


De laatste jaren hebben we opgemerkt dat waarden en normen in onze huidige samenleving onder zware druk 
komen te staan. Alsmaar meer zien we agressief ongepast gedrag van toeschouwers/ouders langs de zijlijn van het 
hockeyveld. 

Om deze waarden van fair play en respect te handhaven rond het veld wensen we in samenwerking met de Franstalige 
Hockey Liga het Fair Play Ouder project te lanceren. 

Door het aanstellen van een Fair Play Ouder per jeugdploeg, die de rol van bemiddelaar rond het veld op zich neemt, 
betrekken we de ouders zelf en bevorderen we de samenwerking tussen ouders van de thuisploeg en ouders van de 
bezoekersploeg met eenzelfde doel, het agressief gedrag van toeschouwers/ouders langs de zijlijn verhinderen.

CONCEPT :
Het project is zo opgesteld dat het eenvoudig te implementeren is binnen de clubwerking:

 1. Aanstelling van een Fair Play Ouder verantwoordelijke, die door de bond een korte opleiding krijgt + nodige  
    materiaal (armbanden, brochures)

 2. De Fair Play ouder verantwoordelijke stelt per jeugdploeg een Fair Play Ouder aan. Via een summiere   
     opleiding en een informatieve brochure worden ze wegwijs gemaakt in het project. 



 3. Bij elke thuiswedstrijd van deze deelnemende teams wordt de Fair Play Ouder van de thuisploeg uitgenodigd  
     om een ouder te «rekruteren» om deze rol op zich te nemen in het bezoekersteam. 

     Beide dragen een opvallende Fair Play armband, om aan de toeschouwers rond het veld te laten weten dat  
     zij samen: 

  - een gunstig klimaat en wederzijds respect aanmoedigen tijdens jeugdwedstrijden.

  - agressief gedrag van toeschouwers / ouders aan de rand van het veld temperen.

  - ouders verantwoordelijk stellen voor hun gedrag tegenover scheidsrechters en coaches.

 4. Elke nieuwe Fair Play Ouder moet zich éénmalig inschrijven via de link https://hockey.be/nl/fair-play-ouder/  
      of via de QR code (via smartphone) hieronder:

 
 

 5. Eens ingeschreven, rapporteren beide Fair Play ouders vrijblijvend het verloop van de match via de QR code  
      of via de link (zie hierboven). Het wordt aangeraden om het online document zeker in te vullen wanneer er  
      ongepast agressief gedrag werd vastgesteld. 

 6. Na verloop van elk competitieweekend worden de rapporteringen, door de verantwoordelijke persoon bij de              
     VHL geanalyseerd. Deze resultaten zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een duurzaam fair play  
     beleid dat tastbaar en objectief is.

 7. Indien er agressief gedrag werd vastgesteld waarbij nood is aan extra opvolging zal deze verder intern en met  
     de betrokken clubs besproken worden.

RESPECT & FAIR PLAY: DOOR EN VOOR IEDEREEN!
DAAR WERKEN WIJ AAN!

JULLIE TOCH OOK?

Wil je meer informatie krijgen over het Fair Play Ouder project? Wil je club hieraan deelnemen en de nodige 
informatie en materiaal toegestuurd krijgen, contacteer Joëlle Dick (joelle.dick@hockey.be).


