiteiten ten minste bij, op basis van de richtlijnen voor ouders
• Geef kinderen positieve feedback. Ook een verloren wedstrijd kan met veel plezier gespeeld zijn
en kan een leermoment zijn geweest.
• Vraag de coach na de wedstrijd om uitleg, indien zaken tijdens de wedstrijd onduidelijk waren.
Indien er over deze informatie nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met de
betreffende trainer/coach.
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