
Regels omtrent lidmaatschap 
 
Bij Cartouche (leren) hockeyen betekent in de eerste plaats dat je een leuke teamsport beoefent bij 
een familieclub, waar aandacht is voor gezelligheid, sportiviteit en prestatie. 
Om dat als club te kunnen waarmaken, vraagt dat de inzet van velen; van bestuur, commissies, 
scheidsrechters, trainers, coaches tot aan de ontvangsttafel en de barbezetting. Letterlijk van 
honderden vrijwilligers dus, plus een kleine, professionele staf ter ondersteuning.  
 
Een sportieve (wed)strijd 
Maar er is meer nodig: een teamsport vraagt ook teamgeest, samenwerking, elkaar helpen en elkaar 
letterlijk en figuurlijk de bal toespelen. Niet alleen een teamgeest bij spelers, maar ook bij hun ouders 
en bij de begeleiding van de teams: coaches, managers en trainers. 
En ten slotte, het gaat om sport. Dat betekent persoonlijke inzet, de wil om te leren en om beter te 
willen worden door te trainen en te oefenen, en te streven naar een sportieve (wed)strijd. 
Bij Cartouche zien we al het bovenstaande bij de vrijwilligers die actief bezig zijn. Dag in, dag uit. 
Doordeweeks op de trainingen, overdag en in de avonduren, en in het weekend op en om de velden. 
Wij zijn erg blij dat bijna 2000 leden, plus nog minstens zoveel ouders, zoveel plezier en energie 
ontlenen aan het met z'n allen op een stuk plastic gras heen en weer hollen en af en toe met een stok 
tegen een harde bal slaan! 

  
Geen plezier 
Soms beleeft een kind geen plezier aan hockey. Dat kan, en dat is helemaal niet erg. Want op de 
keper beschouwd is hockey dus alleen maar met dat stokkie tegen een bal meppen. Vaak komt het 
plezier weer terug. Door een leuke training, een spannende (en gewonnen) wedstrijd, een gaaf mini-
feest en alle energie en enthousiasme is weer terug. 

  
Maar een enkele keer blijkt dat toch niet te lukken. Hoe merk je dat? Iemand… 
- komt niet meer (altijd) op trainingen; 
- luistert niet naar de trainer, doet niet goed mee of loopt zelfs weg van de training; 
- maakt ruzie of vecht zelfs met teamgenootjes; 
- wil niet mee spelen, of staat in het veld zonder een stap te willen verzetten; 
- vertoont onsportief of fysiek gedrag bij trainingen en wedstrijden tegen teamgenootjes en/of 
tegenstanders; 
- zegt dingen als: ‘hockey is stom, ik zit veel liever op judo paardrijden/ballet/Jiu 
Jutsu/tennis/scouting of korfbal.’ 
 
Jammer voor velen 
Zoiets is heel jammer. In de eerste plaats voor het kind zelf. Als iemand geen plezier aan hockey 
beleeft, dan hebben we de belangrijkste doelstelling van de Jongste Jeugd niet gehaald. 
Het is ook jammer voor het team, voor de teamgenoten die hockey wel leuk vinden, wel hun best 
doen en zich inzetten. Hun plezier wordt direct minder wanneer een teamgenoot er niets aan vindt, 
en/of de trainingen en wedstrijden verstiert. 
Bovendien is het jammer voor de ouders, die van hockey houden en het maar moeilijk kunnen 
begrijpen dat hockeyplezier en -talent toch niet genetisch bepaald is. Of naar wie het kind niet wil 
luisteren en zich blijft misdragen in en om het veld. 
En ten slotte is het jammer voor de club en alle vrijwilligers. Het is vervelend als het ondanks alles 
niet lukt als coach of trainer om "jouw" kinderen met plezier hockey te leren en te laten hockeyen. 

  
Stapsgewijze aanpak  
Wanneer binnen een team een kind op die manier opvalt, rekent de Jongste Jeugdcommissie het tot 
haar taak om hier aandacht aan te besteden. Daarbij hanteren zij een stapsgewijze aanpak. 



1. In eerste instantie zullen signalen worden opgevangen door de lijncoördinator. In de contacten 
tussen teambegeleiding (coach, manager, trainer(s)) en de lijncoördinator zal het gedrag en 
plezier van het kind ter sprake komen, en de invloed die dit heeft op de rest van het team. 
In deze fase zal primair de teambegeleiding proberen een oplossing te vinden, door extra 
aandacht aan het kind te geven, en door het aanspreken van de ouders. Daarbij wordt om hun 
aandacht en inzet gevraagd. Vaak levert positieve aandacht en extra begeleiding door de ouders 
al een gunstig resultaat op. 
 

2. Wanneer bovenstaande niet tot een verandering leidt, of de problemen terugkeren, dan meldt de 
teambegeleiding dit bij de lijncoördinator. De lijncoördinator zal dit binnen de Jongste 
Jeugdcommissie bespreken, en in principe zal de Jongste Jeugdcommissie met de ouders een 
gesprek aangaan. 
In dit ‘groene kaart gesprek’ zal de Jongste Jeugdcommissie met de ouders praten over de 
situatie, hoe zij e.e.a. beoordelen en hoe zij zich als ouders hebben ingespannen om de situatie te 
verbeteren. Ook zal worden besproken wat het kind en de ouders nog meer of anders kunnen 
gaan doen om de situatie te herstellen, en wat er van de zijde van Cartouche gedaan kan worden. 
De afspraken worden in een ‘groene kaart-mail’ aan de ouders bevestigd, met een cc aan de 
teambegeleiding en de trainingscoördinator.  
Onderdeel van de afspraken is ook een termijn (van maximaal 3 maanden) waarbinnen 
verbeteringen moeten zijn bereikt. 
Wanneer sprake is van overgang van de E naar de D jeugd, zal ook de lijncoördinator van de D-lijn 
worden geïnformeerd. 
 

3. Na afloop van de termijn die gesteld is in de groene kaart mail, zal de lijncoördinator 
inventariseren bij de teambegeleiding en trainingscoördinator of, en welke verbeteringen zijn 
opgemerkt. Wanneer de situatie is verbeterd, zal dit aan de ouders worden bevestigd. De groene 
kaart blijft gehandhaafd, maar heeft op dat moment geen directe consequenties meer. 
Wanneer de situatie niet of niet voldoende is verbeterd, zal dit met de ouders worden besproken 
in een ‘gele kaart gesprek’. Alle inspanningen om de situatie te verbeteren hebben dan niet 
genoeg effect gehad, en de Jongste Jeugd Commissie zal dan de afweging moeten maken tussen 
de belangen van het kind, de belangen van de teamgenootjes en van de club. Wanneer de 
situatie tot dit punt is gekomen, zal de Jongste Jeugd Commissie, mede in overleg met het 
bestuur, in principe de ouders verzoeken om om te zien naar een beter passende sport en club, 
en hun kind van Cartouche af te halen.  
Het spreekt voor zich dat een dergelijke uitkomst voor niemand leuk is, maar soms is dit 
onvermijdelijk. Hockey moet namelijk voor iederéén leuk blijven. 

  

 


