
Met Elk Talent Telt willen we zo veel mogelijk Gentse kin-
deren en jongeren in onze stad de kans geven om in een 
kwaliteitsvolle omgeving voetbal te spelen: in voetbalclubs, in 
scholen, op pleintjes. Samen met de Gentse partnerclubs zien 
we voetbal als een instrument om kinderen en jongeren meer 
kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling. 
We gebruiken daarbij voetbalwaarden als respect, fairplay, di-
versiteit en samenspel als leidraad. 

De 13 Elk Talent Telt partnerclubs  ondertekenden een char-
ter waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geënga-
geerd jeugdvoetbal in Gent.
Samen met de partnerclubs wensen we een omgeving te cre-
eren waarbinnen kinderen/jongeren hun talenten zo goed als 
mogelijk kunnen ontwikkelen.  Om dit te kunnen realiseren 
wordt er onder meer sterk ingezet op het opleiden van trai-
ners en vrijwilligers. 

 Fair-Play actie 
Elk Talent Telt.

N
ie

t 
op

 d
e 

op
en

ba
re

 w
eg

 g
oo

ie
n

VU: Wim Beelaert – vzw Voetbal in de stad – Ottergemse Steenweg Zuid 808 – 9000  Gent – www.voetbalindestad.be

Tip: vraag niet aan je kind of er gewonnen/verloren werd, vraag 
niet naar het aantal doelpunten. De eerste vraag hoort steeds 
te zijn of het leuk was! Samen werken we aan een kwalitatie-
ve, geëngageerde voetbalomgeving.

We vragen ook aan 
jullie, de ouders om 
hieraan mee te wer-
ken. Supporter op een 
positieve manier, bekri-
tiseer de scheidsrechter 
niet en focus niet op het 
resultaat. Kinderen ontwikkelen 
zich beter in een omgeving waarin ze 
op een positieve manier aangemoedigd worden. Geef hen 
de kans om te leren uit hun fouten, fouten maken mag. Het 
is aan de trainer om spelers positief bij te sturen waar nodig.



Dag supporters, papa’s en mama’s

We zijn blij dat jullie er zijn, want we voetballen erg graag. 
Er is niks leukers dan op zaterdag of zondag met de vrienden sa-
men te komen, te voetballen, na te praten,… Kortom, dingen die 
kinderen van onze leeftijd gewoon graag doen.

We zijn blij dat jullie er zijn, zodat jullie ons kunnen aanmoedigen 
en steunen. Maar hou het positief en wind je niet op tegen de 
trainer, scheidsrechter of tegen andere spelertjes, welke clubkleu-
ren ze ook dragen. Uiteindelijk komen we ons AMUSEREN.  

Winnen betekent vooruitgaan, plezier maken en ons best doen. 
Elk volgens onze eigen mogelijkheden. We voetballen omdat we 
graag voetballen, help ons om het plezant te maken. 

Uiteindelijk is het maar een spelletje. Hier wordt geen Champions 
League gespeeld. En op het einde gaan we allemaal iets drinken 
in de kantine. 

Hierbij krijg je nog een zoethoudertje, voor mocht je toch de 
drang voelen om tussen te komen. 

Tot na de wedstrijd!


